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BACKHUS стана част от немската компания Eggersmann
Считано от месец юни т. г. компанията BACKHUS стана част от немския

гигант Eggersmann, съобщиха за сп. Екология & Инфраструктура от фирма

Recycling Bulgaria - официален представител за страната.

„Оперативният бизнес на BACKHUS, специалист в изработката на профе-

сионални писти и машини за компостиране, ще обедини силите си с Еggersmann

– лидерът в производството на съоръжения за третиране и рециклиране на

отпадъци“, информират от компанията.“Чрез придобиването на дейността

на BACKHUS, Eggersmann може да разшири гамата от различни машини и

съоръжения за компостиране“, допълват те.

От Recycling Bulgaria коментират, че по този начин разширяват портфо-

лиото си, като предлагат разработени решения, които са изключително под-

ходящи за българския пазар в сферата на рециклирането и в частност на

компостирането на отпадъци. „Тези решения имат висока ефективност при

ниско капиталовложение, както са абсолютно приложими за малките и средни

общини и начин да се справят с отпадъците“, заявяват в заключение те.

Облекчават се процедурите по издаване на разрешителни за опазване на
околната среда Министерски съвет (МС) прие промени в Наредбата за условията и реда

за издаване на комплексни разрешителни за опазване на околната среда. „Те

отразяват нововъведенията в Закона за опазване на околната среда, свърза-

ни с децентрализацията на услугите по издаване на комплексни разрешител-

ни и изискванията на европейската директива за индустриалните емисии

(комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)“, съобщават от

правителството.

„С промените в наредбата се постига оптимизиране на обхвата на усло-

вията на комплексните разрешителни, като не се допуска разширяването им

извън изискванията на нормативната уредба. Облекчават се изискванията

към съдържанието на заявлението за издаване на разрешителните и към

условията в комплексните разрешителни. Отпадат изисквания за предоста-

вяне на разрешителни лицензи, издавани от системата на МОСВ и се пред-

вижда изискването им по служебен път.

С въвеждането на новите разпоредби ще се постигне намаляване на ад-

министративната тежест и облекчаване на процедурите по комплексни раз-

решителни, като същевременно се гарантира опазването на околната среда

при извършването на широк обхват индустриални дейности“, смятат от МС.

Аурубис България реализира зелен проект за 7,3 млн. лева с европейско
финансиране Аурубис България ще реализира проект за оползотворяване на отпадъчни-

те суровини и въвеждане на нов продукт в производството на компанията

на стойност 7, 3 млн. лева, съобщиха от компанията.

Проектът се осъществява с помощно финансиране по ОП Развитие на

конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Евро-

пейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния

бюджет на Република България.

Договорът е за 50% безвъзмездно съфинансиране в частта Инвестиции в

зелена индустрия на оперативната програма и бе подписан официално на 10

август т. г. в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

„Проектът обхваща няколко части, свързани със закупуване и въвеждане

в експлоатация на ново оборудване за обработка на скрап и фаялит. Раз-

мерът на финансовата субсидия по предложението, което ще бъде отпусна-

то на компанията, е в размер на малко над 3,1 млн. лева“, информират от

дружеството.

„Аурубис България е най-големият преработвател на вторични суровини на

мед в Югоизточна Европа и ние непрекъснато инвестираме в ново оборудва-

не, за да осигурим най-модерния стандарт за рециклиране по устойчив път“,

заяви изпълнителният директор на Аурубис България Никола Треан по време

на подписването на договора.

Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца, а самото му изпълнение

следва да протече по ред и процедури, регламентирани в специални норма-

тивни актове в съответствие с изискванията на европейското законода-

телство.
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Монтана ремонтира инфраструктурата за питейни и отпадни води
На 12 септември т. г. министърът на околната среда и водите Нона

Караджова и кметът на община Монтана подписаха договор за безвъзмездна

финансова помощ за разширение и рехабилитация на канализационната и во-

доснабдителната мрежи на град Монтана. Стойността на проекта е 54,5

млн. лева и се финансира от ОП Околна среда 2007 – 2013 г., съобщиха от

МОСВ.

Очаква се да бъде изградена и подновена над 40 км канализационна мрежа.

Чрез рехабилитацията на 26 км от водоснабдителната мрежа ще се преус-

тановят загубите на вода, които на този етап са около 75%. За постигане

на екологосъобразно пречистване и последващо заустване на отпадните води

от населеното място проектът предвижда да бъде изградено съоръжение за

отстраняване на фосфора в пречиствателната станция на гр. Монтана, уточ-

няват от МОСВ.

По време на изпълнението на проекта ще бъдат създадени нови 75 работ-

ни места.

Кселекс ще представлява у нас Berson UV techniek
Наскоро холандската фирма Berson UV techniek, водещ производител на UV

инсталации за обеззаразяване на вода, сключи договор за представителство

с фирма Кселекс, съобщи за сп. Екология & Инфраструктура Тодор Стефанов,

управител на компанията. „Както е известно, Кселекс е вносител на оборуд-

ване за пречиствателни съоръжения и представлява в България редица евро-

пейски производители като Sulzer pumps, Seepex, Cosme, MEVA, Kubicek. С

новото партньорство правим още една крачка към практически цялостното

оборудване на пречиствателни станции за отпадни или питейни води, без

компромис с качеството“, коментираха от Кселекс.

CEE Bankwatch Network и За Земята организират конкурс за екологични
проекти Международната неправителствена мрежа CEE Bankwatch Network и българ-

ското екологично сдружение За Земята стартираха конкурс за граждански

проекти, подпомагащи устойчивото развитие в сферите ресурсна ефектив-

ност, чиста енергия, устойчив транспорт, гражданско общество и др.

„В конкурса могат да участват отделни физически лица, местни активи-

сти, местни групи и неправителствени организации. Желаещите да участват

са поканени да представят описание на проект в идейна фаза до 1 ноември

т. г.“, съобщиха организаторите.

„Целта на конкурса е да покаже, че гражданите могат да вземат активно

участие в разпределянето на европейските средства с реализиране на граж-

дански инициативи и проекти", уточняват организаторите. Проектът се раз-

вива успоредно в 8 държави-членки на ЕС.

"Трите най-добри български проекта ще бъдат представени в Брюксел

пред представители на европейските институции през февруари 2013 г.“,

допълват те.
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Данон България с награда за най-зелена компания от хранителната индустрия
Зелените инициативи на Данон България бяха отличени с първа награда на

националния конкурс „Най-зелените компании в България 2011“. Производите-

лят на млечни продукти спечели в категорията „Хранителна индустрия и

селско стопанство„.

Данон получи специален сертификат, удостоверяващ зелените постиже-

ния на компанията. В конкурса се оценяват иновативни, прогресивни и пълни

с нови идеи компании, коментираха организаторите.

„Радваме се за тази награда, защото тя признава постиженията на Данон

България в полза на обществото и околната среда и ние постоянно се стре-

мим да подобряваме и обогатяваме портфолиото си от зелени инициативи,

каза Милена Христова, индустриален директор в компанията. „Горди сме и с

това, че в това отношение Данон България служи за пример на представи-

телствата на компанията в други държави в Европа".

Една от тези инициативи у нас е "Да засадим дърво", в която Данон Бълга-

рия се грижи за залесяването на Национален парк Витоша от 2008 г. насам.

До 2011 г. включително площта на засадените гори е над 45 дка.

„Зеленото мислене на компанията се изразява и в измерването на въгле-

родния отпечатък, т. е. влиянието на всяка стъпка от производствения процес

върху околната среда“, коментират от Данон. „Измерват се въглеродните

емисии от ниво ферма до попадането на опаковките от продуктите в про-

цеса на рециклиране.

От 2001 г. Данон България ежемесечно следи за разделното събиране и

рециклиране на отпадъците, консумацията на вода, термална енергия, елек-

троенергия, с цел оптимизиране на процесите и намаляване консумацията на

природни ресурси на единица продукт“, допълват те.

Конференция Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи
На 19 и 20 ноември т. г. в Интер Експо Център, София ще се проведе 5-

та Международна конференция „Намаляване загубите на вода във водоснаб-

дителните системи“, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ).

„Загубите на вода във водоснабдителните мрежи е проблем на почти

всички градски агломерации по света и могат да бъдат сериозен проблем в

областите, където водата не достига“, коментират организаторите. „Този

проблем изисква незабавно внимание и подходящи действия за намаляване на

стреса върху оскъдни и ценни водни ресурси. Няколко големи градове започ-

наха вече програми, насочени към постепенно намаляване на загубите, а е

добре известно, че и много фирми и ВиК дружества разработиха и прилагат

стратегии и технологии за контрол на течовете и водните загуби, които се

оказаха много ефективни.

Конференцията, която се провежда за пета поредна година, се счита за

най-голямата проява по загуби на вода в Балканския регион. Тя ще разгледа

наличното ноу-хау и най-добри практики и ще препоръча нови подходи за по-

ефективно управление на ВиК системите, с акцент върху намаляване загуби-

те на вода“, допълват от БАВ. Конференцията се подкрепя от Европейската

асоциация по водни ресурси (EWRA).

Нова ПСОВ и ВиК мрежа в Костинброд
На 4 септември т. г. министърът на околната среда и водите Нона Ка-

раджова и кметът на община Костинброд подписаха договор за безвъзмездна

финансова помощ за интегриран проект за изграждане на пречиствателна

станция за отпадни води и доизграждане и модернизиране на канализацион-

ната и водопроводната мрежи на гр. Костинброд. Стойността на проекта

е 97,6 млн. лева. Той се финансира от ОП Околна среда 2007 - 2013.

„Пречиствателната станция за отпадни води ще бъде с капацитет 13

хил. еквивалент жители", съобщават от МОСВ. Изграждането й ще предот-

врати замърсяването на р. Блато и р. Белица в района на гр. Костинброд.

"По проект ще бъде изградена общо 44 км канализационна мрежа и 41 км

водоснабдителна мрежа. С предвидените инвестиционни мерки ще се нама-

лят загубите на питейна вода, ще се подобри качеството й и ще се ограничи

загубата на вода във водопроводната система“, информират от министер-

ството.
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накратко

ЕК одобри удължаване на срока за постигане нормите за азотен диоксид
в София и Пловдив Европейската комисия (ЕК) одобри поисканото от България удължаване на

срока за постигане на нормите за съдържание на азотен диоксид в атмос-

ферния въздух в двете зони, в които са регистрирани превишения преди 2010

г. – Столична община и община Пловдив, съобщи МОСВ. Решението е от 5

септември т. г.

Прилагането на нормите се отлага до 31 декември 2013 г. Искането за

удължаване на срока бе отправено в края на 2011 г. от Министерството на

околната среда и водите (МОСВ) до Европейската комисия в съответствие

с изискванията на европейската директива за качеството на въздуха и за по-

чист въздух в Европа.

„Удължаването на срока дава на двете общини допълнително време да

изпълнят заложените в общинските си програми мерки за постигане на нор-

мите, да коригират тези мерки и при необходимост на набележат и изпълнят

допълнителни", смятат от министерството.

"Удължаването на срока означава, че до края на периода България няма да

подлежи на налагане на санкции за превишените нива на азотен диоксид в

тези две зони. За този срок нивата в тях трябва да съответстват на

установените норми плюс допустимите отклонения от тях, които са 50%“,

коментират от МОСВ.

До този момент три други държави-членки на ЕС са получили удължаване

на срока за азотни оксиди за заявени зони, а на четири държави удължаване

на срока е напълно отказано.

Предстои Европейска седмица за намаляване на отпадъците
От 17 до 25 ноември т. г. ще се проведе ЕСНО – Европейската седмица

за намаляване на отпадъците, информираха за сп. Екология & Инфраструкту-

ра от Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) – парт-

ньор за страната на инициативата.

„ECHO е инициатива, стартирала по проект на Програма LIFE+, но в по-

следствие придоби популярност и вече се рализира в 30 страни на ЕС и 2

латиноамерикански страни“, разказват те.

„Целта на събитието е да се повиши информираността за стратегиите

за намаляване на отпадъците и за политиките на ЕС и неговите държави-

членки по този въпрос, да се насърчат устойчиви действия за намаляване на

отпадъците в цяла Европа, да се подчертае работата, извършена от различ-

ни участници, чрез конкретни примери за намаляване на отпадъците, както

и да се насърчат промени в поведението на европейците (потребление,

производство) в тяхното ежедневие.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците е предназначена за

тези публични органи в цяла Европа, които имат компетенции в областта на

предотвратяването на отпадъци, които се отзоват на покана за предста-

вяне на проекти, стартирана от официалните партньори на проекта. Орга-

низаторите на ЕСНО действат като координатори на седмицата в страна-

та или региона, в които имат компетенции, като по този начин се гарантира

насърчаване на ЕСНО на тяхна територия, както и регистрацията и утвъ-

рждаване на дейности, предложени от различни разработчици на проекти“,

допълват от АСЕКОБ.

Регионално депо за 52 млн. лева ще бъде изградено в Стара Загора
Община Стара Загора получи безвъзмездно 52 млн. лв. за изграждане на

Регионално депо за битови отпадъци. Одобрено е проектното предложение

за реализацията му, което обхваща 11 общини - Раднево, Гълъбово, Опан,

Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж

и Твърдица, съобщиха от ръководството на управляващия орган. От проекта

ще се възползват 347 хил. жители.

Целта на процедурата по ОП Околна среда, по която е одобрен проектът,

е да се подпомогнат регионите за намиране на трайно решение на управле-

нието на цялото количество битовите отпадъци, генерирано на територи-

ята им.
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Като дизайн перисталтичните пом-

пи са идеални за надеждно придвижване

на абразивни, корозивни, вискозни теч-

ности, както и за такива с висока плът-

ност и по-високо съдържание на твърди

частици. Те се внедряват успешно в при-

ложения, в които други видове помпи не

успяват като например промишлена во-

да и промишлени отпадъчни води.

Области на приложение
Минната и химическата индустрии са

основният пазар на този вид помпи. За

да отговори на строгите изисквания на

някои от тези приложения, помпата за-

виси само от устойчивостта си. Перис-

талтичните помпи могат да бъдат из-

ключително гъвкави. Различните въз-

можности за използване на маркучи и

шлаухи позволяват на помпата да се

справи с изключително широк спектър

течности. Предлага се широк спектър

на дебити и напори, които да отговарят

на почти всяко приложение. Понякога се

препоръчват за придвижване или обра-

ботка на промишлени замърсени утайки.

Не се знае обаче за способността им в

изпомване на чувствителни продукти

(например тези с удължена молекула). То-

зи вид помпи имат гладкък работен ре-

жим, което ги прави идеални за използ-

ване с флокуланти, чувствителни поли-

мери и нестабилни клетъчни култури.

Нарастващото осъзнаване на широ-

кия потенциал на перисталтичните пом-

пи води до увеличаване на използването

им в най-трудните области на индуст-

рията. Все по-често този вид помпи се

препоръчват при печатарска и опаковъч-

на промишленост, подменяйки въздушно-

мембранните помпи, тъй като имат по-

спокоен режим на изпомване и в същото

време могат да се справят с вискозни-

те метални мастила. Намират приложе-

ние и в хранително-вкусовата и фарма-

цевтичната промишленост. Това е за-

щото изпомпваният продукт е изолиран

при работа и няма опасност от замър-

сяване, а и е лесно да се стерилизират.

Друг ключов фактор за нарастваща-

та популярност на перисталтичните

помпи е тяхното доказано качество

след пускане в експлоатация. Липсата

на клапани, уплътнения и салник ги пра-

ви евтини за поддръжка. Само маркучът

подлежи на подмяна след определен брой

работни часове - елемент със сравни-

телно ниска цена и лесен за подмяна. То-

Перисталтичните помпи -
характеристики и предимства
Перисталтичните помпи -
характеристики и предимства

ва са много важни предимс-

тва, които подпомагат фир-

мите в стремежа им да оп-

тимизират производствени-

те процеси и намаляване ве-

роятността от скъпо стру-

ващо спиране на производс-

твения процес.

Принципи на
проектиране

С цел да се разшири позна-

нието защо перисталтична

помпа е най-добрият избор за

широк спектър от приложе-

ния, първо трябва да бъдат

разгледани принципите за

проектиране. Ключов фактор

за техния успех е фактът, че

изпомпваната среда е напъл-

но задържана във вътрешната част на

армирания маркуч. Ротационните боту-

ши или валяк минават по дължината на

маркуча за създаване на общо уплътне-

ние между засмукващата и нагнетател-

ната страна на помпата.

Предимствата на този вид дизайн са

многобройни. Идеално тоуплътнение

между двете страни на помпата озна-

чава, че няма пропускане на продукта и

асинхронен режим на работа. И когато

това се съчетава с линейния поток на

помпата, това прави перисталтичната

помпа иделна при дозиране. Освен това,

тъй като работната течност е напъл-

но "задържана" във вътрешната част на

маркуча, дизайнът е от значителна пол-

за за хигиенните приложения. Пълното

разделяне на течността откъм външна-

та среда има допълнително предимст-

во - движещи се части не могат да са в

досег с пари или да реагират с химичес-

ки агресивни флуиди.

Високотехнологични
маркучи

Развитието в областта на техноло-

гиите за производството на маркучи

имат значителна роля в широката палит-

ра на приложение на перисталтичните

помпи и осигуряване на високата им на-

деждност. Изборът включва устойчивост

на високи температури, корозивни хими-

кали, масла, горива, разтворители и ми-

нерални киселини и включва, разбира се,

специални класове за безопасност за хра-

ни, напитки и фармацевтични продукти.

Новата перисталтична
помпа Verderflex Dura 45

Dura 45 е най-новият модел от класа

на Verderflex Dura индустриални перис-

талтични помпи.

Помпата дава с 33% повече непрекъс-

нат поток по сравнение с другите пом-

пи от своя клас, намалявайки разходите

за този вид технология.

Новите работни характеристики на

Dura 45:

•Работен режим до 16 Bar;

•Ротор, поддържан независимо от мо-

торедуктора;

•Дренажен канал предпазва скоростната

кутия в случай на скъсване на маркуча;

•Многослоен дизайн на роторните бо-

туши за прецизен контрол на нагне-

тателно налягане и оптимален живот

на маркуча;

•Лесен монтаж чрез фланец намалява

принудителните престои при промя-

на на маркуч;

•Предлагат се следните варианти на

материали на маркучи: NR, NBR, EPDM

или CSM.

София 1618, ж.к. Манастирски ливади

бул. България 110, бл. А, ет. 2, ап. 15 - 16

тел./факс: 02/ 958 40 85

email: office@verder.bg, wwww.verder.bg
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Водният сектор трябва да
се управлява централизирано,
а не от седем различни
министерства

интервю

Уважаеми г-н Иванов, отскоро

заемате позицията председател

на Българската асоциация по

водите (БАВ). Какви са акцен-

тите в настоящата Ви дей-

ност?

На практика изминаха първите

шест месеца или една четвърт от

текущия ми мандат като председа-

тел на Българската асоциация по

водите. С поемането на тази отго-

ворна позиция, аз си поставих два-

надесет амбициозни цели, между

които активна работа с институци-

ите, повече публичност и по-добра

вътрешна комуникация с нашите

членове, засилване връзките с подоб-

ни организации в региона, по-актив-

но участие на младите в работата

на БАВ.

Шест месеца е твърде кратък

период, за да се постигнат всички-

те тези цели, но мисля, че засилена-

та активност на БАВ се усеща от

всички заинтересовани страни. На-

Иван Иванов,
председател на Българската
асоциация по водите,
пред сп. Екология &
Инфраструктура

дявам се, тенденцията да бъдем

търсени като партньор от страна

на институциите и на други непра-

вителствени организации, да се за-

пази. Много ме радва фактa, че все

повече наши членове проявяват ини-

циатива и търсейки подкрепата на

организацията, реализират свои

проекти.

Като акцент на работата ми през

този първи период бих посочил уча-

стието ни, с изразяване на стано-

вище и пряко в работни групи, в из-

мененията на законодателството –

Водна стратегия, Закон за водите,

Наредба №4 на МРРБ и др. Също

така, развитието на Центъра за

професионално обучение и търсене-

то на повече публичност за БАВ.

Какви са основните предизвика-

телства в работата на асоци-

ацията?

Основното предизвикателство

пред една неправителствена органи-

зация е в ограничения ресурс – финан-

сов и човешки, да реализира всички-

те добри идеи, които възникват.

През изминалите шест месеца аз се

срещнах с много хора, настоящи и

бъдещи членове на БАВ, и от всички

тях получих прекрасни предложения

и идеи за реализиране през асоциа-

цията.

За съжаление, твърде вероятно е

някои от тези идеи да не бъдат

осъществени поради липсата на

ресурс.

Решението на този въпрос е в

приобщаване и насърчаване на пове-

че хора да участват на доброволни

начала в инициативите, подкрепяни

от БАВ. Въпреки че може да се от-

чете известен успех в това, тряб-

ва да призная, че все още не съм

постигнал желаната активност от

младите членове на асоциацията.

Какво е мнението Ви за сегаш-

ното състояние на водния сек-

тор у нас? Какви са перспекти-

вите пред неговото развитие?

Водният сектор трябва да
се управлява централизирано,
а не от седем различни
министерства
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интервю

За всички е ясно, че секторът е

бил дълго време в застой и въпре-

ки опитите да бъде съживен през

последните години, той продължа-

ва да буксува. Необходими са бързи

и решителни реформи, за да може

секторът да поеме своя нормален

ход.

Забелязва се законодателна ак-

тивност в тази посока във ВиК

отрасъла и като вземем предвид

създадения силен екип в МРРБ, мо-

жем да бъдем оптимисти, че дълго-

очакваните реформи ще се случат.

За съжаление, в другите отрасли на

сектора, особено в отрасъл Хидро-

мелиорации, нещата не изглеждат

никак оптимистични. Твърдо убеж-

дение в членовете на БАВ е, че за

да заеме своето подобаващо място

на стратегически сектор и да не

бъде винаги в сянката на енергий-

ния, водният сектор трябва да се

управлява централизирано, а не как-

то е сега -разпокъсано в седем ми-

нистерства.

Трябва да отбележим, че изоста-

ването води до необходимост и дава

потенциал за засилване на строи-

телството и изграждането на адми-

нистративен капацитет, което,

съчетано с наличното европейското

финансиране, ще съживи икономика-

та на страната. За да бъде преодо-

ляно по-бързо изоставането, тряб-

ва да се внедряват най-новите тех-

нологии, което ще превърне секто-

ра в атрактивен за световноизвес-

тните корпорации.

С какво БАВ възнамерява да доп-

ринесе за подобряването на сек-

тора?

Ролята на БАВ е да търси експер-

тен консенсус върху наболелите

въпроси, да следи и обобщава све-

товните и европейските практики

и тенденции във водния сектор, ко-

ито да представя и отстоява пред

политиците и институциите.

Радвам се, че мнението на асоци-

ацията се търси и чува все повече

от институциите, с които работим,

но, за съжаление, все още не сме

успели да достигнем до всички тези,

от които зависят реформите. Пред-

стои ни много работа.

Част от предстоящите Ви ини-

циативи е организирането на

Петата Международна конфе-

ренция „Намаляване загубите на

вода във водоснабдителните

системи“ през месец ноември в

Интер Експо Център. Какви ще

бъдат основните дискутирани

теми и какви са очакванията

Ви от мероприятието?

За разлика от изминалите чети-

ри конференции, на които основно се

представяха доклади, за предстоя-

щата сме предвидили възможност за

повече дискусии чрез организиране-

то на две кръгли маси. Интересно-

то е, че през втория ден в програ-

мата е включен и специализиран

семинар на израелски фирми.

Преди това - на 18 октомври,

организираме друг интересен форум

с международно участие „Иноваци-

ите във водния сектор на България„.

Подробности за всички събития,

организирани от БАВ, могат да се

видят на страницата на асоциаци-

ята или да се научат чрез facebook

страницата на организацията.
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Уважаеми г-н Сиджимов, как протече XXXVIII Асамблея

на АСЕКОБ и как оценявате резултатите от меропри-

ятието?

