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Откриха регионалното депо за битови отпадъци в Разлог
На официална церемония, на която присъстваха министър-председателят

Бойко Борисов, министърът на регионалното развитие и благоустройство-

то Лиляна Павлова, министърът на околната среда и водите Ивелина Васи-

лева и др., бе открито новото депо за битови отпадъци в Разлог. В него ще

постъпват отпадъците от територията на 4 общини – Разлог, Банско,

Якоруда и Белица.

„С депото се решава един тежък екологичен проблем. Функционирането

му ще доведе до по-добри условия за живот на жителите от четирите

общини, като ще бъде улеснена и туристическата индустрия и гостите на

региона“, каза кметът на община Разлог Красимир Герчев. Новото депо ще

гарантира екологосъобразно депониране на отпадъците, като на територи-

ята му се предвижда и изграждането на площадка за уиндроу компостиране

на събираните от четирите общини зелени отпадъци. Полученият компост

ще се оползотворява като заместител на хумуса при бъдеща рекултивация

на клетките на депото, както и при рекултивация на площите от закрити-

те минно-добивни предприятия в област Благоевград.

Летище София ще редуцира въглеродните емисии от дейността си
Летище София се сертифицира по програмата на авторитетната меж-

дународна организация ACI Europe за намаляване на въглеродните емисии.

Целта на инициативата е летищата да се превърнат във въглеродно-неут-

рални зони, което да допринесе за борбата с климатичните промени.

„Софийското летище е сред 170-те в света поели доброволен ангажи-

мент за редуциране на въглеродните емисии. През тези летища преминава

над 36% от международния трафик, което представлява 2,4 млрд. пътници

годишно. Това ни прави съпричастни към опазването на околната среда и

борбата с глобалното затопляне“, сподели заместник-председателят на

Съвета на директорите на Летище София Ася Иванова. Програмата е с

четири обособени нива, като Летище София е сертифицирано по първото

ниво, което включва измерване на количеството на въглеродните емисии от

дейността му. В ход е вече и процедурата по достигане на второто ниво,

при което ще се изготви план с конкретни мерки за реално ограничаване на

вредните емисии и опазване на околната среда.

Изложението за екотехнологии Romenvirotec ще се проведе в Букурещ
Международното търговско изложение за технологии и оборудване за

опазване на околната среда Romenvirotec ще се проведе между 23 и 26 март

2017 г. в изложбения център Romexpo в Букурещ.

Събитието събира на едно място важни фигури в областта и компании,

които представят своите нови продукти и технологии, като предлагат на

посетителите възможност да се запознаят с пазарните тенденции, да

закупят продукти и услуги на изгодна цена или директно да преговарят с

доставчици. Съпътстващата програма на Romenvirotec включва редица се-

минари, в рамките на които ще бъдат обсъдени теми, свързани с междуна-

родните усилия за опазване на околната среда. Изложението се фокусира

върху следните тематични направления: пречистване на води; водоснабдява-

не и канализация; обезвреждане и рециклиране на отпадъци; получаване на

енергия от отпадъци; почистване и поддръжка на улици; обеззаразяване на

замърсени почви; пречистване на отпадъчни газове; шумоизолация и др.

Нова наредба за строителните отпадъци улеснява общините и бизнеса
Министерството на околната среда и водите публикува на сайта си проект

на нова наредба, регулираща управлението на строителните отпадъци и

влагането на рециклирани строителни материали. Основното изменение в

новата наредба е разширеният обхват на обектите, за които не се изисква

План за управление на строителните отпадъци. При тези обекти генерира-

ните отпадъци ще се управляват съгласно условията на съответните об-

щински наредби. Освен че ще облекчи задълженията на бизнеса, това ще

внесе повече яснота относно генерираното количество строителни отпадъ-

ци на територията на отделните общини.

Друго изменение засяга условията за издаване на документи при дейности

със строителни отпадъци на повече от една площадка от един и същ опе-

ратор на територията на една РИОСВ. Новата наредба предвижда вече да

се издава само един документ за работа на територията на една РИОСВ.

Операторът обаче ще е длъжен да уведоми РИОСВ преди започване и при-

ключване на дейността, свързана с третиране на строителни отпадъци, за

всяка площадка.
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БТПП ще участва в проект за насърчаване на кръговата икономика
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) ще участва в реализа-

цията на проект „MOWECO - Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation

of Research & Innovation for the Circular Economy“, който ще се осъществи по

програмата за Дунавско транснационално сътрудничество. Основна цел на

проекта е да се насърчи въвеждането на модела на кръгова икономика в МСП.

Партньорите по MOWECO са 12 организации от от 9 страни от Дунав-

ския регион – Австрия, България, Германия, Румъния Словения, Словакия, Ун-

гария, Хърватска и Сърбия. Изпълнението на проекта ще стартира от 1

януари 2017 г., като БТТП ще е координатор на дейностите, свързани с

комуникационна стратегия на проекта и разпространение на резултатите

и разработените продукти по време на реализация на MOWECO. С реализи-

рането на проекта ще се създадат различни инструменти и продукти, които

да подпомогнат МСП за внедряване на иновативни практики, прилагани при

кръговата икономика, нови бизнес модели, виртуален пазар на еко техноло-

гии, виртуален изложбен център на иновации в сектора и др.

МБВР ще консултира МОСВ за управлението на качеството на въздуха
Министерството на околната среда и водите ще получи консултантска

помощ от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за

управлението на качеството на атмосферния въздух в страната. Това ще

се реализира в рамките на сключено споразумение между двете институции.

С помощта на МБВР от министерството ще разработят национална про-

грама за качество на атмосферния въздух и национална програма за нама-

ляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи

органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух.

Това ще спомогне за постигане на поставените цели, свързани с емисиите

на вредни вещества в атмосферния въздух.

Необходимите средства за предоставянето на консултантските услуги

ще бъдат осигурени от европейските структурни фондове и инвестиционни

фондове по ОПОС 2014-2020.

НДЕФ откри процедура за финансиране на проекти за минерални извори
Националният доверителен екофонд (НДЕФ) откри процедура за финанси-

ране на проекти за разработване на минерални извори от страна на общин-

ските власти, съобщи Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

НДЕФ ще предостави безвъзмездно до 50% от необходимите финанси за

разработването на минерални извори, както и покриване на лихвите от

кредити, от които общините биха се възползвали за изпълнение на проекти-

те. Срокът за внасяне на предложения е 16 декември т. г.

Бюджетът на програмата е 3,5 млн. лв., като от кандидатите се изисква

да представят готови предпроектни проучвания, технически проекти и бизнес

план, доказващи икономическата целесъобразност на проектите, поясняват

от МОСВ. Предложенията за проекти следва да включват подмяна, изграж-

дане или разширяване на инфраструктурата за пренос или подаване на ми-

нералните води до ползватели, резервоари, топлообменници, оборудване за

експлоатация и водовземане и др., съобщиха от министерството. От 2011

г. насам с промени в Закона за водите общините получават от държавата

правото да ползват безвъзмездно находищата на минерални води, които се

намират на тяхна територия за период от 25 години като досега от пра-

вото си са се възползвали 42 общини.
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   а 17 ноември т. г. в с. Равно Поле

Екопак България откри първата у нас

инсталация за сортиране на стъкле-

ни отпадъци от опаковки по цвят.

Инсталацията на стойност 2,5 млн.

лева е с капацитет на обработка 100

тона стъклени опаковки дневно.

Официални гости на събитието

бяха Ивелина Василева, министър на

околната среда и водите, и Йордан-

ка Фандъкова, кмет на Столична

община, Светослав Атанасов, из-

пълнителен директор на Кока-Кола

Хеленик Ботълинг Къмпани и предсе-

дател на борда на директорите на

Екопак България, и Красимир Живков,

зам.-министър на околната среда и

водите.

„Инвестицията в нови технологии

повиши капацитета на инсталация-

та два пъти, намали съдържанието

на замърсители в готовата сурови-

на два пъти, гарантира по-високо

качество и дава възможност за раз-

деляне на стъклото по цвят. Това е

добра новина за рециклиращите за-

води в България, както и за произво-

дителите на продукти в стъклени

опаковки – те ще получат по-чиста

суровина и съответно по-качестве-

Екопак България откри
първата у нас инсталация за
сортиране на стъкло по цвят

ни опаковки“, обясни изпълнителни-

ят директор на компанията Тодор

Бургуджиев в своето слово и подчер-

та, че ефективното управление на

системата за разделно събиране на

отпадъци дава възможност за инве-

стиране в по-модерни технологии.

Модернизираната инсталация има

капацитет да сортира половината

от пуснатите на българския пазар

стъклени опаковки.

Министър Василева очерта ползи-

те за околната среда от направена-

та инвестиция, а именно намалява-

не на количеството депонирани

стъклени опаковки, намаляване из-

ползването на природни суровини в

производството на нови опаковки,

намаляване използването на елект-

роенергия и вредни емисии в атмос-

ферата.

„МОСВ ще продължи да подкрепя

инвестиции, свързани със зелените

идеи, зеленото мислене и зелената

икономика“, заяви министърът на

околната среда и водите и благода-

ри за доброто сътрудничество на

общините и бизнеса.

По време на официалното откри-

ване беше припомнено, че стъкло-

то е единственият материал, кой-

то може да се рециклира на 100%,

безброй пъти. Сортирането на

стъклото по цвят ще направи ре-

циклирането по-ефективно. Това

може да се случи само с активното

участие на хората, които изхвърлят

разделно стъклени опаковки (бутил-

ки и буркани) в зелените контейне-

ри.

Домакините на събитието комен-

тираха, че нуждата от подобна ин-

вестиция е породена и от повиша-

ване на качествените критерии,

които установяват кога отпадъци-

те от стъклени опаковки престават

да бъдат отпадък и се определят

като суровина. „Освен това за пос-

ледните 3 години клиентите на Еко-

пак България са отчели ръст на опа-

ковките от стъкло общо с 30% в

сравнение с 15% ръст на всички

видове опаковки, пуснати на пазара.

И не на последно място е предложе-

ният пакет от мерки за прилагане

на „кръгова икономика“ на ЕК, който

предвижда нарастване на целите по

рециклиране на стъкло на 75% до

2025 г. (в момента тази цел е 60%)“,

информираха те.

Н

Екопак България откри
първата у нас инсталация за
сортиране на стъкло по цвят
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Фирма Елтрак България взе учас-

тие в тазгодишното издание на

специализираното изложение за ма-

шини и съоръжения за строител-

ството, пътното строителство и

минната индустрия StroMa Expo,

което се проведе между 14 и 16 сеп-

тември т. г. на кариера Балша. Ак-

цент в участието на компанията,

официален дилър на Caterpillar за

страната, бе новият хибриден багер

Caterpillar 336FL XE.

„Машината е с намален разход на

дизелово гориво от 25% до 33% спря-

мо аналогични нови машини с конвен-

ционално задвижване от същия клас.

Това се постига чрез хибридната тех-

нология, която използва енергията,

генерирана при спиране въртенето на

надстройката, съхранява енергията

в акумулатори и я отдава за подпо-

магане на хидромотора за завърта-

не на надстройката. Тази технология

е допълнена от действието на най-

съвременни системи и агрегати като

хидравлична помпа ESP, разпредели-

тел ACS и други“, обясниха от ком-

панията. Сред експонатите бяха и

колесен товарач Caterpillar 966K, бул-

дозер Caterpillar D6N, валяк за почви

Caterpillar CS54B и асфалтополагач

Caterpillar AP300F, чиито възможнос-

Елтрак България демонстрира
възможностите на машини
Caterpillar на StroMa Expo 2016

ти бяха демонстрирани в реални ус-

ловия пред гостите на изложбената

площ на Елтрак България.

