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Изградиха център за превенция на нефтени разливи във Варна
На заключителна конференция във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна бяха представени резултатите по проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на
бреговата зона“, финансиран по Програма БГ02 от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство, съобщават от МОСВ. По
проекта е изграден уникален в европейски мащаб и за Черноморския регион
център за борба с нефтените разливи. В него за интегрирано управление
и мониторинг на бреговата зона се събира и обработва информацията за
състоянието на морските води, корабния трафик, хидрометеорологичната
обстановка, както и статична картина на Изключителната икономическа
зона на България в Черно море.
Създадена е и лаборатория за изследване и контрол на баластни води
и замърсяване с нефтени продукти. Закупени са дрон с термокамера за
откриване на нефтени разливи, моторен катер за извършване на екологичен мониторинг, бонови заграждения за локализиране на нефтено замърсяване, понтонна конструкция за нуждите на лабораторията и хидроакустична система.

ИАОС стартира нов проект за мониторинг на води
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) започва нов проект на
стойност над 5 млн., в рамките на който ще се извършва мониторинг на
12 нови органични вещества във води, седименти и биота. За целта ще
бъде закупена прецизна измервателна апаратура, с която ще се оборудват
лабораториите на агенцията в София, Пловдив, Стара Загора, Враца, Велико Търново, Монтана, Плевен, Русе и Шумен. В рамките на проекта ще
бъдат разработени и методи за пробоподготовка и анализ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
„Контролът на качеството на околната среда се засилва с всяка изминала година. ЕК увеличава своите изисквания по всички показатели – увеличават се замърсителите, които трябва да се наблюдават в държавите
членки. Сега можем да купим необходимото оборудване и да разработим
методи за анализ на тези специфични вещества“, обясни Теодор Панев,
изпълнителен директор на ИАОС.
Инвестицията се реализира по Оперативна програма „Околна среда 20142020 г.“. Вземането на проби и изследването им ще започнат в края на
2018 г. Тогава ще се установи дали тези замърсители присъстват в
повърхностните и подземните води у нас. Апаратурата ще позволи и установяването на трансгранични замърсявания. Проектът ще подпомогне
ИАОС при изпълнение на изискванията на Рамковата директива за водите
2000/60/ЕС, изпълнението на Плановете за управление на речните басейни
2016-2021 г. и програмата за мониторинг от Транснационалната мониторингова мрежа в рамките на Конвенцията за опазване на р. Дунав и на
нейни притоци (TNMN).

Одобриха докладите от първа фаза на прединвестиционните проучвания за ВиК
Докладите по първа фаза от разработването на регионални прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация бяха разгледани и
одобрени на три заседания на Технически експертен съвет в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Те се
отнасят за 14 обособени територии, обслужвани от ВиК операторите на
Бургас, Варна, Видин, Враца, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра,
Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол.
Общо 14-те доклада представят резултатите от събрани данни за
водоснабдителни и канализационни системи и съоръженията по тях, включително и съответен анализ. Одобрените материали са първите части
от технически доклади към формулярите за кандидатстване за финансиране по Европейските структурни и инвестиционни фондове. Те са разработени в рамките на изпълнение на проект „Подпомагане регионалното
инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, чийто бенефициент е МРРБ.
В материалите са идентифицирани и мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 2000 е.ж. за отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както и за всички населени места над 50 жители за питейнобитово водоснабдяване.
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Булаква 2017 представи положителното въздействие от кръговата икономика
Деветото издание на международната конференция Булаква – „Синя кръгова икономика“ се проведе на 4 април т. г. Форумът, организиран от Българска асоциация по водите (БАВ), представи приоритетите, перспективите
и изискванията пред ВиК отрасъла у нас за по-ефективна работа, като
основен акцент бе темата за кръговата икономика.
„В кръговата икономика продуктите и материалите имат по-дълъг жизнен цикъл и генерират по-голяма стойност, намаляват се отпадъците,
оптимизира се използването на ресурси, чрез модели за рециклиране“, заяви
бившият служебен министър на икономиката Теодор Седларски в речта си
при откриването на конференцията.
Служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова пък
обърна внимание на оптималните решения, които кръговата икономика
предлага за разумно използване на национални управленски, експертни и
изпълнителски ресурси. Представено бе постигнатото през първия програмен период на ОП „Околна среда“, в частност изграждането на 50 пречиствателни станции за отпадъчни води и над 2500 км ВиК мрежа.
Основни тематични направления, върху които бе акцентирано по време
на конференцията, бяха иновативните технологии, материали и съоръжения във водния сектор, енергийната ефективност, съвременните технологии за третиране на отпадъчни води и утайки, икономичното използване
на водните ресурси, ИКТ решенията (GIS, SCADA, ERP) и др.

ЕП предложи по-строг контрол при измерване на емисиите от автомобили
Евродепутатите приеха проект за препоръки към държавите членки на
ЕС и Европейската комисия за подобрение на процедурите по тестване на
новите автомобили за нивата на емисии в атмосферата.
В документа от ЕП заключават, че въпреки че държавите членки и Комисията са наясно от едно десетилетие, че нивата на емисиите на азотни оксиди на дизеловите автомобили при лабораторни тестове се различават съществено от тези, измерени в реални условия, не са предприети
подходящи мерки за опазване качеството на въздуха и общественото здраве.
В тази връзка от ЕП предлагат изпитванията да се провеждат при
различни реални условия, и да включват случаен елемент, за да се ограничи
възможността за фалшифициране на резултатите. От ЕП изискват и осъществяването на по-строг надзор с ясно определени отговорности от
страна на ЕС към автомобилната индустрия, както и обезщетяване на
засегнатите потребители от скандала с Volkswagen и други производители през 2015 г.

Започна реконструкцията на канализацията в СО Ален мак
Официално започна работата по частичното изграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа в СО Ален мак, град Варна.
Проектът се осъществява от община Варна с асоцииран партньор ВиК –
Варна, а общата му стойност е 3,4 млн. лв.
Реконструкцията на канализацията в СО Ален мак е част от подготовката на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води
в агломерация Златни пясъци, община Варна. Предвижда се изграждането
на 4 главни гравитачни битови канализационни клона с обща дължина
4795 м и 254 сградни отклонения. Отпадъчните води от новоизградената
канализация ще се включат в действащи канализационни колектори за
битови отпадъчни води, заустващи в ПСОВ Златни пясъци. С реализацията на обекта ще се допринесе и за по-голямо покритие на канализационната мрежа в териториите, отвеждащи отпадъчни води в ПСОВ Златни пясъци.
Планирана е и реконструкция на ПСОВ, която ще доведе до съответствие с Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчни води
от населените места. В резултат на разширението ПСОВ Златни пясъци
ще може да поема натоварване до 72 122 еквивалент жители. Ще бъде
осигурено необходимото пречистване на отпадъчните води, включително
отстраняването на общ азот и фосфор. След това те ще бъдат отвеждани чрез дълбоководното заустване, изградено през 2014 г., на 2200 м в
морето. Предвижда се новата пречиствателна станция да е готова за
сезон 2019.
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Решения за пречистване на питейни и отпадъчни води на IWE 2018
Специализираното изложение в областта на ефективното и устойчиво
управление на питейни и отпадъчни води Istanbul Water Expo (IWE) ще се
проведе за трети път между 1 и 3 март 2018 г. в Истанбул Експо Център.
Събитието ще събере под един покрив представители на национални и
международни институции, частния сектор, научните среди и др.
В рамките на IWE 2018 изложителите ще имат възможността да представят своите най-актуални решения и продукти, да се срещнат с експерти от регулаторните органи, да създадат нови бизнес контакти и да
направят инвестиция в сектора. Организаторите от E International Trade
Fairs (EUF) очакват изложението да допринесе за развитието на индустрията и повишаване осведомеността на обществото за нуждата от иновативни решения за пречистване на води. През м. г. IWE привлече 200
компании изложители и 3667 посетители от 35 държави. Целта на организаторите за 2018 г. е броят на посетителите да надмине 5000.

Откриха нова процедура по ОПОС 2014-2020 за изграждане на анаеробни инсталации
Обявиха нова процедура по Оперативна програма „Околна среда 20142020“ за проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно
събрани биоразградими отпадъци. По процедурата, която е с бюджет 91,5
млн. лв., ще могат да кандидатстват 19 общини от три Регионални сдружения за управление на отпадъците - Русе, Бургас и Благоевград. Допустимите за финансиране дейности включват проектиране на съоръжения,
строително-монтажни работи, доставка на оборудване, в това число на
съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци и транспортни
средства, като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ
на едно проектно предложение е 30,5 млн. лв.
Очаква се реализираните инсталации за анаеробно разграждане да спомогнат за редуциране количеството на депонираните битови отпадъци,
включително зелени и биоразградими, в общините с 12,27%. Крайният
срок за подаване на проектни предложения за РСУО Благоевград е 22
януари 2018 г., за РСУО Бургас – 19 март 2018 г., а за РСУО Русе – 30
април 2018 г.

България ще сключи споразумение за продажба на квоти за емисии с Малта
България ще подпише споразумение с Малта за продажба на излишъка от
годишното разпределено количество емисии до 2022 г., съобщават от МОСВ.
Споразумението ще е съгласно Решение №406/2009/ЕО, което обхваща
емисии от секторите извън Европейската схема за търговия с квоти за
емисии (ЕСТЕ) – транспорт, селско стопанство, отпадъци и енергийна
ефективност. С него се въвеждат обвързващи национални цели за всяка
държава членка на ЕС за периода 2013-2020 г., като целта на България е
повишаване на емисиите от секторите извън ЕСТЕ с не повече от 20% до
2020 г. спрямо нивата от 2005 г.
При преизпълняване на целите държавите членки могат да продават 5%
от определения годишен лимит на други страни от ЕС чрез двустранни
споразумения, а излишъкът да бъде прехвърлян като запас за следващи
години. От МОСВ информират, че в резултат от преизпълнение на целта
България ще разполага със значителни излишъци до края на 2020 г.