ХХХVIII Асамблея на АСЕКОБ се превърна в едно от

знаковите събития в дългогодишната история на асо-

циацията. На нея присъстваха представители на над 120

общини. Наши официални гости бяха д-р Луиз Мануелян,

заместник кмет на гр. Бургас, инж. Венцислав Николов,

директор на Басейнова дирекция за управление на води-

те в Черноморски район - Варна, НП г-жа Рене Бъс, за-

местник посланик на Кралство Нидерландия в България,

Десислава Стойкова от Националното сдружение на

общините в Република България, представители на

фирми и организации.

На тази Асамблея отбелязахме и една важна годиш-

нина - 20 години от основаването на АСЕКОБ. Вече две

десетилетия с добронамереност и професионализъм

асоциацията подава ръка на всички новопостъпили еко-

лози в общинските администрации. Предоставя възмож-

ност за обмен на знания, информация и администрати-

вен опит между своите членове. Асоциацията се ста-

рае да отговаря на постоянно нарастващите нужди на

общините за модерно управление на околната среда, ща-

дящо природата и осигуряващо ефективно ползване на

ресурсите. Фактът, че участниците в организираните

от нас събития през годините постоянно нараства е

доказателство за това, че АСЕКОБ се превърна в мярка

за професионализъм и колегиалност.

Кои бяха основните дискутирани теми и към кои от

тях участниците проявиха най-голям интерес?

На срещата бяха разгледани редица актуални въпро-

си, касаещи управлението на отпадъци и води, възмож-

ности за финансиране по Европейски програми. Бяха пред-

ставени добри практики на общините за устойчиво раз-

витие. Посетихме една от най-модерните пречиствател-

ни станции за отпадъчни води у нас - ПСОВ Меден руд-

ник, Бургас, а също и природозащитен център „Пода“.

Директорът на дирекция Околна среда инж. Павлин

Михов и Директорът на дирекция „Европейски полити-

ки и програми“ – Руска Бояджиева, споделиха с участни-

ците достиженията и опита на Община Бургас в обла-

стта на опазването на околната среда и енергийната

ефективност.

Сред представените проекти бяха „Устойчив сега“ -

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Общи-

на Бургас 2010 - 2020; „Интегриран план за градско

възстановяване и развитие на град Бургас“; „Еко мобил-

ност – схема за насърчаване на енергийно ефективен

транспорт“ и много други.

Директорът на Басейнова дирекция Варна, представи

актуални въпроси във връзка с издаването от общините

на разрешителни за ползване на минерални води и водни

обекти. В дискусията се включи един от основателите

на асоциацията - д.т.н. инж. Иван Иванов, консултант по

управление на води. Той представи някои проблеми при за-

устване на отпадъчни води в урбанизирани територии с

население над 2000 е.ж., в които няма изградена канали-

зации. Темите, свързани с управление на отпадъците,

както винаги предизвикаха интереса на всички присъства-

щи общински еколози. Представени бяха промените в за-

конодателството за управление на отпадъците и нови-

те цели във връзка с биоотпадъците. Обсъдихме и про-

екта, който АСЕКОБ осъществява съвместно с община

Добрич и Лесотехническия университет за оползотворя-

ване на биоразградими отпадъци, съфинансиран от Про-

грамата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд

и ПРООН. В гр. Добрич за първи път в страната се въвежда

система за разделно събиране и компостиране на зелени

отпадъци от паркове и градини. Проектът цели да пока-

же, че с неголяма инвестиция, с целенасочено управление

на потока зелени отпадъци и с много труд и ентусиазъм

от страна на еколога - в случая еколога на Добрич Тео-

дора Петкова, може да се произвежда качествен компост,

а също да се намали значително количеството отпадъ-

ци, постъпващи на депото. Това води до реално намаля-

ване на емисиите на парникови газове и допринася за

борбата с изменение на климата.

За 20 години АСЕКОБ се превърна
в мярка за професионализъм
и колегиалност

Николай Сиджимов,

Изпълнителен директор и член на УС

на Асоциацията на еколозите от

общините в България (АСЕКОБ),

пред сп. Екология & Инфраструктура

За 20 години АСЕКОБ се превърна
в мярка за професионализъм
и колегиалност
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В програмата на асамблеята има-

ше още много демонстрации и пре-

зентации на фирми от областта на

управлението на околната среда,

фирми за доставка на оборудване и

технологии, за контрол на парамет-

рите на околната среда и др. Както

виждате програмата беше доста

разнообразна и всеки намери в те-

мите отговори на актуални въпро-

си, успя да дискутира с колегите

своите виждания и да обмени опит.

Какви са настоящите акценти в

дейността на АСЕКОБ?

АСЕКОБ работи за подобряване на

системата и политиката за управ-

ление на околната среда на местно

и национално ниво, чрез осигуряване

на среда за професионално развитие

на общинските еколози, насърчава-

не на екоинициативи за широката

общественост, подпомагане на биз-

неса за подобряване на комуникаци-

ята с общините, по отношение на

проблемите на околната среда. Вече

20 години АСЕКОБ се развива като

организация и в нея членуват както

физически лица – еколози от над 100

общини в страната, експерти на

свободна практика, така и юридичес-

ки лица – над 60 общини, консултан-

тски фирми и сдружения.

През годините на своето разви-

тие, асоциацията е участвала във

всички значими процеси за формира-

не на националната политика за опаз-

ване на околната среда. Понастоя-

щем, АСЕКОБ е член на Комитета за

наблюдение на ОП Околна среда 2007-

2013 г., както и на Тематичната

работна група за разработване на

програмата за следващия програмен

период 2014-2020г. АСЕКОБ участва

в Комитета за наблюдение на Опера-

тивна програма за развитие на сек-

тор Рибарство, в Басейновия съвет

към Басейнова дирекция за Черномор-

ския район, в Междуведомствения

съвет за управление изпълнението на

Националния план за действие по

околна среда и здраве и др.

Асоциацията има много добри

партньорски отношения с местни и

международни организации, с които

осъществяваме проекти насочени

към подобряване нивото на експер-

тите от общините, внедряване на

успешни общински практики, инфор-

мационни кампании и др. В периода

2005-2008 г. бяха реализирани някол-

ко проекта, финансирани по програ-

ма Phare, за повишаване капаците-

та на местните власти за управле-

ние на околната среда. Създаден бе

Център за екологично обучение, ин-

формация и консултация, в който

преминават обучения по различни

теми еколози от общините. Разра-

ботена бе информационна система

ЕкоНет за поддържане на база дан-

ни и обмен на административни

документи за околна среда на мест-

но ниво. Разработена бе Информаци-

онна система за управление на от-

падъците ДепоИнфо, която се инста-

лира на регионални и общински депа

за отпадъци и дава възможност за

контрол в реално време на постъпва-

щите в депата отпадъци по източ-

ници, характеристики, количество и

т.н. За да се представи европейски-

ят опит в опазване на околната

среда на местно ниво, бяха проведе-

ни обучителни пътувания за над 80

експерти от общините в Дания и

Испания.

Традицията два пъти в годината

да се организират национални асам-

блеи на еколозите от общините се

съхрани през всички години на труд-

ности и промени. Така се поддържа

жива връзката между колеги с раз-

личен опит и знания и указанията за

работа и помощта, която получават

новите еколози е неоценима.

С кои български и международни

екологични организации си сътруд-

ничите?

Наши партньори на първо място

са общинските администрации. Ние

вече имаме изграден имидж на лоя-

лен партньор на общините и колеги-

те от администрациите знаят, че

когато ги поканим на даден форум

или събитие, те ще научат нещо

полезно и ще осъществят контакт

както с колеги които работят по

същия проблем, така и с хора, които

могат да им помогнат.

Наши партньори са също МОСВ,

МЗХ, МЗ, МРРБ. Много НПО са наши

партньори – както на местно, така

и на национално ниво. Партнираме с

фирми, занимаващи се с управление на

отпадъци, води, въздух, ВЕИ, ЕЕ и др.

През 2011 г., в партньорство с Виа

Експо, НСОРБ, ФРМС и др. организа-

ции, АСЕКОБ бе съорганизатор на

националния конкурс за Еко община в

две категории – управление на от-

падъците – връчена на община Ловеч

и енергийна ефективност – връчена

на община Добрич. Целият ни опит до

сега показва, че най-добрите резул-

тати се постигат в партньорство

със съмишленици.
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Уважаема г-жо Ангелова, бихте

ли представили накратко дей-

ността на Анес-96?

Дружеството ни се развива изця-

ло в сферата на екологията и по-

конкретно – управление на производ-

ствени и опасни отпадъци. Предос-

тавяме комплексно обслужване на

нашите клиенти - от консултации за

законово изискваните разрешител-

ни, до събиране и транспорт, съхра-

няване на отпадъците, предварител-

но третиране с цел улесняване на

оползотворяването/рециклирането

или третиране с цел обезвреждане

на отпадъците. Извършваме трети-

ране както на производствени нео-

пасни, така и на опасни отпадъци.

Друг аспект на нашата дейност е

почистване на каломасло- и мазнино-

уловители, поддръжка и почистване

на пречиствателни станции за от-

падъчни води, поддръжка и почиства-

не на канализационни съоръжения,

резервоари за горива, септични ями.

Какви технологии за третира-

не на утайки се използват най-

често?

Няколко са най-често извършвани-

те процедури за третиране на утай-

ки. Масово е разпространено трети-

рането на утайките чрез т. нар.

„анаеробно изгниване“. Друг възмо-

жен метод е утайката да се трети-

ра в метантанкове, с цел получава-

не на метан. Недостатъкът на този

процес обаче е, че при това трети-

ране утайката не намалява своя обем

и е необходимо допълнително да бъде

третирана, което оскъпява процеса.

За да бъде намален обемът на утай-

ката, много често се извършва т.

нар. обезводняване на утайките. То

би могло да бъде извършено на изсу-

шителни полета, вакуум-

филтри, лагуни и др. Пора-

ди голямата си практичес-

ка стойност, най-често

предпочитани са филтър-

пресите. Ако се спрем кон-

кретно на опасните утай-

ки, то там съществува

възможност за обезвреж-

дане чрез депониране –

утайката да се смеси или

с битови отпадъци, или с

пръст. Предварително

обаче е необходимо утай-

ката да бъде стабилизира-

на - чрез компостиране, например.

Утайките са изключително атрак-

тивни и в още две направления – за

производство на енергия и за рекул-

тивация на терени. При рекултива-

цията обаче се съобразяваме с ред

ограничения за качеството на утай-

ката – от гледна точка на химичния

състав и вида на терена. В Анес-96

предпочитаме т. нар. биологично

третиране на утайките. Методът

е изключително ефективен и финан-

сово изгоден. В това отношение ние

си партнираме с водещи немски фир-

ми, които имат богат опит в биоло-

гичното третиране на отпадъците,

дори на опасни утайки.

Какви методи за обезвреждане

на опасни отпадъци предлага-

те?

Към момента дружеството ни

извършва обезвреждане чрез депони-

ране, обезвреждане чрез биологично

третиране и обезвреждане чрез фи-

зико-химично третиране. В синхрон с

политиките на ЕС, Анес-96 инвести-

ра и развива дейности по оползотво-

ряване на опасни отпадъци – в това

направление извършваме рециклира-

не на органични и неорганични мате-

риали, както и регенериране на кисе-

лини, основи и разтворители.

Какво включват плановете Ви

за бъдещо развитие на дейнос-

тта на компанията?

Вече повече от година извършва-

ме управление на отпадъци с цел

получаване на енергия. Това е направ-

ление, което се поощрява от ЕС и все

повече доказва своите положителни

резултати. Дружеството ни предла-

га качествени и висококалорични

алтернативни горива, които внасяме

от ЕС и предлагаме на българския

пазар. Вече извършихме първите до-

ставки и резултатите са положител-

ни. В това направление започнахме

сътрудничество с циментовите за-

води в България. Желанието ни е да

продължаваме да се развиваме в тази

област. Друг аспект от дейността

ни, в който инвестираме и се разви-

ваме, е третиране на почви, замър-

сени с опасни вещества, например

нефтопродукти. Желанието ни е да

заемем част от тази пазарна ниша,

като предлагаме качествена и съвре-

менна услуга на достъпна цена.

Управлението на
отпадъци е перспективен
за страната ни бизнес

Донка Ангелова, управител на Анес-96,

пред сп. Екология & Инфраструктура

Управлението на
отпадъци е перспективен
за страната ни бизнес
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Продукти, които ще ви помогнат да отговорите на екологичните норми и да

подобрите работата на скрубера: TwinAbsorb® двойно разпръскващи дюзи

Още ли използвате
единични дюзи във вашия скрубер?
Още ли използвате
единични дюзи във вашия скрубер?

 Екологията и опазването на околната среда са приоритетна

задача за всички членове на Европейския съюз. Създаването и
спазването на закони, правила и норми кара различните цент-

рали да търсят начин за оптимизиране на мокрите си скрубе-

ри за сероочистка. Ценово изгоден начин за постигане на това
са двойно разпръскващите дюзи TwinAbsorb® на германския про-

изводител Lechler GmbH, чийто официален представител на бъл-
гарския пазар е фирма Хенлих ООД.

Най-често използваната дюза при скруберите е единичната

дюза с куха конусна струя.
Предимствата на тези дюзи са ниската им цена и проста кон-

струкция. Тази конструкция се е доказала с очистка до 90-95%.
Тъй като централите се нуждаят от по-добро очистване, този

дизайн ограничава ефективността на скрубера с недостатъчно-

то си разпрашаване на капките. Друг недостатък на тази кон-
струкция е, че флуидът влиза в дюзата тангенциално. В момента

на напускане на дюзата въртящият момент на струята се прев-
ръща в ъглов (кинетичен) момент. В последствие този ъглов мо-

мент се предава на газа. Това предизвиква неговото завихряне,

което пък увеличава възможността за промъкване на необрабо-
тен димен газ и така се намалява ефективността на очиства-

нето. При сегашните изисквания за очистка 98-99% и нагоре мно-
го скрубери ще се нуждаят от допълнително ниво дюзи, увеличе-

но съотношение течност/газ или скъпи добавки, за да отговорят

на строгите норми. Някои централи ще се нуждаят от пълно преп-
равяне на съществуващите скрубери. Новата технология на дю-

зите на фирма Lechler е развита, за да помогне на централите
да постигнат по-високи нива на очистка с минимални модифика-

ции и капиталовложения.

Патентованите дюзи TwinAbsorb® на фирма Lechler са монти-
рани в редица централи за намаляване или отстраняване на проб-

лемите, които те срещат:  необходимост от увеличена очист-
ка на SO2; завихряне на газа; скъпи добавки за покриване на изис-

кванията към емисиите; промъкване на газа покрай стените на

съда; ерозия на стените, причинена от единичните дюзи с куха
конусна струя.

В зависимост от трудностите, които срещате, Lechler пред-

лага различни видове дюзи, с който да решите своя проблем. Вся-

ка такава дюза има две независими разпръскващи камери с про-

тивоположна посока на завъртане, което води до елиминиране въз-

можността от завихряне на димния газ покрай стените.

TwinAbsorb® EH равностранна еднопосочна дюза кух
конус

Дюза с куха конусна струя, създадена от две независими ка-

мери, пръскащи в една посока.

TwinAbsorb® H двупосочна дюза кух конус
Дюза с куха конусна струя, създадена от две независими ка-

мери, пръскащи в противоположни посоки.

TwinAbsorb® EV равностранна еднопосочна дюза
плътен конус

Дюза с плътна конусна струя, създадена от две независими ка-
мери, пръскащи в една посока.

TwinAbsorb® V двупосочна дюза плътен конус
Дюза с плътна конусна струя, създадена от две независими

камери, пръскащи в противоположни посоки.

С
ТЕ

Н
А

TwinAbsorb® - EH 120°
равностранна дюза кух конус

TwinAbsorb® - EV 90°
равностранна дюза плътен конус

TTwinAbsorb® - H 120°
двупосочна дюза кух конус

TwinAbsorb® - V 90°
двупосочна дюза плътен конус

Tвторично разпрашаване
(зона на сблъскване на струите)

Димен газ
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     ерният диоксид е един от най-

сериозните и в същото време труд-

ни за отстраняване замърсители на

атмосферния въздух. Той е безцве-

тен газ с остра миризма, който при

попадане в атмосферата, под

въздействието на слънчевата свет-

лина встъпва в каталитическа или

фотохимическа реакция с други замъ-

рсяващи вещества, вследствие на

което се образуват SO3, сярна кисе-

лина и сулфати. Той е и сред основ-

ните причинители на киселинните

дъждове.

Основен източник на серни еми-

сии в атмосферата са горивните

процеси, при които се изгарят го-

рива с високо съдържание на сяра

като въглища, нефт и др. Това е при-

чината като най-сериозен замърси-

тел да се определят топлоелектри-

ческите централи, изгарящи фосил-

ни горива. Сред замърсителите са

и горивните процеси в редица инду-

стриални производства, металурги-

ята, химическата промишленост и

други.

Освен че са сред основните при-

чинители на киселинните дъждове,

серните окиси оказват силно нега-

тивно влияние върху околната сре-

да и човешкото здраве. При отлага-

не на големи количества серен диок-

сид върху земната повърхност това

може да доведе до промяна на кисе-

линността във водните басейни и

почвите, което оказва неблагоприя-

тен ефект върху състоянието на

екосистемите.

Обикновено методите за намаля-

ване на емисиите от серен диоксид

в атмосферата, генерирани от го-

ривните процеси, са свързани с на-

маляване на съдържанието на сяра в

използваното гориво преди негово-

то изгаряне, предотвратяване на

образуването на серен диоксид в

процеса на горене и отстраняване

на серния диоксид след изгаряне на

горивото.

Намаляване на
съдържанието на сяра в
горивото

Емисиите от серен диоксид са

пропорционални на съдържанието на

сяра в самото гориво. Съответно,

един от най-простите начини за

намаляването им е чрез използване-

то на горива с ниско съдържание на

сяра. Обикновено съдържанието на

сяра във въглищата може да вари-

ра от под 0,5% до над 10% от тег-

лото им. Добиваните в България

въглища могат да бъдат отнесени

към тези с ниско съдържание на

сяра, което обикновено е до около

2%. Сярното съдържание на донец-

ките въглища, които са най-често

внасяните в страната, е около 2,5%,

Сероочистващи
инсталации
Сероочистващи
инсталации

С



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 2/2012 17



18 брой 2/2012  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

екология

поради което могат да бъдат отнесени към въглища-

та със средно сярно съдържание.

Във въглищата сярата обикновено е под органична и

неорганична форма и сулфати. Неорганичната сяра, под

формата на пирит (FeS2), може да бъде премахната

сравнително лесно чрез просто измиване на въглища-

та. По този начин може да се постигне понижаване на

съдържанието на сяра с 10 - 50% от общото съдържа-

ние. Възможностите на този метод обаче са ограниче-

ни, а в същото време това е свързано с генерирането

на големи количества отпадна вода. Измиването също

така може да доведе и до промяна на физичните харак-

теристики на въглищата, което да създаде допълнител-

но проблеми в процеса на горене.

Предотвратяване на образуването на
серен диоксид в процеса на горене

Разработени са различни технологии, целящи предот-

вратяване на образуването на серен диоксид в процеса

на горене, но много малко от тях успяват да намерят

практическо приложение. Сред най-разработените до

момента са изгаряне в кипящ слой (Fluidised Bed

Combustion) и процесът на интегрирана газификация с

комбиниран цикъл (Integrated Gasification Combined Cycle).

Изгаряне в кипящ слой. Това е горивна технология,

прилагана предимно при изгарянето на антрацитни и

кафяви въглища. Счита се за подходяща и при изгаряне на

други твърди горива като нефтен кокс и нискокачестве-

ни горива например горими отпадъци, торф и дърва.

Самият процес включва изгаряне на въглищата в слой от

инертни материали като пясък например и интензивно

подаване на въздух с висока скорост под слоя. С увелича-

ването на скоростта на въздуха отделните частици

преминават от статичен слой в напълно суспендирани

във въздушния поток. В това състояние слоят се държи

като течност и се описва като кипящ. През слоя преми-

нават тръби, през които тече вода. Съответно, генери-

раната от процеса топлина загрява водата, вследствие

от което се произвежда пара, която се използва за зад-

вижване на парни турбини и производство на електри-

ческа енергия.

Движението на кипящия слой в рамките на горивна-

та камера води до по-голяма ефективност при преноса

на топлина към водата. По този начин се постигат по-

ниски работни температури в сравнение с конвенцио-

налните системи.

Контролиране на емисиите на SO2 е чрез добавяне на

сорбент (вещество, използвано за поглъщане на SO2,

например вар или варовик) към слоя инертен материал.

Варовикът ефективно поглъща серния диоксид, отделен

от въглищата и го запазва в рамките на пепелта, която

се отстранява редовно. Ниските температури на горе-

не позволяват протичането на ефективен горивен про-

цес, без да се стига до размекване на пепелта, поради

което пепелта, съдържаща SO2, може лесно да се отстра-

ни. С тази технология може да се достигне до 80-90%

намаляване на серния диоксид. Като основни недостатъ-

ци на системата се посочват необходимостта от голя-

мо количество сорбент и големите количества силно

алкални отпадни продукти, които обикновено биват де-

понирани в депа.

Процес на интегрирана газификация с комбиниран

цикъл. Този процес включва газификация на въглища и

комбиниран цикъл за генериране на енергия в газова и

парна турбина. Въглищата се газифицират под наля-

гане със смес от въздух и пара. Полученият газ се подава

към газова турбина за производство на електричество.

Поради превръщането на въглищата в газ при газифи-

кацията, съдържащата се сяра се превръща в серово-

дород, който може лесно да бъде отстранен и прода-

ден за използване в химическата индустрия. В процеса

може да се интегрира и система за очистване на га-

зовете, с което емисиите могат да бъдат редуцирани

с повече от 99%. Също така отпадните получени

отпадни продукти са в малки количества. Получената

отпадна топлина от газовата турбина се насочва към

парна турбина за производство на енергия.

Отстраняване на серния диоксид след
изгаряне на горивото

Емисиите от серен диоксид могат да бъдат намалени

чрез пречистване на димните газове преди изхвърляне-

то им в атмосферата. Използваните технологии могат

да бъдат класифицирани като регенеруеми и нерегенеру-

еми и са познати още като процес на десулфуризация на

димните газове. Те се явяват вторични, тъй като целят

отстраняването на вече образувани серни оксиди.
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Съвременните технологии за об-

работка на димните газове се осно-

вават на отстраняването на сяра-

та чрез мокри, сухи или полусухи и

каталитични химични процеси. В

различните сектори се използват

различни процеси за обработка на

димните газове. В топлоелектричес-

ките централи например, тези про-

цеси обикновено включват - мокро

очистване с вар/ варовик (МПВ);

абсорбция със сухо впръскване (АСВ);

метод на Уелман Лорд (УЛ); промива-

не с амоняк (ПА); комбинирани проце-

си за отстраняване на NOx/SOx (про-

цес с активен въглен (АВ) и отстра-

няване на NOx/SOx с комбиниран ка-

тализатор). В енергийния сектор се

използват предимно мокрото очи-

стване с вар/ варовик и абсорбция-

та със сухо впръскване, като делът

на първия метод е в пъти по-висок.

Разработени са и няколко нови про-

цеса за десулфуризация на димни

газове, които обаче все още не са

преминали пилотния етап.

Мокрото очистване с вар/ варо-

вик е една от най-често използвани-

те системи в световен мащаб, като

една от причините за това е нейна-

та простота. Пречистването на

димните газове е посредством

впръскването на каша, получена от

смесването на натрошен варовик/

вар с вода, в съдържащите сяра

димни газове. Сорбентът реагира

със серния диоксид, образувайки вод-

на суспензия на калциев сулфит.

Продуктът след това се обработва

за премахване на излишната вода и

се използва или депонира. Посред-

ством тази технология се постига

около 90% улавяне на серния диоксид.