В рамките на StroMa Expo 2016

над 20 компании представиха вериж-

ни и колесни багери, багер-товара-

чи, челни товарачи, булдозери, авто-

грейдери, минибагери, трошачни и

пресевни машини, сонди, кранове,

подемна техника, валяци, асфалто-

полагачи и др.

Елтрак България демонстрира
възможностите на машини
Caterpillar на StroMa Expo 2016

В края на октомври т. г. в Зеле-

ния склад на Загорка в Стара Загора

бяха обявени класиралите се на

първите три места проекти в пуб-

личния национален конкурс Загорка

Зелен Фонд. Първата награда бе

връчена на екип от студентките в

Лесотехническия университет в

София - Виктория Еленкова, Стефа-

ни Згурева и Теодора Иванова, за

проекта им „Автобусна спирка“.

Проектът ще бъде реализиран от

Загорка в реална градска среда, със

собствени средства в размер до 50

000 лв. и на територията на регио-

на на Стара Загора.

„Вярваме, че с проекта си и с не-

говото реализиране ще се подобри

градската среда и ще се осигури

Обявиха победителите
в националния конкурс Загорка
Зелен Фонд 2016

комфорт на гражданите. Спирката

е конструирана така, че се хващат

не само вредните СО2 емисии и пра-

ховите частици, но се пести от

водата за поддържането на расти-

телността, а има възможност да се

добавят соларни панели, които да

захранват осветлението на спирка-

та. Спирката е с екологична и соци-

ална насоченост“, сподели Стефани

Згурева.

Награди получиха и класираните на

второ място и трето място проек-

ти „Керамичен охладител“ на Георги

Кючуков и „С отпадна вода – красива

среда“ на Христина Петрова.

След церемонията по награждава-

нето официално бе открит и първи-

ят по рода си в България Climathon

2016, който събра екипи от българ-

ската иновационна и предприемачес-

ка среда от София и Стара Загора.

Те обсъдиха възможности за справя-

не с предизвикателствата на замъ-

рсяването в градска среда в регион

Стара Загора. Организатори на

международното събитие са Climate-

KIC и техният представител за

страната Cleantech Bulgaria.

Обявиха победителите
в националния конкурс Загорка
Зелен Фонд 2016
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    инната индустрия може да стане по-устойчива

чрез разработването и внедряването на практики, ко-

ито ограничават въздействието на минно-добивните

дейности върху околната среда. Тези практики включ-

ват мерки като намаляване консумацията на вода и

енергия, свеждане до минимум на нарушаването на

терени и генерирането на отпадъци, предотвратяване

на замърсяването на почвата, водите и въздуха на пло-

щадките и осъществяването на успешно закриване и ре-

култивация след преустановяване на дейността.

Днес непрекъснато се откриват нови залежи на нефт,

въглища и минерални ресурси. Същевременно с това се

наблюдава подобряване на степента на рециклиране на

материалите и неспиращ напредък по отношение на тех-

нологиите. Тези факти донякъде ограничиха страхове-

те от изчерпването на невъзобновяемите ресурси сред

обществото. Типични примери са технологиите като

пенна флотация на някои металсулфидни руди и използ-

ването на цианид при добива на злато, които позволя-

ват да се оползотворят руди с ниско съдържание на

целевия ресурс.

Въпреки че минно-добивните дейности се реализират

на сравнително малки площи, свързаните с тях инфра-

структурни изменения и замърсяване могат да окажат

въздействие както върху човешкото здраве, така и върху

екосистемите. За да бъдат по-устойчиви, минно-добив-

ните компании все по-често залагат на щадящи окол-

ната среда технологии, които дават възможност обра-

ботваният терен да бъде в приемливо състояние след

прекратяване на дейността, позволяващо по-нататъ-

шното му използване за други цели.

Редица операции в минно-добивната промишленост

изискват употребата на вода. Отклоняването на

повърхностни води и изпомпването на подземни води за

осъществяването на минна дейност могат да редуцират

както количеството, така и качеството на ресурса за

водните екосистеми и други промишлени и битови потре-

бители, особено в районите със сух климат. В отговор

на това минната индустрия разработва и въвежда ино-

вативни практики за намаляване консумацията на вода.

Минно-добивната дейност и обработката на метали

са силно енергийно интензивни процеси. За работата на

камионите и екскаваторите се изразходват значителни

количества дизелово гориво, за смилането и рафинира-

нето на мед и алуминий е необходима доста електрое-

нергия, а за топенето на желязната руда при производ-

ството на стомана се изисква използването на въглища.

Екологични практики
и технологии в минно-
добивната промишленост

Добивът на изкопаеми горива и изграждането на инфра-

структура за генериране на електрическа енергия сами

по себе си оказват въздействие върху компонентите на

околната среда – отделяне на емисии парникови газове и

повишен риск от замърсяване по веригата на електрос-

набдяване. Редуцирането на енергопотреблението в

мините може да намали количеството отделяни парни-

кови емисии и да позволи по-дългосрочно оползотворява-

не на запасите от изкопаеми горива. В допълнение това

може да доведе до занижаване на експлоатационните

разходи и цената на обработвания ресурс.

Внедряването на такива иновативни стратегии и

технологии за намаляване както на входните, така и на

изходните потоци в минно-добивната индустрия, гаран-

тира в максимална степен опазването на околната среда

и постигането на устойчиво развитие.

Материалът продължава в следващ брой
 на сп. Екология & Инфраструктура

Екологични практики
и технологии в минно-
добивната промишленост
М
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Mitsubishi Electric представя FR-

F800 ново поколение инверторни

технологии, които са перфектното

решение за помпи, вентилатори и

компресори, както и ОВК приложения.

Снабдени са с множество иноватив-

ни функции, които позволяват пости-

гането на най-доброто съотношение

между ефективност и точност на

управлението. Най-отличителните

сред тях са:

Подобрени функции за
енергийна ефективност
• Нова Advanced Optimum Excitation

Control (AOEC) технология гаран-

тира, че токът на възбуждане ще

се самонастройва постоянно и

непрекъснато;

• AOEC води до 12% допълнително

пестене;

• Охлаждащият вентилатор рабо-

ти, когато е необходимо;

• Температурата в таблото, респ.

охлаждащият таблото вентила-

тор се контролира от VSD тем-

пературен сензор;

• При покой всички контури са изк-

лючени, редуцира се потреблени-

ето на енергия;

• Измерената спестена енергия мо-

же да се визуализира или изпраща

по мрежа;

• Ефективност на моторите >98%

(покрива IE2 ниво EN:50598-2).

Интелигентни функции -
усъвършенстван PID
контролер с вградени
функции за управление на
помпи и вентилатори:
• Автоматично разпознаване крива-

та на съоръжението;

Функционални предимства
на новите FR-F800 инвертори
на Mitsubishi Electric

• Автоматично разпознаване на ме-

ханична повреда;

• Автоматично почистване  на пом-

пи и вентилаторите;

• Автоматично рестартиране след

отпадане на захранване.

Вградена гъвкавост
• Ново поколение PLC и програмира-

не в съответствие с IEC-61131;

• Вградени входове и изходи и въз-

можност за допълнителни

• "multi rated" концепция - избор на

задвижване за конкретния товар;

• Аутотунинг функция за PM мото-

ри за клас ефективност IE4 - IE5;

• Потребителски съобщения на LCD

дисплей;

• USB порт за параметри и PLC

програма;

• Часовник реално време.

Надеждност и
безопасност
• STO (safe torque off) стандартно

вградена функция в съответст-

вие с  EN ISO13849-1/PLd Cat.3,

EN61508 и EN61800-5-2 SIL2 стан-

дарти;

• Лесна персонална идентификация

чрез QR код (уникален сериен номер);

• Защита на параметрите и PLC

програмата с парола от клавиату-

рата или дистанционно по мрежа.

Лесно настройка и
употреба
• Усъвършенствана система за ди-

агностика, предотвратяване на

аварии;

• Отдалечен достъп отвсякъде;

• Архивиране на данни.

Мрежова комуникация
• Вградена BACnetо MS/TP/ RS485 ко-

муникация, Mitsubishi Electric прото-

кол, Modbus-RTU протокол, всички

те поддържани стандартно;

• Опционални платки за: CC-Link IE

Field, CC-Link, Profibus DP/DPV1,

Profinet, EtherNet IP, EtherCat и

SSCNETIII/H, Can Open и DeviceNet.

Функционални предимства
на новите FR-F800 инвертори
на Mitsubishi Electric
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       настоящия си брой сп. Еко-

логия & Инфраструктура инициира

технологичен преглед на аналитич-

на апаратура за води. За целта по-

канихме за коментар водещи компа-

нии, предлагащи решения в област-

та, които да разкажат за своите

най-актуални и интересни продукти.

АСМ2 предлага пълна гама
решения за лабораторен
качествен и количествен
анализ на води

Фирма АСМ2 ЕООД е основана

през 1997 г. и предлага доставка,

инсталиране и сервизно обслужване

на аналитична и измервателна апа-

ратура, доставка на лабораторни

консумативи и аксесоари, както и

обучение на клиенти в теоретичен

и практически аспект, разработва-

не, валидиране и внедряване на кон-

кретни методи за анализ и др.

АСМ2 е оторизиран дистрибутор

за територията на България на фир-

ма Thermo Fisher Scientific, водещ све-

товен производител на инструмен-

тална лабораторна техника в част-

Аналитична
апаратура за води

та хроматографска и спектрална

апаратура, както и съответните со-

фтуерни решения. Представя също

компаниите ElgaVeolia, ERWEKA,

Milestone, PEAK, LabTech, FEI, вече

част от Thermo Fisher Scientific, и

съответно предлага техните про-

дукти – системи за чиста и ултра-

чиста вода, апарати за фармацевти-

чен анализ, системи за микровълно-

во разлагане и живачни анализато-

ри, газови генератори, общолабора-

торно оборудване, електронни мик-

роскопи.

Предлаганите от нас решения са

съобразени изцяло с националните и

европейски закони и изисквания, ко-

ито произхождат от Директива

2000/60/ЕО за установяване на рам-

ка на действие на общността в

областта на политиките на водите.

Течният хроматограф Thermo

Scientific Dionex Ultimate 3000 LC, за-

едно с Thermo Scientific TSQ масспек-

трометър, дават изключително доб-

ра селективност и граници на откри-

ване на познати и непознати химич-

ни замърсители.

За анализ на летливи и полулетли-

ви органични съединения предлагаме

газов хроматограф Thermo Scientific

Trace 1300 GC, както и Thermo

Scientific ISQ масспектрометър с

единичен квадрупол и неразделните

от анализа хроматографски колони и

консумативи, различни в зависимост

от необходимия анализ. Апаратите

дават много точни резултати при

определяне на остатъчни пестициди,

летливи и полулетливи органични

съединения, полихлорирани бифенили,

както и полициклични ароматни

въглеводороди. Тройно квадруполният

масспектрометър Thermo Scientific

TSQ Quantum XLS Ultra може да дове-

де до изключително ниски граници на

откриване (µg/l).

В

Аналитична
апаратура за води
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Thermo Scientific предлага най-доб-

рото решение за анализ на диоксини

и фурани в храни, почви, води и окол-

на среда. Дизайнът на софтуера на

Thermo Scientific DFS High resolution

GC/MS масспектрометър с висока

резолюция позволява изотопно раз-

деляне, чрез което може да се пре-

сметне тоталният еквивалент за

концентрация, съгласно изисквания-

та на стандарт EU EN 1948.