Община Благоевград спечели проект за интелигентни поливни системи
Пет интелигентни поливни системи с пет сонди ще бъдат изградени в
Благоевград в рамките на проект „LYSIS - Съвместни действия за разработването и прилагането на нови технологии за оптималното управление
на водните ресурси в градската среда“. Инвестицията е на стойност 1
743 038,30 лв., а изпълнението е разпределено между 5 партньора.
С изпълнението на проекта ще се представи и популяризира значението
на новите интелигентни технологии в управлението на градските водни
ресурси. Петте интелигентни поливни системи ще бъдат монтирани в
ж.к. „Запад“, ж.к. „Струмско“ и парк „Бачиново“, като е предвидено и облагородяване на пространството около тях. За изпълнението община Благоевград ще си сътрудничи с община Драма, Република Гърция, която е и
водещият партньор по проекта, както и с община Павлос Мелос, Република
Гърция, Солунския университет „Аристотел“ и НПО „Активни младежи“.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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накратко
Община Пловдив прилага европейски модел за събиране на отпадъците
Първоначалните резултати от пилотния проект за разделно събиране два
пъти месечно на отпадъци от пластмасови, метални и хартиени опаковки
в 50-литрови жълти чували от домакинствата в кв. Коматево в Пловдив са
много добри, информира директорът на „Чистота“ Иван Стоянов. При първото обслужване са събрани общо 90 броя чували с тегло на отпадъците 260
кг. Същевременно продължава и дейността на общината по проекта за
разделно събиране на растителни отпадъци в кварталите Коматево и Прослав. За целта в кв. Прослав са разположени 38 кафяви съда тип „Ракла“ с
вместимост 1100 куб. м, а в кв. Коматево – общо 930 контейнера тип „Кука“,
740 от които са с вместимост 240 л, а останалите 190 – 120 л. „Умоляваме
гражданите да изхвърлят в контейнерите само растителни отпадъци. По
този начин ще запазим града си чист, като използваме събраното по предназначение, и ще се намали количеството смесени битови отпадъци, които
извозваме до депата в Шишманци и Цалапица“, призова Иван Стоянов.

Стартира първи етап на проекта за подмяна на водопровод в Боровец
На 2 май т. г. бе направена първа копка по проект за подмяна на водопровод в курорт Боровец и довършване на канализация за отвеждане на
отпадъчни води в пречиствателна станция „Яйцето“. Символичната първа
копка бе направена от кмета на община Самоков Владимир Георгиев и ръководителя на строителните дейности по проекта. Община Самоков е бенефициент по проекта, който е на стойност 2 793 755 лв. Финансирането се
осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС). От община Самоков съобщават, че се предвижда
и изграждането на дублиращ колектор до ПСОВ „Яйцето“, тъй като разрешителното на „Песъко“ е изтекло. С реализацията на инвестицията ще се
позволи пълното оползотворяване на капацитета на пречиствателната
станция. Самата реконструкция на 3176 м водопровод ще обхване най-големите хотели в курорта – „Рила“ и „Самоков“, и района на „Златния триъгълник“. Предвидената за подмяна канализационна мрежа е около 2 км, като в
този етап на проекта ще бъдат изградени 9 колектора.

Изграждат нова пречиствателна станция в Елхово
Стартира изпълнението на проект за проектиране и строителство на
пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в Елхово, съобщиха от МОСВ. Инвестицията е на стойност около 19 млн. лв., от които близо 14 млн. са безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 20142020“. Договорът за проекта бе подписан от бившия служебен министър
на околната среда и водите Ирина Костова и кмета на Елхово Петър
Киров. „С изграждането на пречиствателното съоръжение ще се подобри
екологичната обстановка в района, а рехабилитацията на ВиК мрежата
ще осигури по-високо качество на услугите в сектора“, поясни министър
Костова по време на церемонията. Предвижда се изпълнението на строителните дейности да приключи в рамките на 30 месеца. След това новата пречиствателна станция за отпадъчни води ще обслужва 11 000
жители, а 10 347 души ще ползват рехабилитираната водоснабдителна
мрежа. Загубите на питейна вода също ще бъдат намалени.

Проведе се 11-а среща на Мрежата на водните регулатори в Европа
11-ата среща на Общото събрание на Мрежата на водните регулатори
в Европа (WAREG) се проведе на 15 и 16 март т. г. в сградата на КЕВР.
Участие в събитието взеха 43-ма членове и експерти на водни регулатори
от 21 страни. Основни теми бяха изработването на общи критерии за
социална поносимост и на дългосрочни показатели за качество (ефективност на водоснабдителната услуга) на европейско ниво.
От българска страна в дискусиите участваха председателят на КЕВР
доц. Иван Иванов, членовете на регулатора Валентин Петков, Димитър Кочков
и Ремзи Осман, както и експерти в ГД „ВиК услуги“. Представени бяха функциите, задачите и нормативната рамка на КЕВР, както и редица актуални
въпроси за ролята на Комисията за регулация на ВиК сектора с оглед предстоящите в него промени. Участниците в срещата на WAREG приеха план
за дейностите на организацията през т. г., а работните групи по инвестициите и регулаторните въпроси представиха отчет на дейностите си.
Водният регулатор на Република Черна гора бе приет за нов член на WAREG,
а на македонския регулатор бе предоставен статут на наблюдател.
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накратко
Устойчивото развитие на градската среда ще е водеща тема на Ecomondo 2017
Международното изложение за екологосъобразни технологии Ecomondo
ще се проведе между 7 и 10 октомври т. г. в Римини, Италия. Сред акцентите на тазгодишното издание на форума ще бъдат решения, насочени
към подобряване на качеството на живот на населението и стимулиране
на устойчивото развитие в градските райони.
Две от важните тематични направления на събитието ще бъдат мобилността, като особено внимание ще се обърне на електромобилите и
моделите за споделено пътуване, и възстановяването на градската среда. В рамките на Ecomondo 2017 ще се проведе и изложението за специализирани превозни средства за събиране на твърди и течни отпадъци
Sal.Ve, организирано съвместно с Италианската асоциация на доставчиците за автомобилната индустрия (ANFIA). Новост тази година ще бъде
и зона, посветена на системи и решения за предотвратяване на хидрогеоложки риск, наводнения и брегова ерозия.
Други акценти на събитието ще бъдат технологии за оползотворяване
на органични отпадъци, когенерация, възобновяеми енергийни източници,
пестене на енергия, възстановяване на замърсени терени и др.

Малмьо и Брюксел бяха отличени за устойчива градска мобилност
На церемония, провела се на 20 март т. г. в Брюксел, Европейската
комисия обяви носителите на Европейските награди за устойчива градска мобилност за 2016 г. Наградата European Mobility Week бе присъдена
на Малмьо, третият по големина град в Швеция, за положените усилия
в насърчаването на колоезденето и пешеходството. С петата Награда
за планове за устойчива градска мобилност пък бе награден Брюксел.
С наградата European Mobility Week се отличават местни органи, положили максимални усилия за повишаване на обществената осведоменост по въпроси на устойчивата мобилност и прилагащи мерки за преминаване към устойчив градски транспорт. Ежегодната Награда за планове за устойчива градска мобилност се връчва на градове и региони,
които показват отлични резултати в разработването и прилагането на
такива планове.
Транспортът отговаря за близо една четвърт от емисиите на парникови газове на територията на ЕС и е основна причина за замърсяването
на въздуха и свързаните с това здравословни проблеми в градските райони.
От Комисията коментираха, че ще продължат да подкрепят градовете,
които вече са стартирали инициативи за преминаване към модели за градска мобилност, гарантиращи ниски емисии.

Стартира гражданска инициатива за мониторинг на качеството на въздуха
На 5 април т. г. стартира независимата гражданска инициатива AirBG.info,
която е част от световния проект Luftdaten.info, започнал в Щутгарт през
2015 г. В рамките на проекта граждани „осиновяват“ станции за измерване на концентрацията на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), атмосферното налягане, температурата и влажността на въздуха. Целта на
инициативата е да се внесе повече яснота по отношение на прекомерното
замърсяване на атмосферния въздух, като в бъдеще се предвижда 500-те
станции да измерват и концентрациите на въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид. Основателите на проекта информират, че данните
от тези станции се приемат за достоверни и достатъчно надеждни от
научните среди, както и от законодателната, общинската и изпълнителната власт в Германия, и очакват тези данни да бъдат използвани и припознати и в България.
Към настоящия момент на сайта на инициативата е активна карта с
отчетените от станциите данни за София, като скоро ще бъдат налични
карти за още 14 града, както и за цялата страна. В интернет страницата
е предоставена и подробна информация за това как може да се включите
в проекта.
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Решението ни за
реновиране на батерии е
напълно екологосъобразно
Петър Муховски, маркетинг директор в Би Ар Ес
Болканс, пред сп. Екология & Инфраструктура
Г-н Муховски, представете накратко дейността на компанията на
читателите на сп. Екология & Инфраструктура.

Би Ар Ес Болканс (BRS Balkans) е
регистрирана на българския пазар
през юли 2012 г. Основно предметът
ни на дейност е свързан с предлагането на иновативна, напълно екологосъобразна технология за реновиране на оловно-киселинни батерии, за
която компанията притежава специален лиценз за територията на
България и Балканите. Резултатите
от направено от нас проучване преди стъпването ни на българския
пазар показаха, че у нас вече има
много фирми, които предлагат подобна услуга, но без особен успех,
тъй като реновираните от тях батерии не издържат повече от няколко месеца. Това беше ясен индикатор, че тази услуга е необходима и
на пазара има търсене, но за по-качествено и дълготрайно решение.
Внедрената от нас технология ни
позволява да даваме допълнителна
дългосрочна гаранция от 24 месеца
за успешно реновираните батерии и
всичко това на цена около 30% от
стойността на нова. Също така
предлагаме пълен сервиз на индустриални и стартерни батерии, внос
и доставка на нови стартерни и
тягови батерии на проверени и доказали качеството си европейки
марки, консултации и диагностика на
място при клиента.
Какво включва технологията за
реновиране на батерии? За какви
видове батерии е приложима?