При абсорбцията със сухо

впръскване каша от алкален сор-

бент, обикновено гасена вар, се

впръсква в димните газове под фор-

мата на фин спрей. От топлината

на димните газове водата се изпа-

рява, което води до охлаждане на

газовете. Съдържащият се SO2 ре-

агира със сорбент, образувайки

твърд продукт без отпадъчни води.

Процесът на Уелман Лорд може да

бъде разделен на два основни етапа

– абсорбция и регенерация. При абсор-

бцията горещите димни газове пре-

минават първо през скрубер, където

пепелта, хлороводородът, флуорово-

дородът и SO3 се отстраняват. Га-

зовете се охлаждат и се отвеждат

към абсорбционен апарат. След попа-

дането на димните газове в абсор-

бера, от горната му част в димните

газове се впръсква наситен разтвор

на натриев сулфит. Натриевият сул-

фит реагира със серния диоксид,

вследствие от което се получава

натриев бисулфит. Концентрираният

разтвор на натриев бисулфит се

събира и се отвежда към изпарител-

на система за регенерация. При ре-

генерацията натриевият бисулфит

се разрушава с помощта на пара за

образуването на натриев сулфит,

който се връща обратно в димните

газове. Останалият продукт – свобо-

ден серен диоксид, се превръща в

елементарна сяра, сярна киселина или

течен серен диоксид. Тази система

предлага редица предимства в срав-

нение с останалите. Като основно

предимство обикновено се посочва

фактът, че сорбентът се регенери-

ра по време на горивния процес и

протича непрекъсната рециркулация.

За отстраняване на серния диок-

сид може да се използва и морска

вода. При този процес се използва

естествената алкалност на морска-

та вода за улавяне на киселинни

газове. Димните газове се подават

към абсорбцинен апарат, където се

обтичат с насрещно течение от

морска вода. Топлината на димния газ

загрява морската вода и газовете се

охлаждат. По време на този процес

SO2 се абсорбира от морската вода,

след което се подава към пречиства-

телна станция, където се добавя

допълнително морска вода, за да се

увеличи рН. За окисляване на абсор-

бирания SO2 до сулфат и за насища-

не на морската вода с кислород допъ-

лнително се добавя въздух. След

процеса морската вода се зауства

в морето. Тази система е елемен-

тарна и надеждна, с ниски капита-

лови и оперативни разходи. С нея

може да се постигне премахване на

серния диоксид до 99%. Добре е да се

има предвид обаче, че в зауствана-

та в морето вода се съдържат теж-

ки метали и хлориди.
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     аводът за третиране и ре-

циклиране на излязло от употреба

електрическо и елeктронно оборуд-

ване се намира на територията на

централната база на фирма НАДИН

в гр. Нови Искър. Проектирането,

изграждането, доставката и пуска-

нето в експлоатация са извършени

от немската компания Adelmann

Recycling. Първоначалната инвести-

ция възлиза на над 20 млн. евро. Офи-

циалното откриване на завода е

през месец юни 2010 г. Модерното

съоръжение включва инсталация за

рециклиране на хладилници и елек-

троника, инсталация за преработ-

ка на кинескопи, система за демон-

таж на малки електронни отпадъ-

ци, както и инсинераторна инста-

лация за изгаряне на полиуретано-

ва (PUR) пяна и хлорофлуоровъглево-

дородни газове за регенериране на

топлина, разположени на обща площ

16 650 кв. м. Две от линиите за

преработка на електрическо обо-

рудване са монтирани в базата на

НАДИН в гр. Пловдив - инсталация

за третиране на газоразрядни лам-

пи и дестилатор за извличане на

живак от различни, съдържащи жи-

вак, продукти.

Рециклиращата инсталация на

НАДИН може да преработва следни-

те групи уреди:

n Големи домакински уреди (хладил-

ници, перални машини, печки, ра-

диатори, климатици и др.)

n Малки домакински уреди (пра-

хосмукачки, тостери, ютии,

кафе машини, везни, часовници

и др.)

Завод за рециклиране
на електрическо
и електронно
оборудване
Проектирането, изграждането, доставката и пускането

в експлоатация на завода на Надин са извършени от немската

компания Adelmann Recycling

З

Завод за рециклиране
на електрическо
и електронно
оборудване
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n Информационно и телекомуника-

ционно оборудване (персонални

компютри, монитори, принтери,

телефони и др.)

n Потребителски уреди (телевизо-

ри, радиоприемници, камери, музи-

кални инструменти и др.)

n Осветителни тела и газоразряд-

ни лампи

n Електрически и електронни инст-

рументи (шевни машини, бормаши-

ни, триони и др.)

n Електрически и електронни играч-

ки, уреди за забавление и спорт

(спортни уреди, видеоигри, монет-

ни игрални автомати и др.)

n Медицински устройства

n Уреди за мониторинг и контрол

(димни детектори, термостати,

уреди за измерване, претегляне

или регулиране и др.)

n Автомати (за напитки, за твърди

продукти, банкомати и др.)

Управление
на инсталацията
и технологичния
процес

Инсталацията Adelmann Recycling

RP-WEEE на завода за рециклиране

работи с напълно автоматично уп-

равление на технологичния процес.

Работата на предпазните устрой-

ства се записва и проследява на

дисплей. Тази информация e достъ-

пна на персоналните компютри на

ръководството на завода и се сле-

ди непрекъснато.

Инсталация за
преработка на
телевизори и монитори

Всяка обработка на електронен

отпадък започва с ръчен демонтаж.

На ролков конвейер са разположе-

ни демонтажни места за разглобя-

ване. Демонтажът на уредите е не-

обходим за получаване на груби

фракции /пласмасов корпус, черни и

цветни метали и други/. Схемните

платки или шасита на телевизори-

те и мониторите се свалят и от-

делят при демонтажните блокове.

След това се поставят в скелетен

конвейер и се транспортират до

складово помещение. Всяко работ-

но място за демонтаж е снабдено

с различни по вид пневматични

инструменти.

Инсталация за
преработка на кинескопи
- катодно-лъчеви тръби
(CRT)

При доставянето на кинескопи-

те до инсталацията за преработ-

ка на катодно-лъчеви тръби (CRT)

се извършват няколко последова-

телни операции. Първата от тях e

отваряне на кинескопа чрез завър-

тане на 90° и сваляне на стомане-

ната лента. След това отново

следва операция завъртане на 90°.

В това положение кинескопите на

телевизорите и мониторите се

разрязват, при което се разделя

конусното от екранното предно

стъкло чрез диамантени плочи или

чрез топлинен ремък.

Съдържащото олово стъкло пада

в контейнер. Предното /екранно/

стъкло се завърта и се поставя във

вертикално положение в затворена

камера, което дава възможност на

работника чрез промишлен прахосму-

кател да извлече покритието от

флуоресцентен материал, представ-

ляващ луминофорен прах. Работ-

никът е отделен от вътрешността

на инсталацията с прозорец и носи

ръкавици и маска. С това разделяне-

то е завършено.

По едно и също време в инстала-

цията винаги има 2 кинескопа. На

ролковия конвейер може да се поста-

ви максимално тегло 50 кг с помощ-

та на вакуумна повдигателна греда.

По този начин могат да се получат

чисти метални фракции. Капаци-

тетът на инсталацията за кинеско-

пи е 30 броя/час.
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Система за демонтаж
на малки електронни
отпадъци

Целта на демонтажа е отделяне

на вредните и опасни вещества и

възстановяване на колкото е

възможно повече чист и висококаче-

ствен материал. Демонтажът на

устройствата е необходим за полу-

чаване на груби фракции. Грубите

фракции може да бъдат рециклира-

ни веднага или да бъдат обработе-

ни преди рециклирането. Посред-

ством грубия демонтаж е възможно

да се получат чисти пластмаси.

Необходимо е обаче да се премахнат

вредните вещества (компоненти,

съдържащи тежки метали) преди

започването на механична и суха

обработка на електрически схемни

платки.

Инсталацията за демонтаж на

техника, съдържаща електронни

отпадъци, е предназначена за груб

демонтаж и премахване на вредни

вещества от устройства на потре-

бителската електроника, малки до-

макински уреди, както и на някои

видове бяла техника (перални маши-

ни, готварски печки, сушилни, но не

и хладилници). На ролковия конвейер

има демонтажни места за разглобя-

ване.

Схемните платки или шасита се

свалят при демонтажните блокове.

След това те се поставят долу в

скелетен конвейер и се транспорти-

рат до складово помещение чрез

ръчна транспортна количка. Различ-

ните пневматични инструменти са

на разположение на всяко работно

място за демонтаж.

Последната демонтажна опера-

ция е крайният демонтаж. Тук оста-

налата електроника се изважда от

корпуса. Корпусът се поставя в ске-

летни контейнери.

Малките домакински електроуре-

ди също могат да се демонтират на

ролковия конвейер. Използват се

стандартни и пневматични инстру-

менти. Посредством ръчен демон-

таж се възстановяват четири фрак-

ции: кабел, батерии (ако са налични),

схемни платки (шасита) и корпус.

Тези фракции може да се продават

директно или да се предадат за по-

нататъшна преработка.

Инсталация за
рециклиране на
хладилници и
електроника

Технологична последователност

на Линия 1: Хладилници

Рециклиращата инсталация обра-

ботва хладилници, климатици и елек-

тронен скрап. Предназначена е за

разглобяване, натрошаване и разде-

ляне на компонентите от уредите, за

отстраняване на опасни компоненти

от хладилниците и климатиците,

както и възстановяване на матери-

али за повторно използване. Хладил-

ниците се подават към инсталация-

та посредством ролков конвейер.

Първият етап от процеса е изпомп-

ване на маслото и сместа от хлороф-

луоровъглеводороди - CFC от хладил-

ника с помощта на изсмукващи уст-

ройства. Газовете се втечняват и

съхраняват в колектори. Всички час-

ти на инсталацията в кондензацион-

ното устройство, които са в непос-

редствен допир с газовете, са във

взривобезопасно изпълнение. Вътреш-

ните части на хладилника се отстра-

няват и корпусът и вратата се по-

ставят на подаващата лента към

нарязваща машина /шредер/. След

нарязването на хладилниците и почи-

стване на получения материал в гра-

нулатор със сито, материалът се

подава към първия етап на сепарира-

нето (разделянето). Материалът се

разпръсва върху вибрационен улей,

частите от черни метали (желязо) се

отделят с помощта на магнит над

улея. При следващия етап на разделя-

нето се отделя полиуретан. По-на-

татъшната обработка на пяната от

PUR се извършва след специално гра-

нулиране в Инсинераторна инстала-

ция за PUR пяна.

Останалите материали - Al/Cu и

пластмаси, се разделят с помощта

на индукционен колектор (с вихрови

токове). Следва по-нататъшното

раздробяване на материала. Всички

фракции се транспортират към ма-

шината за пресяване. Материалът

се разделя на три фракции.

Капацитетът на инсталацията

за обработка на хладилници е макси-

мум 60 стандартни хладилника в час.

Технологична последователност

на Линия 2: Електронен скрап

Вътрешните части се отстраня-

ват и материалите се подават на

захранващата лента на шредера.

След нарязването на електронния

скрап в дезинтегратора и в грану-

латора, материалът се подава към

първия етап на разделяне, като ком-

понентите се разделят на желязо,

алуминий, мед и пластмаси. Следва

по-нататъшното раздробяване, пре-

сяване и последващо разделяне на

фракциите чрез сепаратор на теж-

ките частици. Линията за обработ-

ка на електронен скрап има макси-

мална пропускателна способност

5000 кг/час.
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Инсинераторна
инсталация за
PUR пяна и CFC
(хлорофлуоровъглеродни)
газове

При рециклирането на хладилници

се отделят не само метал, алуминий

и пластмаса, но също така и ос-

татъци от полиуретанова пяна.

Инсинераторът е предназначен за

изгаряне на полиуретанова пяна и

хлорофлуоровъглеродни газове за

регенериране на топлина. Инстала-

цията включва следните компонен-

ти: междинен силоз за материала,

който ще се използва; реактор с

флуидизиран слой с нагнетателна

клапа и пясъчен кръг; горивна каме-

ра; устройство за възобновяване на

енергията; многостепенна очиства-

ща система за отработените газо-

ве.

След като бъде натрошен, поли-

уретановият материал, получен от

процеса на рециклиране, се прехвърля

в междинен силоз, откъдето се от-

вежда чрез нагнетателна клапа в

реактора с флуидизиран слой. Този

реактор представлява централният

елемент на топлинно използване и

непременно се прилага при много

термични процеси (горене, газифика-

ция, пиролиза).

Флуидизираният слой се състои

от вертикален контейнер с флуиди-

зирана основа, произвеждащ втеч-

нен пясъчен пласт чрез въздушни

дюзи. Пусков инжектор осигурява

загряването на пясъчния пласт до

необходимата за процеса темпера-

тура. За втечняващ агент се изпол-

зва или въздух, или обратен отра-

ботен газ. Това позволява контро-

лиране на температурата на горе-

не в голям диапазон и оптимизира-

нето на стойностите на изпуска-

не. Въздухът, необходим за горене

при този процес, се доставя чрез

флуидизираната основа или чрез

вторични дюзи.

Отработените газове, получени

по време на термичното използване,

се прехвърлят директно към горив-

ната камера. В тази камера остатъ-

чните органични вещества в отра-

ботените газове се изгарят при

подходящо времетраене за повече

от две секунди при контролирани

условия на горене и при наличието на

въздух.

За да се абсорбират и отделят

във филтъра дори най-малките ос-

татъци от остатъчни вредни орга-

нични вещества от филтъра във

възходяща посока, се впръсква на-

триев бикарбонат. Заедно с пото-

ка на отработените газове, продук-

тите от реакцията се отвеждат

във филтърния плат, който работи

при температура 180 °C. Тази тем-

пература е необходима за осигуря-

ване на работа в определения кисе-

линен диапазон при всички случаи и

за избягване на други хигроскопич-

ни ефекти.

Отработените газове се отвеж-

дат към изпускателната тръба

чрез вентилатор посредством

тръбата за чистите газове. Кон-

тролната апаратура за цялата

инсталация се монтира на ел. таб-

ло, като инсталацията е проекти-

рана за изцяло автоматична рабо-

та.
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Инсталация за
третиране на
газоразрядни лампи

Състои се от две линии: за пре-

работка на прави луминесцентни

тръби - ЕСМ и за преработване на

живачни и натриеви лампи - HID Lamp

Processor.

Линията за преработка на прави

луминесцентни тръби – ЕСМ, обра-

ботва прави луминесцентни тръби

чрез рязане на краищата на лампи-

те. Отрязват се с диамантени дис-

кове и флуоресцентният прах се

издухва посредством нагнетен

въздух от стъклените тръби, като

остава чиста стъклена фракция.

Системата работи в среда от под-

налягане, за да бъдат избегнати

емисии на живак извън закрития ка-

бинет на машината.

Едновременно могат да бъдат

обработвани тръби с диаметър 26

и 38 мм, дължина 600 мм - 1800 мм.

„Новите“ тръби Т5 (16 мм) могат да

се обработват отделно. Трябва да

се направи настройване на дюзите

на правилната височинна позиция по

отношение на тръбата, която се

обработва. Флуоресцентният прах

се събира в циклон. Циклонът за

събиране на прах и пудра е пригоден

за стандартен 200-литров стоманен

варел. От вътрешната страна е с

гумено покритие и е снабден със

сензори за ниво, които показват кога

варелите/ръкавите са пълни. Цокли-

те, които се отрязват от стъкле-

ната тръба, могат да се поставят

в стандартни пластмасови кутии.

Капацитетът е до 5000 тръби/час.

Линията за преработване на жи-

вачни и натриеви лампи - HID Lamp

Processor, е преназначена за обра-

ботка на живачни и натриеви лампи

с висока интензивност на разрежда-

не (HID) с различни размери на фасон-

ките с дължина до 450 мм. В три

последователни стъпки на обработ-

ка HID разделя живачната лампа на

отделни части:

n Външният стъклен балон се от-

чупва и отделя от фасонката с

капсулата.

n Капсулата, която съдържа живак,

се отделя от фасонката и се

смачква.

n Вътрешните метални части се

отделят от фасонката посред-

ством режещ диск.

Капацитетът на линията е до 500

лампи/час.

Дестилатор за
извличане на живак

Инсталацията за дестилиране на

живак е предназначена за обработ-

ка на получения от двете линии за

лампи материал, съдържащ живак и

за извличане на живак от различни

живаксъдържащи продукти (отпадъ-

ци от клетки на батерии, термомет-

ри, електрически ключове и детек-

тори, зъбна амалгама и т. н.).

Системата е напълно автомати-

зирана. Дестилационният процес е

в напълно затворена система, рабо-

теща под вакуум за избягване на

емисия на живак извън инсталация-

та. Обработеният въздух се филт-

рира с карбонови филтри, за да се

премахне остатъчният живак и да

няма емисии в атмосферата. Капа-

цитетът на дестилатора е 120 л/

партида натрошени лампи 100 л/

партида флуоресцентен прах.

Получени материали от
технологичния процес в
завода за рециклиране на
НАДИН

При третиране на отделните ви-

дове излязло от употреба електри-

ческо и електронно оборудване във

всяка от инсталациите на завода се

получават фракции желязо, пластма-

си, цветни метали, стъкло и др. Те

се шредират, разделят и сортират

автоматично в специализирани кон-

тейнери. Получената продукция се

реализира към преработващи пред-

приятия за влагане в ново производ-

ство.

НАДИН е партньор на организация

по оползотворяване на електрическо

и електронно оборудване - Екобултех.

В завода за рециклиране постъпват

събраните отпадъци от всички бази

на НАДИН в страната, както и от

обслужваните по договори общини.

Системата за обслужване на населе-

нието от районите на Столична

община е организирана по график чрез

ежедневно изпълнение на заявки за

извозване на отпадъците от адрес.

Фирма НАДИН стартира своята

дейност по управление на отпадъци-

те от 1991 г. и непрекъснато се

развива, разширява и усъвършенства

в областта на събиране, оползотво-

ряване и търговия със скрап от чер-

ни и цветни метали, електрическо

и електронно оборудване, излезли от

употреба моторни превозни сред-

ства, негодни за употреба батерии

и акумулатори и др. Към момента

НАДИН разполага с 10 съвременни

бази с обща площ от близо 300 дка,

изградени при спазване на всички

екологични и европейски стандарти,

в градовете София, Пловдив, Девня,

Мездра, Горна Оряховица, Русе и

Бургас.
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БИЕНБИ Трейдинг представя своя партньор - италианската фирма COLMAR

История
Фирмата е все още малко позната у

нас, но на международния пазар отдавна
е действащ фактор. COLMAR започва
дейността си през 1963 г., започвайки
производството на селскостопански и
земекопни машини. Четири години по-
късно, за реконструкцията на жп линия-
та Рим-Венеция, е произведен първият
жп багер COLMAR, като с това е напра-
вена първата крачка към производство-
то на специализирани машини.

През 1968 г. COLMAR произвежда първия
си претоварен багер, като монтира въртя-
ща се структура върху шаси на камион.

В началото на 1970-те, на база опита
натрупан в областта на земекопни маши-
ни, производствената гама се разширява
и се увеличава обемът на производство-
то. Освен това са направени множество
нововъведения, имащи за цел усъвършенс-
тването на претоварните багери и жп ба-
герите и оборудването им.

За да утвърди позициите си на водещ
производител на машини за рециклираща-
та индустрия, през 90-те години на 20 век
COLMAR обогатява продуктовата си гама
с балопреси и прес-ножици за скрап.

През 2005 г. започва серийното произ-
ворство на нова серия хоризонтални но-
жици за скрап - моделите CAYMAN. Тези
машини са абсолютна новост за света и
привличат с лекотата си на управление,
улеснената поддръжка и висока произво-
дителност.

Сегашния връх в развитието си
COLMAR достига с представянето на но-
вите високо продуктивни прес-ножици за
скрап от серията Eagle.

Фирмена философия
Основната философия на фирмата е

плодотворната връзка производител - кли-
ент, ориентирана към гарантирано обс-
лужване и развитие на нови продукти.
Всеки съвет или предложение допринасят

за непрекъснатото развитие на продукти-
те, а с това и за засилване на двустран-
ния интерес.

В COLMAR прекрасно разбират, че неп-
рекъснатият им и траен успех като све-
товно действащ производител в рецикли-
ращия бранш е възможен само чрез дове-
рието на клиентите им. Доверие, което е
изградено и което ще продължава да се
изгражда от ежедневното позване на про-
дуктите на фирмата.

По тази причина COLMAR целенасоче-
но и непрекъснато ще изгражда това
партньорство в посока на подобряване
на машините и сервизната поддръжка,
защото задоволяването на нуждите на
клиентите е висша цел за всички сът-
рудници на фирмата.

Продукти и референции
Железопътни багери

Това е нещо относително ново за Бъл-
гария, а с оглед на предстоящата модер-
низация на жп-трасетата - извънредно ак-
туално. Компанията предлага 4 модела с
оперативно тегло между 18 и 37 тона
(T2400FS, T7000FS, T10000FS, T10000FSC).
Железопътните багери COLMAR са създа-
дени специално за строеж и поддръжка на
жп линии. Могат да се оборудват с повди-
гателна кука или различни прикачни прис-
пособления: релсоповдигащи клещи; хид-
равлични или механични окачни конструк-
ции за транспорт и монтаж на релси;
грайфери (щипки), багерни кофи; хидрав-
лични чукове и др. Притежават надеждни
системи за сигурност и са сертифицира-
ни за работа в множество държави. Само
в Италия компанията има продадени над
2000 жп багера (от 1967 г. до сега).

Претоварните багери за скрап и за дър-
вен материал
•мобилни - машините биват колесни и
верижни; с работно тегло от 16 до 50
тона и разпер на стрелата до 19,8 м.

•стационарни - предлагат се 3 модела,
като най-големият е с максимална то-
вароподемност от 5 тона при максима-
лен разпер на стрелата от 16 м.

Балопреси за черен и цветен скрап:пред-
лагат се 6 модела балопреси с дизелови
двигатели или електродвигатели, произ-
веждащи бали с размери от 300х300хL мм
до 860х640xL мм. Налични са множество
опции като: кран, дистанционно управле-
ние, изпълнение за качване върху мулти-
лифт камион и др.

Прес-ножици за черен и цветен скрап:
•големи стационарни - модел Eagle 1000;
•4 по-малки модела, които са мобилни,
полумобилни или стационарни;

•хоризонтални мобилни - модел CAYMAN 777

Мобилни ножици за скрап - прикачни
към багер:

•2 модела, тип Scorpion

COLMAR на българския пазар
Досега COLMAR е позната само с ба-

лопреси и прес-ножици на нашия пазар.
През последните 10 години фирмата
COLMAR е един от водещите световни
екперти в рециклиращия бранш. Това бе
постигнато чрез внедряването на обшир-
на продуктова гама, с което фирмата
можа да обхване и реши много и различ-
ни задачи, стоящи пред клиентите.

Към това се отнася и интернационал-
ното разитие на фирмата с филиали в
САЩ, Китай и Русия, също така и изграж-
дането на световна мрежа от дилъри и
дистрибутори в една модерно функциони-
раща система за обслужване.

На www.colmarspa.com клиентите ни
ще намерят необходимата информация и
документи за сваляне.

COLMAR - рециклиране със замахCOLMAR - рециклиране със замах
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     бикновено под понятието вод-

ни ресурси се има предвид количе-

ството вода, която се намира на

повърхността на земята – реки,

езера и язовири, като значението на

подпочвените води често бива пре-

небрегвано. Подпочвените води оба-

че играят съществена роля в хидро-

ложкия цикъл на водата. Част от

Мониторинг на
качеството и
количеството
подпочвени води
в долини със
земеделски зони
и населени места

водата, попаднала върху земната

повърхност под формата на дъжд или

сняг, попива в почвата и не се от-

тича към реките. Една част от по-

пилата в почвата вода се поглъща

от растенията, а останалото коли-

чество пропива надолу до скалните

пластове, разположени дълбоко под

почвения слой. Структурно някои

скали съдържат големи пукнатини,

отвори или миниатюрни въздушни

пространства, които пропускат

водата, формирайки водоносни пла-

стове. Водата, вследствие на гра-

витацията, запълва по естествен

начин тези водоносни пластове в

посока отдолу нагоре.