АСМ2 ЕООД предлага и йонни хро-

матографи за анализ на аниони и

катиони във води, интегрирани сис-

теми модел Thermo Scientific Integrion

IC, както и модулни системи Thermo

Scientific ICS 4000 и ICS 5000. Тази

пълна гама от продукти за всеки вид

йонен анализ на води ни прави лидер

в областта на йонната хроматогра-

фия.

Продуктовата гама на АСМ2

включва и UV-VIS спектрофотометъ-

ра Thermo Scientific Evolution 300, кой-

то покрива напълно всички известни

стандартизирани методи за спект-

рофотометричен анализ на води.

Андон Минков, управител,

 АСМ2 ЕООД

IQ sensor net на WTW позволява
анализирането на почти
всички основни физико-
химични параметри на
отпадъчни и питейни води

Лабтех, като представител на

фирма WTW за България, предлага

цялостни решения за мониторинг на

питейни, отпадъчни, производстве-

ни и чисти води – уреди за лабора-

торни измервания, преносими за

теренни измервания, както и апара-

ти за непрекъснато (online) измерва-

не. С тях могат

да бъдат анали-

зирани парамет-

ри като рН, про-

водимост, раз-

творен кислород,

редокси потенци-

ал, температура, ХПК, БПК,

мътност, суспендирани вещества,

ниво на утайки.

Лабораторните и преносими уре-

ди могат да бъдат както аналогови,

така и цифрови, с възможност за

включване на до 3 електрода на един

път, което позволява и едновремен-

ното измерване на 3 параметъра

плюс температура.

Определянето на разтворени йони

и всички най-важни параметри (нит-

рати, нитрити, фосфати, ХПК, БПК,

тежки метали и много други) в от-

падъчни и питейни води е лесно с

помощта на фотометри и спектро-

фотометри с вградени методи и

готови тестове. Методите, вграде-

ни в уредите, се обновяват непрекъ-

снато и клиентът може сам да из-

върши актуализация посредством

интернет. Новият модел спектрофо-

тометър на WTW дава възможност

за измерване на ХПК, нитрати и

нитрити на изхода на ПСОВ, без да

се налага използване на тестове,

което води до спестяване на разхо-

ди и опазване на околната среда.

Сред последните нововъведения

на фирма WTW са уреди с електроди

за безжично измерване, т.е. без не-

обходимост от свързващ кабел меж-

ду електрода и уреда. Благодарение

на това, те могат да бъдат изпол-

звани на труднодостъпни места или

на места с повишен риск за здраве-

то – например в химически камини.

С тях могат да бъдат определени pH,

проводимост, разтворен кислород,

редокси потенциал и температура.

Модулната система на WTW за

непрекъснато измерване IQ sensor

net е отворена структура с възмож-

ност за свързване до 20 електрода,

което позволява анализирането на

почти всички основни физико-химич-

ни параметри на отпадъчни и пи-

тейни води. Разнообразието от

сензори за непрекъснато измерване

включва такива за рН, разтворен

кислород, проводимост, редокси

потенциал, температура, ХПК, БПК,

SAC, мътност, суспендирани веще-

ства, ниво на утайка, както и на

нитрати, нитрити, амоний, фосфа-

ти. Интегрирането на IQ sensor net

в системи за управление дава

възможност за прецизен контрол на

процесите в пречиствателните

станции.

Апаратурата за анализ на питей-

ни води също е част от продукто-

вата гама на WTW. Предлагат се

цялостни решения за анализ на пи-

тейни води, включително за анализ

на хлор, мътност, рН, проводимост,

разтворен кислород и температура.

Голямото разнообразие на уреди и

измервани параметри осигуряват

комплексни решения при мониторинг

и контрол на питейни, отпадъчни и

чисти води.

Стамен Стоянов, управител,
Лабтех
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Апаратите за анализ на води
на Velp Scientifica и Mettler
Toledo осигуряват точност и
повторяемост на
резултатите

Медицинска Техника Инженеринг,

чрез запазената си търговска мар-

ка Лабораторна Техника Инженеринг

(ЛТИ), предлага на българския пазар

широка гама от апарати за анализ

на повърхностни, питейни и отпадъ-

чни води на водещите производите-

ли в областта Velp Scientifica и Mettler

Toledo.

Специалистите от Velp Scientifica

са разработили BOD EVO Sensor,

който предлага най-удобния начин за

автоматично получаване на надеж-

дни резултати при анализа на БПК.

Сензорът следи прогресивното на-

маляване на вътрешното налягане и

това позволява директно измерване

на консумирания от микроорганизми-

те кислород в ppm (mg/l). Данните се

изпращат автоматично до Wireless

DataBox™ в зависимост от избрания

период на вземане на проби. Систе-

мата се основава на безжична връзка

и резултатите са ясно визуализира-

ни чрез удобния за ползване софту-

ер BODSoft™, като управлението на

данни и отчитането стават инту-

итивно и бързо.

ЕСО термореакторите на Velp

Scientifica са подходящи за анализ на

ХПК при метални и неметални еле-

менти от органични и неорганични

материали като минерали, сплави,

почви, утайки и органични тъкани.

Благодарение на по-високата работ-

на температура от 160°C на ЕСО

термореакторите на Velp Scientifica

изследването може да се извърши

само за 30 минути. Те са подходящи

и за определяне на общ органичен

въглерод (TOC), общ хром, общ азот

и общи фосфати, и осигуряват от-

лична точност и повторяемост на

резултатите.

ЛТИ предлага и пълната гама от

флокулатори на Velp Scientifica, пред-

назначени за разделяне на замърси-

телите при анализ на отпадъчни

води в пречиствателни станции – с

независими позиции серия Velp FC S,

серия Velp JLT и портативния фло-

кулатор Velp FP4. С минерализираща-

та система Velp TMD 6 на италиан-

ския производител могат да бъдат

определени следи от тежки метали,

като благодарение на водните ризи

на кондензаторите при горещата

минерализация няма загуби на Hg, Cd,

Pb, Cr, Cu, и Zn.

В богатия продуктов каталог на

ЛТИ може да намерите и разнообра-

зие от модели рН метри, кондукто-

метри, йон-метри, оксиметри Mettler

Toledo. Настолните SevenExcellence

работят изключително интуитивно,

което премахва необходимостта от

продължително запознаване на по-

требителя с апарата. Започването

на анализ, промяната на настройки-

те и оценяването на резултатите

могат да бъдат извършени бързо

посредством менюто и удобния тъч

скрийн. Апаратите от серия Se-

venCompact съчетават технологии-

те за прецизно електрохимично из-

мерване с гъвкавост, иновативен

дизайн и лесна употреба. Портатив-

ните уреди от серия Seven2Go са

надеждни, издръжливи, проектирани

за работа с една ръка и бързо предо-

ставяне на качествени данни. Те са

подходящи за употреба в лаборато-

рии, на поточни линии, или на откри-

то. Денситометърът Densito 30PX

на Mettler Toledo предлага възмож-

ност за корекция на температурния

коефициент преди всяко измерване.

Използвайки метода на осцилираща-

та тръба, в комбинация с прецизно

измерване на температурата и еле-

гантен потребителски интерфейс,

уредът дава надеждни резултати в

желаната мерна единица.

Боряна Тонова-Люцканова,

ръководител отдел "Лабораторна

Техника Инженеринг",

Медицинска Техника Инженеринг

Аналитичните решения за води
на Метром се справят с все
по-комплексния спектър от
вредни вещества

Мониторингът и контролът на

качеството на водата са от първо-

степенно значение. Ние използваме

подземни или повърхностни води за

питейни, битови или индустриални

цели като охлаждане, производство

на пара или за приготвяне на различ-

ни разтвори. Стриктният контрол

върху замърсяването изисква строг

надзор на отпадъчните води, изпус-

кани от топлоелектрическите цен-

трали или химическите заводи.

За целите на качествения конт-
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рол и оценката на риска има нужда

от лаборатория за анализ на води

с рентабилни и бързи инструменти

и методи, които да се справят с

все по-комплексния спектър от

вредни вещества, по-големия брой

проби и намалените граници на

определяне. Като водещ производи-

тел на апарати за химически ана-

лиз, ние знаем за тези предизвика-

телства. Заради това Метром

предлага не само най-нови апарати,

но и най-пълните решения за спе-

цифичните анализи.

При използването на водата като

източник на хранителни вещества

и енергия, за напояване, като раз-

творител, почистващ агент, охла-

дител или като система за транс-

портиране и изхвърляне на отпадъ-

ци, тя се замърсява с торове, пес-

тициди, лекарства, хормони, тежки

метали, козметични и синтетични

продукти. Заради рисковете за здра-

вето Световната здравна органи-

зация (СЗО) е задала нормативни

концентрации за около 200 веще-

ства, срещащи се във водите. Спе-

цифичните за всяка държава концен-

трационни граници се определят на

база нормативните стойности и

хидрогеоложкото състояние на вод-

ните тела в страната, и се регули-

рат чрез закони, предписания и

стандарти. Метром предлага на-

деждни, сигурни и точни анализато-

ри и аналитични методи, съответ-

стващи на повечето от тези стан-

дарти и закони.

Без значение от вида на водоиз-

точника или типа на водата, Metrohm

Process Analytics разполага с подхо-

дящ анализатор за постоянно наблю-

дение на качеството на водата и

определяне концентрацията на

съответните параметри.

Онлайн анализаторите на Metrohm

Process Analytics работят непрекъс-

нато, 24 часа на ден, 7 дни в седми-

цата, без необходимост от намеса

на оператор. Независимо дали се

налага анализ на един параметър от

един поток, или на няколко различни

параметъра от няколко потока,

Metrohm Process Analytics осигурява

подходящия анализатор.

Всички апарати са базирани на

аналитични техники като титрува-

не, колориметрия или измервания с

йон селективни електроди. Повече-

то от доказаните лабораторни ме-

тоди за анализ на води могат лесно

да бъдат трансферирани в анализа-

торите за приложение в електроцен-

трали, инсталации за обезсоляване,

пречиствателни станции за отпадъ-

чни води, нефтохимически заводи и

много други.

Примерните параметри за измер-

ване включват pH, проводимост,

силикати, натрий, хлориди, нитрити,

нитрати, фосфати, амоняк, ХПК,

TOC, както и много други парамет-

ри в зависимост от вашите нужди.

Александър Кирилов, управител,
Метром България ЕООД
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Perkin Elmer предлага
ефективна работа при
минимални разходи за анализ и
поддръжка

Постоянно променящите се регу-

лации и появата на нови замърсите-

ли са предизвикателства за лабора-

ториите, в които се извършва ана-

лиз на води. Следенето на характе-

ристиките на водата е пряко свърза-

но с качеството на храната и здра-

вето на хората. Аналитиците все

по-често се нуждаят от гъвкави и

надеждни техники за постигане на

точни и възпроизводими резултати.

Като представител на Perkin Elmer

за България, Хрома ООД предлага ин-

струментите и експертизата за

ефективното определяне на важни

параметри на питейни, повърхност-

ни и отпадъчни води.

Като водещ производител на ана-

литична апаратура, Perkin Elmer вече

десетилетия определя тенденциите

в технологичното развитие на тази

сфера. Тази година компанията пред-

стави два модела последно поколе-

ние инструменти за анализ на неор-

ганични и органични замърсители.