Технологията е разработена за
удължаване живота на всякакъв вид
оловно-киселинни батерии по финансово най-изгоден начин. Намира найшироко приложение за тягови акумулаторни и стационарни батерии.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Цялостното новаторско решение
редуцира в значителна степен разходите на компаниите за поддръжка
и закупуване на нови акумулатори –
с над 60%.
Като част от процеса по реновиране на акумулаторни батерии BRS
разполага с интелигентна дигитална система за контрол Intelligent
Battery Refurbishing System (IBRS).
Системата е специално разработена и произведена за BRS с цел да
направи процеса възможно най-бърз,
с максимално добри резултати, отчитани в края на цикъла. IBRS е базирана на цифрови, прецизни зарядни устройства и устройства за
разряд, които работят едновременно. Системата включва малък уникален процесор, който установява и
изравнява нивата на заряд и разряд
на всяка батерия и така значително съкращава процеса на обновяване. Чрез използване на сензорен екран техниците могат лесно да контролират в реално време работата
на системата и да идентифицират
наличието на проблем с дадена батерия.
Технологията се прилага при батерии за редица сектори – телекомуникации, възобновяеми източници
на енергия, големи UPS системи,
складова техника като електрокари,
палетни колички, високоповдигащи
електрокари (ричтраци), платформи
и много други.
Какви са предимствата на това
решение и ползите за околната среда от използването му?

Главната полза от технологията
е, че след спада на капацитета на
батерията, вместо тя да бъде изхвърлена или рециклирана, може да
бъде „върната към живот“ (т. е.
реновирана) и да работи още дълго.
С нашата технология намаляваме
l
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броя на изхвърлените батерии, удължавайки експлоатационния им живот, с което намалява и необходимостта от закупуване на нови батерии. BRS решението е изцяло екологосъобразно и не оказва въздействие
върху компонентите на околната
среда. По време на обработката на
батериите по нашата технология за
дългосрочно удължаване на живота
им в околната среда не се отделят
никакви вредни отпадъци. Това е
предимство пред конвенционалните
методи за рециклиране на батерии,
които обикновено водят до замърсявания.
Как бихте очертали профила на
клиентите на компанията?

Много и разнородни фирми са наши
клиенти, като започнем от най-големите компании за внос, продажба
и сервиз на кари, вериги магазини с
големи складови площи, използващи
повдигаща складова техника, заводи,
големи дистрибуторски компании,
спедиции, до най-малки фирми с по
една-две палетни колички или електрокар. Освен това работим успешно и с телекомуникационните оператори, използващи стационарни батерии за подсигуряване на техните
сайтове.
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Европейският експозиционен център
на кръговата икономика Ecomondo
ECOMONDO е търговският панаир, лидер на зелената и кръгова икономика в европейското Средиземноморие, международно събитие с иновативен формат, което обединява
в една платформа всички сектори на
кръговата икономика. От енергийната ефективност до енергията от
възобновяеми източници, от оползотворяването на суровини и енергия до устойчиво развитие: това са

само някои от разглежданите теми
в дните, посветени на събитието.
Италия заема първите места в
Европа в сектора на зелената и кръгова икономика и в частност в енергийната ефективност, рециклирането на отпадъци и производителността на ресурсите;
Именно затова Ecomondo се позиционира на международната сцена като отправно събитие за среща с лидерите на пазара, запознаване с тенденциите, иновациите и
новите технологии, както и за премерване на силите с професионалистите в областта.
Приемайки предизвикателството
за осигуряване и рециклирането на
материали за устойчива и кръгова
икономика, Ecomondo чертае пътя
за развитието на нови и устойчиви
технологии. Това, заради което експертите от сектора не трябва да
пропускат Ecomondo, освен качеството на мероприятията, е разнообразието на тематичните зони. Сред
тях издание 2017 поставя акцент
върху възможностите на новия пазар на биометан като преходна точ-

10

ка между възобновяеми и конвенционални енергийни източници, както
и върху системите и решенията за
превенция на климатичен и хидроложки риск, наводнения и ерозия на
бреговете.
Особено внимание се обръща на
водната индустрия, което се доказва от Global Water Expo, секция, изцяло посветена на всички етапи от
веригата на интегрирания воден цикъл, от каптирането до връщането
в околната среда. В тази тематична зона излагат компании, които се
занимават конкретно със съоръжения за пречистване и възстановяване на води, пречистване и повторно използване на отпадъчни и дъждовни води, третиране и обезвреждане на утайки, проектиране и уп-

равление на градски, селскостопански и индустриални пречиствателни съоръжения и не само.
Богата програма от срещи и семинари в подкрепа на иновациите на
пазара и техническите аспекти осигурява отразяване от научна гледна точка. Що се отнася до конферентната част, тя засяга теми, синергично свързани с европейските
политики за развитие на кръговата
икономика във водния сектор: става въпрос по-конкретно за програма Horizon2020 SMART- Plant, която
разглежда кръговата икономика при
градските пречиствателни станции, с десетки компании и изследователски центрове. Освен основните национални участници, ще присъстват и изтъкнати технолози на
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световно ниво като координатора
на Клъстера за преработка на ресурсите от International Water
Association и представители на
платформата WssTP, с които
Ecomondo започва двустранни отношения.
С всяко издание Ecomondo се утвърждава все повече като европейски експозиционен център на кръговата икономика, както е видно от
рекордните цифри за включените в
програмата инициативи: над 1200
компании на 113 000 кв.м изложбени
павилиони, стотици семинари, открити от Главния щаб на Зелената
икономика, с хиляда лектори; 550 купувачи, участници в 4500 бизнес
срещи; 520 журналисти, акредитирани към залата за пресконференции, а към днешна дата 163 милиона медийни контакта благодарение
на отделеното голямо внимание в
общите и специализирани издания,
както и на отзвука в социалните
мрежи.

За участие в събитието и повече информация се свържете с нашия
представител за България, който
организира посещения на панаира за
оператори и професионалисти от
сектора.

За контакти:
Expo Business Partners
Чавдар Горчев
Тел. (+359) 899190961
office@expobusinesspartners.net
www.expobusinesspartners.net

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Управление
на емисии при
производството
на енергия
от биомаса
П

ри изгарянето на биомаса в
атмосферата се отделят емисии на
различни видове замърсители. Повечето от тях са свързани със състава на използваната биомаса, но има
и такива, които се генерират в резултат на непълно горене – сажди,
въглероден оксид и други газообразни органични съединения например
диоксини.
Някои от металите в пепелта,
като олово, се изпаряват по време
на горене и реагират, кондензират
и/или сублимират при охлаждането
на котела. След пречиствателните

12

съоръжения, обикновено при температура < 200°C, всички метали са в
твърдо състояние, освен живакът.
Той се изпарява при горенето и реагира в котела, но остава предимно
в газообразната си форма.
Изпускането на емисиите от производството на енергия от биомаса оказва негативно въздействие
върху околната среда и затова е
необходимо да се инсталират пречиствателни съоръжения, които да
елиминират или поне да редуцират
риска от замърсяване. Степента на
пречистване се определя от размера на горивната инсталация, местонахождението й, както и от норма-
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тивните изисквания.

Прахови частици
Биомасата, използвана като гориво, може да съдържа разнообразие от
замърсители с различна концентрация. Праховите емисии обикновено се
състоят от две фракции – с частици с диаметър под 1 микрон и по-едри
частици. В субмикронната фракция
влизат съединения, които се изпаряват по време на горене и след това
реагират или кондензират при охлаждането на котела. Скоростта на
изпарение зависи от пепелното
съдържание и температурата на
горене. Наличието на хлориди в био-

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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масата води до по-висока скорост на
изпарение. Малките частици често
са с високи концентрации на калий,
сяра и хлор. Когато горенето е некачествено, се отделя голямо количество сажди, които могат да бъдат
причислени към фината фракция.
Количеството частици с диаметър над 1 микрон може да варира
в широки граници. В един добре проектиран и експлоатиран котел с
решетка пепелта се отстранява
като дънна пепел и много малка част
от грубата фракция попада в потока отпадъчни газове след котела. От
друга страна, при котли, работещи
на пулверизирано гориво, или при
някои съоръжения с флуидизиран слой,
почти цялото количество пепел се
унася с отпадъчните газове. Освен
неорганична част, тази пепел може
да съдържа и неизгоряла материя.
Методите за отстраняване на
прахови частици от емисиите от
горивни инсталации на биомаса се
делят на сухи и мокри. За сухите
методи се използва добре познато
оборудване – циклони, електрофилтри, ръкавни филтри и др. Работната
температура за сухите пречиствателни съоръжения след котли на
биомаса е много по-висока от температурата на оросяване и обикновено под 200°C.
Циклоните са доста ефективно
решение за отстраняване на груба-
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та фракция, но не и за субмикронните частици. В модерните инсталации на биомаса те се използват като
съоръжения за предварително събиране на частиците.
Електрофилтрите са често срещани след процес на горене на биомаса. На пазара се предлагат както малки (за котли с решетка), така
и много големи съоръжения за когенерационни централи. Работните
условия след котли на биомаса са
добри за електрофилтрите, тъй
като електрическите свойства на
праха и отпадъчните газове са благоприятни. Ниското до умерено
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съпротивление осигурява стабилна
и надеждна експлоатация на електрофилтрите. Обикновено е възможно да се ползва електрофилтър за
общи емисии на прах по-ниски от 10
mg/m3. В някои случаи е необходимо
предварително събиране на праха,
особено ако емисиите съдържат
големи неизгорели частици биомаса. При горенето на биомаса с висока концентрация на хлориди обаче се отделят фини прахови частици с високо съпротивление, които
възпрепятстват работата на електрофилтъра. Това се наблюдава
например при изгарянето на непро-
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мита слама. Добра алтернатива за
такива приложения са ръкавните
филтри.
Доскоро ръкавните филтри не
бяха толкова често прилагани за
отстраняването на частици при
изгаряне на биомаса, но с все построгите емисионни норми се очаква пазарният им дял в този сектор
да се увеличи. Най-голямото предимство на ръкавните филтри е тяхната висока ефективност, която почти не зависи от размера и разпределението на частиците. Поради
това те могат да бъдат използвани
при общи емисии на прах под 10 mg/
m3. Ръкавните филтри следва да се
експлоатират за сравнително сухи
отпадъчни газове, защото в противен случай прахът не може да бъде
премахнат от платнения ръкав.
Определено количество водни капки
може да бъде толерирано, но съотношението между капките и праховите частици трябва да бъде контролирано. Освен за прахови частици,
ръкавните филтри са подходящи и за
отстраняването на газообразни
замърсители. Чрез впръскването на
фин прах, например хидрирана вар,
14

протича абсорбция/реакция и замърсителите се задържат във филтърния кек. Този обикновено доста
рентабилен метод се използва в
много инсталации за изгаряне на
отпадъци или замърсена биомаса от
различни източници.
Oсновните съоръжения за мокро
отстраняване на праховите частици са скруберите и мокрите електрофилтри.