На дъното на водоносния пласт се

формира т.нар. водонаситена зона.

В горната част на водоносния пласт

кухините на скалите са запълнени

както с вода, така и с въздух, фор-

мирайки „неводонаситена зона“.

Границата, от която водоносният

пласт се променя от неводонаситен

във водонаситен, се означава като

„ниво на подпочвените води“.

Водата във водоносния пласт не

е неподвижна. Тя се движи през про-

странствата и пукнатините в ска-

лата, притегляна от гравитацията

и под натиска на водата над и под

нея.

Движението на подземната вода

през водоносния пласт и преминава-

нето й през скалите има пречистващ

ефект и спомага за отстраняване-

то на съдържащите се в нея приме-

си и за нейното филтриране. На прак-

тика подпочвените води са много по-

чисти от повърхностните, поради

което при използването им е необ-

ходимо много малко или никакво допъ-

лнително филтриране.

Възможни източници на
замърсяване

Водоносните пластове, разполо-

жени в близост или непосредствено

на повърхността, са по-податливи на

О

Мониторинг на
качеството и
количеството
подпочвени води
в долини със
земеделски зони
и населени места
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замърсяване или физическо уврежда-

не. Това може да засегне както ка-

чеството на подпочвените води,

така и техния отток. Оттокът на

тези води е много по-бавен в срав-

нение с този на повърхностните,

като колкото по-дълбоко се намират

те във водоносния пласт, съответ-

но толкова по-бавно се движат. Това

е сред причините при замърсяване на

подземните води и достигане на

замърсяването до дълбокия водоно-

сен пласт вероятността водата да

остане замърсена за много дълъг

период от време, да е значителна.

Което съответно може да доведе до

влошаване на качеството на води-

те, използвани за питейно-битови

цели, чийто източник са подземни

водоизточници, или да увреди чув-

ствително реки и екосистеми, зави-

сещи от подземните води.

Интензивното разрастване на

земеделските райони, увеличаване-

то на заселените зони, както и мо-

дификацията на консумираните про-

дукти, създават сериозни предпос-

тавки за замърсяване на водите,

особено на подпочвените с химични

вещества, нитрати и т.н. За да може

да се възстанови равновесието, е

нужно наличието на техническо из-

следване и методи за оценка и от-

криване на източниците на замърся-

ване, както и за тяхното въздей-

ствие върху подпочвената вода. На

базата на тези оценки се изготвят

прогнози и нормативна база.

Като важен момент от адекват-

ното и своевременно решаване на

проблемите, свързани със замърся-

ването, се определя добрата ин-

формираност на обществото от-

екология
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носно проблемите със замърсяване-

то на водите, както и познаване-

то на хидрологичния цикъл. В све-

товен мащаб, много райони и те-

ритории, използвани за селскосто-

пански цели, граничат с урбанизи-

рани зони. Немалко градове с насе-

ление от 10 000 до 20 000 души са

разположени в центъра на плодо-

родни земи. Има много случаи, в

които важни земеделски райони

граничат с големи по площ урбани-

зирани територии. Във всички тези

зони е необходим мониторинг и на

качеството, и количеството под-

почвени води.

В случаите, когато са налице

високи нива на замърсители във во-

доемите, е необходимо да се при-

ложи методология за мониторинг

на количеството вода и следене ни-

вата на разтворени замърсяващи

вещества. Целта на изследването

е да се получи достатъчно инфор-

мация за местния хидрологичен

цикъл, както и за някои природни па-

раметри. По този начин може да се

постигне по-адекватно управление

на подпочвените води от оторизи-

раните местни организации. В

тази мониторингова мрежа могат

да се включат и надземните водни

ресурси, с някои допълнения към

метода.

Като основни цели на контрола се

определят изграждането и използва-

нето на инструмент за оценка на

количеството и качеството на во-

дата в мрежата на мониторинга;

идентификация и контрол на източ-

ниците на замърсяване; анализ на

превантивните методи и възможни-

те решения на проблемите; получа-

ване на информация за подпочвени-

те води в хидрологичния цикъл. Не-

обходимо е също заснемане на мес-

тната първична геология и хидроге-

ология в определен мащаб, което се

използва за изходни данни на проуч-

ванията.

Причини за замърсяване могат да

бъдат и пропуски в защитата при

сондиране особено в първия слой на

земната кора, замърсен от септич-

ните ями, селските торища, изпол-

званите за отточни води стари

водоеми и утечките, предизвикани

от авариите на градската канализа-

ция. Друга възможна причина може да

е и недооценяването на качеството

на водата от местните хидрогеоло-

зи и неправилното й съхраняване, в

неподходящи хранилища за водоснаб-

дяване и напояване.

Специфични цели
на мониторинга

Една от целите е да се създаде

базова методология за контрол и

управление при установяване на

замърсяване с нитрати в малки и

средни населени места, които се

захранват от подпочвени води.

Други цели са наблюдение на раз-

пространението  на нитрати; на-

блюдение на нивата на хлориди в

хидросистемата; геологично изслед-

ване на хидросистемата в дълбочи-

на и структура.

Сред методите и използваните

материали са сортиране на данни-

те в оторизираните органи за кон-

трол, изучаване на профилите на

земната повърхност и на местни-

те тектоники, класифициране и

съпоставяне на информацията, по-

лучена от местни сондажни фирми

и данните от използваемите водо-

еми както в населените места,

така и в земеделските райони. Дру-

ги използвани способи са реализи-

ране на повърхностна геофизика

(вертикални електросондажи) в

удобни места за потвърждаване на

структурата и приблизителната

дебелина на сухия геоложки слой,

географско заснемане на водоеми-

те на повърхността и тяхното са-

телитно позициониране посред-

ством GPS, анализ на водни проби

за нивата на нитрати и други замъ-

рсители.

За да представим съвременните

технологични достижения и тен-

денции, които се прилагат за мо-

ниторинг на качеството и количе-

ството подпочвени води в долини

със земеделски зони и населени

места, представяме експертния

коментар на специалисти от воде-

щи компании от областта, които

коментираха последните новости

и ни предоставиха информация за

предлаганите от тях продукти. В

настоящия брой публикуваме полу-

чените коментари, подредени по

азбучен ред.

Интензивно се
развиват методи
и апарати за анализ
на качеството на
водите в реално
време

Съвременните тенденции в тех-

нологичното развитие и техните

резултати се диктуват от съвре-

менните изисквания към мониторин-

га на количеството и качеството на

подпочвените води. Едно основно

изискване, добиващо все по-голяма

тежест, е непрекъснатостта на

мониторинга. Макар нормативната

уредба да предвижда в повечето

случаи периодичен мониторинг, дина-

миката на индустриализацията, про-

изводствените изисквания за каче-

ство и, не на последно място, опас-

ностите от внезапни негативни

промени в околната среда все пове-

че налагат необходимостта от не-

прекъснато наблюдение на качестве-

ните показатели. В тази връзка

интензивно се развиват методи и

апарати за анализ на качеството на

водите в реално време.

Дистанционно
управление
на мониторинга

С необходимостта от непрекъс-

нат мониторинг са свързани и изис-

кванията за автоматично получава-

Източник: Метаскил
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не на данните, регистрация и съхра-

нение на голямо количество данни за

различни периоди (от дни до години)

и/или възможност за дистанционно

управление на мониторинга и транс-

фер на данните към различни ком-

пютърни мрежи и системи използва-

щи многообразни интерфейси.

Разширяващата се нужда от не-

прекъснат мониторинг на количе-

ството и качеството на подземни-

те води изисква аналитично и из-

мервателно оборудване, което да

бъде лесно за експлоатация от край-

ния потребител, както и да бъде

лесно за монтаж и интегриране в

съществуващи и новоизграждани

водоизточници и водопроводни си-

стеми. Един пример за такава тех-

нология е ултразвуковата за непос-

редствено измерване на дебита на

водата в тръба. Друг пример е на-

растващата популярност на апара-

ти за измерване със сонди, изисква-

щи само отвор в съществуваща

тръба (измерване на дебита с елек-

тромагнитна сонда, измерване на

плътност с ултразвукова сонда и

др.).

Съвременно оборудване
за мониторинг и
измерване на води

Метаскил предлага почти всичко,

необходимо за мониторинг на под-

земните води при водоизточници

(кладенци, сондажи, помпени стан-

ции), за използване в мониторинго-

ви сондажи за контрол на подпочве-

ните води, за измервания, свързани

с управление на водните потоци при

тяхното потребление – индустриал-

но, аграрно, питейно.

За измерване на дебит, плътност,

съдържание на суспендирани веще-

ства предлагаме ултразвукови и

електромагнитни уреди, интелиген-

тни хидростатични сензори за из-

мерване на ниво, електрохимични и

спектрални анализатори (ултравио-

летов и видим спектър) за анализ на

качеството на водите, на съдържа-

нието на метали (арсен, олово, се-

лен и много други), химически елемен-

ти и съединения като хлор, серово-

дород, кислород и др., както и на

показатели като БПК, ХПК и др.

д-р инж. Тодор Влаев,

р-л проекти, Метаскил

Съвременните
технологии
позволяват
автоматично
пробонабиране,
обработка,
съхранение,
трансфер и анализ
на данни в реално
време

Законодателството в областта

на мониторинга на подпочвените

води се базира на Директива 2000/

60/ЕО и на съответстващите й

български законодателни актове:

Закон за водите, Наредба № 1/

11.04.2011 г. за мониторинг на води-

те, Наредба № 1/10.10.2007 г. за

проучване, ползване и опазване на

подземните води и Наредба № 2/

13.09.2007 за опазване на водите от

замърсяване с нитрати от земедел-

ски източници.

Мониторингът на подпочвени

води се осъществява в посока на

количествени и качествени показа-

тели. На територията на страната

най-следени са количествените по-

казатели – динамика на ниво, посока

на движение, дебит.

Необходим
е качествен
и количествен анализ
на подземните води

Поради голямата разновидност

и обем на източниците на замър-

сяване (земеделски дейности, насе-

лени места без канализация, депа

за отпадъци и др.), за подземните

водни тела има вероятност от

попадане в състояние на риск. По-

ради тази причина освен количе-

ствения анализ на подземни води,

обект на мониторинг трябва да

бъдат и редица качествени пара-

метри. В долините със земеделски

зони e важно да се следят стойно-

стите на амоняк, фосфат, нитра-

ти, нитрити, азотен диоксид, как-

то и някои важни тежки метали:

желязо, мед, цинк, хром, олово и др.

От значение е проследяването и на

физико-химичните параметри на

водата: температура, pH, елект-

ропроводимост, процентно наси-

щане с въздух и разтворен кисло-

род.

Технологията за мониторинг на

подземни води е близка до тази за

мониторинг на повърхностни води,

което дава големи възможности за

автоматично пробонабиране, не-

прекъснато наблюдение и контрол

Автоматична станция за мониторинг на води
"Студен кладенец", част от Мрежата за мони-
торинг на повърхностни води, изградена от фир-
мата

Източник: Орион Инвайърмент



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 2/2012 31



32 брой 2/2012  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

екология

на количествени и качествени па-

раметри, и възможност за натруп-

ване, обработка и предаване на

данни в реално време. В случай на

отчитане на стойности над норма-

та се сигнализира до съответна-

та лаборатория за извършване на

прецизен анализ в лабораторни ус-

ловия.

Мрежи
за мониторинг
на води

Орион Инвайърмент има солиден

опит в изграждането на мрежи за

мониторинг на води. През 2007 г. бе

реализиран проект за изграждане

на Мрежа за интегрирано управле-

ние на трансграничните подземни

води между България и Румъния в

Добруджанския регион, финансиран

по Програма ФАР. Бяха изградени 47

станции за мониторинг на подзем-

ни води, оборудвани с анализатори

за количествени параметри. През

2009 г. беше реализиран друг важен

проект по Програма ФАР, за разши-

ряване на Мрежата за мониторинг

на повърхностни води, с изградени

23 автоматични станции за мони-

торинг на качествени и количе-

ствени параметри на повърхност-

ни води, както и метеорологични

параметри на атмосферния въздух.

Авторски софтуер
за различни
приложения

Орион Инвайърмент проектира,

доставя, поддържа фиксирани и мо-

билни станции за постоянен мони-

торинг на води, пробонабиращи

сондажи и помпи, електроника, ко-

муникации и софтуер по най-модер-

на и иновативна технология.

Aвторският софтуер, с който раз-

полага фирмата, предоставя широ-

ки възможности за обработка,

съхранение, трансфер и анализ на

данни в реално време. Възможни

приложения са: статистически

анализ, ранно предизвестяване при

аварийни ситуации, проследяване

на тенденции по параметри чрез

генерирани таблици, доклади и гра-

фици и др.

Десислава Димитрова,

управител на

Орион Инвайърмент

Мониторингът на
подпочвените води и
използваните
технически средства
отговарят на
последните техно-
логични достижения
в областта на
екологичното
законодателство

Редът и начинът за планиране и

извършване на мониторинг на под-

почвени води е определен в наредба

№ 1 за мониторинг на водите (ДВ,

бр. 34 от 29.04.2011 г.). Същият

включва измервания, наблюдения и

оценки за състоянието на водите.

Качественото им охарактеризиране

се доказва с представяне на анали-

тични резултати, генерирани от

акредитирани лаборатории.

СЖС България разполага със соб-

ствен лабораторен комплекс, акре-

дитиран съгласно ISO 17025 за про-

бовземане и извършване на физико-

химични и биологични изпитвания не

само на водни, но и на газообразни и

твърди екологични матрици.

Апарати за анализ на
диоксини, фурани и
пестициди HRGC/MSD и
UPLC/MS/MS

Екологичната лаборатория към

комплекса предлага анализ на над 50

групи показатели за води с използва-

нето на над 20 аналитични апарата.

Техническите средства използвани в

лабораторията и в мобилното й зве-

но отговарят на най-съвременните

технологични достижения и тенден-

ции в областта на екологичните

анализи. Уникалността на лаборатор-

ното оборудване и наличието на апа-

ратура без еквивалент в България,

като апаратите за анализ на диокси-

ни и фурани HRGC/MSD и UPLC/MS/MS

за едновременно определяне на над

300 пестициди правят лаборатория-

та предпочитан и търсен партньор.

Широкият обхват на акредитацията

и прилагането на съвременни между-

народно признати методи за пробов-

земане и анализ  като ISO, EN, EPA и

др. позволява покриването на почти

всички изисквания на българското

екологично законодателство. Не на

последно място е и екипът от висо-

коквалифицирани специалисти, рабо-

тещ в услуга на нашите клиенти и

партньори.

инж. Борислав Здравков,

отдел "Екология", СЖС България

Източник: СЖС България

Източник: СЖС България

Източник: СЖС България
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Нарастващата загриженост за емисиите на CO
2
 и разходите за енергия доведе до по-

сериозно отношение при използването на енергия в световен мащаб. Grundfos притежава

уникалното предимство да гарантира правилно разбиране за ефективността и за това

как тя се съчетава с реалния свободен проход на хидравликата и конструктивната

устойчивост в едни несравними помпи за отпадни води.

Екологичните проблеми станаха причина

за въвеждане на законодателство, поставя-

що нови изисквания за обработката на от-

падни води. Изпомпването на отпадните во-

ди до инсталациите за преработка в днеш-

но време вече представлява значителна

част от разходите за енергия на общините

и ВиК дружествата.

Избирайки най-съвременните помпи за от-

падни води с най-висока обща ефективност,

без компромиси при хидравличният свободен

проход и конструктивната якост, вие поема-

те по правилния път към намаляване на еми-

сиите на CO2 и минимизиране на експлоата-

ционните разходи на помпените системи за

отпадни води.

По-долу ще откриете как Grundfos интер-

претира ефективността при помпите за от-

падни води. За съжаление, все още няма стан-

дарт за минимална ефективност на помпи за

отпадни води, освен в случаите, когато те

се задвижват от стандартни електрически

двигатели с въздушно охлаждане. Ние в

Grundfos притежаваме богат опит в работа-

та със стандарти за ефективност, а освен

това разработваме свои собствени стандар-

ти, за да гарантираме оптимална ефектив-

ност на двигателя за нашите клиенти. Под-

готвили сме следното ръководство за ефек-

тивността на помпите за отпадни води, ко-

ето ще ви помогне да направите правилен под-

бор на помпите и да избегнете най-често сре-

щаните заблуди.

Обща ефективност
За вашата сметка за енергийни разходи

значение има общата ефективност - това оз-

начава пълно КПД на помпата. В една помпа

за отпадни води има електрически, механич-

ни и хидравлични загуби. Производителят на

помпи трябва да овладее всички тях, без да

прави компромис с надеждността. Grundfos

прави точно това и следователно може да

достави високоефективни продукти.

•Електрическа ефективност

Стандартът IEC60034 определя минимал-

ните изисквания за ефективност на елект-

родвигатели, но той е валиден само за стан-

дартни електродвигатели с въздушно охлаж-

дане. Когато Grundfos обозначава една пото-

пяема помпа за отпадни води с клас на ефек-

тивност, примерно "IE3", ние ще можем по вся-

ко време да осигурим сертификат за типови

изпитания на компонентите на двигателя, из-

питани при работата на стандартни двига-

тел съгласно стандарт IEC60034, а това за

вас е гаранция по отношение на валидност-

та и надеждността на информацията, която

ние обявяваме.

•Механична ефективност

Ефективността

на помпата предс-

тавлява интерес

единствено ако не е

за сметка на компро-

мис с надеждността

й. Поддръжката на

помпите е скъпа, без

значение дали е пла-

нирана или не, а в

Grundfos ние не до-

пускаме компромиси

по отношение на на-

деждността на на-

шите продукти. За конструктивната устой-

чивост на ключовите компоненти, Grundfos

използва, например:

- Конусовидни рол-

кови лагери: Макар че

конусовидните ролко-

ви лагери имат по-го-

леми загуби в сравне-

ние с обикновените

ролкови лагери, ние ре-

шихме да запазим то-

зи тип лагери, за да

спечелим по-дълъг

жизнен цикъл при рабо-

та в тежки експлоа-

тационни условия.

- Уплътнение на ва-

ла: Помпите Grundfos са снабдени с пакетно

двойно механично уплътнение на вала. Тази ус-

тойчива конструкция консумира допълнител-

на енергия, но гарантира по-дълъг експлоата-

ционен живот и по-ма-

лък авариен престой.

Подмяната се осъщес-

твява лесно на място,

без да се използват

специални инструмен-

ти.

•Хидравлична ефек-

тивност

По традиция се

прави компромис със

свободния проход на

хидравликата с цел на-

маляване на задръст-

ването, в полза на високата ефективност.

Grundfos разреши този традиционен компро-

мис и може да достави помпени системи за

отпадни води, които предлагат най-висока

хидравлична ефективност без компромис със

свободният просвет. Скоро ще ви разкрием

как се получава върхова хидравлична ефектив-

ност, без да се прави компромис със свобод-

ният просвет.

Grundfos създава стандарти
за ефективност

В Grundfos имаме богат опит в работата

със стандарти за ефективност. Grundfos

изигра водеща роля при разработката на про-

екта и въвеждането на така наречената Ди-

ректива "EuP", поставяща изискванията за

екологично проектиране на електродвигатели

за енергопотребяващи продукти в Европейс-

кия съюз. Като технологичен лидер в област-

та на високоефективните двигатели, компа-

нията Grundfos

беше поканена

да помогне за

техническите

аспекти на за-

конодателния

акт.

Ние също

така задаваме

свои собствени стандарти, за да гаранти-

раме оптимална ефективност на двигате-

лите за нашите клиенти. Ние гарантираме,

че технологията на нашите двигатели от-

говаря на реалните потребности на прило-

жението, за чиито цели се инсталира пом-

пената система или решение - с акцент вър-

ху надеждността и ефективността. Нари-

чаме това Grundfos Blueflux®, като марката

гарантира най-високата ефективност на

двигателя от Grundfos. Помпена система или

решение с двигател Grundfos Blueflux® при-

тежава значително по-висока обща ефектив-

ност от подобните решения и съществено

намалява разходите в рамките на експлоа-

тационния й живот.

На 8 май 2012 г. Grundfos пусна на пазара

нова разширена серия продукти за отпадни во-

ди, които ще ви помогнат да повишите ця-

лостната ефективност (КПД) на помпите, а

това е от основно значение за поддържане

на ниски емисии на въглероден двуокис и енер-

гийни разходи. Позволете на Grundfos да ви по-

могне да намерите подходящата помпа за ва-

шето конкретно приложение и да оптимизи-

рате бизнеса си.

Grundfos ви помага да разберете истинската
ефективност на помпите за отпадни води
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сновният източник на стан-

дартите за питейна вода са насоки-

те на Световната здравна органи-

зация (СЗО), които се базират на

най-добрите научни практики в об-

ластта. Препоръките на СЗО са

широко използвани в цял свят, с из-

ключение на някои части на Северна

Америка, въпреки че нямат юридичес-

ка сила. Всяка държава адаптира

насоките на здравната организация

при съставяне на нормативната си

уредба в областта, при което се

вземат под внимание географските,

социалните и икономически особено-

сти на региона.

Стандартите за питейна вода

имат за цел да гарантират каче-

ствена питейна вода на консумато-

рите, като осигурят база за срав-

нение за доставчиците на вода. За

се постигне това, е необходимо в

стандарта да се съдържат основ-

ните елементи, които представля-

ват заплаха за замърсяването на во-

дата, съобразени с конкретните

специфики на всяка страна и реги-

он. Изискванията обхващат всички

аспекти - микробиологичните, хи-

мичните и радиологични характери-

стики на питейната вода като

бактерии, химикали, метали, вкус,

цвят, мирис и мътност на водата.

Препоръки, свързани
с патогенните
и химически
замърсители

По смисъла на определените изис-

квания, качествената вода, предназ-

начена за питейно-битови цели, не

съдържа микроорганизми, паразити,

химически, радиоактивни и други

вещества в брой или концентрация,

които биха представлявали потен-

циална опасност за здравето на

човека.

Като замърсители с най-рисков

фактор са посочени развиващите се

във водата патогени, които основ-

но причиняват стомашно-чревни

инфекции. Проблемът при тях е, че

измерването на тяхното количе-

ство, е много труден и същевремен-

но скъп процес, а инфектирането с

патогени, за което са необходими

минимален брой бактерии във водо-

снабдителната система, е много

бърз процес. Необходимо е да се

следи за наличието на патогени чрез

регулярно взимане на проби от водо-

източниците, както и да се следят

допълнителни параметри като

мътност и остатъчен хлор, за да се

гарантира постоянна бариера за

тези микроорганизми. В допълнение

трябва да се отбележи, че някои

патогени като например паразита,

причиняващ криптоспоридиозата, са

устойчиви на хлор за разлика от

други.

В сравнение с патогените, много

малко химически вещества могат да

предизвикат негативни ефекти

върху човешкото здраве, попадайки

във водоснабдителната система.

Сред тях са арсенът, нитрат флуо-

риът, оловото, селенът и уранът.

Оловото попада в питейната вода

поради използването на оловни еле-

менти във водопроводната система.

Арсенът, флуорът, уранът и селенът

са елементи естествено налични в

околната среда, а нитратите са

следствие от селското стопанство,

Стандарти
за питейна вода
Стандарти
за питейна вода

О
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канализацията и изтичането на сеп-

тичните ями. Присъствието на дру-

ги вещества в определени концент-

рации също може да бъде обезпоко-

ително, поради това е необходимо да

се проследяват източниците на

замърсяване. В малка част от случа-

ите има трудности при постигане-

то на здравословните нива на някои

елементи, с оглед на това са опре-

делени малко по-високи, но все пак

безопасни стойности на концентра-

ция.

В България нормите за качество-

то на питейната вода се определят

от Министерството на здравеопаз-

ването. Те са разписани в Наредба

№9 от 16.03.2001 г. за качеството

на водата, предназначена за питей-

но-битови цели.