Новият компактен оптикоемиси-

онен спектрометър с индуктивно

свързана плазма на Perkin Elmer Avio

200 ICP-OES комбинира стабилна

вертикална позиция на плазмата с

редица утвърдени технически реше-

ния за анализ на най-сложните мат-

рици. Двойният Ешел монохроматор

позволява едновременното регист-

риране на аналитичен и

фонов сигнал, гаранти-

ращо надеждност на ре-

зултатите. Avio 200

предлага ефективна ра-

бота при минимални

разходи за анализ и под-

дръжка – той е най-ико-

номичният инструмент

на пазара с общ разход

на аргон 9 l/min. Патентованата

технология Flat Plate поддържа ста-

билна плазма при двойно по-нисък от

стандартния разход на аргон, не

изисква охлаждане и разходи за кон-

сумативи. Спектрометърът бързо

влиза в работен режим и е готов за

анализ 10 минути след включване.

Двойното наблюдение на плазмата

осигурява определянето както на

минералния състав на водите, така

и на съдържащите се в тях замърси-

тели.

Най-новото попълнение сред ин-

струментите за анализ на органич-

ни замърсители във води на Perkin

Elmer е системата от течен хрома-

тограф с масспектрометър QSight

LC-MS/MS. Като всички инструмен-

ти на Perkin Elmer, масспектро-

метърът с троен квадрупол QSight

е конструиран така, че да осигуря-

ва ненадмината чувствителност,

скорост и възпроизводимост и да не

изисква честа поддръжка. Самопочи-

стващият се йонен източник елими-

нира нуждата от прекъсване на ра-

ботата за почистване. Едновремен-

ната работа с два източника спес-

тява време при смяна на аналитич-

ните методи и промиване на систе-

мата. Патентованото решение за

ламинарен пренос на йони гаранти-

ра възпроизводимост, независеща

от променливи волтажи, което ели-

минира нуждата от честа оптими-

зация и почистване на йонната оп-

тика, а патентованият детектор

позволява смяна на поляритета в

рамките на микросекунди. Вертикал-

ната конструкция на QSight спестя-

ва лабораторно пространство, оси-

гурява лесна поддръжка, а интуитив-

ният софтуер Simplicity 3Q е достъ-

пен и за хора без опит в масспект-

рометрията.

Освен продуктите на Perkin Elmer,

Хрома ООД доставя лабораторно

оборудване и от други европейски и

световни производители, за да оси-

гури пълна асистенция при анализа

на води - от избора на метод, през

пробоподготовката и анализа, до

интерпретацията на аналитичните

резултати.

Хрома ООД
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   а 1 ноември т. г. в Интер Експо

Център се състоя Осмата национал-

на конференция „Намаляване загуби-

те на вода във водоснабдителните

системи“, организирана от Българ-

ската асоциация по водите (БАВ). На

събитието присъстваха управите-

ли на ВиК дружества, проектанти,

представители на бизнес сектора,

държавните институции и др.

Конференцията бе открита с при-

ветствие от председателя на БАВ

инж. Иван Иванов, който изтъкна, че

предприемането на мерки срещу

кражбите на вода е от ключово зна-

чение за запазването на цената за

крайните потребители. Акцент в

програмата на форума бе презента-

цията на председателя на Гръцката

асоциация по водите Николаос Пет-

ролиас. Той запозна присъстващите

с напредъка на Гърция по отношение

на неносещата приходи вода и спо-

дели добри практики за управление-

то на загубите във водоснабдител-

ните системи, които включваха про-

учване и оценка на състоянието на

мрежата, зониране по отношение на

налягането, внедряване на измерва-

телни системи и създаване на бази

данни, изчисляване на водния баланс,

идентифициране на нивата на загу-

ба, бързо и качествено отстранява-

не на течове, подмяна на проблемни

участъци от мрежата, които са с

висока честота на спуквания, дори

след прилагането на други мерки и

др. Като една от основните причи-

ни за големия процент неносеща

приходи вода в Гърция (около 50%)

Петролиас посочи липсата на общ

език между ВиК дружествата и от-

говорните институции в сектора.

Събитието продължи с предста-

вянето на нормативните и регула-

БАВ проведе Осмата национална
конференция „Намаляване
загубите на вода във
водоснабдителните системи“

торни изисквания в областта от

инж. Йоланта Колева, началник на

отдел „Контрол и решаване на спо-

рове – ВиК услуги“ в КЕВР. Десисла-

ва Димитрова от Давид Холдинг пък

презентира пред гостите предлага-

ните от фирмата софтуерни реше-

ния за геопространствен анализ на

риска, базиран на регистрираните

течове и спуквания.

Първият панел започна с участи-

ето на Владимир Стратиев, член на

УС на БАВ и арбитър в Арбитражния

съд при БСК, който засегна темата

за правния режим на собственост-

та върху водите и загубите на вода.

След това Валентин Милушев, стар-

ши мениджър „Стратегическо управ-

ление на мрежата и планиране“ в

Софийска вода, сподели опита на

дружеството със справянето с пре-

дизвикателствата, свързани с физи-

ческите и търговските загуби на

вода. Конференцията продължи с

презентацията на Дейл Хартли, кой-

то представи иновативни решения

за борба с нелегални включвания към

водопроводната мрежа, продукти и

решения на британската фирма JD7.

Партньор на компанията за България,

Македония, Албания и Косово е

българската фирма КМТ Сервиз, ко-

ято бе и сред рекламодателите на

събитието. Програмата на първата

част завърши с инж. Щерион Костов,

който разказа на аудиторията за

изпълнените от фирма Водоканалст-

рой проекти на външни ВиК мрежи,

използването на техника за укрепва-

не на изкопи, хоризонтални сондажи,

помпени станции, басейни и др.

Вторият панел бе посветен на

измерването и търговските загуби,

а модератор бе проф. д-р инж. Ганчо

Димитров, член на УС на БАВ, който

разгледа темата за намаляването на

загубите на вода в кв. „Струмско“ в

Благоевград. Последва представяне

на д-р инж. Атанас Паскалев, член на

УС на БАВ, който в детайли разясни

новите регулаторни показатели за

качество на водата. Участие в съби-

тието взеха и преподаватели от

Университета по строителство и

геодезия, като инж. Петя Петрова

от катедра „Водоснабдяване, кана-

лизация и пречистване на води“ пред-

стави методите за оценка на загу-

бите на вода в административни

сгради. Ръководителят на катедра-

та доц. д-р инж. Димитър Аличков пък

разгледа техническите критерии за

реконструкция на водоснабдителни

системи.

Конференцията завърши с диску-

сионен панел, по време на който

експертите разгледаха възможнос-

тите за ограничаване на незаконни-

те свързвания към водоснабдителни-

те мрежи. Участие в дебата взеха

зам.-председателят на Асоциацията

и управител на ВиК – Видин инж.

Георги Владов, проф. Ганчо Димит-

ров, член на УС на БАВ, управителят

на ВиК – Силистра инж. Васил Бора-

нов, Димитър Бояджиев от Акварор

– Бояджиев и синове, представите-

ли на Софийска вода и др.

БАВ проведе Осмата национална
конференция „Намаляване
загубите на вода във
водоснабдителните системи“

Н
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     нфилтратът се дефинира

като водата, която е встъпила в

контакт с отпадъците, съхранява-

ни в депо. Получава се основно в ре-

зултат на проникването на дъждов-

на вода в тялото на депото, но и от

съдържащата се в самите отпадъ-

ци влага, или в случая на недобре

изолирани депа – от просмукването

на подземни води. Инфилтратът се

улавя от дренажна система и по-

стъпва в пречиствателна станция,

където се подлага на специални про-

цеси. Технологията за третиране-

то му трябва да бъде избрана на

база съдържащите се в него веще-

ства.

Депата обикновено съдържат

силно нехомогенна смес от матери-

али, включително висок процент

органични компоненти и разтворими

минерални вещества. Някои от орга-

ничните съединения се разлагат по

естествен път в условията на де-

пото. Поради тези екзотермични

процеси, протичащи в депото, тем-

пературата на инфилтрата обикно-

вено е по-висока от тази на подзем-

ните води в района. Освен това в

повечето случаи той е доста мътен,

със силна миризма и с кафеникав

цвят.

Съставът на инфилтрата вари-

ра в зависимост от вида на съхра-

няваните отпадъци, метеорологич-

ните условия и продължителността

на престоя му в депото, като с уве-

личаване на времето на престой се

Пречистване на
инфилтрат от
депа за отпадъци

повишава концентрацията на ус-

тойчиви органични замърсители.

След две до пет години престой

първоначалните процеси на разла-

гане отстъпват място на анаероб-

ни процеси. Отначало анаеробно се

разлагат само късоверижни маст-

ни киселини, и органичните съеди-

нения постъпващи в инфилтрата са

все още относително биоразгради-

ми. С увеличаване на времето на

престой анаеробното разлагане

преминава към образуването на

метан. Тогава, в допълнение на раз-

нообразието от разтворими азот-

ни и серни съединения, сулфати и

хлориди, инфилтратът съдържа

висок процент устойчиви органич-

ни замърсители.

Нетретираният инфилтрат пред-

ставлява риск за околната среда, ако

се допусне постъпването му във

водно тяло. Градските пречиства-

телни станции обикновено не могат

да се справят с високите органични

и азотни товари в инфилтрата.

Затова е достатъчно инфилтратът

да се третира до такава степен, че

да може да бъде подаден към градс-

ките ПСОВ за финално пречистване.

Ако това не е възможно, е необходи-

мо инфилтратът да се третира до

достигане на качество, отговарящо

на изискванията за директно изпус-

кане. В такива случаи съдържанието

на замърсители е толкова ниско, че

пречистената вода може да бъде

изпусната в река или езеро. Разра-

ботени са редица технологии за

третирането на инфилтрат от

депа, много от които вече са дока-

зали ефективността си в различни

случаи.

Обратна осмоза
Технологията на обратната осмо-

за цели екстракцията на чиста вода

от водния разтвор на органични и

неорганични замърсители, съставля-

ващи инфилтрата от депа. Про-

цесът използва естествения фено-

мен на осмоза, при който, ако два

водни разтвора с различни концент-

рации са разделени от полупропуск-

лива мембрана, водата от по-слабия

разтвор преминава през мембрана-

та и разрежда този с по-висока кон-

центрация. Процесът продължава до

изравняване на концентрациите в

двата разтвора. При обратната

осмоза процесът е обърнат. Към

водния разтвор (инфилтрата) се

прилага налягане срещу полупропус-

клива мембрана, което кара водни-

те молекули да преминат през мем-

браната, като се получава чист

пермеат. Повечето от разтворени-

те вещества и замърсители оста-

ват в концентрата.

И

Пречистване на
инфилтрат от
депа за отпадъци
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Обратната осмоза е най-добрият

метод за физично разделяне. За раз-

лика от нормалното филтриране, при

което се отделят само твърдите

вещества от течността, обратна-

та осмоза успешно разделя разтво-

римите вещества от разтворите-

ля. Напредъкът в разработването на

мембраните, особено през последни-

те 20 години, позволява обратната

осмоза да се използва и за пречи-

стването на инфилтрат. Мембрани-

те за обратна осмоза могат да задъ-

ржат повече от 98% от големите

молекули, разтворени в инфилтрата.

Те могат да задържат и йони от

първа валентност като Na+ и Cl-.

Като небиологичен процес, обратна-

та осмоза е доста нечувствителен

метод по отношение на промени в

състава на инфилтрата. Въпреки че

измененията в състава се отразя-

ват на качеството на пермеата,

добре проектираните инсталации ги

усещат и се настройват автома-

тично спрямо тях.