Водоразтворими газове
Типични водоразтворими газообразни замърсители, отделящи се от
котли на биомаса, са серен диоксид,
хлороводород, флуороводород и амоняк. Те могат да бъдат отстранени
посредством мокри или сухи методи.
Абсорбцията на водоразтворими
газове в мокра фаза е използвана
отдавна технология. Подходящото
оборудване включва мокри скрубери
с голяма контактна повърхност
между газа и течността, например
абсорбционни колони с пълнеж или
тарелкови абсорбери. Абсорбцията
може да бъде физична или химична,
но дори при напълно физичен процес
брой 3/2017

l

(както при HCl), при неутрализация
протичат химични реакции.
Серният диоксид се абсорбира,
неутрализира и поне частично окислява от варовикова суспензия или
разтвор на натриев хидроксид и
кислород. Предимството на варовиковата суспензия е, че като продукт
от реакцията се получава гипс, който, ако е с достатъчна чистота,
може да се използва за производството на гипсокартон. Хлоро- и
флуороводородът също се неутрализират по този начин, но получените
продукти обикновено трудно намират приложение.
Амонякът може да бъде неутрализиран със солна киселина, серен диоксид или други киселини. Концентрацията на амоняк в отпадъчните
газове след горене обикновено е
ниска, но при впръскването на амоняк или уреа в излишък в края на
горивната зона за елиминиране на
азотните оксиди, нивата на амоняк
могат да станат недопустими. Този
излишък може ефективно да бъде
абсорбиран в мокър скрубер, но тогава замърсяването се измества от
атмосферния въздух към водите.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Едно решение на този проблем е използването на разтвор на амониева сол при процеса на селективна некаталитична редукция и впръскването му в горната част
на котела при температура около 900°C.
Абсорберите могат да бъдат с различна конструкция, но общият стремеж при проектирането им е да
осигуряват добър контакт между течността и газа и
да са с ниска консумация на енергия. Мокрите методи
са ефективни заради високата подвижност на молекулите в течността и бързо протичащите реакции. Освен това, реакциите протичат почти напълно, което
елиминира нуждата от добавяне на излишък от химикали.
Под суха абсорбция се разбира сорбцията и химичната реакция между замърсителите в отпадъчните газове и абсорбент, впръскан в тях. Продуктите на реакцията се отстраняват чрез прахоуловител. Принципът на
метода е прост – покриване на филтъра с абсорбент с
голяма специфична повърхност, пропускане на газа през
филтъра, реакция на нежеланите замърсители с абсорбента и същевременно задържане на частиците и отстраняване на филтърния кек. За абсорбция на HCl/HF/
SO2 след изгаряне на биомаса се използват предимно калциев хидроксид и натриев бикарбонат.
Сухата абсорбция е рентабилно решение за пречистване на газовете в много инсталации, изгарящи замърсена биомаса. Главният недостатък на процеса е, че
винаги е необходим излишък на абсорбент, в резултат
на което се генерират и по-големи количества остатъци
в сравнение с мокрите скрубери.

Диоксини и фурани
Диоксините и фураните са органични съединения с два
ароматни пръстена, свързани един с друг чрез един
(фурани) или два (диоксини) кислородни атома, а водородните атоми в бензеновите пръстени са заменени от
хлорни атоми. Както е известно, тези съединения са
силно токсични.
Диоксините не се генерират директно по време на
горене, а се формират при сложните реакции в котела
и пречиствателните съоръжения при 200 до 450°C. Необходимата за образуването им концентрация на хлор
е много ниска. При пълно горене не се формират диоксини, тъй като за образуването им са нужни и органични прекурсори.
Диоксините са тежки ароматни молекули с висок
афинитет към органични повърхности. Поради тази
причина за отстраняването им се използва активен
въглен. Често прилагана практика е впръскването на
прахообразен активен въглен в потока отпадъчни газове преди ръкавния филтър. По този начин концентрацията на диоксини може да бъде редуцирана до < 0,01
ng/m 3. Друго решение е инсталирането на колона с
пълнеж от малки пластмасови или каучукови компоненти, импрегнирани с активен въглен. След насищането
на активния въглен с диоксини и други органични съединения, той обикновено се обезврежда чрез изгаряне
в същия котел.

Азотни оксиди
Азотните оксиди в отпадъчните газове от изгарянето на биомаса се получават основно от окислението на
азота в горивото по време на процеса. Ако температурите в пещта са много високи (> 1200-1300°C), азотни
оксиди могат да се формират и от азота във въздуха.
За отстраняването им се използват два метода –
селективна некаталитична редукция (СНКР) при температура между 850 и 1000°C, и селективна каталитична
редукция (СКР) при 170 до 450°C.
Процесът на СНКР е ефективен, ако условията са
добри, газовите потоци са със стабилни дебити и концентрации и се осигурява достатъчно време на задържане за протичане на редукцията. Дори при такива
условия обаче за отстраняването на азотните оксиди
е необходим излишък от амоняк.
СКР е често прилагана практика за пречистване на
отпадъчните газове от горивни инсталации от азотни
оксиди. Катализаторът може да бъде поставен преди
прахоулавящото съоръжение при температура от 250
до 400°C, след него при същите температури, или в края
на пречиствателната система. В последния случай, ако
газът е много чист, работната температура може да
се понижи до 170-180°C.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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води

Специфики при
избора на тръби
А

мортизиращата се инфраструктура е един от най-големите
проблеми във водния сектор. Това се
потвърждава от факта, че за водоразпределителните проекти се отделя най-голямата част от финансирането за инфраструктурните обновления. Пред общините съществува огромно предизвикателство –
много тръбопроводи наближават
края на експлоатационния си живот
и настъпва времето за избор на нови
тръби. В дългосрочна перспектива,
за проект като подмяна на тръбопроводи, чийто експлоатационен срок
може да надвиши 100 години, изборът
на подходящ материал е от огромна
важност. Затова се изисква отлично познаване както на условията на
почвата, така и на силните и слабите страни на всеки материал.

Тръби от
сферографитен чугун
Чугунът от доста време е стандартният материал за водопроводи
и канализационни тръби за промишлени и битови нужди. Точната
продължителност на експлоатационния живот на чугунените тръбопроводи не е известна, но се счита,
че е над 100 години.
Сферографитният чугун, който е
продукт на съвременната металургия, има уникални качества и е много подходящ за производство както
на напорни, така и на други видове
тръбопроводи. Материалът комбинира физическата якост на нисковъглеродната стомана и дългия живот
на сивия чугун.
Сферографитният чугун предлага
доста по-голяма надеждност по
отношение на оперативни аварии,
предизвикани от движения на земни16

те маси и напрегнати състояния.
Практически нечуплив в условия на
нормална експлоатация, този материал има повишена устойчивост към
повреждане при транспортиране и
монтажни работи. Устойчивостта
му на корозия е доказана при много
изпитвания и е поне толкова висока, колкото и на сивия чугун.
Сферографитният чугун е създаден с добавяне на контролирано количество магнезиева сплав към стопено желязо с ниско съдържание на
фосфор и сяра. Магнезиевата сплав
води до значителна промяна на микроструктурата, като въглеродът в
желязото приема сфероидна или
зърнеста структура (за разлика от
люспестата структура на графита
в сивия чугун), създавайки едновременно с това по-фина желязна матрица в заобикалящата феритна
структура. В резултат от тази
промяна се получава материал с
много по-висока якост и ковкост.
В допълнение към дългия експлоатационен живот, устойчивостта на
корозия, високата структурна якост
и плътните връзки, сферографитниброй 3/2017
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ят чугун подлежи на машинна обработка, което е много важно изискване за всяка тръба, при която се
налага разпробиване, рязане и резбоване.
Въпреки якостта си, сферографитната тръба корозира в агресивна среда, съдържаща киселини. Тя
може да корозира както вътрешно,
от киселинни материали в канализацията, така и външно поради висока
киселинност на почвата. За справяне с проблема вътрешната страна
на тръбопроводите бива облицована с циментова замазка, която ги
защитава от корозия.

Стоманени
тръбопроводи
Стоманените тръбопроводи,
първият от които датира от началото на 19-и век, се използват от
много отдавна и са известни с устойчивостта си на вътрешни налягания и резки покачвания на налягането. Стоманените тръби с големи
диаметри са най-често използвани за
напорни тръбопроводи за разпределение на вода и за отпадъчни води.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Те се изпълняват по три начина –
безшевни, заварени и излети.
Както останалите метални
тръбопроводи, стоманените са
предразположени към корозия, така
че при използването им като водопроводи, те имат асфалтова
вътрешна облицовка, предпазваща ги
от киселинни води. Това също така
способства и за запазване на добрата им проходимост. Проблемът при
вътрешните облицовки и покрития
е, че те могат да бъдат повредени
при монтажа на тръбите.
Основното преимущество на
стоманените тръбопроводи е високата им якост. Обикновено при огромни натоварвания те се огъват,
но не се напукват.

Стъклокерамични тръби
Глинените тръби се ползват вече
от хилядолетия, като най-ранните
примери за приложението им датират от 4000 г. пр. н. е. Материалът
се е използвал векове наред за производството на градски канализационни системи. Съвременните керамични тръби обаче нямат нищо общо
с предшествениците си.
Първоначално използвани в гравитачни безнапорни канализационни
системи, стъклокерамичните тръби
са претърпели голямо развитие в
днешно време. Компютърно контролираното изпичане в пещта гарантира еднородността на крайния
продукт и съответствието му със
стандартите за качество. Разсло-
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ението на тръбите вече е история,
благодарение на високата плътност,
постигана при екструзията. Днешните тръби са непропускливи,
плътни и непорьозни. Самият материал е коренно различен и се отличава с доста по-висока якост.
Напредък се отбелязва и при технологиите за съединяване на тези
тръбопроводи. Преди десетилетия
връзките на керамичните тръби не
са полагани фабрично, като в резултат на това се наблюдава недобра
уплътненост, течове, както и прорастване на корени на дървета в
тръбите и нестабилност на тръбопроводите. В днешни дни връзките се
полагат фабрично, с О-образен елемент от полиестер или полиуретан,
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с което фугата е водоплътна. Въпреки че тръбата е твърда, гъвкавите
връзки могат да компенсират при
движения на земни маси.
Керамика със средна якост на
натиск от 124,1 MPa също може да
се използва за производството на
тръби с фабрично покритие за безизкопно полагане. Стъклокерамичната
тръба с фабрична облицовка за безизкопно полагане е на пазара от
1992 г., като оттогава насам се
използва за изпълнение на микротунелиране, изпълнение на метода
„нова тръба в стара тръба“ и запълване на останалото пръстеновидно пространство между външната и
вътрешната тръба с устойчив на
налягане фугиращ материал.
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зват както за комуникации, така и
за водоразпределителни мрежи. Те
намират все по-широко приложение
в Европа, където близо 90% от новите тръбопроводи са HDPE.