Изисквания към
водоснабдителните
системи

В обхвата на нормативите за

предпазване на питейната вода от

замърсяване и запазване на нейни-

те качества до мястото й на по-

требление попадат и изискванията

за проектиране на съоръжения и

мрежи на водоснабдителните сис-

теми, като за това следва да се

предприемат необходимите мерки

още във фазата на проектиране. Във

връзка с това са поставени изиск-

вания, свързани с предотвратяване

връщането на водата в системата

и нейното застояване, водонепро-

пускливостта на тръбопроводите и

съоръженията, както и мерки,

свързани с предотвратяване навли-

зането на външни води и/или други

замърсители през стените, покри-

вите и строителните отвори на

съоръженията или през тръбопрово-

дите. Също така, при проектиране-

то на външните водопроводи, водо-

проводните мрежи и съоръженията

към тях са въведени изискванията

на стандарта за определяне на во-

доснабдителните норми, когато не

са извършени съответни проучвания

за определяне на необходимото

средноденонощно потребление на

вода за конкретна урбанизирана

територия. Въведени са и изисква-

ния за допустимите скорости на

водата, за материала и типа на

тръбите за водопроводи, за услови-

ята на налягането при избора на

тръбопроводните елементи, за

материала за засипване на тръби-

те, за защитата на водопроводите

при полагането им в агресивни по-

чви, методите за хидравлично из-

питване и дезинфекцията на водо-

проводите и съоръженията.

Проектирането, изграждането и

техническата експлоатация на ре-

зервоарите за вода също трябва да

отговаря на определени изисквания

по отношение на предвиждането на

необходимите мерки за предпазване

на питейната вода от замърсяване

Източник: Софийска вода
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още в процеса на проектиране, как-

то и изисквания за местоположени-

ето на резервоарите и процедурите

за тяхното изпитване, почистване

и дезинфекция.

Мониторинг
на водите

За да може да се определи дали

дадени стандарти са спазени, е не-

обходимо извършването на монито-

ринг. Местата, от които се взимат

проби за изследване, зависят от

естеството на източника на замъ-

рсяване. Патогените могат да по-

паднат във водоснабдителната си-

стема от много места, но обикно-

вено най-голямата заплаха идва от

източника на питейна вода. При лип-

са на методи за постоянно следене,

за да се осигури по-всеобхватна

оценка на микробиологичната чисто-

та, е необходимо създаването на

план за безопасност на водата,

включващ регулярен мониторинг за

патогени.

Химикалите се съдържат в из-

точника на водоснабдяване и ако те

не се променят при дистрибуцията,

контролът им може да се извърши

след третирането на водата. Ако

показателите са стабилни, монито-

рингът може да се извършва срав-

нително рядко, но ако някои от тях

варират в течение на времето, осо-

бено при повърхностните води,

може да се наложи контролът да се

извършва по-често. Някои химичес-

ки съставки обаче се получават

вследствие на третирането на

водата и променят концентрация-

та си при дистрибуцията. В този

случай е необходимо мониторингът

да се осъществи в края на водоснаб-

дителната система. Например еле-

ментите като олово и мед попадат

в питейната вода вследствие от

материалите на водопроводните

съоръжения. В тези случаи концен-

трацията се увеличава с течение на

времето, също така тя е различна

при различните сгради, следовател-

но трябва да има добре съобразен

план за мониторинг. Стандартът за

съдържанието на някои вещества,

като акриламида например, е с мно-

го ниски стойности - 0,1 микрограм

(мкг) на литър, което води до труд-

ности в измерването. Само някои

големи доставчици могат да конт-

ролират директно концентрацията

на това вещество във водата. Ос-

таналите трябва да използват кос-

вени методи за контрол като напри-

мер измерване на количеството ак-

риламид в полиакриламида, който се

използва за третиране на водата.

Има различни начини за сравнява-

не на получените от мониторинга

резултати със стандартните стой-

ности. В някои държави стандартът

определя максималните стойности

на веществата, в други – резулта-

тите могат да бъдат представени

като средна стойност за определен

период от време.

В България отговорност за каче-

ството на питейната вода носят

водоснабдителните фирми. Конт-

ролът за изпълнение изискванията на

Наредба №9 за качеството на вода-

та, предназначена за питейно-бито-

ви цели, се извършва от Дирекция

„Опазване и контрол на обществе-

ното здраве“ при МЗ и РИОКОЗ (ре-

гионални структури по обществено

здравеопазване).

Превишаване
на стандартите

Въздействието на повечето хи-

мични елементи, които се срещат

във водата, се проявява с течение

на времето и голяма част от стан-

дартите включват нормиране на

значимите за здравето параметри.

При засичане на стойности по-ви-

соки от стандартните е необходи-

мо извършването на по-регулярен

мониторинг, за да се установи дали

това е еднократен случай или се на-

блюдава постоянно превишаване на

нормираните стойности на концен-

трация. Ако това е така, с помощ-

та на здравните власти се прави

преценка доколко е заплашено здра-

вето на населението и какви адек-

ватни мерки могат да се предпри-

емат.

Ако при оценката се установи, че

случаите не са опасни за здравето

и няма вероятност да се повторят,

не са необходими спешни действия.

Някои нарушения се отстраняват

само чрез подобрения в пречиства-

нето в т. ч. и на водопроводната

мрежа, и се извършват от оперира-

щата водоснабдителна фирма.
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 елените обществени поръчки са

подход, чрез който общинските вла-

сти включват екологични критерии

във всички етапи на процеса на про-

веждане на обществената поръчка,

като по този начин насърчават раз-

пространението на екологични тех-

нологии и разработването на еколо-

госъобразни продукти.

Подобряване на
ресурсната и енергийна
ефективност

Европейските обществени и ад-

министративни служби изразходват

годишно равностойността на 17%

от БВП на ЕС за закупуване на сто-

ки, преди всичко в сектори със срав-

нително високо въздействие върху

околната среда.

Обществени поръчки с екологич-

ни изисквания са възможни в облас-

ти като закупуването на енергийно

ефективни компютри и сгради, офис

обзавеждане, изработено от дървен

материал от екологично устойчиво

управлявани гори, рециклирана хар-

тия, електромобили, екологичен об-

ществен транспорт, биологични

хранителни продукти в столовете,

електричество, получавано от

възобновяеми енергийни източници,

климатични инсталации, съобразени

с най-модерните екологични реше-

ния.

Обществените поръчки с еколо-

гични изисквания дават пример и

оказват влияние върху пазара. Чрез

насърчаването им държавните орга-

ни могат да осигурят реални стиму-

ли за промишлеността за разработ-

ване на екологични технологии. В

някои сектори на производството,

дейностите и услугите влиянието

може да бъде особено голямо, тъй

като обществените поръчки конт-

ролират голям дял от пазара (на

компютри, енергийно ефективни

сгради, обществен транспорт и т.

н.).

При възлагането на поръчки, ща-

дящи околната среда, могат да

бъдат спестени материали и енер-

Зелени обществени поръчки

екология

гия, посредством рационалното из-

ползване на природните ресурси и да

се намали количеството на генери-

раните отпадъци при съобразяване

с цялостния жизнен цикъл на продук-

тите. Освен подобряването на окол-

ната среда и качеството на живот

на населението, благодарение на

редуцираните вредни екологични

въздействия, зелените обществени

поръчки могат да допринесат за

развитието на екологосъобразните

технологии и екоиновациите в Бълга-

рия.

Критерии за зелени
обществени поръчки

Зелените обществени поръчки

могат да се възлагат при наличие-

то на ясни и амбициозни екологични

критерии за продукти и услуги, кои-

то е необходимо да бъдат съпоста-

вими в държавите-членки на ЕС.

За момента, ЕК е разработила

критерии за 10 категории продукти

и услуги с по-значимо въздействие

върху околната среда: копирна и

графична хартия; почистващи про-

дукти и услуги за почистване; офис

и компютърно оборудване; строи-

телство; транспорт; мебели; елек-

троенергия; услуги в сферата на

храненето и услуги по приготвяне и

доставяне на храна; текстил; гради-

нарски продукти и услуги. В процес

на разработване са и допълнителни

такива.

Нормативна рамка
Българското законодателство в

областта на обществените поръчки

е напълно хармонизирано с Директи-

ва 2004/17/ЕО и Директива 2004/18/

ЕО, като в него са въведени и съот-

ветните разпоредби за зелените

поръчки. Законът за обществените

поръчки (ЗОП) е основният нормати-

вен акт, който урежда правилата за

възлагане на обществени поръчки за

стойности по установените евро-

пейски прагове, както и за стойно-

стите под тях.

Съгласно националното законода-

телство, Агенция по обществени

поръчки е отговорна за поддържане-

то на регистър по обществени

поръчки. Тази информация дава

възможност за мониторинг и на

възлаганите зелени обществени

поръчки. Мониторингът може да

бъде осъществяван на базата на

допълнителните полета към предло-

жения проект на образеца „Решение

за откриване на процедурата“

Актуален статус и
перспективи

Зелените поръчки се разглеждат

като все по-необходим инструмент,

който може да бъде използван ефек-

тивно в отговор на съвременните

предизвикателства. Стратегията

на ЕС за интелигентен, устойчив и

социално приобщаващ растеж „Ев-

ропа 2020“ представя визията за

Национален план за действие за

насърчаване на зелените обществе-

ни поръчки за периода 2012-2014.

В рамките на „Европа 2020“, об-

ществените поръчки са определени

като една от пазарно-базираните

политики, която може да допринесе

за насърчаване на по-екологична и по-

конкурентоспособна икономика, с по-

ефективно използване на ресурсите.

Използването на обществените

поръчки за постигане и на други об-

ществени политики като опазване на

околната среда, подобрена енергий-

на ефективност и др., е сред целите

и на Зелената книга за модернизира-

нето на политиката на ЕС в област-

та на обществените поръчки. В тази

връзка, с поставените въпроси в

Зелената книга се търсят възможно-

сти за повишаване ефикасността на

публичните разходи в дългосрочен

аспект, например чрез пренасочване

на вниманието от най-ниска цена към

най-ниски разходи, изчислени за целия

жизнен цикъл на продукта. Заедно с

горната инициатива, понастоящем

Комисията провежда комплексна пос-

ледваща оценка, за да установи ефек-

тивността и икономическата це-

лесъобразност на действащите ев-

ропейски правила за обществени

поръчки.

Зелени обществени поръчки

З
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     громните загуби на вода във

водопреносната мрежа са основен

проблем за ВиК дружествата в стра-

ната. България е една от най-бедни-

те на водни ресурси държави в Ев-

ропа, а посочваните загуби на вода

в момента средно за страната са

около 70-75%. Това се твърде голе-

ми обеми, предвид факта, че за нор-

мални се приемат нива от порядъка

на 15-20%. Като основна причина за

реализираните големи загуби обик-

новено са посочва остарялата водо-

проводна мрежа и множеството

аварии. Подмяната на водоснабди-

телната мрежа обаче изисква значи-

телен финансов ресурс, който ВиК

дружествата сами трудно биха мог-

ли да осигурят. По тази причина се

разчита и се търсят пътища за

финансиране по линия на европейски-

те фондове. Според специалисти в

областта на водоснабдяването за

преодоляване на проблема с големи-

те загуби на вода, освен подмяната

на остарялата тръбопроводна мре-

жа и извършването на необходими-

те ремонтни дейности, е необходи-

мо предприемането и на други мер-

ки, свързани с управление на течо-

вете в системата. Обикновено дей-

ностите, свързани с управление на

течовете, се свързват с намалява-

не на течовете чрез управление на

налягането и точното локализиране

на местата, в които има такива.

Загубите на вода
Принципно, загубите на вода във

водопреносната мрежа могат да

бъдат разделени на реални и привид-

ни загуби или технически и търгов-

ски.

Техническите загуби обхващат

реално видимите загуби на вода във

водопреносната мрежа като фонови

или основни загуби, които се дължат

на много на брой малки утечки от

фитинги и връзки, които са трудни

за откриване и отстраняване; ава-

рийни изтичания, характеризиращи

се с голям дебит, но малко времет-

раене и бързо локализиране; загуби

от неизвестни аварии, които се

откриват само при целенасочен кон-

трол на загубите; преливания и про-

пуски в резервоарите.

Като търговски се определят

загубите на вода, дължащи се на

неточности в отчитането на кон-

сумацията; грешки в системата за

таксуване; неправомерно използва-

не на водата. С други думи, тук се

включва водата, която е била изпол-

звана, но не е коректно измерена,

оценена и за която не е платено.

Преди да се престъпи към управ-

ление на течовете е необходимо

системата да бъде предварително

анализирана. Целта е да се опреде-

лят вероятността от възникване на

течове, както и възможните източ-

ници. Разработени са различни со-

фтуерни продукти, с които това

може да бъде направено. Всички те

обаче изискват наличието на някои

основна данни за водоснабдителна-

та система като подавано количе-

ство вода, фактурирана и измерена

консумация, както и средно работ-

но налягане. Обикновено подобни

софтуерни решения не са предназна-

чени и не биха могли да заменят

извършването на цялостна провер-

ка, но се явяват добър начин да се

стартира програма за управление на

течовете, тъй като софтуерът

използва данни, въведени от потре-

бителя, за да изчисли различните

видове реални и привидни водни за-

губи, както и показателите за из-

пълнение. Друг използван метод за

оценка на количеството вода, губе-

що се по мрежата, е чрез измерване

на минималния нощен поток. В този

случаи се измерва количеството

вода, доставяно за един час към

мрежата, в период, когато има най-

малко търсене, обикновено между 1

и 4 часа през нощта. Съответно, в

участъците от мрежата, където

Управление на
загубите на вода
Методи и средства за локализиране на течовете

Управление на
загубите на вода

О
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Омекотяване

Обратна осмоза

"Хидро-Хикс-България" ООД
тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395

4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г

E-mail: office@hydro-x-bg.com;  www.hydro-x-bg.com

• Автоматични механични филтри
• Филтри за обезманганяване и

обезжелезяване
• Филтри с активен въглен
• Декарбонизация
• Деминерализация
• UV-дезинфекция
• Озониране
• EDI - електродейонизация

• Деаератори: термични,
химични и вакуумни

• Охладителни кули
• Повишаване КПД на котела
• Почистване на накипи и

биообраствания в отоплителни
и охладителни системи

• Дозиращо и контролно
оборудване

АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ
ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ

Заповядайте на МТП Пловдив 2012

палата 11, щанд 11А4

течовете са добре контролирани,

стойността на измерения минима-

лен нощен поток не би била много над

нулата. Колкото по-висок е минимал-

ният нощен поток, толкова по-голе-

ми са и течовете в системата.

Локализиране на
течовете

Тъй като предварителният анализ

осигурява общ преглед на течовете

в мрежата като цяло, за най-рента-

билен от икономическа гладна точ-

ка се счита подходът, при който се

определят и локализират 20% от най-

големите течове, тъй като принцип-

но те съставляват 80% от загуби-

те. Често използвана стратегия е

зониране на системата за водоснаб-

дяване, което позволява изолиране на

най-сериозните течове в конкретна

зона, която в последствие би могла

по-точно да се оцени чрез използва-

нето на подходящо оборудване за

откриване на течове. Стратегичес-

ки инсталирани разходомери разде-

лят мрежата на определени секто-

ри или зони, които могат да бъдат

анализирани самостоятелно. Индика-

тор за наличието на теч е, ако по-

токът, измерен по течението в края

на зоната, е по-малък от измерения

на входа на зоната. За по-нататъш-

но по-точно определяне на течове-

те обикновено се използва стъпков

тест, при който част от тръбата

постепенно се изолира чрез затва-

ряне на вентилите, намиращи се в

зоната. Изолирането може да бъде

направено поетапно, стартирайки с

тръбите, намиращи се най-далеч от

измервателното устройство и завъ-

ршвайки с тръбата най-близо до

измервателното устройство, или

чрез намаляване на половина на зо-

ната с централно поставено измер-

вателно устройство и след това

последователно намаляване на по-

ловина на субзони, докато се лока-

лизира мястото на теча. Препоръ-

чително е стъпковият тест да се

извършва през нощта, когато

търсенето е най-стабилно и неудоб-

ствата за консуматорите от спи-

ране на водоснабдяването са мини-

мални.

Използвано оборудване
Оборудването за локализиране на

течове включва както базови и

сравнително лесни за използване

технологии, така и по-сложни. Като

едно от най-елементарните и лес-

ни за прилагане устройства се оп-

ределя земният микрофон. На прак-

тика това е микрофон, които се

поставя на земята, като целта е да

се увеличи шумът, който се получа-

ва при излизането на водата от

пробита тръба под налягане. Нами-



40 брой 2/2012  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

инфраструктура

рането на мястото с най-силно

изразен шум показва мястото, къде-

то е най-вероятно да има теч. Пре-

димство на цифровите земни мик-

рофони е, че те засичат действи-

телния шум от теча, без околни

смущения, по-бързо от странични-

те сигнали. В допълнение, за да се

измери точната цифрова стойност

в реално време, нивото на шума се

представя графично и чрез слушал-

ки. Чрез записване на шумовите

нива за няколко локации мястото на

теча може да бъде определено с

голяма прецизност.

Друг малко по-сложен уред са ко-

релаторите на шум. Принципно, ко-

релацията е откриване на течове на

базата на изчислителен процес по

подземни тръбопроводи под напреже-

ние. Шумът, причинен от теч, се

разпростира по тръбата и достига

до два фитинга (клапани, хидранти,

пожарни кранове и др.) в различно

време в зависимост от разстояни-

ето от теча до контактните точ-

ки.

Използват се високочувствител-

ни сензори, които улавят получения

шум от фитингите, а радиопредава-

тел ги препраща на приемник (коре-

латор), който определя мястото на

теча чрез изчисление на разлика във

времето на базата на различното

разстояние между контактните

точки и теча. За по-точно опреде-

ляне на мястото на теча е необхо-

димо да се вземат предвид матери-

алът, диаметърът и дължината на

измервания участък от тръбопрово-

да. С използването на корелатор

течът може да бъде локализиран до

сантиметри.

Предимство на корелаторите е, че

те не се влияят от силата на шума,

генериран от теча, поради което

интензитетът на фоновите шумове

няма съществен ефект върху резул-

татите от измерването. Дори при

най-усиления автомобилен трафик

корелацията се извършва успешно.

Фактори като дълбочина на

тръбата, повърхност, тип почва,

различните метеорологични условия

не могат да повлияят на корелатив-

ното откриване на течове.

Други използвани уреди са акус-

тичните логери. Те измерват ин-

тензитета на шума през определен

период от време. През този период

те търсят най-ниското ниво на

шума или възможни смущаващи шу-

мове. Много ниски нива (измерени

стойности около 0) не посочват

теч. В случай на теч, шумът е по-

стоянен и в идеалния случай е един-

ственият шум, който се измерва.

Логерите обикновено се поставят

върху повърхностни съоръжения

като пожарни хидранти или крано-

ве и могат да бъдат инсталирани

за постоянно или използвани при

необходимост за кратки периоди от

около два дни.

Управление
на налягането

Подходящ метод за намаляване на

загубите на вода от течове е управ-

ление на налягането във водопренос-

ната мрежа. Известен факт е, че

съществува пряка връзка между на-

лягането и загубите на вода. Нама-

ляването на налягането на водата

в мрежата намалява количеството

вода, изтичащо през всяка съще-

ствуваща дупчица или теч в тръба-

та. Мерките за поддръжка на наля-

гането в оптимални граници при

ниска консумация се считат за ви-

сокоефективни и с бърза възвръща-

емост, тъй като допринасят и за

увеличаване живота на тръбите.

Също така позволяват да се израв-

ни налягането вътре в мрежата,

позволявайки по-голям брой хора да

бъдат обслужени с малко или никак-

во увеличаване на водата на входа.

Като много добро решение се приема

използването на вентили за намаля-

ване на налягането и свързващо

оборудване, които са автоматизи-

рани, така че налягането да може

автоматично да се регулира с отчи-

тане на колебанията като промяна

във входното налягане например,

както и налягането да бъде намале-

но допълнително през нощта, кога-

то търсенето е ниско.

В ситуации, при които в подзем-

ни водопроводи се наблюдават мно-

жество течове, управлението на

налягането може да се окаже сред

най-икономически ефективните ме-

тоди за намаляване на загубите,

естествено като се изключат го-

лемите течове, които изискват из-

вършването на ремонтни дейнос-

ти.
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Герт Захерт, външнотърговски мениджър в Zehnder Pumpen
Бихте ли ни представили най-новите
продукти в портфолиото на Zehnder Pumpen?
Сред най-новите ни продукти са:

•Помпена станция за отпадни води KOMPAKTBOY - това е

професионално решение за изх-

върляне на отпадните и канали-

зационни води на домакинства

или малки фирми. Насочен е към

предоставянето на сигурен и

удобен продукт за крайните

потребители, които да могат

лесно да я монтират и въведат

в експлоатация. Помпената

станция е разработена след се-

риозни проучвания и притежава

всички положителни качества

като ефективност, нисък шум, много възможности за свър-

зване и удобен контролер на помпата.

•Аварийният набор FLUTSET е

друг нов продукт за крайните

потребители. Той е предназна-

чен за използване в случай на на-

воднения. Предоставената пом-

па от неръждаема стомана с ме-

ханични уплътнения (всички помпи Zehnder са оборудвани с

тези устойчиви на износване уплътнения) и фиксираният поп-

лавъчен прекъсвач позволява и автоматична работа.

•В началото на тази година ние за-

вършихме нашия най-нов продукт.

Това е многостъпална помпа с ни-

сък шум. Тя запълни празнина в на-

шата продуктова гама - нейните

технически параметри и надеж-

дност гарантират разнообразни

приложения в домакинствата и индустрията.

Кои от тях са с индустриално приложение?
Гамите Zehnder EP и MP много често се използват за управ-

ление на потоците в производствени процеси. Ние доставяме

помпи на редица производители по света. Помпите Zehnder EP

работят в огромен брой машини, които оцветяват диоптрич-

ни или стъкла за слънчеви очила, например. Нашите помпени

станции се използват за изпомпване на отпадни и канални води

в производствени компании, болници, ресторанти, паркинги.

Как е организиран бизнесът ви тук?
Започнахме своята дейност в България през миналата го-

дина, като акцентът беше нашето участие в изложбата в

Пловдивския панаир AQUATECH в края на септември 2011 г.

Разговаряхме с много компании. Тези разговори ни дадоха по-

задълбочен поглед върху българския пазар и неговите специ-

ални нужди. В момента сме в процес на изграждане на обслуж-

ваща мрежа тук. Следващата ни стъпка е да влезем в кон-

такт с продавачите на едро на санитарно оборудване в Бъл-

гария, които да поддържат складови наличности на най-тър-

сените продукти на Zehnder. Интересуваме се и от допълни-

телно сътрудничество, от което да има полза както за бъл-

гарската индустрия, така и за Zehnder Pumpen. Мога да кажа,

че сме в близки взаимоотношения с производителя на помпи

ВИПОМ, който има богата традиция в България и първите

стъпки за съвместно сътрудничество вече са направени.

Как намирате българския индустриален пазар
и неговото развитие?

Виждаме възможност за развитие, средно, но все пак разви-

тие - да не забравяме, че направихме нашите първи продажби.

Накратко, има много за вършене, но трябва да вярваме. Бизне-

сът е емоционален и е въпрос на усещане, затова вярваме в го-

лемите шансове на България, която е поела по своя път напред.

Помпите Zehnder намират
широко приложение в
индустрията по света

Помпите Zehnder намират
широко приложение в
индустрията по света
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       омпанията Идеал Стандарт - Видима е водеща

в производството на санитарна арматура и санитарна

керамика, която има близо 3300 служители, базирани в

нейните производствени и административни структу-

ри в гр. Севлиево. "Идеал Стандарт - Видима е със стра-

тегическа роля за развитието на мултинационалната

компания Идеал Стандарт Интернешънъл в регион Из-

точна Европа, като управлява и дейностите по дистри-

буция на продукти в Източна и Западна Европа, както

и търговската дейност в редица страни от Източна

Европа, обединени в клъстър България на Идеал Стан-

дарт Интернешънъл’’, споделят от компанията.