Повечето пречиствателни стан-

ции за инфилтрат са двустъпални и

постигат степен на премахване на

замърсителите от 99,6%. Когато се

третира силно замърсен инфилтрат,

могат да се ползват и тристъпални

станции, които го пречистват над

99,98%. Пречиствателните станции

за инфилтрат, базиращи се на об-

ратна осмоза, са широко разпрост-

ранени на депа в Европа – Германия,

Франция, Холандия, Белгия, Италия,

Швейцария, Испания, Португалия и

Гърция, като в момента броят им

надминава 100.

Адсорбция с активен
въглен

Адсорбцията е преминаването на

(предимно) органични съединения от

течна фаза върху повърхността на

твърд материал, като степента на

трансфер зависи от химичните и

физичните свойства на всяка от

фазите. Могат да бъдат използвани

няколко вида адсорбционни матери-

али, но за отстраняването на орга-

нични съединения от инфилтрат

единствено употребата на активен

въглен е рентабилна.

Ефективността на активния

въглен се влияе от капацитета на

специфичния въглен да адсорбира

определено органично съединение,

концентрацията на органичното

съединение, времето на контакт

между инфилтрата и въглена, и

присъствието на конкурентни орга-

нични съединения.

Активният въглен обикновено се

използва или под формата на прах,

или като гранули. Когато адсорбци-

онният му капацитет се изчерпи,

може да е възможно гранулираният

активен въглен да се регенерира

посредством специализирано оборуд-

ване. Натрупаните органични съеди-
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нения от инфилтрата се отстраня-

ват от въглена и се подлагат на

термична деструкция. Прахообразни-

ят активен въглен се използва еднок-

ратно и след това се обезврежда.

С активен въглен могат да бъдат

премахнати значителни количества

БПК и ХПК, но поради относително

високата му цена в повечето случаи

е по-изгодно адсорбцията да се съче-

тае с биологично пречистване. Ко-

гато се третира инфилтрат, упот-

ребата на активен въглен обикнове-

но се ограничава до пречистването

на претърпели биологични процеси

потоци. Понякога активният въглен

се използва и в инсталации за био-

логично пречистване като буфер и за

намаляване на токсичния шок при

навлизането на силно замърсен ин-

филтрат в системата.

Гранулираният активен въглен

обикновено се ползва в неподвижни

слоеве или резервоари, през които по

контролиран начин и с определена

скорост се пропуска инфилтратът.

Тъй като тези пречиствателни си-

стеми обикновено включват два или

три еднакви резервоара, работещи

в серия, те предоставят няколко

предимства. Като резултат от

това, че в последния резервоар ви-

наги има относително свеж грану-

лиран активен въглен, който да кон-

тактува с инфилтратния поток,

може да бъде постигната по-висока

степен на пречистване по по-рента-

билен начин. Освен това тези сис-

теми позволяват третирането на

инфилтрат с много висока концент-

рация на замърсители.

Озониране
Озонирането е широко използва-

но като технология за пречистване

на питейна вода, за дезинфекция на

вода в плувни басейни и за повиша-

ване ефективността на други про-

цеси на третиране. Капиталовите

разходи за озонирането са относи-

телно високи, тъй като оборудване-

то за генерирането на озон е скъпо.

Финансовите средства за енерго-

потребление също са голям дял от

експлоатационните разходи, особе-

но ако се третира по-замърсен ин-

филтрат.

Пречистването с озон е приложи-

мо главно като допълнителен етап

след провеждането на биологично

предварително третиране, при ко-

ето да се отстранят разградими-

те органични съединения, които

иначе биха довели до прекомерна

консумация на озон. Премахването

на утаените твърди вещества от

третирания инфилтрат също е от

ключово значение за ефективност-

та на процеса. В допълнение, озони-

рането е подходящо за добре нит-

рифицирани потоци или такива с

ниско съдържание на амоняк, тъй

като амонякът също до някаква

степен се конкурира с целевите

органични съединения, които се

разлагат от озона.

Биологични процеси
Реакторите за анаеробно биоло-

гично третиране на инфилтрат

могат да бъдат с фиксиран слой,

върху който се закрепят анаеробни-

те бактерии, или с кипящ слой от

гранули, пясък или активен въглен,

позволяващи формирането на бак-

териални гранули, които се при-

движват в реактора. Повечето от

действащите инсталации за пречи-

стване на инфилтрат от депа оба-

че използват аеробно биологично

третиране. Основните ползи от

тези процеси са, че голяма част от

замърсителите действително се

разлагат, а не преминават в друга

форма, например утайка. По време

на аеробното пречистване органич-

ните съединения до голяма степен

се окисляват до въглероден диоксид

и вода, а амонячният азот може да

бъде окислен до нитрати (нитрифи-

кация). Нитрификацията е широко

използван биологичен процес за пре-

чистване на битови и производ-

ствени отпадъчни води, въпреки че

относително високи концентрации

на амонячен азот (често повече от

1000 mg/l) в инфилтрата може да

изискват по-специално проектира-

не на инсталацията.

Рисковете от високото съдържа-

ние на нитрати в пречистения ин-

филтрат, свързани с еутрофикация

и замърсяване на питейни води, на-

лагат редуцирането на тези съеди-

нения преди изпускане. Процесът на

денитрификация може да бъде ком-

биниран с процеса на пречистване,

с анокси реактор като част от анок-

си етапа на реакцията. В анокси

среда отсъствието на кислородни

молекули или химически свързан кис-

лород означава, че бактериите из-

ползват кислорода от нитратните

съединения, за да окисляват органич-

ните компоненти. Нитратите се

редуцират до газообразен азот, кой-

то е безопасен за изпускане в атмос-

ферата.

Аеробните инсталации за биоло-

гично третиране следва да из-

пълняват следните процеси – де-

нитрификация на органичните съе-

динения, нитрификация на амоняч-

ния азот и пълна или частична де-

нитрификация на нитратния азот.

Всеки от процесите на третира-

не зависи от съобщества от бак-

терии, които метаболизират замъ-

рсителите. Един добре проектиран

пречиствателен процес трябва да

гарантира, че на бактериите са

осигурени оптимални условия за

растеж, възможност за близък кон-

такт с третирания инфилтрат,

кислород, хранителни вещества,

както и подходящи температури и

стойности на pH.

Аеробните биологични процеси са

ефективни за третиране на инфил-

трат от депа в ранната фаза на

ацетогенеза, както и инфилтрат

от по-стари площадки, във фаза на

метаногенеза. С пречистването

лесно могат да бъдат понижени кон-

центрациите на ХПК и БПК в аце-

тогенезни инфилтрати. То може да

окаже ефект и върху нитрификаци-

ята на високи концентрации на

амонячен азот в инфилтрати във

фаза на ацетогенеза и метаногене-

за, образувани на депа, приемащи

битови, търговски и производстве-

ни отпадъци.
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 рупата на болничните отпадъци

включва инфекциозни отпадъци, из-

ползвани остри предмети, фармацев-

тични отпадъци, отпадъци, съдържа-

щи опасни химични вещества и пре-

парати, отпадъци със съдържание на

тежки метали. Медицинските от-

падъци се класифицират като опас-

ни въз основа на едно или на комби-

нация от свойства - съдържание на

инфекциозни микроорганизми, цито-

токсичност или генотоксичност,

мутагенност, токсичност за репро-

дукция, съдържание на токсични хи-

микали и др. Неправилното съхране-

ние и обезвреждане на тези видове

отпадъци създава рискове за околна-

та среда и човешкото здраве. Основ-

ните процеси за третиране на ме-

дицинските отпадъци са 5 – механич-

ни, химични, радиационни, биологич-

ни и термични.

Механични процеси
Механичните методи се използ-

ват като добавка към четирите

основни процеса за третиране на

болнични отпадъци. Механичните

процеси обхващат шредиране, сми-

лане, разбъркване и компактиране.

Като цяло тези процеси се прилагат

с цел подобряване степента на топ-

лообмен, проникване на пара или

контакт с химичния дезинфектант.

Механичните процеси се прилагат и

за намаляване на обема на третира-

ните отпадъци или за елиминиране

Технологии
за обезвреждане
на болнични
отпадъци

на физическите опасности, когато

се третират остри предмети.

Освен ако шредерите, бъркалки-

те и другите механични съоръжения

не са част от затворена система

за третиране, те не трябва да

бъдат използвани преди дезинфекци-

ята на постъпващите отпадъци.

Ако това не се спазва, работници-

те са в риск от експозиция на па-

тогени в изпусканите при механич-

ната деструкция аерозоли. В случай

че механичните процеси са част от

затворена система, технологията

трябва да бъде проектирана така,

че въздухът в и от механичния про-

цес да се дезинфекцира, преди да

бъде изпуснат в работната или в

околната среда.

Химични технологии
При химичните процеси се използ-

ват химични дезинфектанти за уни-

щожаване на патогените в отпадъ-

ците. Ефективността на микробиал-

ната инактивация зависи от вида

химичен дезинфектант, неговата

концентрация, възможността за ек-

спозиция на всички повърхности, вре-

мето за контакт, но може да се по-

влияе и от температурата, pH,

твърдостта на водата и количество-

то органика в отпадъците. Най-ши-

роко прилаганите технологии са на

Технологии
за обезвреждане
на болнични
отпадъци
Г
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базата на третиране с хлор, като се

използва или разтворен хлорен диок-

сид или натриев хипохлорит. Други

технологии използват четвъртични

амониеви соли, варова каша или кал-

циев оксид. В последните години раз-

витие претърпява третирането с

озон. При по-старите технологии са

се употребявали пероксиоцетна ки-

селина, йодофори и формалдехид. Спе-

цифичен случай на химично третира-

не е алкалната хидролиза, при която

се използват основи за разлагането

на отпадъците в подгрявани резерво-

ари от неръждаема стомана. Редуци-

рането на обема на отпадъците за-

виси от вида и степента на шреди-

ране, смилане и разбъркване.

Радиационни и
биологични методи

Известно е, че някои видове ради-

ация унищожават патогени. Тъй

като йонизираща радиация, използ-

ваща електронни лъчи, и кобалт-60

се използват за стерилизация на

медицински инструменти, същата

концепция е тествана и за трети-

ране на болнични отпадъци. Ефектив-

ността на микробиалната инакти-

вация зависи от дозата, абсорбира-

на от отпадъците. Прилага се също

и UV-C радиация, но като спомага-

телна технология за третиране на

медицински отпадъци.

Понятието биологични методи за

третиране на отпадъци се отнася

до естественото разлагане на орга-

ничната материя. Някои системи за

биологично третиране използват

ензими за ускоряване на деструкци-

ята на органичните отпадъци,

съдържащи патогени.

Термични методи
Тези процеси използват топлинна

енергия за унищожаване на патоге-

ните в отпадъците. Процесът се

прилага в повечето съоръжения за

третиране в световен мащаб. Тази

категория може да бъде разделена на

нискотемпературни и високотемпе-

ратурни процеси. Съществуват ясни

различия между протичащите тер-

мохимични реакции, физичните про-

мени, които претърпяват отпадъци-

те, и отделящите се емисии при

нискотемпературните и високотем-

пературните процеси.

Нискотемпературните процеси

използват термична енергия при

температури, достатъчно високи да

унищожат микроорганизмите, но

недостатъчни да доведат до изга-

ряне или пиролиза на отпадъците.