PVC тръби

Стъклокерамичната тръба е много подходяща за силно корозивни
среди, дори при наличието на канализационни газове и базирани на
разтворители химикали. Единственият химикал, за който е известно,
че може да засегне този вид тръби,
е флуороводородната киселина, която не е често срещана в битовата
канализация.
Стъклокерамичните тръби са
ценени поради своята дълготрайност, устойчивост на корозия и
якост. Но те също имат недостатъци – обикновено употребата им се
ограничава до безнапорни тръбопроводи, а максималната дължина на
тръбите е около 3 м поради спецификата на процеса по изпичането им.

Бетонови тръби
Бетонът, един от най-разпространените строителни материали, се
използва за направата и на безнапорни, и на напорни тръбопроводи. Предварително излетите гравитачни
безнапорни тръбопроводи се произвеждат в различни форми – кръгла,
елипсовидна, сводеста и правоъгълна, и се използват за битови
канализации, канализации за дъждовна вода и водостоци. Бетоновите
напорни тръбопроводи, които попадат в отделна класификация, се използват най-вече за питейна вода.
Системата от твърди тръби
зависи 85% от якостта на тръбата
и само 15% от почвата, в която е
положена, което прави бетоновите
18

тръби много подходящи за полагане
в заблатени местности.
Въпреки якостта си, бетонът е
податлив на въздействие на сероводород, като във висококиселинна
почва материалът може да бъде
разяден. За справяне с тези проблеми тръбата може да се облицова с
пластмаса. Също както и при другите тръби, бетоновите могат да
бъдат компрометирани при неправилен монтаж.

HDPE тръби
Използвайки технология, въведена
първо в газовата и нефтената индустрия, тръбите от полиетилен с
висока плътност вече са популярен
избор за водопроводи и канализационни тръбопроводи, поради това, че
не са податливи на корозия и са много
гъвкави. Също така, топлинното им
съединяване означава нулева загуба
на вода, което е много важно с оглед покачването цените на водата
в световен мащаб.
Процесът на съединяване създава
нерушима връзка, здрава колкото и
останалата част от тръбата. HDPE
тръбите също така са силно устойчиви на корозия и много стабилни,
което допълнително намалява експлоатационните им разходи. За използването на такива тръби от найголяма важност са правилното планиране, проектиране, монтаж и инспектиране.
HDPE се предлагат в размери от
0,5 до 65 цола, и могат да се изполброй 3/2017
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Поливинилхлоридът масово се използва за битови канализации и водопроводи за питейна вода. PVC е
термопластичен, което означава, че
може да бъде размекван и формован
повторно, като е разработена и
стопяема PVC версия, която успешно се конкурира с HDPE при безизкопното полагане.
Тази тръба е много устойчива на
корозия и често се използва като
облицовка на други материали, които са податливи на киселинно
въздействие. Според едно изследване на Американската фондация за
проучване на водите, проведено през
2008 г., PVC е неподатлив и на действието на бензина, който е найразпространеният въглеводороден
замърсител в почвата.
Устойчивостта на корозия означава ниска честота на аварии. Според проучване от 2012 г., в сравнение с чугуна, сферографитния чугун,
бетона и азбеста, при PVC се наблюдава най-малка честота на аварии.
Цената също е важен фактор за
избора на такива тръби за общински нужди. PVC обикновено е по-евтиният вариант от другите материали, дори когато се включат разходите за монтаж. В някои случаи, с използването на PVC могат да се реализират спестявания в размер на до
70%.
PVC също има своите недостатъци. Употребата му не е подходяща
за условия с работни налягания, повисоки от 305 bar, както и на места, където температурата надхвърля 140 градуса. Подобни условия
обаче се срещат изключително рядко във водоснабдяването и канализацията.
Установено е, че експлоатационният живот на PVC е над 110 години. Размерите на тръбите варират
от 4 до 60 инча и са подходящи и за
водопроводи, и за канализация. Водопроводните тръби с размери 54 и 60
инча са сравнително ново попълнение към семейството на PVC и към
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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момента не са толкова широко предлагани.

Тръби от омрежен
полиетилен (PE-X)
Основният материал на РЕ-Х
тръбите е полиетилен с високо
молекулно тегло, като омрежването
се постига с органичен пероксид.
Има няколко метода на омрежване
при формоване и екструзия, които се
ползват или само за полиетилен, или
за комбинация с други полимерни
материали. Полимерните вериги се
свързват помежду си под налягане,
за да оформят триизмерна структура.
Трябва да се отбележи, че работното налягане на РЕ-Х тръбите може
да бъде намалено с увеличаване на
температурата и продължителността на употребата им. С оглед на
високия им коефициент на разширение, тръбите трябва да бъдат монтирани така, че линейното разширение и свиване, причинено от високи
температури, да бъде взето предвид. При монтаж на открито тръбите трябва да бъдат поставени в

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

кожух за защита от слънчева светлина.

Вземане на решения
Изборът на материали за тръбопроводи е комплексен процес, при
който трябва да бъдат отчетени
редица фактори. Ситуацията се усложнява още повече от силната и непрекъснато нарастваща конкуренция
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между производителите. Това, което
е от най-голямо значение, е предназначението на тръбите, почвените
условия и причините за предишни
повреди, както и изборът на материали, почиващ на добра информираност. В крайна сметка, ако всичко е
успешно, решението за замяна на
тръбопроводи излиза на дневен ред
веднъж на всеки сто години.
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Иновативни сензорни
решения за намаляване
загубите на вода
С

ъвременните градове все по-масово прибягват до интелигентни решения за мониторинг на водоснабдяването и водоразпределението, за да
гарантират, че гражданите и индустриалните предприятия имат
достъп до необходимите им количества вода. Основните цели на интелигентния мениджмънт на водните
ресурси са две: минимизиране на
загубите от течове и разхищението, както и рационално управление
на потреблението. Макар в много
населени места по света да се прилагат различни стратегии и програми за намаляване на водните загуби
и мениджмънт на водоснабдяването,
загубите от неефективно разпределение и течове продължават да са
сериозен проблем във водния сектор.
Европейската агенция за околна среда прогнозира, че до 2030 г. потребностите от вода в глобален мащаб
ще нараснат с цели 40%.

Сензорни технологии в
борбата със загубите на
вода
С напредъка в технологичното им
развитие и намаляването на цените
им сензорите стават все по-масово интегриран компонент в систе-
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ми за мониторинг и контрол на водоснабдяването. Безжични сензорни
мрежи могат да се имплементират
както самостоятелно, така и като
част от комплексни платформи за
управление на водните ресурси в
битови, търговски и индустриални
приложения. Благодарение на данните, получени от сензорите във водоснабдителните съоръжения, комуналните дружества във водния сектор могат прецизно да локализират
течове в системите и да идентифицират зони с висок риск от загуби
на вода.
Градовете, които имплементират решения за мониторинг и контрол на водоснабдяването и водоразпределението, базирани на сензори, пестят стотици милиони годишно благодарение на възможностите за ранно регистриране на
течове и аварии във водопроводната мрежа. По данни на испанския
доставчик на сензорни технологии
и решения за IoT Libelium, в Токио
икономиите на средства за една
година, реализирани с помощта на
сензорни технологии за управление
на водните ресурси, възлизат на над
170 млн. щатски долара.
Интелигентните платформи за
мониторинг и управление на водоснабдяването, базирани на сензорни технологии, най-често използват
сензори за воден поток, които обикновено регистрират поток в диапазона от 0,15 до 60 л/мин. Системата регулярно изпраща данни от сензорите към контролния център и
може да задейства автоматични
аларми, ако водопотреблението
(водният поток) надвишава значително зададените прагови стойности. Това помага на съответния
брой 3/2017
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ВиК оператор да локализира теча и
да приоритизира ремонтните дейности по водопроводната мрежа
съобразно количеството вода, която се губи за единица време.
В жилищните, търговски и индустриални обекти могат да бъдат
инсталирани сензори в пода на помещенията, които да регистрират
наличието на течове във водопроводите. При водопроводните мрежи
на открито сензори за мониторинг
влажността на почвата, разположени на определено отстояние един
от друг, могат да сигнализират за
драстично повишаване на водосъдържанието в почвата и за
евентуални течове, както и да оптимизират напоителните операции.
Стратегическото разполагане
на сензори из целия район, който е
обект на мониторинг, осигурява
достатъчно данни, необходими за
адекватно проследяване на водоснабдяването. Данните обикновено
се изпращат чрез безжична връзка
и на дадени интервали към контролния център на платформата, където биват обработвани и анализирани. На база резултатите от обработката на данните, получени от
сензорните мрежи, водоснабдителните дружества могат да предприемат необходимите мерки за контрол и превенция на течовете и управление на потреблението. Данните могат да бъдат ъплоудвани директно и към облачен сървър или в
интернет, където да се споделят
публично с гражданите и индустриалните предприятия, за да се ангажират всички потребители с отговорно и рационално оползотворяване на водните ресурси.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

спонсорирано интервю

Доброто познаване на проблематиката и
високият професионализъм са водещи за нас
инж. Иван Симеонов
управител на АКВА АВТОМАТИКА ООД
Към коя област е насочен предметът на дейност на
АКВА АВТОМАТИКА?
Както показва името на фирмата, ние сме специализирани в предлагане на решения за изграждане на автоматизирани системи за контрол и управление на обекти във водния сектор или както вече добиха популярност през последните години - SCADA системи за диспечерско управление и събиране на данни. Обектите са предимно пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, водоснабдителни системи, включващи помпени станции, хлораторни станции, водни
резервоари и др. Разбира се, доколкото предлаганите решения и използваните средства за автоматизация са универсални, ние имаме
реализирани проекти и в областта на екологията, фармацията, хранително-вкусовата промишленост и др.

Какви решения и услуги предлагате за пречиствателни
станции за води?
Фирмата предлага завършен цикъл на решенията - от проектиране, през доставка на оборудването, разработване на приложен софтуер, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно/извънгаранционно сервизно обслужване за част
КИП и А/SCADA.