Идеал Стандарт Интернешънъл, със седалище в Брюк-

сел, Белгия, развива независима дейност в Европа, Близ-

кия и Среден Изток, Африка, както и в Латинска Амери-

ка. Основната й дейност е съсредоточена в предлага-

нето на решения за баня като мебелировка, оборудване

и душ-кабини за домове, търговски сгради и институ-

ции. Компанията работи в над 20 страни и има около 11

000 служители.

През т. г. Идеал Стандарт – Видима чества 20 годи-

ни от учредяването през 1992 г. на смесено дружество

между Видима и Американ Стандарт. „За този период

компанията инвестира над 120 млн. евро, многократно

увеличава капацитета на производство, открива хиля-

ди нови работни места и оказва ежедневна подкрепа на

социалното и културно развитие на региона и последо-

вателна политика за опазване на околната среда“, за-

явяват с гордост от Идеал Стандарт - Видима.

Екологичната политика на Идеал
Стандарт – Видима

може да бъде описана в няколко думи – Зелена компа-

ния със синя отговорност“, коментират те и допълват:

„Опазването на околната среда е приоритет за всеки

един от нас и във всяка наша дейност – от подбора на

суровини за производствените процеси, през ефектив-

ното използване на природните ресурси, пречистване и

рециклиране, до дистрибуцията на решения за баня, които

ползват последните достижения на екологичните ино-

вации, ориентирани към пестене на природни ресурси.

Осъществяваме дейността си с уважение и грижа за

хората, като непрекъснато инвестираме в проекти,

насочени към намаляване и неутрализиране на отпечатъ-

ка от нашата дейност върху околната среда и подобря-

ване качеството на живот на нашите работници, слу-

жители и съграждани. В Идеал Стандарт - Видима съще-

ствува Интегрирана система за управление на качество-

Екологични
проекти
в Идеал Стандарт
- Видима
К

Екологични
проекти
в Идеал Стандарт
- Видима
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то, околната среда и безопасните

условия на труд, в съответствие с

изискванията на международни стан-

дарти ISO 9001, ISO 14 001 и OHSAS

18 001. Разработената и внедрена

политика по околна среда е част от

политиката на Интегрирана систе-

ма за управление и е насочена както

към утвърждаване на фирмата като

икономически силно предприятие,

така също и към опазването на окол-

ната среда и здравето на своите

служители.

Мисията на компанията за огра-

ничено въздействие върху околната

среда и отговорно отношение към

природните ресурси непрекъснато

се материализира в иновативни,

пестящи вода и енергия, продукти.“

През изминалата година

компанията реализира
различни проекти,
ориентирани към
повишаване на
енергийната
ефективност
намаляване на използваните природ-

ни суровини и намаляване на количе-

ството на отпадъците от тях, ра-

ционално преразпределение на изде-

лията, разделно събиране и изхвърля-

не на отпадъците.

Инвестициите на компанията за

2011 г., насочени конкретно към не-

утрализиране на вредното влияние
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върху околната среда, са за над 620

хил. лева:

n Проект за спестяване на природ-

на газ, чрез използване на горещия

въздух на тунелните пещи. Из-

граждане на инсталации по пилот-

ния проект за пренос на горещ

въздух от пещи и използването му

в процеса на сушене на изделията;

n Монтиране на шумови изолации с

цел ограничаване шумовото

въздействие върху околната сре-

да;

n Поставяне на магнитни разходо-

мери по потоци на отпадни води

(вход локална пречиствателна

станция за промишлени отпадни

води и изход за локална пречиства-

телна станция за битови отпад-

ни води);

n Закупено оборудване за аналити-

чен контрол на биохимични пока-

затели за битови отпадъчни води

на Хах Ланге България и компакт-

на лаборатория за анализ на води

Aquamerck за ежедневен контрол

от оператора;

n Закупени нови помпи за дозиране

на химични реагенти (FeCl3) в би-

това пречиствателна станция;

n Изграждане на съоръжение за ме-

ханично раздробяване на гипсови

калъпи с цел повторно използва-

не на вградените в тях заготов-

ки (планки, болтове и др.) преди

предаването им за крайно обезв-

реждане, вследствие на което се

намалява значително техният

обем и се облекчава транспорти-

рането им;

n Закупени нови съдове за разделно

събиране и транспортиране на

отпадъците;

n Разходи за поддържане на дългот-

райни материални активи с еко-

логично предназначение;

n Закупуване и монтиране на филтър

преса към една от пречиствател-

ните станции за пречистване на

галванични отпадни води.

„ В Идеал Стандарт – Видима се

реализират

екологични проекти,
насочени към
превантивни мерки за
опазването на околната
среда
намаляване на производствените

емисии, ефективно използване на

природните ресурси, енергийна ефек-

тивност, редуциране на генерирани-

те производствени отпадъци и ефек-

тивното им екологосъобразно управ-

ление, разделно събиране и рецикли-

ране на отпадъци, преработване на

отпадъчни води, осигуряване безо-

пасността на труда за служители-

те и работниците в компанията“,

категорични са от производствено-

то предприятие.

През 2011 г. в завода за производ-

ство на санитарна арматура на

компанията проектите за енергий-

на ефективност са довели до реду-

циране потреблението на енергия с

293 MWh. През 2012 г., в резултат на

проведения одит за енергийна ефек-

тивност, ще бъдат реализирани

проекти, които ще доведат до на-

маляване разхода на електроенергия

с 317 MWh годишно, с екологичен

еквивалент 650,840 т спестени еми-

сии СО2.

През миналата година са реализи-

рани проекти за намаляване на изпол-

звани природни суровини и намалява-

не на количеството на отпадъци от

тях като:

n редуциране теглата на гипсови-

те калъпи с 44 т при производ-

ството на санитарна керамика;

n рециклиране на 1271 т отпадна

глазура при производството на

санитарна керамика;

n намаляване на теглото на месин-

гови отливки и намаляване на

брака при производството им с

43,006 т, отнасящи се за завода

за санитарна арматура.

В завода за производство на сани-

тарна арматура се експлоатират

инсталации за термично рециклира-

не на леярски пясък, чрез които от-

падъчният пясък се обработва, след

което се влага отново в производ-

ството, което води до редуциране на

количествата отпадък и използван

свеж материал с 1200 т за 2011 г.

В завода за производство на са-

нитарна керамика, в следствие на

проект за рационално преразпреде-

ление на изделията, разположени

върху пещарски колички, се редуци-
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ра употребата на природен газ с

9200 куб. м, което води до намалява-

не на емисиите СО2 със 17 т. В ре-

зултат на реализиран проект „Kiln

recovery“ за пълно оползотворяване

на горещ въздух от пещи към сушил-

ни през 2011 г., компанията редуци-

ра използването на природен газ с

209 000 куб. м, което води до реду-

циране на емисиите СО2 с 387 т.

„С цел осъзнаване на собствена-

та ангажираност на всеки един по

отношение на правилното събиране

и изхвърляне на отпадъците, във

фирмата беше реализиран проект по

„Разделното събиране на отпадъци-

те и как заедно да излекуваме све-

та“. Като резултат, през 2011 г. от

проекта са предадени за рециклира-

не 360 563 кг хартия, над 112 278 кг

пластмаса и 111 708 кг стомана, чрез

което запазихме около 4488 дърве-

та, 2704 барела нефт, 1442 куб. м от

обема на сметището, 1 743 460 kWh

електроенергия, 167 562 кг желязна

руда, 55 854 кг въглища, 11 460 059

л вода“, информират от Идеал Стан-

дарт.

Екологичните инициативи, които

компанията е реализирала за 2012-та

в двата си завода –  за производство

на санитарна керамика и санитарна

арматура, включват:

n Внедряване на система за мони-

торинг на консумираната елект-

роенергия по процеси в завод за

фитинги: леярна, галваника (Асме-

га 1&3, Асмега 2&4).

n Реализиране на направените пред-

писания от докладите за проведен

одит за енергийна ефективност

в завод за фитинги - подмяна на

осветителните тела с такива от

ново поколение. Проектът ще

бъде реализиран поетапно в след-

ващите 3 години.

n Намаляване на теглото на месин-

гови отливки и намаляване на

брака при производството им, ко-

ето води до редуциране консума-

цията на свежи суровини и мате-

риали – в завод за фитинги.

n Проекти за редуциране на изпол-

званото количество електроенер-

гия и природна газ, които ще се

реализират и в двата завода – за

фитинги и керамика.

n Оптимизиране на системата за

разделно събиране (сортиране) на

годните за оползотворяване и по-

вторна употреба композитни опа-

ковки от суровини и материали, в

завод за керамика.

n Разделно събиране на отпадъци-

те в завод за керамика и последва-

що предаване на лицензирани фир-

ми за оползотворяване и рецикли-

ране.
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     иомасата е биологичен материал, съставен от

органични субстанции или живи организми, който може

да бъде използван за производството на енергия. Тези

материали обикновено се добиват от непреработена

дървесина, растителни култури, селскостопански ос-

татъци, хранителни, дървесни и индустриални отпадъ-

ци. Биомасата е сред основните източници на възоб-

новяема енергия. Също така тя представлява съще-

ствена част от инфраструктурата за управление на

отпадъците. Ако се осигури правилната експлоатация

на растителността, дървесната биомаса може да се

превърне във важен източник на възобновяема енергия.

Като основни нейни предимства могат да се посочат:

равномерното й разпределение в световен мащаб за

разлика от конвенционалните източници на енергия;

сравнително малките инвестиции, необходими за ин-

сталиране на технологии, използвани при реализация-

та на енергийния й потенциал; дървесната биомаса е

привлекателна възможност за постигане на местна,

регионална и национална енергийна независимост; из-

годна, от технико-икономическа гледна точна, алтер-

натива за добиване на енергиен резерв; допринася за

намаляването на емисиите на парникови газове; оси-

гурява възможност на фермерите, предприемачите,

както и на населението в селските райони, устойчив

потенциал на развитие.

Множество възможни източници
Има множество източници на дървесна биомаса как-

то в градските, така и в селските райони. Сред тях са:

остатъци от целулозно-хартиената промишленост;

остатъци от горското стопанство; селскостопански

или растителни остатъци; дървесни отпадъци от гра-

довете; енергийни култури.

Разходите, свързани с прибирането, транспортира-

нето и съхранението на първичната биомаса, обаче я

правят неконкурентоспособна в сравнение с изкопаеми-

те горива. Също така, високото съдържание на влаж-

ност в нея, както и ронливата й структура, представ-

ляват проблем при директната й употреба за генерира-

не на енергия.

Обикновено, за подобряване на характеристиките на

биомасата се предприемат мерки, с които плътност-

та й може да бъде увеличена многократно и в резултат

на което се получава унифициран и конкурентен енерги-

ен продукт. Сред тези методи е пресоването на биома-

сата за получаване на пелети и екобрикети. Процесът

не изисква допълнително добавяне на слепващи веще-

ства. Получените пелети и екобрикети са изключител-

но плътни и с ниско съдържание на влага (под 10%),

благодарение на което имат много висока ефективност

на изгаряне. Изходният материал за производството им

Енергия
от отпадъчна
дървесна биомаса

Б

Енергия
от отпадъчна
дървесна биомаса
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основно е отпадъчна дървесна биомаса – трески, стърго-

тини и дървен прах.

Производство на пелети и екобрикети
от биомаса

Пелетите (наричат ги още гранулирани продукти)

обикновено имат цилиндрична форма, дължина около 20

mm и диаметър 6-12 mm. Правилната форма и малките

им размери позволяват автоматичното им подаване в

процеса на горене. Предимство също е и ниското

съдържание на пепел (0,4-1%). Обикновено те са с енер-

гийното съдържание от порядъка на 16,5-17,5 GJ/t и

влажността в границите 7-12%.

Екобрикетите също са с цилиндрична форма но дължи-

ната им е между 100 – 400 mm, а диаметърът между 25

- 100 mm. Характеристиките на екобрикетите са: енер-

гийна стойност 19-21 GJ/t; влажност 6-8%; съдържание

на прах 0,5 - 1%.

Процесът на производство на пелети и екобрикети

обикновено включва няколко етапа – едро смилане на

дървесината, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаж-

дане и пакетиране или складиране, като при използва-

нето на суха дървесина може да се наложи към произ-

водствената схема да се добави и водоподготовка на

дървесината.

Целта на едрото смилане на дървесината, която

обикновено пристига във вид на трески или балирана, е

да се осигури дървесна маса с подходящ за последващия

етап на сушене размер на отделните частици. Обикно-

вено след този етап, получената суровина е със срав-

нително еднороден размер на частиците. По този на-

чин, от една страна, се гарантира бързо и качествено

изсушаване на суровината, а от друга - дървесината се

подготвя за по-нататъшното й ситно смилане до полу-

чаване на по-фини частици.

Съоръженията, използвани за раздробяване на дърве-

сината, обикновено са мелници барабанен тип или чуко-

ви мелници. След раздробяването, ако влагата в получе-

ната биомаса е повече от 15%, тя се подлага на изсу-

шаване в сушилни. Получената биомаса е с много ниска

плътност – обикновено в границите от 50 до 120 kg/m3

в зависимост от големината на частиците. За да се

увеличи плътността до 300 – 700 kg/m3,  е необходимо

тя да бъде пресована. За пресоването се използват

различни по конструкция машини, които съответно

определят и формата и размерите на получения продукт.

При производството на екобрикети пресоването

може да се извърши със или без свързващи материали.

В първия случай под действието на високо налягане

(около 1200 – 1400 kg/cm2) и температури до 182 °C,

лигнинът се топи и действа като лепило. Във втория

случай налягането, което се прилага е 500-1000 kg/cm2,

и за спойка се използват вещества като меласа, лигно-

сулфонати и др. Недостатък на този метод е, че при

горенето на така получените екобрикети се отделя

голямо количество дим.

За производство на екобрикети, освен пресоване,

може да се използва и процесът пиролиза. Пиролизата

представлява процес на превръщане на дървесните

отпадъци в дървени въглища при висока температура

от порядъка на 275 – 300 °C в безкислородна среда.

В случаите, когато изходната биомаса е с по-ниско

съдържание на влага от необходимото, тя може да се

подложи на допълнително овлажняване с пара или вода.

Качествените продукти от рафинирана биомаса са

сухи, твърди, трайни и с ниски нива на остатъчна пе-

пел.

Предимствата на преобразуването на биогоривата

в пелети и екобрикети са: получаване на високоенерги-

ен продукт; намаляване на транспортните разходи,

улесняване на съхранението и работата с продуктите

от биомаса; добиване на гориво с много добри характе-

ристики и ниско съдържание на влага; производство на

качествени горива за търговски и битови нужди.

Производство на енергия от пелети и
екобрикети

Постоянният химичен състав на пелетите и екобри-

кетите ги прави подходящи за множество приложения

за генериране на енергия.

Изгарянето е най-прекият процес за преобразуване

на биомасата в използваема енергия. Директното изга-

ряне създава химична реакция между горивото и кисло-

рода, вследствие на което се отделя топлинна енергия.

Биомасата се изгаря напълно, когато са на лице след-

ните условия: добра концентрация на кислород и висока

температура на изгаряне. Тъй като тази технология е
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проста и лесна за изпълнение, тя се

явява най-старият и добре устано-

вен начин за използване на биогори-

вата. Пелетите и екобрикетите се

употребяват широко като източник

на енергия при системите за дирек-

тно изгаряне – печки, камини, котли

за централно отопление. Мощност-

та на тези системи варира от ня-

колко kW до над 100 MW.

Съоръженията за изгаряне на пе-

лети и брикети имат следните пре-

димства пред конвенционалните:

лесно зареждане поради компактни-

те размери и лекотата на матери-

алите; при пълното изгаряне на тези

продукти не се получава почти ни-

каква пепел; отделя се много по-

малко количество креозот – лепка-

во вещество (сложна смес от смо-

ли, сажди и други вторични продук-

ти от горенето ) с неприятна мириз-

ма, лесно запалимо и с корозионно

действие; поради по-високата

плътност, пелетите и брикетите

горят с по-висока температура и по-

ефективно от дървата.

Съоръжения за директно
изгаряне на биомасата

Необработеният дървен матери-

ал може да се използва за захранва-

не на стандартни котли с горна

горивна камера. Тези котли се харак-

теризират с ниска ефективност и

големи загуби на топлина. Процесът

на изгаряне на биомасата е нерегу-

лируем. Изгарянето е сравнително

бързо, което налага често зарежда-

не. При котлите с долна горивна

камера, процесът на изгаряне на

биомасата се удължава, което пра-

ви технологията по-икономична. Тези

котли обикновено са оборудвани

допълнително със съоръжения за

регулиране на горивния процес. Най-

често това са клапи за регулиране

на тягата на комина или вентилато-

ри, с които се подава допълнително

въздух към горивната камера. По

този начин обаче съоръжението се

оскъпява, а също така се увеличава

и разходът на електрическа енергия

необходима за работата на контро-

лерите.

Сравнително нова технология се

явяват котлите с газификация на

дървесината. Тези съоръжения са

адаптирани да работят както с

дървен материал, така и с биомаса.

Характеризират се с висока ефек-

тивност поради факта, че газовете,

които се отделят при изгарянето на

горивото не се изхвърлят директно

в атмосферата. Вместо това реак-

цията продължава и отделените

газове се загряват до много високи

нива и се смесват с кислород. Това

води до допълнително изгаряне. Про-

цесът се регулира автоматично чрез

подаване на въздух от вентилатор.

Горенето при тези котли е разделе-

но на няколко етапа: изсушаване и

преобразуване на горивото в газ;

пълно изгаряне при температура над

1000 °С след смесването на газове-

те с кислород, подаден от вентила-

тор; пълно изгаряне на горивните

фрагменти, изпаднали през решет-

ката; изгорените газове се пре-

хвърлят към топлообменника и от-

делят топлинна енергия.

Такъв горивен процес води до нис-

ки нива на замърсяване на атмосфе-

рата. Препоръчително е тези систе-

ми да са оборудвани с елементи за

съхраняване на топлия въздух, за да

може да отопляват и след като ко-

телът спре да работи.

Котли с автоматично
подаване на горивото

Недостатък на гореописаните

видове котли е сравнително кратко-

то им време на работа и необходи-

мостта от допълнително зарежда-

не с гориво, а в някои случаи и по-

вторно запалване. Котлите с авто-

матично захранване могат да рабо-

тят непрекъснато, дори и през це-

лия отоплителен сезон. Те са оборуд-

вани с резервоари за гориво, от къде-

то посредством захранващ меха-

низъм то се подава към горивната

камера. Необходимо е да се използва

подходящо гориво, с оглед на лесно-

то транспортиране, като пелети и

по-малки брикети.

Биомасата, пелетите и екобрике-

тите могат да служат и за захран-

ване на електрически централи с

различни мощности. Също така те

могат да бъдат източник на енер-

гия в системи за когенерация, при

които отделената топлина, вслед-

ствие на производството на елект-

ричество, се използва за отопление

на сгради или като част от произ-

водствен процес.

Друго приложение на рафинирани-

те продукти от биомаса е за съвме-

стно изгаряне в енергийни системи,

базирани на конвенционални горива.

Модернизирането на съществуващи-

те съоръжения изисква елементарни

модификации, които биха довели до

значително намаляване на емисиите

на серен диоксид и азотен оксид,

които са отговорни за причиняване-

то на смог и киселинни дъждове.

Пелетите и екобрикетите са

една удачна алтернатива на еколо-

гично чисто гориво, чието използва-

не води до намаляване на емисиите

на парникови газове, както и до по-

вишаване на сигурността на енер-

гийните доставки.
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  редстои да бъде направена първа

копка на Завода за преработка на

биологичните и зелени отпадъци край

София в Хан Богров. Той е единстве-

ният проект за такъв модерен начин

на третиране на отпадъците, който

се реализира в България по европей-

ската ОП Околна среда, съобщават

за сп. Екология & Инфраструктура от

фирма Recycling Bulgaria. Той ще бъде

изпълнен от консорциума Егерсман и

Ко“, допълват партньорите на не-

мската компания у нас. „Българо-нем-

ското обеденение е класирано на

първо място за проектирането и

строителството на инсталацията

за биологично третиране на отпадъ-

ците. Тя се отличава с най-висока

степен на автоматизация, което го

прави значителен в европейски и

световен мащаб. Инсталацията ще

се намира на площадката Хан Богров

край София и след преработка на

зелените и хранителните отпадъци

от гастрономията ще се получава

електрическа и топлинна енергия от

биогаз, както и висококачествен ком-

пост за селското стопанство и до-

макинствата. Съоръжението трябва

да бъде проектирано и построено за

19 месеца“, разказват те.

Предвижда се инсталацията в

София да обработва 20 хил. т расти-

телни и 24 хил. т хранителни отпадъ-

ци годишно и да се получават компост

и биомаса за производството на 4.5

хил. MW електроенергия годишно.

От компанията допълват, че за

все по-актуалния процес на компос-

тиране на зелени и/или хранителни

отпадъци, Recycling Bulgaria е разра-

ботила ефективно решение, с което

малки и средни общини ще са в

състояние да изпълнят заложените

технологични параметри от ЕС, а от

друга страна с много по-ниско капи-

таловложение от познатите до

момента технологии.

„Recycling Bulgaria е специализира-

на в разработване и доставка на

технологии и цялостни решения в

сферата на рециклирането. Инвес-

тирайки в екологията на България,

ние знаем, че допринасяме за бъде-

щия просперитет на страната ни“,

коментират от компанията.

Най-силната референция на

Recycling Bulgaria е заводът за пре-

работка на битови отпадъци край

Варна, който е дело на съвместно-

то сътрудничество на Recycling

Bulgaria и Eggersmann Group.

Изграждат модерна инсталация за биологично
третиране на отпадъците в София

П

Изграждат модерна инсталация за биологично
третиране на отпадъците в София
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В средата на месец август т. г.

влязоха в сила усъвършенстваните

разпоредби относно събирането и

третирането на отпадъци от елек-

трическо и електронно оборудване

(ОЕЕО). ОЕЕО представляват един

от най-бързо растящите потоци от

отпадъци и предлагат значителни

възможности за снабдяване на паза-

ра с вторични суровини. Системно-

то събиране и правилното третира-

не са предпоставка за рециклиране-

то на материали като златото,

среброто, медта и редките метали,

които се съдържат в използвани

телевизори, лаптопи и мобилни те-

лефони. Новата директива бележи

крачка напред по отношение на опаз-

ването на околната среда и дава

решителен тласък на ефективното

използване на ресурсите в Европа.

45% събираемост на
ОЕЕО от 2016 г.

Съгласно нормативния документ,

от 2016 г. се въвежда целево ниво на

събираемост в размер на 45% от

продаденото електрическо и елект-

ронно оборудване. На следващия етап

— от 2019 г., нивото на събираемост

трябва да достигне 65% от продаде-

ното оборудване или 85% от генери-

раните от него отпадъци. Държави-

те-членки ще могат да избират по

кой от тези два еквивалентни начи-

на за измерване на нивото на съби-

раемост желаят да докладват. От

2018 г. след съответна оценка на

въздействието сегашният ограничен

обхват на директивата ще бъде раз-

Нови разпоредби относно събирането
и третирането на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване

ширен, така че да включи всички ка-

тегории отпадъци от електронно

оборудване.

Директивата предоставя на

държавите-членки инструменти за

по-ефективна борба с незаконния

износ на отпадъци. Незаконният

превоз на ОЕЕО представлява сери-

озен проблем, особено когато е за-

маскиран като законен превоз на

използвано оборудване, за да се за-

обиколят разпоредбите на ЕС относ-

но третирането на отпадъци. Нова-

та директива ще задължи износите-

лите да проверяват дали оборудва-

нето работи и да представят доку-

менти за естеството на товар,

чиято законност е под съмнение.