Нискотемпературните процеси се

провеждат при температури между

100°C и 180°C. Те могат да се осъ-

ществят както в мокра, така и в

суха среда. Мокрото термично тре-

тиране включва употребата на пара

за дезинфекция на отпадъците. Тех-

нологиите, ползващи този процес, са

автоклавни системи, хибридни авто-

клавни системи и системи за не-

прекъснато третиране с пара.

Автоклавът се състои от метал-

на камера, проектирана да издържа

на високи налягания, със стабилна

врата и система от тръби и клапи,

през които преминава парата. Някои

автоклави са проектирани с кожух

около камерата, като пара се внася

и в пространството между кожуха

и камерата, и в самата камера. Заг-

ряването на камерата от външната

страна редуцира кондензацията по

вътрешните стени на камерата и

позволява ползването на пара с по-

ниска температура. Тъй като конст-

руирането на автоклави без кожух за

пара (реторти) е по-евтино, те се

прилагат в голям мащаб. В автоклав

могат да се третират медицински

отпадъци като игли, материали,

замърсени с кръв и телесни течно-

сти, превръзки, марли, спално бельо.

Не могат да бъдат обезвреждани

летливи и полулетливи органични

вещества, отпадъци от химиотера-

пия, живак и други опасни химични

отпадъци. Автоклавите могат да

третират от 20 l до над 20 000 l

медицински отпадъци на цикъл. Ка-

пацитетът им варира от 1 kg/h до

2700 kg/h, като се включва времето

за зареждане, самото третиране и

отстраняване на отпадъците.

Микровълновото третиране също

е мокър нискотемпературен процес.

При микровълновите системи дезин-

фекцията се осъществява посред-

ством действието на мокра топли-

на (гореща вода и пара, генериращи

се от микровълновата енергия).

Микровълновите съоръжения опери-

рат при микровълнова честота от

2450 MHz. Серийните микровълнови

технологии обикновено са малки

съоръжения, докато технологиите за

непрекъснато микровълново трети-

ране са с по-големи размери. Отпадъ-

ците, които се третират мик-

ровълново са идентични на тези,

които се обезвреждат в автоклав –

остри предмети, материали, замъ-

рсени с кръв и телесни течности,

превръзки, марли и спално бельо.

Иглите и други остри метални пред-

мети трябва да са поставени в не-

пробиваеми контейнери. Контейне-

рите не трябва да се затварят хер-

метически, за да може да проникне

парата. Летливи и полулетливи орга-

нични съединения, живак и други

опасни химикали не трябва да се

третират микровълново. Капаците-

тите на тези системи варират в

граници 30 до 210 kg/h.

Технология, подобна на микро-

вълновото третиране, е електро-

термичнатa деактивация (ЕТД). ЕТД

използва нискочестотни радиовълни

при 64 MHz за получаване на силно

електрическо поле, което води до

загряване на медицинските отпадъ-

ци и унищожаване на патогените.

Технологиите, базиращи се на

обработка с пара, които не включ-

ват последващо намаляване на раз-

мерите, и микровълновите техноло-

гии, които не включват шредиране

на отпадъците, постигат минимал-

но намаляване на обема (основно чрез
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премахване на въздуха и стопяване

на някои пластмаси). При хибридни-

те автоклави, системите за не-

прекъснато третиране с пара и

микровълновите съоръжения, които

включват шредиране и разбъркване,

могат да бъдат постигнати от 60%

до 80% намаляване на обема на от-

падъците, в зависимост от използ-

вания вид шредиране. При техноло-

гиите, основаващи се на третира-

не с пара, които включват и цикъл

на сушене, може да се постигне

редуциране на теглото с 15-20%.

Сухите термични процеси използ-

ват горещ въздух, без да се добавя

вода или пара, и оперират при тем-

ператури, по-ниски от тези на горе-

не. В сухите термични системи от-

падъците се нагряват чрез проводи-

мост, конвекция и/или термична ра-

диация от инфрачервени или съпроти-

вителни нагреватели. Друга техно-

логия използва топлината от трие-

нето между отпадъците като източ-

ник за нагряване. Тези инсталации

обикновено са малкомащабни.

Високотемпературните термич-

ни процеси се осъществяват при

повече от 180°C. Изгарянето е про-

цес на високотемпературно сухо

окисление, което редуцира органич-

ните и горими отпадъци до неорга-

нична, негорима материя и води до

значително намаляване обема и тег-

лото на отпадъците. Високотемпе-

ратурните термични процеси про-

тичат при температури от 200°C до

над 1000°C. Те включват химично и

физично разлагане на органичната

материя чрез процесите на изгаря-

не, пиролиза или газификация. Недо-

статък на тези технологии е гене-

рирането на емисии и пепел с опас-

ни свойства. Изгарянето на медицин-

ски отпадъци води до отделянето на

газови емисии, състоящи се от пара,

въглероден диоксид, азотни оксиди,

разнообразие от летливи вещества

(метали, халогенни киселини, продук-

ти на непълно горене) и прах.

Известни са редица технологии за

изгаряне на отпадъци, но за обезв-

реждане на болничните отпадъци

най-често се използват двукамерни

инсинератори. Те се състоят от

първична горивна камера, вторична

горивна камера и система за конт-

рол на замърсяването. Желателно е

да са снабдени и със система за

зареждане на отпадъците, предот-

вратяваща понижаването на темпе-

ратурата в първичната камера и

система за събиране на пепел.

Отпадъците се зареждат в

първичната горивна камера със шнек.

Температурата в първичната каме-

ра е над 850°C, като тя се поддържа

от няколко газови горелки. Парите,

получаващи се в първичната камера,

преминават във вторичната горив-

на камера, която е снабдена с една

или повече горелки. Вторичната

камера се проектира така, че да

понесе висока турбулентност, по-

високи температури (1100°C за ме-

дицински отпадъци) и минимум 2 s

време на престой на отпадъците.

Отпадъчните газове от вторична-

та горивна камера преминават през

система за пречистване, която може

да включва система за охлаждане на

газовете, мокър или сух скрубер,

ръкавен филтър, циклон, електро-

филтър, каталитичен окислител и

др. След пречистване газовете се

изпускат в атмосферата през комин.

В инсинераторите могат да се

обезвреждат редица болнични от-

падъци – остри предмети, материа-

ли, замърсени с кръв и телесни теч-

ности, превръзки, марли, спално бе-

льо. Във високотемпературните

съоръжения (>1200°C) се третират

термично химични отпадъци, фарма-

цевтични, халогенирани (PVC) и ци-

тотоксични отпадъци.

Инсинерацията на болнични от-

падъци е целесъобразна, само ако

калоричната стойност на отпадъ-

ците надвишава 8370 kJ/kg. Въпре-

ки че пластмасите могат да преви-

шат 16 740 kJ/kg, някои медицински

отпадъци са с високо влагосъдържа-

ние и имат много по-ниска калорич-

на стойност, което доказва, че с

цел постигане на по-висока обща

калорична стойност медицинските

отпадъци трябва да се смесват.

Отпадъците, които се подлагат на

изгаряне, трябва да съдържат пове-

че от 60% горими компоненти и

негорима фракция – по-малко от 5%.

Влагосъдържанието трябва да е по-

малко от 30%. Капацитетът на

инсинераторите варира в граници

от 10 kg/h до 100 t/d.
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От 7 до 9 март ще се проведе 8то

издание на събитието за управление на

отпадъци и рециклиране.  Проявата на-

сърчава трансфера на технологии и зна-

ния от развитите страни към Региона

на Югоизточна Европа, създавайки усло-

вия за нови делови контакти и партньор-

ства. В контекста на новите мерки, ко-

ито ЕС подготвя за изграждане на една

по-конкурентна кръгова икономика, изло-

жението се явява полезна платформа за

популяризиране на нови екологични и ус-

тойчиви решения. Събирайки на едно мяс-

то доставчици, инвеститори и клиенти

то е единственото бизнес ориентира-

но събитие в сектора.

Изданието 2016:
50% от участниците бяха от чужби-

на. Директни изложители от Австрия,

България, Германия, Дания, Испания,

Италия, Словакия, Полша,  Швейцария и

Чешка република. "Save the Planet" и па-

ралелните събития бяха посетени от

специалисти от 26 държави. 11 лекто-

ри от Австрия, Белгия, България, Дания,

Германия и САЩ  взеха участие в пара-

лелната Конференция.

"Save the Planet" Изложениe и Конференция

за Югоизточна Европа 2017 за управление

на отпадъци и рециклиране

Стартира активната
подготовка на
събитието 2017,

което ще продължи да бъде успешна

пресечна точка на местните и между-

народни компании, както и ефективна

платформа за представяне на новости-

те в бранша.

Към момента участие са заявили фир-

ми от Австрия, Белгия, България, Гърция,

Италия, Дания, Швейцария.

Австрия е стратегически партньор

за 8-ма поредна година на 'Save the Planet'.

Профил на
изложителите:
• Събиране на отпадъци

• Транспортни средства и технологии

• Третиране на отпадъци - оборудване

• Технологии и оборудване за компос-

тиране

• Депониране

• Енергия от отпадъци

• Рециклиращи системи и технологии

• Услуги по почистване и поддържане на

пътищата

Профил на
посетителите:

Инвеститори и предприемачи; пред-

ставители на държавната администра-

ция и общините; оператори на депа; спе-

циалисти, работещи в областите управ-

ление на отпадъци, екология, строител-

ство, селско стопанство, химическа и

хранително-вкусова промишленост.

През 2017 основни моменти в Програ-

мата на Конференцията за управление

и отпадъци ще бъдат:

• Кръговата икономика: национално-по-

литически аспекти и добри практики

• Оползотворяване на отпадъците в

селското стопанство

• Утайките като източник на биогаз

"Save the Planet" 2017 ще се проведе

под патронажа на Министерство на

околната среда и водите.

Сред потвърдилите
международни и
български партньори са:

 Eвропейската асоциация на градове-

те и регионите за рециклиране и устой-

чиво управление на ресурсите, Германс-

кото партньорство на фирмите за ре-

циклиране и управление на отпадъците,

Холандската асоциация за управление на

отпадъците, Асоциацията на предприя-

тията за екологични технологии на Ун-

гария, Асоциацията за биогаз и компост

на Австрия, Българска асоциация по ре-

циклиране, Aсоциация на рециклиращата

индустрия, Асоциация на еколозите от

общините в България, Браншова асоци-

ация полимери  и др.

Паралелни събития: Енергийна ефектив-

ност и зелена енергия Smart Cities

За повече информация: www.viaexpo.com

"Save the Planet" Изложениe и Конференция

за Югоизточна Европа 2017 за управление

на отпадъци и рециклиране
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     оддържането на качеството

на атмосферния въздух е едно от

най-големите предизвикателства

пред обществото днес. Източници-

те на замърсяване са много, като по-

вечето са антропогенни. Освен га-

зообразните съединения, един от

най-проблемните замърсители са

праховите частици, чиито високи

концентрации в атмосферния въздух

представляват риск както за окол-

ната среда, така и за човешкото

здраве.

Разработени са редица методи за

измерване на масовата концентра-

ция на прахови частици в околния

въздух. Те включват уреди за дирек-

тно отчитане, които предоставят

възможност за непрекъснат монито-

ринг, и филтър-базирани гравимет-

рични пробовземни устройства, ко-

ито събират праховите частици

Измерване
концентрацията
на прах във
въздуха

върху филтър, който впоследствие

бива претеглен в лабораторни усло-

вия.