За изгражданите от нас SCADA системи ние разработваме приложния софтуер за PLC, НМI операторските панели, SCADA сървърите и операторските станции. В разработките си използваме различни видове комуникационни интерфейси Industrial Ethernet, Profinet,
Profibus-DP, Modbus TCP и др.

Компанията е инженерингов партньор за автоматизирани системи SIMATIC на Siemens. Какви са отличителните качества на тези системи?
Със Siemens ни свързват отлични партньорски взаимоотношения
още от създаването на фирма АКВА АВТОМАТИКА. В нашата дейност
ние широко използваме предимно контролери от фамилията SIMATIC
S7, мобилните и стационарни операторски панели и SCADA софтуера
WinCC, като трябва да отбележа, че техническите средства на
Siemens се отличават с изключителна надеждност, много добра функционалност и 24-часова Hot-line поддръжка. Немалка част от нашата дейност е свързана и с използването на КИП апаратура на Siemens.

Разкажете накратко за реализирани от фирмата интересни проекти в областта на пречистването на води.
Гордеем се с нашите работни, технически и идейни проекти по
част КИП и А/SCADA за ПСОВ Шумен, ПСОВ Равда, ПСОВ Поморие,
ПСОВ Силистра, ПСПВ Луда Яна (|Панагюрище), ПСОВ Елхово, ПСОВ
Белене и др. Реализирали сме цялостен цикъл, от проекта до въвеждането в експлоатация, за SCADA системите на ПСОВ Банско, ПСПВ
Гоце Делчев, ПСПВ Пасарел, МПСОВ Бориславци, водоснабдителни обекти на В и К - Варна и редица други.
Наша е разработката за редундантна SCADA система на ПСПВ
Бистрица, която осигурява пълно резервиране на всички основни възли на системата, както и Wi-Fi покритие на територията на станцията. Имаме много добро сътрудничество със Софийска вода, което се увенча в края на м. г. със сключването на дългогодишен договор
за сервизно обслужване на 4 ПСПВ на компанията.
В нашата работа се стараем да изграждаме отношения на доверие и стабилност с нашите партньори, като предлагаме качествени
проектни решения и системи, добро познаване на проблематиката,
своевременно реагиране при необходимост и преди всичко висок професионализъм. Благодарение на това ние поддържаме много добри дългогодишни сътрудничества както с проектантски, така и със строителни и експлоатационни дружества.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Автоматизация
в ПСОВ
Н

арастващите предизвикателства, свързани с третирането на
отпадъчни води, в това число увеличаването на нормативните изисквания, амортизацията на инфраструктурата и необходимостта от повишена работна ефективност, принуждават операторите на пречиствателни станции да променят традиционните си експлоатационни практики. Днес дружествата трябва да
проявяват по-голяма предприемчивост в прилагането на нови технологии, които могат да осигурят непосредствена стойност и дългосрочна възвръщаемост. Тази тенденция води до необходимост от използване на информационни системи,
които да помогнат на операторите
на съоръженията за пречистване на
отпадъчни води да управляват подобре активите на станцията и да
вземат по-добри оперативни решения.

22

През последните години основен
подход, използван в отговор на нарастващата необходимост от висока
работна ефективност, е увеличаването на средствата за автоматизация, включително за отдалечен мониторинг и компютърно управлявани ус-
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тройства като SCADA системи и
интелигентни контролери. Операторите все повече се нуждаят от информация за това какво се случва в
пречиствателната станция. Те задължително трябва да разполагат с достоверни и актуални данни, за да

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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взимат бързи и прецизни решения.
Съществува и необходимост от използването на повече автоматизирани функции, което означава технология, предоставяща възможност за
събиране на информация в реално
време и подаването й обратно към
система за управление, която от своя
страна може да подобри процеса.

Безжични връзки
Безжичните технологии се развиват бързо, давайки възможност на
операторите да подобрят информационния поток и да намалят оперативните разходи. Безжичните системи осигуряват значителни предимства пред кабелните системи в определени области на приложение,
особено там, където е необходима комуникация от далечно разстояние,
което е обичайно условие при водосъбирателните и водоразпределителните системи. В тези случаи
безжичната мрежа намалява инсталационните разходи, предоставя
гъвкавост, улеснява събирането на
данни и може да увеличи сигурността на обекта.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Безжичните SCADA системи могат да улеснят събирането на информация за процеси и активи от отдалечени станции, където поставянето на тежко окабеляване или ръчното събиране на данни би било твърде
скъпо или времеемко. Обхватът и
бързината на работа при безжичните системи се увеличава, а разработчиците им предоставят и решения за мрежова сигурност, които са
от съществено значение за широкия
спектър от многообразни мониторингови приложения.
Тъй като решаването на проблемите със сигурността на инфраструктурата придобиват все по-голяма тежест, операторите на водопречиствателни станции например
ще трябва да имат достъп до данни
в реално време за качеството на
третираната вода, която се подава от станцията към потребителите. За да се защитят критичните
активи срещу замърсяване, всички
съоръжения трябва да разполагат
със системи, които могат да следят
и контролират тези активи в реално време.

l
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Стратегическа
поддръжка
Постоянната амортизация на
инфраструктурата за отпадъчни
води остава основен проблем за
ръководителите по поддръжката на
пречиствателни станции, които
трябва да подсигуряват ключови
дейности като цялостна диагностика, калибриране, мониторинг в реално време и одит. През последните
години технологичният напредък в
методите за събиране на информация и огромният брой нови средства
за това спомагат значително за
подобряване на работите по поддръжка и оптимизиране на ефективността. Решаващо за операторите
на съоръженията е да инвестират в
технологични и процесни подобрения,
като започнат с критичните области, при които знаят, че съществуват проблеми.
Фокусът на операторите все
повече попада върху стратегическата поддръжка - комбинация от стратегии за прогнозна, превантивна и
реактивна поддръжка въз основа на
нуждите и ресурсите на станцията.
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Прилагайки подходящи действия за
правилния актив в точния етап от
неговия жизнен цикъл, операторите
оптимизират ефективността на
съоръженията. С други думи, изискванията за физическа и функционална поддръжка се отчитат при предвиждането на живота на даден актив, измерен чрез неговата производителност, надеждност и възможност за поддръжка. Този стратегически подход помага на операторите да си изготвят бюджет за поддръжка, да определят очакванията за
надеждност на активите и да разработят график за подмяна на оборудването и неговите компоненти за
автоматизация.
За много от станциите най-добре би било прилагането на дейности
за управление на активите да бъде
разделено на фази, като се започне
с най-критичното оборудване и системи. Този поетапен подход е особено ефективен за по-малките съоръжения, където ограничените инвестиционни ресурси налагат ограничени действия - започване с малки
инвестиции и добавяне на нови технологии, когато настъпи подходящият момент.

Автоматизация за
енергийна ефективност
Макар че енергийното потребление формира най-голямата ценова
стойност за станциите за питейни
24

и отпадъчни води, тя се счита за
„приемлив, необходим разход“, когато става въпрос за избор между
цялостна ефективност на станцията, експлоатация на станцията в
рамките на нормите за съответствие или осигуряване на нужните
дебити. Това обаче се променя, тъй
като по-ограничените бюджети и
нарастващите разходи за енергия
принуждават операторите да променят методите си на работа. В
същото време се налагат нови методи за регулиране на потреблението на енергия и качеството на
водата чрез усъвършенствани средства за мониторинг и алгоритми за
управление, които дават на станциите информация за това какво е
необходимо за редуциране на използваната енергия. Накратко казано,
ефективното управление на енергията вече не е само възможност, а
стратегическа необходимост за
операторите на пречиствателни
станции.
Във ВиК сектора основната част
от потреблението на електроенергия е за двигателите на помпите и
компресорите. Чрез инсталирането
на по-интелигентни и с по-високо
ниво на автоматизация устройства
в енергийния поток, особено там,
където електричеството се преобразува в механична енергия, станциите могат да получават по-качествени данни и вследствие на това
брой 3/2017
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да постигат по-добро управление на
енергията.
Предимство е, че въпреки факта,
че енергопотреблението е най-големият разход за повечето пречиствателни станции, той също така предлага и най-голямата възможност за
реализиране на спестявания.
Друг начин за подпомагане и оптимизиране на резултатите на
съоръженията е използването на
модерни средства за управление на
двигателите. Например честотни
регулатори могат значително да
намалят количеството консумирана
енергия, използвана в процесите на
третиране, особено тези, в които се
използват въздуходувки или помпи,
които имат променливи нужди от
електроенергия. Други средства за
оптимизация на потреблението
като например енергийно ефективни двигатели и предавки, моторни
контролери и софтуер могат да
осигурят незабавни и измерими крайни икономии, без да се застрашава
качеството на водата.