Друго очаквано подобрение е нама-

ляването на административната

тежест чрез уеднаквяване на наци-

оналните изисквания за регистрира-

не и за изготвяне на доклади. Изис-

кванията от страна на регистрите

на държавите-членки към лицата, ко-

ито генерират ОЕЕО, ще бъдат по-

съгласувани.

Понастоящем само една трета от

отпадъците от електрическо и елек-

тронно оборудване в ЕС се събират

разделно в рамките на документира-

на система. Сегашното целево ниво

на събираемост в ЕС е 4 кг на глава

от населението, което представля-

ва около 2 млн. т от около 10 млн. т

ОЕЕО, които се генерират всяка

година в ЕС. Очаква се към 2020 г.

обемът на ОЕЕО да нарасне на 12 млн.

т. Амбициозната крайна цел на нова-

та директива — 85% събираемост на

всички генерирани ОЕЕО, ще гаран-

тира през 2020 г. разделното съби-

ране на приблизително 10 млн. т или

около 20 кг на глава от населението

в ЕС.

Предстоят изменения в
действащото
национално
законодателство

Най-късно до 14 февруари 2014 г.

държавите-членки ще трябва да

въведат съответните изменения в

действащото национално законода-

телство във връзка с ОЕЕО и да го

приведат в съответствие с новата

директива и новите цели. След това

потребителите ще могат да

връщат малки по размер ОЕЕО в

големи магазини за търговия на дреб-

но, освен ако не се установи, че

съществуващи алтернативни схеми

за събиране са най-малко също тол-

кова ефективни. От датата на

транспониране в националното зако-

нодателство към товари от изпол-

звано оборудване, за които има

съмнение, че представляват незако-

нен превоз на отпадъци, ще се при-

лага обърната доказателствена

тежест.

От 2016 г. ще се изисква държа-

вите членки да гарантират, че 45%

от продаденото на тяхна терито-

рия електрическо и електронно обо-

рудване се събира.

От 2018 г. обхватът на директи-

вата ще се разшири, така че да

включи всички категории електри-

ческо и електронно оборудване.

От 2019 г. целевото ниво на съби-

раемост се повишава на 65% от

продаденото електрическо и елект-

ронно оборудване или на алтерна-

тивното ниво от 85% от генерира-

ните отпадъци от електрическо и

електронно оборудване.

Някои държави членки ще могат да

се ползват от дерогация от новите

цели за ограничен период от време,

когато това е оправдано поради лип-

са на необходимата инфраструктура

или ниско равнище на използване на

електронно оборудване. Комисията

ще използва предоставените от но-

вата директива правомощия, за да

уеднакви сроковете, в които произ-

водителите ще трябва да предста-

вят доклади до националните регис-

три, както и формата за регистри-

ране и докладване. Комисията ще

извърши преглед на някои изменения,

които се приемат с новата директи-

ва, например по отношение на обхва-

та, за да идентифицира евентуални

нежелани ефекти.

Нови разпоредби относно събирането
и третирането на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване

Източник: МОСВ
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      ластмасата е органичен по-

лимерен материал, широко използван

за производството на изделия с раз-

нообразна форма. При производство-

то им се използват различни проце-

си на обработка на пластмасата,

сред които екструдиране, формова-

не, леене, струговане.

Съвременните пластмаси (поли-

мери) притежават редица предим-

ства като висока якост на единица

тегло, добри електроизолационни

свойства, водоустойчивост, голяма

химическа устойчивост, а в някои

случаи добра термоустойчивост.

Полимерните композиции, от своя

стана се отличават с голяма коро-

зионна устойчивост.

Характеристиките на полимери-

те зависят от тяхната структура

и степен на поляризация. Линейните

и разклонените полимери са термо-

пластични, докато пространствено

омрежените полимери са терморе-

активни – втвърдяват се при нагря-

ване. Повече от 80% от произвежда-

ната пластмаса е термопластична,

в това число: полиетилен висока

плътност (HDPE), широко използван

Рециклиране на
пластмаси

за производството на тръби, авто-

мобилни резервоари за гориво, бутил-

ки, играчки; полиетилен ниска

плътност (LDPE), използван за про-

изводството на найлонови торби,

фолио, гъвкави контейнери; полиети-

лен терафталат (PET), който се

използва за направата на бутилки,

килими и за опаковане на хранител-

ни продукти; полипропилен (PP) -

намира приложение при производ-

ството на кутии за храна, бутилки,

части на автомобили; полистирол

(PS), използва се за направата на

кофички за кисело мляко, обложки за

дискове, чаши и чинии; поливинилхло-

рид (PVC) - използва се за направа-

та на рамки за прозорци, подови на-

стилки, изолации на кабели, кредит-

ни карти и медицински продукти.

Термореактивните полимери

представляват 20% от произвежда-

ните пластмаси. Те са закалени и не

могат да се претопяват или премо-

делират, поради което са и трудни

за рециклиране. Понякога се използ-

ват като запълващ материал в зем-

ната повърхност.

Днес за производството на плас-

тмаса се използват предимно неф-

тени продукти, въпреки че първона-

чално пластмасата е била получена

от целулоза.

Защо трябва да се
рециклира пластмасата?

В западните страни консумация-

та на пластмаса през последните

три десетилетия е нараснала с не-

вероятна скорост. В Европа и Аме-

рика недостатъчните нефтени ре-

сурси се използват за производство-

то на огромно разнообразие от пла-

стмаси за направата на още по-

широка гама продукти. Много от

приложенията са за изделия, чийто

жизнен цикъл е по-малък от една

година, след което те биват из-

хвърлени. В повечето случаи рекул-

тивацията на тези пластмасови

отпадъци не е икономически изгод-

на. В промишлеността (автомобил-

ната индустрия например) има тен-

денция за повторно използване и

рециклиране на пластмаси както

поради икономически, така и поради

екологични съображения. Основен

проблем при използването на плас-

тмасови изделия е, че за производ-

ството им се използва невъзобновя-

ем ресурс, който в същото време не

се разгражда или процесът на био-

П

Рециклиране на
пластмаси
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разграждане е много бавен. Това

превръща пластмасовите отпадъци

в особено неприятни и в същото

време, задържащи се дълго в депата

за отпадъци, без да могат да се

разградят.

Въпреки бързия растеж на потреб-

лението на полимерни продукти в

развитите страни, потреблението

на пластмаса на глава от населени-

ето е много по-малко в сравнение с

индустриализираните държави. Тези

пластмаси обаче често са произве-

дени от скъпи вносни суровини. В

развитите държави обхватът на

рециклиране е много по-широк и това

се дължи на няколко фактора:

• В много страни съществува кул-

тура за рециклиране, както и си-

стема за събиране, почистване и

повторна употреба на отпадъци

и използвани материали;

• Има по-малко закони за контроли-

ране на качеството на рециклира-

ните материали;

• Ниската цена на изходния мате-

риал дава предимство при конку-

ренцията на производителите.

В развитите страни увеличаване-

то на консумацията на пластмасо-

ви продукти води до увеличаване на

възможностите за рециклиране на

съответните отпадъци.

Пластмаси с
възможност за
рециклиране

Не всички пластмаси подлежат на

рециклиране. Обикновено само чети-

ри вида полимери могат да бъдат

подложени на този процес: полиети-

лен (висока и ниска плътност), поли-

пропилен, полистирол, поливинилхло-

рид.

 Основният проблем при рецикли-

рането на пластмасата е, че тя

обикновено е съставена от няколко

вида полимери. Също така, за да се

получи по-голяма устойчивост, често

в нея са добавени нишки на различни

материали. В тези случаи е трудно

да се разделят материалите.

Основни източници на пластмасо-

ви отпадъци са промишлеността и

битовият сектор. Промишлените

отпадъци (или първичните отпадъ-

ци) често се получават от процеси,

свързани с обработка на големи ко-

личества пластмаса. Бракуваните

или изхвърлени материали обикнове-

но имат много добри характеристи-

ки за рециклиране и лесно могат да

бъдат пречистени. Битовите от-

падъци могат да бъдат събирани от

жилищните зони – улици, паркове,

депа и сметища.

Кодове за рециклиране
Почти всеки пластмасов артикул

има отпечатан символ, даващ инфор-

мация за типа полимер, от който е

съставен. Самият символ представ-

лява триъгълник, състоящ се от три

стрелки с номер по средата. Тъй

като този триъгълник се асоциира

с рециклиране, често хората го

тълкуват погрешно като показател,

че опаковката може да бъде рецик-

лирана. На практика този символ е

идентификационен код, използван в

производството на пластмаса и

често указва вида на използваната

пластмаса. Обикновено продуктите

с номер 7 не могат да бъдат повтор-

но използвани, а повечето продукти,

маркирани с номера от 3 до 6, труд-

но могат да бъдат рециклирани по-

ради ограничените технологии и

налични съоръжения.

Сортиране
За да може съоръженията в един

завод за рециклиране на пластмаса да

функционират успешно, е необходимо

всички видове полимери да бъдат

обработвани по отделно. Причината

за това е, че всеки вид пластмаса

съдържа различни материали с раз-

лична точка на топене. Например,

само една пластмасова кана може да

замърси цяла партида меки бутилки.

На този етап има много малко меха-

нични методи за сортиране. Вместо

това заводите разчитат на ръчното

разделяне, което е същевременно

скъпо и несигурно. Вследствие на

това рециклирането на пластмаса

остава икономически неизгодно в

сравнение с рециклирането на мета-

ли и хартия, където не се изисква

такава прецизност.

Техники за намаляване на
размерите на
пластмасовите
отпадъци

Предварителната подготовка на

пластмасовите отпадъци, предназ-

начени за рециклиране, включва на-

маляване на техните размери. В

практиката се използват няколко
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техники за намаляване големината

на пластмасовите отпадъци:

• Нарязване. Използва се предимно

за първоначално редуциране на

размерите. Нарязването обикно-

вено е посредством ножици, три-

они и др.;

• Накълцване. Прилага се за обра-

ботка на отпадъци с по-малки раз-

мери. Използват се машини,

състоящи се от серия въртящи се

остриета, задвижвани от елект-

рически двигател;

• Агломерация. Представлява пре-

моделиране на пластмасата чрез

нагряване, последвано от бързо

охлаждане и нарязване на малки

парчета. Обикновено процесът се

осъществява от една машина, а

полученият материал е груб и

нееднороден.

Към допълнителните техники за

преработка на пластмасовите от-

падъци спада екструдирането и пе-

летизирането. Целта на екструди-

рането е да се хомогенизира регене-

рираният полимер и да се произведе

материал, с който лесно да може да

се работи. Рециклираната пластма-

са се поставя в екструдер, където

се нагрява до омекване, след което

се прекарва през матрица. Получава

се материал с формата на тънки

ленти, който се охлажда на водна

баня. Посредством пелетизацията

тези ленти се оформят като пеле-

ти и се подготвят за използване при

производството на нови продукти.

Производство на изделия
от рециклирана
пластмаса

Към техниките за производство

на пластмасови изделия от рецикли-

рана пластмаса се включват екст-

рудирането, леенето под налягане,

бластването и формоването.

Процесът на производството на

нови продукти чрез екструдиране е

подобен на този при подготовката

на материалите преди пелетизаци-

ята с тази разлика, че полученото

изделие е под формата на непрекъс-

ната тръба, например водопроводна

тръба или маркуч. При този процес

рециклираният материал се прекар-

ва през нагрята тръба посредством

архимедов винт, след което поли-

мерът се оформя през матрица.

Матрицата е проектирана така, че

полученият продукт да е с опреде-

лени размери, които могат да бъдат

променяни.

Процесът на леене под налягане

включва няколко етапа. Първият

етап е идентичен с екструдиране-

то, но тук полимерът се подава под

налягане през дюза към пресформа,

като подаваното количество е стро-

го регулирано. Този тип производ-

ствена техника се използва за изде-

лия като чаши, чинии, кофи и т. н.

При бластването малко парче

заготовка се поставя в средата на

матрица, състояща се от две час-

ти, която има формата на крайния

продукт. Чрез подаване на сгъстен

въздух, заготовката се разширява,

докато не достигне желаната фор-

ма и размери. Тази техника се изпол-

зва за производство на затворени

съдове като бутилки, например.

Формоването, от техническа

гледна точка, е много по-комплексен

процес и има различни разновиднос-

ти, в сравнение с гореописаните

методи. Изискват се и много по-

качествени суровини.

Качество на
рециклираните
материали

За разлика от металите каче-

ството на пластмасата намалява

при всяко следващо рециклиране,

съответно тя има определен цикъл

на живот, който зависи от това в

какъв вид продукт ще се трансфор-

мира. Например, пластмасовите бу-

тилки могат да бъдат преобразува-

ни в опаковъчен материал за храни

и напитки, който, от своя страна,

може да бъде рециклиран в матери-

ал за направата на тръби или играч-

ки. Ограничената употреба на ре-

циклирана пластмаса може да се

окаже пречка за производителите

при осигуряване на необходимото

количество пластмаса за подкрепа-

та на процеса рециклиране.

Добре е да се има предвид и

фактът, че дори когато пластмаса-

та се сортира правилно, редица

вещества могат да замърсят ре-

циклирания продукт. Оставена ка-

пачка на бутилка или найлонова

торбичка, в която са събрани бутил-

ките за рециклиране, могат да про-

валят процеса. Сериозен проблем

предизвикват и остатъци от хра-

нителни продукти или химикали по

стените на бутилките за рецикли-

ране.

В тази връзка сред специалисти

в областта, предвид трудностите

при рециклирането на пластмасите

и фактът, че пластмасовите от-

падъци обикновено имат висока ка-

лоричност, възниква въпросът дали

не е по-удачно някои смесени пласт-

маси да се изгарят с цел производ-

ство на енергия, а не да бъдат ре-

циклирани.
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        злезлите от употреба гуми

се превръщат във все по-голям про-

блем за много развити държави. При-

чините са комплексни. Много от ка-

чествата на гумите, които им при-

дават устойчивост на износване,

размекване, разграждане под

въздействието на ултравиолетови

лъчи, разтворители и биологични

агенти, ги правят трудни за прера-

ботка и неподходящи за депонира-

не. Употребяваните гуми заемат го-

лямо пространство и е трудно да

бъдат направени в компактна фор-

ма, удобна за събиране и транспор-

тиране. Те не са биологично разгра-

дими, тъй като времето, за което

се разлагат, е неопределено – над

100 години. Купищата гуми пред-

ставляват голяма опасност при

евентуален пожар. Веднъж пламнал

(естествено или от палеж) подобен

пожар се гаси изключително труд-

но и гори с месеци, при което се

отделят токсични газове, дим, пе-

пел и се замърсяват почвата и во-

дата.

Самите гуми и ингредиентите им

нямат опасни свойства и могат да

се рециклират на 100%. Химически-

те и физическите им свойства ги

превръщат в ценни суровини. Те се

състоят основно от каучук (43-48%),

сажди (21-22%), метал (15-27%),

текстил (5%). В края на жизнения си

цикъл гумите могат да бъдат транс-

формирани чрез физични или химич-

ни процеси в нов продукт или суро-

вини, които да се използват като

изходен материал за приложения,

различни от първоначалното им

предназначение. Възможни сфери на

приложение на получените гумени

гранули или прах са синтетични по-

крития, детски площадки и покрития

за спортни площадки, модифициране

на асфалтови и битумни смеси,

транспортни ленти, автомобилни

постелки, обувки, килими, керемиди,

подови настилки, активен въглен,

термопластични еластомери и др.

Управление на излезлите
от употреба гуми

Съществуват шест основни начи-

Управление
на излезли от
употреба гуми

И

Управление
на излезли от
употреба гуми
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на за управление на излезлите от употреба гуми:

Повторна употреба – частично износени гуми, кои-

то имат законна дълбочина на протектора, могат да

се продават като „втора ръка“. Представляват незна-

чителна част от пазара на гуми.

Eкспорт на частично износени гуми за повтор-

на употреба в посока от развитите към бедните стра-

ни. Тази практика обаче няма особено бъдеще, с из-

ключение на износа на каркаси за нуждите на регене-

рата.

Регенериране – осигурява същите стандарти на

употреба и износване както при новите гуми. Новата

товарна гума съдържа около 50 кг гумена смес. При ре-

генерирането на такава гума се употребява само 12-15

кг нова гумена смес за възстановяване на гумата и

поставяне на нов протектор.

Maтериално рециклиране – извършва се в две направ-

ления:

n преработка с цел получаване на крайни продукти или

на суровини за производството на редица потреби-

телски и промишлени изделия;

n използване на употребени гуми като материал в

пътното и гражданско строителство.

Оползотворяване на енергия в инсталации за съвме-

стно изгаряне:

n в ТЕЦ за производство на електроенергия,

n в циментовите, хартиените и целулозни заводи и др.

като допълващо гориво.

Депониране – съгласно Директива 199/31/EC след 2006

г. депониране се допуска по изключение само за гумите,

използвани като строителен материал, велосипедните

и гумите с диаметър над 1400 мм.

Европейското
законодателство

Европейската Комисия замисля нова законодателна

рамка, за да осигури по-дългосрочна перспектива за

изясняване на целите в областта на околната среда

до 2020 г. В момента актуалните законодателни ре-

шения, които се отнасят до управлението на излезли-

те от употреба гуми, са: Стратегия на Общността

за отпадъците (COM(96)399), изменяща Директива 75/

442/EEC; Директива за Депата за отпадъци (1999/31/

EC); Директива за излезли от употреба превозни сред-

ства (2000/53/EC); Директива за изгаряне на отпадъ-

ци (2000/76/EC); Тематична стратегия на ЕК за пре-

венция и рециклиране на отпадъци - COM(2005)666. На

този етап няма специална Директива за излезлите от

употреба гуми.

Европейският парламент прие два доклада през 2008

г., с които призова да се сложи край на постоянно уве-

личаващото се количество отпадъци в ЕС. Депутати-

те искат производството на отпадъци да се стабили-

зира до 2012 г., а производството им да бъде ограниче-

но значително до 2020 г. Други цели, приети от депута-

тите, включват: държавите-членки да постигнат до

2020 г. ниво от най-малко 50% на повторна употреба и

рециклиране на твърди битови отпадъци и от 70% за

строителни, получени при разрушаване, промишлени и

производствени отпадъци.

Нормативната рамка у нас
През 2011 г. у нас влезе в сила Наредба за изисква-

нията за третиране на излезлите от употреба гуми.

Тя цели предотвратяването и ограничаването на замъ-

рсяването на околната среда от стари гуми. Норма-

тивният акт определя изискванията за събирането,

транспортирането, съхраняването, оползотворяване-

то и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми.

С нея се въвежда екологосъобразна система за управ-

ление и контрол на дейностите по тяхното събира-

не, транспортиране, съхраняване, оползотворяване.

Нейните разпоредби важат за всички видове гуми,

пуснати на пазара - пътнически, товаро-пътнически и
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на рециклираните гуми, наредбата

предлага те да се ползват за покри-

ване на основата на депа, на дет-

ски площадки и паркови алеи.

Основното, което регламентира

наредбата, е как ще се събират,

транспортират и обезвреждат гу-

мите, и какви са задълженията на

всички по веригата. Решаването на

проблема с употребените гуми

може да бъде индивидуален и колек-

тивен. Индивидуалният вариант е

опция за всички производители, вно-

сители и търговци, които пускат на

пазара гуми. Те трябва да имат

одобрена програма, в която посоч-

ват какво ще правят с този от-

падък. Програмата се утвърждава

от съответната РИОСВ и е по чл.

29, ал. 1, т. 4 от Закона за управле-

ние на отпадъците (ЗУО). Те тряб-

ва да имат и допълнителни докумен-

ти, сред които разрешение или ре-

гистрационен документ за из-

вършване на дейности с отпадъци

по ЗУО, комплексно разрешително

по закона за опазване на околната

среда и др. По този начин произво-

дителите за своя сметка организи-

рат събирането, съхраняването,

транспортирането, оползотворява-

нето и/или обезвреждането на ста-

рите гуми. Вторият вариант за

всички, които пускат на пазара

гуми, е да сключат договор с лицен-

зираните фирми и организации, ко-

ито предлагат колективната сис-

тема за събирането, съхраняване-

то, транспортирането, оползотво-

ряването и/или обезвреждането на

този отпадък. Така се счита, че те

са изпълнили задълженията си.

Организациите по оползотворява-

не изразходват средствата, събра-

ни от своите членове, за осигурява-

не на разделно събиране на отпадъ-

ка. Те са длъжни да осигурят възмож-

ност за приемане на употребявани-

те гуми от крайните потребители

в местата на продажбата и на смя-

ната им.

състезателни автомобили; автобу-

си или камиони; авиационни, мотоцик-

лети; строителни и индустриални

превозни средства и съоръжения.

Забранено е безразборното и нерег-

ламентирано изоставяне, изхвърля-

не или обезвреждане на гумите, ко-

ито са сериозен замърсител на окол-

ната среда.

Също така, Наредбата забранява

депонирането на цели и нарязани

гуми на сметищата, с изключение на

велосипедни и на гуми с външен ди-

аметър, по-голям от 1400 мм. За

замърсяване с този отпадък в нор-

мативната база са предвидени гло-

би, разграничени за юридически лица

- от 7000 до 20 000 лв., а за физичес-

ки - от 1000 до 2000 лв.

По отношение на приложението
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ТЕЦ Варна е втората по големи-

на топлоелектрическа централа в

България и на Балканския полуостров.

Тя е разположена на северния бряг на

свързаното с Черно море Варненско

езеро, на 12 км от град Варна. Из-

борът на мястото е свързан с оси-

гуряването на основното гориво -

висококалорични антрацитни въгли-

ща, доставяни изцяло от внос.

По тази причина в непосредстве-

на близост до производството се

намира изграденото пристанище за

въглища. То разполага с три кораб-

ни места: две от тях приемат кора-

би с товароносимост до 12 хил. т, а

третото приема кораби до 55 хил. т.

Централата е кондензационна, с

обща инсталирана мощност 1260

МВт - шест моноблока по 210 МВт.

Тази мощност отрежда на друже-

ството водеща позиция и сред про-

изводителите на електроенергия от

въглища в България и на Балканския

полуостров. ТЕЦ Варна е 100% соб-

ственост на ЧЕЗ и осигурява над 450

работни места.

Системи по управление
на качеството,
безопасността и
околната среда

„Осигуряването на качеството

на продукцията, на здравословни и

безопасни условия на труд и на опаз-

ването на околната среда са приори-

тети в дейността на ТЕЦ Варна“,

коментират от предприятието.

Централата е въвела и през м. яну-

ари 2006 г. за първи път в отрасъл

енергетика в България е сертифици-

рана Интегрирана система за управ-

ление на качеството, здравословни-

те и безопасни условия на труд и

околната среда, съответстваща на

международните стандарти ISO

9001:2001, ISO 14001:2004 и OHSAS

18001:1999 (Am.1:2002).

В съответствие с действащите

нормативни документи по опазване

на околната среда в ТЕЦ Варна е

разработена дългосрочна инвести-

ционна програма и годишна програ-

ма за управление на околната среда.

Изграден и пуснат е в експлоатация

пункт за имисионен мониторинг на

въздуха в с. Езерово и др.

Опазване на въздуха
Извършва се непрекъснат мони-

торинг на количеството на емисии-

те от ТЕЦ Варна и замърсяването

на околния въздух. „Резултатите от

измерването се предават на съот-

ветните органи на държавната ад-

министрация съгласно действащото

законодателство“, заявяват от ТЕЦ

Варна. „От 2007 г. се осъществява

мониторинг на емисии на парникови

газове и централата участва в схе-

мата за търговия с квотите за тези

емисии“, допълват те.

Опазване на водите и
управление

Извършва се периодичен собствен

мониторинг на отпадъчните води от

акредитирана лаборатория съгласно

условията на комплексното разреши-

телно и на разрешителното за зау-

стване. Не са установени наднорме-

ни концентрации на вредни веще-

ства. От края на 2006 г. е пусната

в експлоатация неутрализационна

инсталация за очистване на водите

от регенерацията на йонообменни-

те смоли в химичен цех.