Най-често използваните методи

за определяне на масовата концен-

трация на прахови частици във

въздуха са: филтър-базирани грави-

метрични пробовземни уреди; анали-

затори с микровезна (Tapered element

oscillating microbalance, TEOM); анали-

затори с бета абсорбция; оптични

уреди; метод на черния дим; персо-

нални пробовземни устройства.

Селективни пробовземни
глави

И гравиметричните, и автома-

тичните уреди, освен тези, които

работят на оптичен принцип, изпол-

зват селективни пробовземни глави,

които задържат по-големите части-

ци преди количественото определя-

не на концентрацията на прах. Това

се постига чрез използването на

аеродинамични принципи – по-големи-

те частици биват отклонявани от

пътя, който следват по-малките, и

по този начин те не достигат до

филтъра. Обикновено за целта се

използва или импактор, или циклон.

Когато се прилага импактор, е не-

обходимо редовно почистване, за да

се предотврати натрупването на

големи количества прах, и често

добавяне на смазка, за да се избегне

отскачането на по-големите части-

ци и попадането им върху филтъра.

Нито една пробовземна глава не

е толкова ефективна, че да пропус-

ка всички частици под 10 µm, напри-

мер, и да задържа всички с по-голе-

ми размери. Входящите отвори се

проектират така, че 50% от части-

ците с критични размери да се задъ-

ржат, но кривата на процента задъ-

ржани прахови частици и техните

размери варира за различните кон-

струкции. Циклоните обикновено са

П

Измерване
концентрацията
на прах във
въздуха
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с по-нисък процент на задържане и

затова в практиката импакторите

намират по-широко приложение.

Процентът на задържане зависи от

скоростта на преминаващия през

входящия отвор въздух и следовател-

но е необходимо дебитът му са се

контролира и калибрира така, че да

бъдат задържани частиците с пра-

вилния размер и да бъде взета проба

с желания обем.

Филтър-базирани
пробовземни
устройства

Директива 1999/30/ЕО на Съвета

относно пределно допустимите

стойности за серен диоксид, азотен

диоксид и азотни оксиди, прахови

частици и олово в околния въздух

специфицира, че измерванията на

ФПЧ10 трябва да бъдат провеждани

съгласно референтния метод, опре-

делен в европейския стандарт

EN12341. В стандарта са разгледа-

ни три вида устройства – за пробов-

земане на свръхголям (с широкообх-

ватен аерозолен класификатор), го-

лям и малък обем атмосферен въздух.

Всеки от пробовземните уреди се

състои от входящ отвор за ФПЧ10,

който е свързан директно с филтъ-

рен субстрат и регулируем контро-

лер за дебита. След изтичане на

времето за пробовземане, масата на

събраните върху филтъра прахови

частици се определя гравиметрично.

Преди претегляне филтърът се кон-

диционира при 20°C и 50% относи-

телна влажност.

Важно е да се отбележи, че изме-

рената концентрация на ФПЧ10 по

референтния метод е просто това

– тя не е абсолютна мярка за маса-

та на ФПЧ10 в атмосферата. Тази

техника е обект на въздействие

както на позитивни (например пора-

ди повишено съдържание на свърза-

на с частиците вода), така и на

негативни (заради загуба на полу-

летливи съединения) влияния по вре-

ме на пробовземане.

Устройството за пробовземане на

малки обеми има няколко разновидно-

сти, при които е възможно смяната

на филтъра да стане автоматично

след период от 24 часа, което елими-

нира нуждата от ежедневното на-

блюдение на уреда. Това включва си-

стема с интегрирани 8 отделни про-

бовземни глави за ФПЧ10, свързани към

централна помпа посредством соле-

ноидно превключвателно устройство

и последователно пробовземащо ус-

тройство, използващо автоматичен

обменен механизъм. Въпреки че тези

уреди са по-удобни за работа, при тях

съществува риск от неопределяема

загуба на полулетливи съединения, в

случай че филтърът бъде изложен на

изменящите се условия на околната

среда след изтичане на пробовземния

период.

TEOM анализатори
Този вид уреди се използват широ-

ко за непрекъснато измерване на кон-

центрацията на прахови частици по

целия свят. Устройството се осно-

вава на принципа, че честотата на

осцилиране на стъклeнa изтънена

тръбичка (елемент) се променя пра-

вопропорционално на масата на

тръбата. Следователно, всяка промя-

на в масата на тръбичката, дължа-

ща се на отлагането на частици

върху прикрепен в единия й край

филтър, ще доведе до изменение на

резонансната честота, което ще е

пропорционално на допълнителната

маса.

Пробата въздух преминава с дебит

16,7 l/min през селективен входящ

отвор. Устройство за разделяне на

потока отклонява 3 l/min към 16 mm

покрит с PTFE кварцов филтър. От-

ворът и елементът се поддържат при

50°C, с цел минимизиране на грешки-

те, свързани с изпарението и конден-

зацията на вода върху филтъра.

Анализатори с бета
абсорбция

Тези устройства са най-разпрос-

транени в европейските мониторин-

гови мрежи за измерването на кон-

центрации на ФПЧ10 в атмосферата.

Анализаторите с бета абсорбция

използват измерването на пониже-

нието в интензитета на бета час-

тици, преминаващи през събраните

върху филтър прахови частици.

Връзката между абсорбираната ра-

диация и масата на събрания прах

следва експоненциална зависимост,

която не се влияе от химичния

състав на типичните прахови час-

тици, намиращи се в атмосферата.

Въпреки че устройството на все-

ки анализатор е различно, принципът

е един и същ. Пробата се събира

върху филтър или филтърна лента, а

източникът на радиация (обикнове-

но въглерод-14, криптон-85 или про-

метий-147) се разполага над проба-

та. Под нея пък е монтиран детек-

торът, измерващ абсорбираната

радиация. Някои устройства предо-

ставят възможност за непрекъснат

мониторинг на масата на прахови-

те частици, докато при други про-

бата се събира в продължение на
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дискретен период (30 или 60 минути)

преди да бъде определена масата й.

Абсорбцията от чистия филтър се

отчита или чрез последователно

измерване на чист и претърпял екс-

позиция филтър, или чрез използва-

нето на двукамерна конструкция.

За пресмятане на концентрация-

та на прахови частици освен опре-

деляне на масата е необходимо да

бъде измерен и обемът на взетата

проба атмосферен въздух. Това обик-

новено се постига с използването на

контролери за дебита и дебитомер-

ни устройства, както при автома-

тичните уреди.

Размерът на частиците в проба-

та се определя от пробовземната

глава и прилагания дебит. Затова

анализаторите с бета абсорбция

могат да измерват общ суспендиран

прах, ФПЧ10, ФПЧ2,5 и други фракции,

в зависимост от използваната про-

бовземна глава. Въпреки че филтър-

ният материал в тези устройства

рядко бива подгряван, при някои мо-

дели входящият отвор на система-

та се нагрява, за да се редуцира

относителната влажност на проба-

та и да се сведе до минимум масата

на съдържащата се вода или аерозо-

ли. Това обаче би могло да доведе до

загуба на полулетливи съединения,

както при TEOM анализаторите.

Оптични анализатори
Оптичните устройства за прах

използват взаимодействието между

частиците в атмосферния въздух и

видима, инфрачервена или лазерна

светлина. В САЩ често се използват

нефелометри и трансмисометри за

определяне загубата на видимост

поради съдържанието на прахови

частици в атмосферния въздух, осо-

бено в района на националните пар-

кове. Трансмисометрите работят,

като измерват светлинната екстин-

кция чрез определяне загубата на

светлина (заради разсейване или

абсорбция от частиците) от изку-

ствен светлинен източник с извес-

тни параметри. Нефелометрите из-

мерват разсейването на светлината,

на което се дължи по-голямата част

от светлинната екстинкция.

Някои по-съвременни уреди изпол-

зват разсейване на лазерна светли-

на както за преброяване, така и за

класифициране по размер на прахо-

вите частици. Предимството на

този подход е, че с един анализатор

с пробовземна глава за общ суспен-

диран прах могат едновременно да

бъдат следени концентрациите на

частици с различни размери, включи-

телно ФПЧ10, ФПЧ2,5 и ФПЧ1. Броят

на частиците обаче трябва да бъде

конвертиран към маса посредством

изчисление, използващо редица до-

пускания, чиято валидност може да

варира в зависимост от природата

на изследваните прахови частици. В

опит да преодолеят този проблем

някои уреди събират пробонабрани-

те частици върху филтри, които

после да бъдат анализирани грави-

метрично. След това тези резулта-

ти могат да бъдат използвани за

калибриране на оптичните резулта-

ти за конкретното приложение.

Често тези анализатори са мал-

ки, леки и работят на батерия, кое-

то позволява те да бъдат пренася-

ни за извършването на краткотрай-

ни измервания на различни места.

Така може да бъде получена инфор-

мация за разпределението на прахо-

вите частици както във времето,

така и в пространството.

Метод на черния дим
Тази методология е разработена

преди повече от 5 десетилетия,

когато основният източник на пра-

хови частици в атмосферния въздух

е било битовото отопление. Техни-

ката е описана изцяло в стандарт

ISO 9835. Праховите частици се

събират върху хартиен филтър в

продължение на 24 часа, след което

с рефлектометър се определя черно-

тата на образувалото се петно.

Събираната фракция частици зави-

си от размера на входящия отвор

(30-50 mm диаметър), пробовземна-

та тръба (<8 m от 6,5 mm PVC

тръба) и дебита на пробовземане (2

m3/ден). Оборудването за този ме-

тод на измерване е относително

просто, издръжливо и евтино. Чер-

нотата на петното се определя на

стандартен рефлектометър, след

което се привежда към концентра-

ция на прахови частици във въздуха

с помощта на стандартни калибра-

ционни криви.

Персонални пробовземни
устройства

На пазара се предлага широка гама

от измервателни уреди за прахови

частици, използвани за анализ на

експозицията на отделни лица. Изис-

кването за анализа на експозиция е,

че пробовземането трябва да се осъ-

ществи на разстояние от приблизи-

телно 30 cm oт носа и устата на

човека. Преносимото оборудване ва-

рира по размер – от закачащи се като

значки пробовземни устройства, през

помпи за пробовземане на големи

обеми, до помпи, тежащи около 3 kg.

Малкообемното активно пробовзема-

не се използва за интегрирано измер-

ване например на дневна експозиция,

докато пробите с по-голям обем по-

зволяват изследването на експозици-

ята за по-кратки периоди, например

за времето на пътуване от вкъщи до

работата.
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  ъв всички градове по света има

подземни тръбопроводи, които дос-

тигат края на своя полезен живот.

Спукването им е предпоставка за

възникването на недопустими про-

блеми като загубата на вода или

замърсяването на почвата поради

изтичането на отпадъчните води от

канализационните тръби. Обикнове-

но най-остарялата инфраструктура

е в скъпите, гъсто населени градс-

ки зони. Разходите за подмяната на

тези тръбопроводи често са преко-

мерно високи, а прекъсването на

Безизкопни технологии
за рехабилитация на
водопроводи

услугите по водоснабдяване и кана-

лизация за извършването на ремон-

та невинаги се толерира от обще-

ството. Безизкопните технологии за

рехабилитация на водопроводи оба-

че решават тези проблеми, като

позволяват възстановяването им да

се извърши с минимални изкопни

дейности.