Тенденции в развитието
Може да се каже, че използването на средства за автоматизация
в процеса на пречистване на отпадъчни води има две основни функции:
събиране на информация и управление на процесите. Що се отнася до
първата от тези функции, става
въпрос за доста високо ниво на автоматизация. В съвременни условия
данните за много, често хиляди променливи (има станции с до 30 000
променливи) се събират онлайн в
системите SCADA на пречиствателните станции, а анализите на данни (по-опростени или сложни) се
явяват стандартна съставна част
от операциите по пречистване и
мониторинг на качеството. За втората функция, управлението на процесите обаче, нивото на автоматизация е по-слабо развито и често се
ограничава до няколко единични контролни цикъла на процеса. Потенциалът за по-мащабна автоматизация
на ниво станция е в това да се координират различните самостоятелни процеси така, че да се покриват по-добре цялостните изисквания
за ефективност.
Съвсем разбираемо е да се очакЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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ва, че ефективната експлоатация зависи от добре функциониращото оборудване. Комуникационните системи
имат все по-определяща роля за управлението на пречиствателните станции. Софтуерът се базира не само
на подходящи алгоритми за управление, но също така
включва бази данни, комуникационни системи, системи
за събиране на данни и интерфейс за изобразяване на
данните за потребителя.
Разработката на методи за управление на ниво процес или на ниво станция все още е в начален стадий. От
гледна точка на цялата пречиствателна станция трябва
да бъдат взети под внимание много взаимодействия.
Например ако канализационната мрежа се счита за част
от управляваната система, тогава дебитът към пречиствателната станция за отпадъчни води става управляема променлива, а не само външно смущение.
Взаимодействията, които възникват в резултат на
вътрешните потоци на рецикъл в пречиствателната
станция - както в процеса на третиране с активна
утайка, така и между обработката на утайката и пречистването на отпадъчните води, са определящи фактори за работата на съоръженията. Силна връзка например съществува между предварителното утаяване
и биологичния реактор. Добавянето на химически агенти не предизвиква само утаяване на фосфатите – други
частици също се елиминират в първичния утаител, така
че въглеродното натоварване към биобасейните намалява.
Автоматизацията е възприета като стандартен
компонент при експлоатацията на пречиствателните
станции за отпадъчни води. Системата за управление
включва система за надзор, която изпраща параметри
за настройка към SCADA като например такива за разтворен кислород, за стойностите на химичната дозировка, за фазите, стартирането и спирането на утаяването в биобасейна и др. Използването на такива
системи за управление в станциите показва добра рентабилност, като обикновено периодът на възвръщаемост е в рамките на между една и пет години. Все пак,
да се направи следваща стъпка и да се приложи управление, макар и частично в общата система, в действителност се оказва много трудна задача. Понастоящем
проблеми възникват най-вече при данните (за оценка,
управление, анализ) и администрирането, а не в самия
алгоритъм за управление.
Освен това, тъй като общата цел все още не може
да бъде ясно дефинирана, операторите изглежда се
страхуват да започнат да прилагат методи за интегрирано управление. За да дойде на дневен ред всеобхватното и интегрирано управление в една станция, е необходимо фокусът да обхване по-широк спектър от проблемни области. Това включва структуриране на големи системи за управление, организиране на структури
за автоматизация и модулиране на големите системи
за управление.
Бъдещото развитие в областта ще се базира на
огромния капацитет за разпространение на данни, който е наличен в наши дни. Много SCADA системи използват и интернет, което предоставя почти неограниЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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чен потенциал за дистанционна оценка на данните и
взимане на решения. Възможностите за разпределено
управление вече са факт, но въпросът е в каква степен пречиствателните станции могат да си го позволят. Все пак, фактът, че данните от пречиствателната станция могат да бъдат на разположение навсякъде дава възможност съоръженията да бъдат обслужени навременно от съответните компетентни лица,
независимо от това къде се намират те.
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Ултравиолетови
светодиоди в POU системи
за пречистване на вода
Н

едостигът на питейна вода в
глобален мащаб е двигател на множество иновации в сферата на водообработката и водопречистването. Все по-популярни стават т. нар.
POU (point-of-use) системи за филтриране, пречистване и/или дезинфекция на вода в точката на използване.
Светодиодите, излъчващи ултравиолетови C (UVC) лъчи, са високоефективен бактерициден светлоизточник, който осигурява гъвкавост
в проектирането на системи за
дезинфекция на вода и по-ниска цена
на притежание за крайния потребител. Мощните UVC LED лампи са
подходящи както за малки домашни
и комерсиални системи, така и за
мащабни индустриални инсталации
за водопречистване.

Традиционни
бактерицидни
технологии
Традиционно, POU системите са
оборудвани с живачни лампи ниско
налягане, които излъчват дискретно с дължина на вълната 253,7 nm в
бактерицидния спектър. Тези лампи
осигуряват достатъчно мощно решение за такъв тип системи и са се
превърнали в индустриален стандарт във водопречистването. UVC
светодиодите са алтернативна
технология за водопречистване,
която набира все по-голяма популярност и се отличава с някои категорични предимства в сравнение с
живачните лампи. Ултравиолетовите С LED светлоизточници са полупроводникови прибори с непрекъснат
спектър на излъчване. Пиковата
дължина на вълната на излъчването
може да бъде адаптирана към бактерицидния спектър с помощта на
съвременните технологии.
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Конструиране на
водопречистващи
системи
Оптималният дизайн на UV реакторите за водопречистване (наричани в англоезичната литература
„water purification flow cells“ или „UV
reactors“) гарантира, че ултравиолетовите лъчи се използват по найефективния възможен начин в системата. Това се постига посредством максимизиране на общото UV
дозиране и осигуряване на равномерно разпределение на светлината.
Размерът и формата на реактора,
мощността на ултравиолетовите
светлоизточници, както и потокът
на водата, която се подлага на пречистване, са критични фактори, от
които зависи ефективността на
системата.
При конвенционалните системи
за дезинфекция на вода конструкцията на реактора се съобразява с
формата на живачните лампи, които типично представляват издължени цилиндрични тръби. Тази
форма до голяма степен определя и
габаритите на UV реактора в пречиствателната система. UVC LED
лампите, от друга страна, са точкови светлоизточници в компактни
и високоиздръжливи корпуси, което
осигурява голяма свобода на проектантите относно формата и габаритите на реактора. По-малкият
размер на ултравиолетовите светодиоди в сравнение с живачните
лампи позволява производството на
по-компактни и високоефективни
системи за дезинфекция на вода.
В приложения, при които пространството е от критично значение или е необходима подобрена
ефективност, дизайнерите могат
да оптимизират равномерността
на UVC лъчението посредством високоотражателни вътрешни поброй 3/2017
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върхности на реакторите.
Най-често използваният материал за изработка на бункера при традиционните реактори е неръждаема
стомана, която отразява само 28 до
33% от ултравиолетовата светлина. Сред алтернативните материали с по-висока отразителна способност е експандираният политетрафлуоретилен (PTFE), който осигурява
повече от 90% отражение в спектъра на UVC или почти три пъти поголяма ефективност в сравнение с
традиционните реактори.

Оптимизиране на
конструкцията на
реакторите
Основно предизвикателство при
проектирането на UV реактори е
осигуряването на достатъчна степен на дезинфекция. Необходимо е да
се покрият изискванията по отношение на дозирането на лъчението за
пречистване на водата от бактерии, вируси и протозои, заложени в
съответните действащи стандарти на национално или глобално ниво.
За да се постигне оптимална конструкция с цел максимално ефективна
дезинфекция, е препоръчително прецизно да се изчисли необходимата
бактерицидна „мощност“ на реактора или дозите UVC лъчение, като се
вземат предвид интензитетът на
UV светодиодите и времетраенето
на излагането.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

води

Развитие на нанотехнологиите в третирането на
питейни и отпадъчни води
П

отенциалните области на приложение на нанотехнологиите в третирането на води могат да бъдат
подразделени условно в три категории: пречистване и ремедиация; мониторинг и превенция на замърсяването. Нанотехнологиите в първата
категория са насочени към подобряване качеството на водите и достъпността на водните ресурси.
Тази група включва редица иновативни решения, включително усъвършенствани филтриращи материали, които позволяват по-широкото
повторно използване, рециклиране и
обезсоляване на води в битовия сектор и индустрията. Сред новостите в категорията на нанотехнологиите за мониторинг попадат ново
поколение сензори, проектирани да
регистрират наличието на биологични и химични замърсители с много
малка концентрация.

Новости при
наноматериалите във
филтрирането на води
Мембранните процеси се считат
за ключов елемент на съвременните
технологии за пречистване и обезсоляване на води. Развитието в областта на наноматериалите, включително въглеродните нанотръбички, наночастиците и дендримерите,
спомага за разработването на все
по-ефикасни и разходно ефективни
решения за филтрация.
Мембранните нанотехнологии,
използвани във водния сектор, са
главно два вида: наноструктурирани
филтри, при които въглеродни нанотръбички или нанокапитални матрици
са в основата на нанофилтрацията;
и нанореактивни мембрани, при които функционализирани наночастици
подпомагат процеса на филтриране.
Напредъкът в макромолекулярната
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химия, например в синтеза на дендритни полимери, създава възможности за усъвършенстване на съществуващите и разработване на нови и все
по-ефективни процеси за филтриране и пречистване на води, замърсени
с различни органични разтворени
вещества и неорганични аниони.
Нанотехнологиите осигуряват и
ефективна алтернатива за разработването на ново поколение биоциди, които не съдържат хлор. Сред
най-обещаващите антимикробни
наноматериали в тази област са
металните и металоксидните наночастици и по-специално – сребърният и титаниевият диоксид, които
намират все по-голямо приложение
в системите и решенията за фотокаталитична дезинфекция на води.

Нанотехнологии за
ремедиация на води
В много държави, особено в поразвитите, естествените водни
ресурси са силно замърсени вследствие на човешката дейност, което представлява сериозен риск за
общественото здраве. Ремедиацията на замърсените води – процесът
по премахване, намаляване концентрацията или неутрализиране на замърсителите, които застрашават
човешкото здраве или безопасността на екосистемите, е сред технологичните области във водопречистването, в които са концентрирани най-много разработки през последните години.
Технологиите за ремедиация могат да бъдат групирани в три категории: термични, физикохимични и
биологични. Различните техники в
тази сфера са подходящи за различни типове замърсители, като не
съществуват универсални решения.
Предвид комплексния състав на повечето замърсени води, обикновено
l
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се налага прилагането на комбинация от техники и технологии, чрез
която нивата на концентрация на
вредните агенти да бъдат сведени
до допустимите норми.
Нанотехнологиите осигуряват
ефективно решение за бързо, ефикасно и икономически рентабилно премахване на токсичните замърсители от водите. Сред новостите в
областта са иновативни наноматериали с подобрена селективност при
отстраняването на тежки метали
и други разпространени замърсители. Използването на нанотехнологии
носи множество ползи, сред които:
по-добра реактивност, по-голяма
покривана площ и подобрено секвестиране (улавяне на замърсителите).
В различните етапи на ремедиацията на подземни, повърхностни, индустриални и питейни води се използват широка гама наноматериали,
всеки от които се отличава със
специфична функционалност и ефективност.
Сред наноматериалите и наночастиците, които намират приложение в ремедиацията на води, са: зеолити, въглеродни нанотръбички,
самообразуващи се монослоеве върху
мезопорьозни носители (SAMMS),
биополимери, едноензимни наночастици, нулево-валентни наночастици
желязо, биметални железни наночастици, полупроводникови фотокатализатори с наномащаб и др.
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отпадъци

Технологии
за третиране на
отпадъци
от пластмаса
И

кономическият растеж и изменящите се модели на потребление и
производство водят до бързо увеличаване на количествата отпадъчна
пластмаса в световен мащаб. Годишното потребление на пластмасови
материали е нараснало от около 5
млн. тона през 50-те години на 20 век
до близо 100 млн. тона, т. е. сега се
произвежда 20 пъти повече пластмаса. Това от една страна означава, че
се използват повече ресурси за посрещане на нуждите, а от друга – че се
генерират и повече отпадъци.
След хранителните и хартиените
материали, пластмасата е основен
компонент на битовите и производствените отпадъци в градовете.
Дори в населените места с нисък
икономически ръст се образуват големи количества пластмасови отпадъци поради широката употреба
на опаковки, торбички за пазаруване, PET бутилки и други пластмасови продукти.
Това увеличение е сериозно предизвикателство за местните власти, отговарящи за управлението на
отпадъци. Често поради липсата на
интегрирана система пластмасовите отпадъци не се събират и обезвреждат по подходящ начин, който
да осигури предотвратяване на вредните въздействия върху околната
среда и човешкото здраве.
Рециклирането на пластмасовите
отпадъци предлага възможност за
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екологосъобразното им третиране
и превръщането им в ресурс. В повечето случаи то е и икономически
оправдано, защото се получават
много търсени суровинни и енергийни ресурси. Рециклирането на отпадъчна пластмаса до дизелово гориво например води освен до съхраняване на ресурс и до редуциране на
емисиите на парникови газове. Това
е от изключителна важност за регионите, в които бързата индустриализация и икономическо развитие
оказват силен натиск върху околната среда и природните ресурси.