Управление на
отпадъците

На територията на ТЕЦ Варна се

генерират производствени, строи-

телни, битови и опасни отпадъци. За

управлението на дейностите с от-

падъци са определени отговорници и

е изготвена и утвърдена от РИОСВ

– Варна „Програма за управление на

отпадъците“ за периода 2006 – 2016

г. Програмата обхваща всички дей-

ности по събиране, временно съхра-

нение, транспортиране, оползотво-

ряване, обезвреждане, контрол и

измерване на отпадъците.

Рекултивация
Централата има утвърдени с ре-

шение на Министерството на окол-

ната среда и водите „План за привеж-

дане на депото за опасни отпадъци

(азбестово депо) в съответствие с

нормативните изисквания“ и „План за

привеждане на депото за производ-

ствени отпадъци (сгуроотвал) в

съответствие с нормативните изис-

квания“. През 2006 г. е закрито и

рекултивирано депото за опасни

отпадъци (азбестово депо). В насто-

ящия момент отпадъците, съдържа-

щи азбест, се предават по договор

на външна лицензирана фирма. От

2008 г. има издадено комплексно раз-

решително за депото за неопасни

отпадъци - сгуроотвал „Беглик чаир“.

Оползотворяване на
продуктите от
технологичния процес

„От технологичния процес се ге-

нерират сгурия, шлака и дънна пепел

от котли и увлечена/летяща пепел от

изгаряне на въглища. Същите се

транспортират чрез хидротранс-

порт до депото за производствени

отпадъци (сгуроотвал Беглик чаир),

където се депонират. След процес на

естествено изсушаване, до 200 000

т от отпадъците годишно се прода-

ват на фирма Девня Цимент“, разказ-

ват от ТЕЦ Варна.

Екологични проекти
в ТЕЦ Варна
Екологични проекти
в ТЕЦ Варна
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   REEAM (BRЕ Environmental

Assessment Method) е водещият и е

най-широко използван метод за измер-

ване на въздействието на сградите

върху околната среда. В света има

над 110 000 сертифицирани сгради и

над половин милион регистрирани за

сертифициране. Британският стан-

дарт се използва по целия свят и може

да бъде прилаган при оценката на

различни типове сгради в национален

и международен мащаб.

Различните версии на BREEAM,

разработени специално за Великоб-

ритания, позволяват да бъдат оце-

нявани всички основни типове сгра-

ди - офиси, складове, търговски цен-

трове, училища, болници, затвори,

съдилища и жилищни сгради. От

есента на 2008 г. се прилага и спе-

циално разработената за Близкия

изток схема BREEAM Gulf, която

обхваща най-разпространените за

района видове сгради в последните

години - офиси, търговски центрове,

хотели и жилищни комплекси. Други-

ят географски район, за който е

разработена отделна схема, е Евро-

па. BREEAM Europe, прилагана от

края на 2008 г., включва BREEAM

Europe Retail (за търговски центро-

ве, разработена съвместно с

International Consortium of Shopping

Centers), BREEAM Europe Offices (за

офис сгради, разработена с AIG

BREEAM –
първият метод
за устойчиво
строителство

Lincoln) и BREEAM Europe Industrial (за

промишлени сгради). Сгради, за кои-

то не може да се приложи нито една

от съществуващите схеми, поради

специфичното им предназначение

или, които се намират извън тери-

ториите, покривани от стандартни-

те BREEAM схеми, се оценяват с

BREEAM Bespoke (по поръчка). За

подобни сгради се разработват

отделни критерии за оценка.

BREEAM International е специално

разработена схема, която може да

се прилага извън Великобритания,

включително Европа и региона на

Залива. В допълнение на тези версии

за оценка на международни проекти

и сгради съществуват BREEAM In

Use (за завършени и функциониращи

нежилищни обекти) и BREEAM

Communities с цел да подпомогне

проектантите и инвеститорите да

подобрят, измерят и удостоверят

устойчивостта на предлаганата

инвестиция на етап проектен.

BREEAM International определя и

поддържа устойчив технически

стандарт със стриктно гарантира-

не на качеството и сертифициране.

Всички версии на BREEAM се разви-

ват и обновяват редовно, за да е

сигурно, че отговарят на най-добри-

те строителни практики.

Девет основни критерия
за оценка на сградите

Оценката за сертифициране по

BREEAM се базира на девет основ-

ни критерия. Първите са: енергия

(подобряване на цялостната енер-

гийна ефективност на сградата,

намаляване на CO2 емисиите); уп-

равление (на строителния процес

и на експлоатацията на вече пост-

роената сграда); здраве и тонус на

обитателите (вътрешни и външни

фактори - светлина, шум, качество

на въздуха, топлинен комфорт и т.

н.); транспорт (близост до обще-

ствен транспорт, поддръжка на

комунални услуги, осигуряване на

транспортни услуги, намаляване на

използването на моторни превоз-

ни средства чрез насърчаване на

алтернативни методи за транс-

порт).

По отношение на влаганите ре-

сурси и материали са въведени дру-

ги два критерия: вода (мониторинг

и управление на консумацията на

вода и насърчаване на намаляване-

то на потреблението й), както и ма-

териали (насърчаване използването

на строителни материали с ниско

въздействие върху околната среда,

повторна употреба на някои от тях,

насърчаване на използването на

термична изолация, повторно изпол-

зване на съществуваща фасада

и т. н.).

Във връзка с екологичните аспек-

ти на една сграда са формирани

последните три критерия: отпадъ-

ци, земя и екология, и замърсяване.

В

BREEAM –
първият метод
за устойчиво
строителство
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Всяка категория носи
определен брой кредити

Покриването на всяка подкатего-

рия носи определен брой кредити.

Съответно, кредитите, получени от

всяка отделна категория, се събират

и формират общата оценка на сгра-

дата (в % - максималната оценка е

равна на 100%), която може да бъде:

n Pass (неутрална) ≥30;

n Good (добра) ≥45;

n Very Good (много добра) ≥55;

n Excellent (отлична) ≥70;

n Outstanding (изключителна) ≥85.

Главните категории, които

BREEAM измерва, са едни и същи за

различните схеми на стандарта.

Разликата е в тежестта, която една

и съща категория има в различните

географски райони, както и в някои

от подкатегориите, които могат да

бъдат характерни само за дадена

схема (например за BREEAM Schools)

или за даден регион.

Процесът на
сертификация

Оценяването на сграда съгласно

изискванията на BREEAM се из-

вършва от независими оценители.

BRE Global поддържа мрежа от оце-

нители, които минават през съот-

ветния курс на обучение. BREEAM

може да се прилага, когато сграда-

та е на ниво проект, в процес на

строителство или е вече построе-

на. Счита се, че е най-добре про-

цесът по сертифициране да започ-

не още на проектно ниво (това оз-

начава повече покрити критерии при

по-малко или понякога дори никакви

допълнителни разходи). Процесът на

сертификация се състои от четири

етапа.

Първоначално сградата се регис-

трира за сертифициране и оцените-

лят прави предварителна оценка на

база предоставена му от строите-

ля документация. Оценителят рабо-

ти със специално разработен софту-

ер, в който въвежда данните по

отделните категории.

На втория етап, ако инвести-

торът е съгласен с направената

оценка, се изпълнява заложеното в

проекта. В случай че инвести-

торът иска сградата да има по-

висок резултат от получения при

предварителното оценяване,

екипът, който отговаря за проек-

тирането и строителството,

съвместно с оценителя, определят

промените, които могат и трябва

да се направят.

Третият етап е при построяване-

то на сградата, когато оценителят

сравнява дали реалното й изпълнение

отговаря на заложеното в проекта.

В последния етап оценителят

изготвя подробен доклад, който се

изпраща в BRE Global с цел провер-

ка. След това се издава съответни-

ят сертификат.

Проекти, изпълнени
в съответствие
с BREEAM у нас

Четири значими обекта привляко-

ха вниманието на обществеността

през последните няколко месеца.

Това са новият склад от затворен

тип на пивоварна Загорка, търговс-

кият лайфстайл център Странд в

Бургас, новият бизнес и търговски

комплекс City Tower на пл. Македония

и библиотеката на Лесотехническия

университет в столицата.

Новият склад за готова
продукция в пивоварна
Загорка

В началото на миналата година

Загорка стартира дългосрочен про-

ект за оптимизиране на складовите

пространства и логистичните про-

цеси на територията на пивоварна-

та, който се осъществява на два

етапа. В рамките на проекта се

предвижда да бъде разширена скла-

довата база за съхранение на гото-

ва продукция и амбалаж. Това ще бъде

първата сграда, проектирана и из-

градена по метода BREEAM, сред

Източник: Загорка АД
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всички пивоварни компании на Хай-

некен по света, както и сред първи-

те подобни сгради в България.

С цел максимална енергийна ефек-

тивност ще бъде внедрено LED ос-

ветление, както и соларни панели.

Питейната вода ще се спестява,

тъй като за технически нужди ще се

използва дъждовна вода, събирана в

специална система. Температурата

в складовата част ще се поддържа

с много добра изолация и бързи вра-

ти, без охладителна и отоплителна

система.

Предвижда се в склада за готова

продукция да бъде изградена BMS

система, която да контролира и

управлява всички процеси – осветле-

ние, вентилация, противопожарна

система, с оглед поддържане на

работните условия при минимална

енергийна консумация.

Площта на новия склад за готова

продукция е близо 3000 кв. м като

стойността на инвестицията възли-

за на над 2 милиона лева.

Търговският лайфстайл
център Странд в Бургас

Странд е търговски лайфстайл

център в Бургас, с общата отдава-

ема площ от 30 000 кв. м, чиято ар-

хитектура пресъздава главна търгов-

ска улица. Проектът е селектиран на

международното изложение MAPIC

2008 в Кан като един от десетте най-

иновативни проекта в Европа.

Повече от 35% от търговските

площи на Strand са проектирани за

развлекателни дейности, останала-

та част се предлага за магазини.

Новаторският си стил и неконвен-

ционален дизайн на Странд, приго-

дени към по-мекия морски климат,

допринасят за значително по-ниски

оперативни разходи. Това вече при-

влече интереса на много междуна-

родни и местни търговци и повече

от 44% от площите са отдадени.

Строителството на Странд започ-

на през юни 2011 г. и ще бъде завъ-

ршено през настоящата година.

Търговският лайфстайл център

ще бъде сертифициран по метода за

устойчиво и екологично строител-

ство BREEAM. Във връзка със сер-

тификацията инвеститорът в про-

екта - компанията Зет Би Ес, ще си

сътрудничи с Greenworks. Оценител

по стандарта на BREEAM от

Greenworks ще следи строителния

процес при изграждането на лайф-

стайл център Странд, както и ще

състави план за намаляване на енер-

гопотреблението и стратегии, ко-

ито да осигурят максимален ком-

форт на посетителите посред-

ством природосъобразни средства.

При завършване на оценката, ком-

панията ще получи сертификат,

който удостоверява BREEAM рей-

тинга на сградата. „Странд е про-

ектиран с цел да минимизира дългос-

рочните оперативни разходи чрез

внедряване на иновативни търгов-

ски концепции, използване на инте-

лигентни технологии и активно

сътрудничество с наемателите,

което допълнително намалява раз-

ходите чрез рециклиране, консума-

ция на по-малко енергия и намалява-

не на отпадъците“, коментира

Дейвид Кауърд, управляващ дирек-

тор на Зет Би Ес.

Бизнес
и търговски център
City Tower

City Tower е бизнес и търговски

комплекс, който се изгражда в цен-

тралната градска административ-

на зона на София на пл. Македония от

фирма Айкон – 100% дъщерно друже-

ство на ГЕК ТЕРНА Груп. Обектът е

с разгърната застроена площ 55 000

кв. м, от които 34 500 кв. м – офиси

и 2700 кв. м - търговска част. Про-

ектът ще бъде завършен в края на

2013 г.

По време на строителните дей-

ности изпълнителят ще се ръково-

ди от заложените стандарти на

BREEAM и ще работи в тясно

сътрудничество с бъдещите наема-

тели и собственици с оглед покри-

ването на високите екологични

стандарти.

Библиотеката
на Лесотехническия
университет

Сградата на библиотеката на

Лесотехническия университет в

София също ще бъде сертифицира-

на по британската система за ус-

тойчиво строителство BREEAM.

Средствата за нейната реконст-

рукция и модернизация в размер на

близо 4 млн. лева се отпускат по

линия на Оперативна програма „Ре-

гионално развитие“ на Министер-

ството на регионалното развитие

и благоустройството. С тях ще се

изгради модерен библиотечно-ин-

формационен център, ще се повиши

енергийната ефективност и ще се

инсталира енергоспестяващо обо-

рудване. Предвижда се и ремонт на

помещенията, хидроизолация на

покрива, както и достъпност на

студентите в неравностойно поло-

жение. Очаква се проектът да бъде

завършен през 2013 г.

Източник: Айкон
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стандарти

  тандартите от серията ISO

14000 са един от новите подходи към

опазването и съхраняването на окол-

ната среда. Те осигуряват на фирми-

те ефективна система за управление

на ресурсите и средства за управле-

ние на влиянието и рисковете от

дадена дейност върху околната сре-

да. Стандартите за управление на

околната среда са независими един

от друг. Това позволява на фирмите

да изберат кой от тях да въведат и

в какъв ред. Приложими са за органи-

зации с всякакъв вид производстве-

ни дейности и извършване на услуги.

Предлаганият от тази серия стан-

дарти структурен подход е от изклю-

чителна важност за осигуряване на

възможността за бързо реагиране на

постоянно нарастващите изисквания

на екологичното законодателство.

Серията стандарти ISO 14000

може условно да бъде разделена на

стандарти, фокусирани върху оцен-

ката на организацията, и на стан-

дарти, фокусирани върху оценяване-

то на продукта.

ISO 14001:2004 посочва изисквани-

ята за системата за управление на

околната среда, ISO 14004:2004 дава

ръководните принципи и указания.

Другите стандарти и ръководства

от серията са адресирани към спе-

цифични аспекти на околната среда.

БДС EN ISO 14001 „Системи за

управление по отношение на околна-

та среда. Изисквания и указания за

прилагане“ е приложим за организа-

ции от всякакъв вид и големина на-

всякъде по света. Той съдържа само

тези изисквания, които могат да

бъдат одитирани обективно.

Степента на детайлизиране и

сложност зависи от обхвата на

системата, големината на органи-

зацията, естеството на нейните

дейности, продукти и услуги. Това се

отнася особено за малките и сред-

ните предприятия. Успешното вне-

дряване на системата изисква анга-

жираност на всички, работещи за

организацията или от нейно име.

БДС ISO 14004 „Системи за управ-

Доброволни схеми за
управление на околната среда
Международни стандарти от серията ISO 14000 и екомаркировки

ление по отношение на околната

среда. Общо ръководство за принци-

пите, системите и методите за

внедряване“ включва примери, описа-

ния и възможности, които подпома-

гат както внедряването на система-

та, така и укрепването на взаимоот-

ношенията й с цялостното управле-

ние на организацията. Към всяка

точка в стандарта е посочена прак-

тическа помощ. Значимите аспекти

за една организация може да не са

значими за друга. Оценяването на

значимостта включва прилагане как-

то на технически анализ, така и на

преценка на самата организация.

Серията ISO 14000 се разработва

в подкомитетите на Международна-

та организация по стандартизация,

в сътрудничество с Европейския ко-

митет по стандартизация. Някои от

международните стандарти от сери-

ята 14000 са идентично въведени и

като европейски стандарти. В Бълга-

рия до този момент от серията 14000

е въведен БДС EN ISO 14001. Той се

прилага за аспектите на околната

среда, които фирмите могат да уп-

равляват и върху които могат да

очакват въздействие. Стандартът

не поставя абсолютни изисквания към

резултатността на организацията

спрямо околната среда, извън задъл-

женията, произтичащи от действа-

щото законодателство

Екомаркировки и
декларации

Екомаркирането е доброволен

ангажимент от страна на органи-

зациите по отношение опазването

на околната среда при осъществя-

ването на дейността им и при раз-

работването, производството,

предлагането и ползването на про-

дукти от тяхната дейност. Обща-

та цел на екомаркирането и декла-

рирането е чрез предоставяне на

точна, достоверна и достъпна ин-

формация за въздействието върху

околната среда, свързана с продук-

тите и услугите, да се насърчи

търсенето и предлагането на про-

дуктите и услугите, щадящи окол-

ната среда.

Такива стоки и услуги са все по-

вече предпочитани в страните от

Европейския съюз, спрямо аналогич-

ни продукти и услуги по отношение

опазването на околната среда. По

този начин се стимулира от една

страна потенциалът на изисквани-

ята на пазара за непрекъснато по-

добряване и от друга - доброволно-

то въвеждане от производителите

на мерки по ограничаване негатив-

ното въздействие на производстве-

ната дейност върху околната среда

и здравето на хората.

Предимства на
системата за
управление на околната
среда

Прилагането на стандартите от

серията се очаква да доведе до ми-

нимизиране на риска от екологични

инциденти и да даде сигурност на

организацията, че знае и спазва за-

коновите изисквания, свързани с

околната среда. По този начин ком-

панията доказва своята отговор-

ност за запазване на околната сре-

да за бъдещето на човечеството.

Също така, намаляването на от-

падъците и подобреният контрол

върху суровините и енергията води

до по-малки разходи и увеличава пе-

чалбата. Тенденцията е големите

световни фирми, сертифицирани по

ISO 14001, да поставят на всички

свои доставчици и подизпълнители

изискване за сертифицикация по

този стандарт.

С

Доброволни схеми за
управление на околната среда
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     омпостирането е аеробен

процес на разлагане на оборски тор

или други органични материали при

температура в диапазона от 40 до

65 оС. При подходящи условия, есте-

ствено съдържащата се в тях попу-

лация микроорганизми нарастват и

се размножават, което води до раз-

лагане на органичните материали.

Под компостиране обикновено се има

предвид контролираното протичане

на процеса при определени условия.

Полученият компост е без мирис, с

фина текстура и ниско съдържание

на влага.

Технологията на компостиране е

добре позната и се използва от

древността. В съвременните сис-

теми за компостиране се използват

същите методи, но, естествено,

днес те се допълват от решения,

целящи подобряване на условията на

протичане на процеса, както и пред-

приемането на мерки с оглед защи-

та на околната среда и предотвра-

тяването на замърсяване на

повърхностните слоеве на почвата

и водата. В тази връзка терените,

използвани за компостиране, са

водонепропускливи.

В съвременните условия про-

цесът на компостиране е насочен

основно към производството на по-

добряващи почвата материали, из-

ползвани за нуждите на земеделие-

то и към производство на биоста-

билизиран продукт, който да бъде

изхвърлен. Двата процеса биват

разграничавани като за компости-

ране се говори в първия случай, до-

като вторият е познат предимно

като процес на аеробна стабилиза-

ция.

Инсталации
за компостиране

Инсталациите за компостиране

обикновено се класифицират в зави-

симост от няколко основни призна-

ка, например в зависимост от това

дали процесът протича на открито

или в напълно затворени помещения

те се делят на отворени и затворе-

ни. Затворените системи все по-

често биват предпочитани поради

възможността да се ограничи еми-

сията на вредни газове към атмос-

ферата, както и поради по-малката

зависимост от метеорологичните

условия, по-малките загуби на топ-

лина и други.

Друг използван признак за класи-

фикация е с оглед на начина на на-

товарване на съоръженията, според

който те биват с прекъснато и

системи с непрекъснато действие.

Самият процес на компостиране

може да протича в купове или в ре-

актори.

Компостирането на купове в зат-

ворени или полузатворени помеще-

ния е сред предпочитаните мето-

ди. Органичният материал обикно-

вено се подрежда в куп-алея с раз-

лични размери по отношение на ви-

сочината и широчината. Размерите

на куповете зависят главно от ма-

териала, който ще се обработва и

от използваната система за

възстановяване на необходимия за

процеса кислород. Доставянето на

необходимото количество кислород

може да се осъществява по есте-

ствен път. Това е характерно пре-

димно за по-малките купове и тези

с триъгълно напречно сечение. При

плоските купове, поради затрудне-

ното снабдяване с кислород на био-

масата, е необходимо организиране-

то на система за разбъркване и/или

система за допълнително доставя-

не на кислород. Доброто аериране

на компоста спомага той да се

запази рехав.

Инсталациите за компостиране в

купове, в зависимост от системата

за снабдяване с кислород, биват

разделяни на статични купове, купо-

ве с ускорен въздухообмен, купове с

принудителна вентилация, купове с

механично преобръщане и купове с

механично преобръщане и принуди-

телна вентилация.

Принципно не се препоръчва изпол-

зването на статични купове и на

такива с принудителна вентилация,

тъй като в този случай се възпре-

пятства производството на хомоге-

нен материал.

Купове с ускорен
въздухообмен

Обикновено куповете са с триъ-

гълно или трапецовидно сечение с

височина около 2,5 – 3 метра. Оси-

гуряването на ускорен въздухообмен

се постига чрез прокарването на ка-

нали в подовата настилка на поме-

щението. Каналите се покриват с

решетки, които най-често биват

метални, през които се осъществя-

ва аерацията. Аерацията може да

бъде организирана по два начина.

При единия случай през решетките

Аерация
на купове
за компостиране

К

Аерация
на купове
за компостиране
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се нагнетява въздух в купа. Този ме-

тод е познат още като аерация при

повишено налягане или аерация с

компресия. Във втория случай, пре-

минаването на въздух през купа е

следствие на засмукването му през

решетките. Подобна организация на

вентилацията е позната като аера-

ция с депресия или понижено наля-

гане.

Счита се, че засилената венти-

лация чрез всмукване на въздух доп-

ринася за по-хомогенно разпределе-

ние на въздуха, следствие от което

се постига и редовно снабдяване на

материала с кислород.

При засилената вентилация чрез

компресия се забелязва по-бързо

образуване на предпочитани от

въздуха проходи, които са свързани

с образуване на нежелателни анае-

робни зони. Предимство на венти-

лацията чрез депресия е, че предла-

га и възможност за насочване на

въздуха директно към устройство

за обработка на замърсените газо-

ве. Обикновено необходимото коли-

чество въздух е от порядъка на 50

-100 м3/час за м2 от повърхността

и 3,5 - 7,0 м3/час за един тон от ма-

териала.

Принципно, снабдяването с кис-

лород на компостираната маса по-

средством система за форсирано

аериране не е в състояние да гаран-

тира оптимизиране на самия про-

цес. От една страна, това се дължи

на възникващите проблеми с раз-

пределението на въздуха в биома-

сата, от друга - на взимания от вън

въздух, който през студените ме-

сеци е със сравнително ниска тем-

пература. Това рефлектира в по-

бавното достигане на термофил-

на фаза. Днес с възможностите за

компютърно управление на проце-

сите този процес значително е

оптимизиран. Вентилацията се

включва, когато съдържанието на

кислород в обема на порите се

окаже под предварително опреде-

лената граница. При подобни усло-

вия първата фаза на процеса и зре-

енето обикновено са в продължение

на поне 3 седмици.

Разпространена система за ком-

постиране със засилена вентилация

е и компостирането в големи плас-

тмасови торби с диаметър от око-

ло 2,4 и 3,6 метра и дължина, дости-

гаща до 150 метра. В тези тръби

материалът обикновено се пресова

с помощта на специална преса за

пълнене. В горната част на тръби-

те са обособени отвори, предназна-

чени за отвеждане на въздуха. За

нагнетяване на въздух се използват

перфорирани РVС тръби, които са

свързани към вентилатор за подава-

не на въздух. Проблем при тези купо-

ве е невъзможността отвеждания

въздух да бъде свързан с инсталация

за почистване.

За да се осигури достатъчно кис-

лород за развитието на процесите,

често използвано решение е и ме-

ханичното разбъркване. Като пре-

димство на тези решения в сравне-

ние с куповете с ускорен въздухооб-

мен обикновено се посочват: пости-

гането на по-голяма хомогенност на

крайния продукт; възможност за

ускоряване на процеса чрез по-чес-

то преобръщане; по-голяма сигур-

ност по отношение на окисляване-

то и хигиенизирането на продукта

и други.
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