Техниките за обновяване на повре-

дени тръбопроводи могат да бъдат

класифицирани в две групи – неструк-

турни и структурни. Неструктурна-

та рехабилитация включва поправка-

та на тръбите с цел предотвратя-

ване на по-нататъшното влошава-

не на състоянието им. Типични при-

мери за такова обновяване са епок-

сидното облицоване и уплътняване-

то на спуквания. Структурната ре-

хабилитация включва облицоването

с цел обновяване на структурния и

хидравличния капацитет на тръбо-

проводите.

През последните няколко десети-

летия се забелязва голям напредък в

разработването на облицовки, кои-

то са с висока ефективност и в

същото време са икономически из-

годни и лесни за полагане. Вече съще-

В

Безизкопни технологии
за рехабилитация на
водопроводи
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ствуват нови техники за структур-

но облицоване на големи тръбопро-

води. В миналото такива тръби пред-

ставляваха голяма трудност за дру-

жествата от водния сектор, като

те често прибягваха до краткосроч-

ни ремонти, докато рискът от раз-

рушаването на водопровода не ста-

неше прекалено висок. Предлагат се

и ефективни и рентабилни системи

за облицоване на обслужващи къщи

тръби, които свеждат до минимум

необходимостта от изкопни дейно-

сти.

Тръба в тръба
Технологията „тръба в тръба“ е

най-опростеният начин за реновира-

не на тръбопроводи. Тя включва из-

бутването или издърпването на нова

тръба в старата. Концепцията за

ползването на два малки изкопа за

полагането на новата тръба в ста-

рата вече се е утвърдила, като през

годините тя е прилагана за различ-

ни видове тръбопроводи – глинени,

от стоманобетон и др. Въпреки че

на практика за новата тръба могат

да бъдат използвани всякакви мате-

риали, днес полиетиленът е най-че-

стият избор, особено за тръбите с

по-малки диаметри. Това се дължи на

факта, че материалът е широко

прилаган във водоснабдяването,

относително устойчив е на износва-

не и е достатъчно гъвкав, за да

позволи леки огъвания по време на

монтажа. Освен това, предоставя

възможност за съединяване на къси-

те участъци от тръбата преди

полагането й в стария тръбопровод

с помощта на изтеглящ механизъм.

В повечето случаи, за да се осигури

стабилност, е нужно пространство-

то между двете тръби да бъде запъ-

лнено с циментов разтвор. Намаля-

ването на площта на напречното

сечение може да е съществено, осо-

бено ако диаметърът на тръбата

трябва да се редуцира заради дефор-

мации и разместени свързвания в

старата тръба. В резултат на тези

ограничения методът „тръба в

тръба“ вече не е толкова разпрос-

транен в сравнение с метода „спи-

рално навита тръба“ например, но

все още може да е най-доброто ре-

шение за определени случаи. Сред

предимствата на технологията е

това, че тя е приложима за разнооб-

разие от тръби и диаметри, както

и това, че е процесът е относител-

но евтин и лесен. Недостатъците са

значителната загуба на вътрешен

диаметър, необходимостта от изко-

паването на две шахти за тръбата

и за изтеглящия механизъм. В допъ-

лнение, ако се налага рехабилитаци-

ята на странични връзки, те тряб-

ва да бъдат изкопани и изградени

наново.

Облицовка с втвърдяване
на място

Облицоването с втвърдяване на

място е алтернатива на технологи-

ята „тръба в тръба“, която се при-

лага в световен мащаб в продълже-

ние на повече от 30 години. Съще-

ствуват няколко разновидности на

метода, като общото между тях е

използването на текстилна тръба,

импрегнирана с полиестерна или

епоксидна смола. Тя се вкарва в съще-

ствуващия тръбопровод и се приле-

пя към стените му благодарение на

пропускането на гореща вода или

пара през нея. В някои варианти на

метода за втвърдяването се изпол-

зва ултравиолетова светлина.

Системите за облицовка с

втвърдяване на място осигуряват

плътно прилепяне между двете

тръби и висока структурна якост на

тръбопроводи с различни натоварва-

ния. Облицовките за втвърдяване на

място могат да бъдат изработени

така, че да съответстват на вся-

какви форми тръби, което ги прави

подходящи за облицоване на тръбоп-

роводи с елипсовидно напречно сече-

ние например. Понякога се използва

материал, който е разтеглив в из-

вестна степен и може да позволи

малки вариации в сечението. Тъй

като облицовките са гъвкави преди

втвърдяването и прилепват към

съществуващия тръбопровод под

силата на налягането, прецизното

измерване на вътрешната обиколка

на тръбата е от критично значение.

След полагането на облицовката

страничните връзки могат да бъдат

отворени повторно от разстояние,

като при монтажа трябва да се

избягва навлизането на излишни ко-

личества смола в отклоненията.

Тази технология обикновено изис-

ква съществуващата тръба да не се

експлоатира по време на инсталаци-

ята и втвърдяването. При гравитач-

ни водопроводи, където дебитите са

много ниски, може и да е възможно

полагането на облицовката, докато

тръбата се използва. В другите

случаи обаче е необходимо отклоня-

ване на потока или изпомпване.

Въпреки че се прилагат главно за

тръбопроводи, в които не може да

влезе човек, някои от системите за

облицовка с втвърдяване на място

може да са подходящи за реновира-

нето на канализационни тръби с

големи диаметри. Основните огра-

ничения на метода са свързани с

дебелината на облицовката, тегло-

то й и разходите.

Щателната подготовка е ключо-

ва за успеха на рехабилитацията

посредством облицоване с втвърдя-

ване на място. При планиране на

процеса следва да се отчетат след-

ните фактори: трябва да бъдат

премахнати пречещите свързвания

и да бъдат отстранени твърдите

отлагания; необходимо е цялостно

почистване на тръбопровода от

мазнини и наноси; ако облицовката

ще е с кръгло напречно сечение,

преди полагането й може да е нужно

да се извърши предварително обли-

цоване; следва да се организира

отклоняването на потока или бай-

пасното изпомпване на водата по

време на монтаж и втвърдяване.

Когато се използва полиестерна

смола, при втвърдяването й се от-

делят изпарения на стирен, което

налага да бъде предвидена подходя-

ща вентилация на мястото на мон-

таж.

Повечето термично втвърдяващи

се облицовки за гравитачни водопро-

води са изградени от нетъкан тек-
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стил, импрегниран с полиестерна

смола. Понякога за целта се използ-

ват и композитни материали като

филц и стъклени влакна. Съставът

на смолата може да бъде адаптиран

така, че да е подходящ за различни

режими на втвърдяване и характе-

ристики на водните потоци. Външна-

та повърхност на облицовката обик-

новено е покрита с мембрана от

полиестер, полиетилен, PVC или

полиуретан, в зависимост от прило-

жението. Тази мембрана има някол-

ко функции – задържа смолата по

време на импрегниране и транспор-

тиране, задържа вода (или въздух) по

време на обръщане и осигурява хид-

равлично ефективна вътрешна

повърхност с нисък коефициент на

триене.

Импрегнирането обикновено се

извършва в заводски условия под ва-

куум, за да се постигне равномерно

разпределение на смолата. В зависи-

мост от характеристиките на смо-

лата, облицовката може да бъде

транспортирана до мястото за из-

вършване на рехабилитацията в хла-

дилно превозно средство, за да се

избегне предварителното й втвърдя-

ване.

Предимствата на метода включ-

ват: плътно прилепяне на облицовка-

та до съществуващия тръбопровод,

което минимизира загубата на сече-

ние; не са нужни мащабни изкопни

дейности; подходящ е за тръбопрово-

ди с различна форма на сечението;

справя се с повечето от извивките

на тръбите. Като недостатъци на

облицовката с втвърдяване на мяс-

то могат да бъдат посочени необхо-

димостта от байпасно изпомпване,

ограничената възможност за рехаби-

литация на водопроводи с различни

диаметри и рискът от нагъване на

материала при недостатъчно пред-

варително облицоване.

Спирално навита тръба
Технологията включва полагането

на лента от PVC в тръбопровода,

която е спирално навита чрез спе-

циална машина, разположена на дъно-

то на съществуваща ревизионна

шахта. Ръбовете на лентата са със

специални заключващи елементи,

които при спиралното навиване на

лентата оформят непрекъснатата

облицовка в стария тръбопровод.

Посредством механичен процес об-

лицовката се разширява радиално до

плътното й прилепяне до стената на

тръбопровода.

Този метод на рехабилитация е

подходящ за тръби с вътрешен диа-

метър от 150 до 750 mm. На пазара

се предлага разнообразие от плас-

тични ленти с различна твърдост,

които да отговорят на структурни-

те спецификации.

Процесът на реновиране по тази

технология започва с почистването

на тръбопровода от наноси и инспек-

тирането му със CCTV камери. След-

ва отбелязване на всички странич-

ни отклонения. Машината за спирал-

но навиване се спуска на дъното на

ревизионната шахта, а PVC лента-

та се подава в горната й част.

Профилът се навива спирално с диа-

метър, по-малък от този на тръбоп-

ровода, като ръбовете се заключват

и по този начин поддържат желания

диаметър. Навиването се прекратя-

ва, когато навитата лента достиг-

не следващата ревизионна шахта.

Тогава се пристъпва към срязване на

заключващите елементи и разширя-

ване на лентата до плътното й

прилепяне до стената на тръбопро-

вода. Краищата на облицовката се

уплътняват с епоксидна смола и при

двете ревизионни шахти така, че да

са напълно загладени спрямо тръбоп-

ровода. Страничните отклонения

могат да бъдат възстановени вед-

нага с помощта на режещи роботи.

С технологията „спирално навита

тръба“ рехабилитацията на тръбоп-

ровода се осъществява по-бързо,

отколкото с някой от другите ме-

тоди, като рядко се изисква байпас-

но изпомпване. Качествата на обли-

цовката са постоянни и не зависят

от успешното й втвърдяване или

термична обработка. Недостатъци-

те на метода включват неприложи-

мост за тръби с елипсовидно напреч-

но сечение и ограничена възможност

за облицоване около извивките на

тръбопровода.

Безизкопни технологии
за полагане на нови
водопроводи

В случай че водопроводът е по-

вреден до такава степен, че не под-

лежи на рехабилитация, се налага

полагането на нови тръби. С все по-

ограниченото пространство за

строителство на ВиК инфраструк-

тура, безизкопните технологии за

полагане на нови тръбопроводи ста-

ват все по-разпространени. Освен

гъстото застрояване, причина за

търсенето на „невидими“ решения

за изграждането на водоснабдител-

ни и канализационни тръбопроводи,

е натовареният трафик в големите

градове.

Най-често прилаганите безизкоп-

ни технологии за изграждането на

нова ВиК инфраструктура са две –

управляемо хоризонтално сондиране

и микротунелиране. Управляемото

хоризонтално сондиране се състои

от три етапа. По време на първата

фаза пилотна пробивна глава прави

сондаж от началния до крайния изкоп

по предварително определена тра-

ектория. Вторият етап включва

разширяването на сондажа, а трети-

ят – полагането на новата тръба.

Управляемото хоризонтално сонди-

ране обаче е приложимо единствено

за тръбопроводи с висока якост на

опън.

Микротунелирането представ-

лява монтаж на нов тръбопровод в

изкопан тунел с помощта на мик-

ротунелна машина, състояща се от

пробивна глава и хидравлична пре-

са. Разстоянието между началния

и крайния изкоп може да достигне

2000 метра или повече, в зависи-

мост от номиналния диаметър, гео-

логията и материала на водопрово-

да. След монтажа на първия

участък от тръбата, хидравлична-

та преса се свива и се спуска нова

тръба, като този процес продължа-

ва до достигането на крайната

шахта.
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