Отпадъчна пластмаса за
получаване на горива
Пластмасовите отпадъци са един
от най-обещаващите ресурси за
брой 3/2017
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производството на горива заради
високата им топлина на изгаряне и
непрекъснато увеличаващата им се
наличност. За разлика от хартията
и дървесината, пластмасата не
абсорбира много влага и влагосъдържанието й е много по-ниско в сравнение с това на биомасата и кухненските отпадъци например.
Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се
определят от вида на материала и
свойствата на другите отпадъци,
които могат да бъдат използвани в
процеса. В допълнение, ефективната
преработка изисква избор на подходяща технология, отговаряща на
местните икономически, екологични,
социални и технически условия.
Като цяло, за получаването на
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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гориво от отпадъчна пластмаса са
необходими неопасни и горими суровини, като за всяка отделна технология има определени подходящи
материали. Съставът на потока
пластмасови отпадъци варира в
широки граници, като някои компоненти могат да съдържат нежелани вещества, например добавки като
забавители на горенето, съдържащи
бромни и антимонови съединения, или
пластмаси, съдържащи азотни, халогенирани, серни и други опасни вещества, представляващи потенциален
риск за хората и околната среда.
Изборът на технология, изискванията за предварително третиране,
необходимата температура и съответно енергия, качеството на полученото гориво, съставът на отпадъчните газове, летливата и дънната
пепел, както и потенциалът за химична корозия на оборудването, зависят от вида и състава на пластмасите.

Получаване на твърдо
гориво
Могат да бъдат разграничени два
вида гориво от отпадъци – RDF и RPF
(гориво от вплътнени хартия и пластмаса). Първият вид се произвежда предимно от кухненски отпадъци,
използвана хартия, отпадъчна дървесина и пластмаса. Заради наличието
на кухненски отпадъци преди обработка се изисква процес на сушене
за отстраняване на влагата, която
възпрепятства втвърдяването на
отпадъците в желаните форми и с
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необходимата плътност. Това се
счита за недостатък поради големите количества енергия, нужни за
сушенето.
RPF се получава от отпадъчна
хартия, пластмаса и други сухи материали. Термопластите играят
ключовата роля на свързващо вещество за другите компоненти като
термореактивните пластмаси например, от които иначе не могат да
бъдат оформени пелети или брикети. Минимум 15% термопласти се
изискват за втвърдяване на горивото, но при повече от 50% могат да
възникнат проблеми при пелетизирането. Компонентите на RPF горивата обикновено се сепарират от
производствени отпадъци, но понякога могат да бъдат извлечени и от
разделно събрани битови отпадъци.
И в двата случая съдържанието на
пластмаса може да варира (в определени граници) спрямо нуждите на
крайния потребител на горивото.
Формата на горивото се определя
от оборудването, като най-често за
целта се използват шнекови екструдери, с помощта на които се получава цилиндрична форма с различен
диаметър и дължина.
В случай че в потока отпадъчна
пластмаса има и такава, съдържаща
азот, халогени, сяра и други опасни
вещества, вследствие на процеса
може да се стигне до замърсяване на
въздуха и почвите от отделящите
се газове и пепел.
Методът се състои от два етапа – предварително третиране,
брой 3/2017
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включващо грубо шредиране и отстраняване на негоримите материали, и производство на пелети, което се състои от вторично шредиране и пелетизиране при <200°C. Извършването на първия етап не е
необходимо, ако събраните отпадъци са с подходящите характеристики.
Калоричността на RDF и RPF варира в зависимост от използваните
за производството им отпадъци. При
RDF измененията в калоричната
стойност се дължат на различията
в състава на битовите отпадъци и
степента на изсушаването им по
време на производствения процес.
Калоричността на RPF може да бъде
контролирана лесно, тъй като за
него обикновено се използват сухи и
разделно събрани пластмаса, хартия
и други горими отпадъци. Полученото гориво от хартия и пластмаса в
съотношение 1:1 е с калорична стойност приблизително 7000 kcal/kg.

Получаване на течно
гориво
Само няколко вида термопласти
могат да бъдат подложени на термично разлагане с цел получаване на
течни въглеводороди за оползотворяване като гориво. За суровина се
предпочитат предимно полиетилен,
полипропилен и полистирен. Добавянето на термореактивни пластмаси, дървесина и хартия води до понижаване скоростта на процеса и
добива на течни продукти. В зависимост от компонентите на използваната отпадъчна пластмаса, полученото течно гориво може да съдържа
и замърсители като амини, алкохоли, восъчни въглеводороди и някои
неорганични вещества.
Течните горива от пластмасови
отпадъци могат да се използват
като заместител на бензин, дизелово гориво и тежки масла. Към тях
често се прибавят различни добавки, за да се подобрят работните
характеристики на горелката или
двигателя. Свойствата на тези
горива, например вискозитет и пепелно съдържание, следва да отговарят на спецификациите на използваните горелки или двигатели.
Методът за получаване на течни
горива се базира на пиролиза на
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отпадъчната пластмаса и последваща кондензация на отделените
въглеводороди. Отпадъците се подават в реактор, където те се разлагат при температура между 450 и
550°C. В зависимост от условията
на пиролизния процес и вида на пластмасата постепенно върху
вътрешната повърхност на реактора се отлага въглероден материал,
който трябва да бъде отстранен, за
да се запази ефективността на
топлопреноса.
Получената смес от въглеводороди (пиролизно масло) се подлага на
непрекъсната дестилация веднага
щом пластмасите в реактора са
достатъчно разложени, че да се
изпаряват при определена температура. Изпареното масло преминава
процес на допълнителен крекинг с
участието на катализатор. След
отдестилиране на въглеводородите
от реактора, тези от тях с висока
температура на кипене – дизел, керосин и бензин, кондензират в кондензатор с водно охлаждане. Така
получените течни въглеводороди се
съхраняват в приемен резервоар.
Отделените в процеса газообразни
въглеводороди, като метан, етан,
пропилен и бутан, не могат да кондензират и затова се изгарят във
факел.
В зависимост от вида и свойствата на отпадъците, те могат да
бъдат подавани в реактора по различен начин. Меките материали като
фолио и торбички често се подлагат
на предварително шредиране и топене, защото в противен случай
заемат голяма част от обема на
реактора. За извършване на процеса се използват пещи и ротационни
реактори. Въглеродните отлагания
се отстраняват от стените на
реактора посредством бъркалки и се
отделят чрез винтов конвейер през
долната част на съоръжението.

Получаване на
газообразни горива
Газообразните горива, добивани
от пластмасови отпадъци, са два
вида – газообразни въглеводороди,
които са газове при нормални температура и налягане (0°C, 1 atm.) и
синтез газ, съдържащ водород и
въглероден оксид. При процеса на
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превръщане на пластмасата в газообразно гориво отпадъците
претърпяват термично разлагане в
реактор, в резултат на което като
основен продукт се отделя течно, а
като страничен (около 20 тегловни
%) – газообразно гориво. Газообразните въглеводороди стават основен
продукт след продължителен престой в реактора при определена
температура и контролирани работни условия. При специфични условия
те могат да бъдат използвани като
суровина за получаване на метан и
водород.
Технологията включва етапи на
предварително третиране, газификация, пречистване на газа и съхранение. Полиетиленът и полипропиленът се разлагат термично при
температури до около 700°C в инертна среда до смес от газообразни
въглеводороди, метан, етан, етилен,
пропан, пропилен и разнообразни изомери на бутан и бутен. Газификацията на останалите органични вещества води до получаване на синтез
газ.
Газификацията се провежда при
температури между 800 и 1000°C. В
зависимост от вида на реактора и
работните условия се формират и
твърд въглероден материал и въглероден диоксид, а азотът от въздуха
се улавя в газа продукт. Реакторите обикновено са с подвижен или
флуидизиран слой.
Калоричната стойност на газообразните продукти варира в широки
граници и се определя от вида на
l
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използваните отпадъци, съдържанието на азот от въздуха и други фактори. Установено е, че калоричността на синтез газа например е между тези на биогаз и втечнен природен газ.

Други методи
Често прилагана практика е отпадъчните пластмаси да бъдат използвани като гориво за доменните
пещи в стоманената индустрия.
Основно изискване е отпадъците да
бъдат с постоянно качество и да не
съдържат хлор и някои други вещества, които могат да влошат характеристиките на стоманата.
Шредирани пластмасови отпадъци могат да бъдат използвани и като
гориво за пещите в циментовите
заводи, като в този случай също е
необходимо предварително третиране с цел отстраняване на хлор
съдържащите компоненти. За някои
специфични видове пластмаса може
да се наложи и компактиране и намаляване на обема. При експандирания полистирен например това става чрез топене или разтваряне.
Алтернатива за оползотворяването на отпадъчната пластмаса е и
изгарянето им в инсинератори за
битови отпадъци с цел получаване
на пара или топла вода. Трябва да се
отбележи обаче, че в този случай
генерираната енергия трябва да се
използва веднага или за задоволяване на собствени нужди на съоръжението, или от намиращи се в близост
до него потребители.
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