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SIV представя ERP решение за управление на ВиК дружества на Булаква 2014
SIV ще вземе участие на международната конференция Булаква 2014, която
ще се проведе в рамките на специализираното изложение Вода София между
28 и 29 май 2014 г. в ИЕЦ, София. Акцент в представянето на немската
компания ще бъде софтуерното решение за управление на връзките с клиентите и техническото управление на съоръженията kVASy, подходящо за водоснабдителни дружества. Уеб-базираното ERP решение се състои от четири
основни модула - kVASy Billing, kVASy Финанси, kVASy Технически активи и
kVASy CRM (Customer Relationship Management).
SIV е глобален доставчик на цялостни решения за компании, разпределящи
електрическа и топлоенергия, газ и вода, като предлага и своя собствена IT
инфраструктура, специализиран софтуер за интелигентно отчитане и разплащане, обслужване на клиентите, управление на услуги и консултации по процеси. Компанията, която е създадена през 1990 г., си сътрудничи със стратегически партньори като Oracle, IBM, E.ON, EVN и други софтуерни и технологични компании. В България SIV реализира дейността си посредством дъщерното дружество Ес Ай Ви.БГ.

Флоу Контрол стана представител на Politub в България
От месец март т. г. Флоу Контрол България е официален и ексклузивен
представител за територията на страната на френско-румънската компания
Politub, съобщиха за сп. Екология & Инфраструктура от офиса на компанията.
„Благодарение на добрите резултати, които постигаме (оптимално съотношение на цена-качество на доставяните материали), и успешното дългогодишно сътрудничество с нашите контрагенти, успяхме да спечелим доверието на един от най-успешните европейски производители на тръби и фитинги
за питейно-битови нужди. Това ни дава възможност да предложим на българските клиенти пълна гама полиетиленови тръби и фитинги“, коментираха от
Флоу Контрол.
„Politub произвежда полиетиленови тръби от средна и висока плътност
(PE80 и PE100) в диапазон от диаметри от Ф20 до Ф630 мм. Тръбите са
предназначени за пренос на вода, за кабелна защита, за дренаж, за пренос на
химикали, за напояване и други. Наскоро Politub включи в производствената си
гама и полиетиленови (resistant to crack) PE100RC тръби“, допълниха от компанията.
От 1999 г. Флоу Контрол доставя водопроводни, дренажни и канализационни
тръби и арматура за редица инфраструктурни проекти на територията на
България.

Конкурсът Загорка зелен фонд става национален
Конкурсът Загорка зелен фонд 2014 става национален, обявиха на специална
пресконференция организаторите от българската пивоварна компания Загорка. "Изданието през тази година включва провеждането на национален публичен конкурс, насочен към генериране на новаторски проекти за намаляване на
парниковите емисии или разхода на вода в градска среда. Конкурсът ще се
проведе на национално ниво и ще бъде отворен както към неправителствени
организации с нестопанска цел, така и към физически лица", уточни Нина
Владимирова, мениджър правни въпроси и корпоративни връзки.
Конкурсът обхваща проектните категории пасивна стая или офис, решения
за пестене на енергия и вода. Изискванията към кандидатстващите проекти
са: да не са концептуални, а практически изпълними; да използват за тяхната
реализация рециклируеми материали; да не представляват вече реализирани
или известни решения; да бъдат с максимална стойност на реализация до 50
000 лв.
Загорка предоставя и общ награден фонд от 22 000 лв. за първите три
отличени проекта, съответно 10 000 лв. за първо място, 7000 лв. за второ
място и 5000 лв. за трето място.
Проектите за участие в зеления конкурс ще се приемат от 1 май до 31 юли.
Оценяването ще бъде извършено през август от жури, в което ще участват
независими експерти и архитекти, представители на местната власт, неправителствени организации, медии и представители на пивоварната компания.
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Wilo България организира обиколка в пет български града
От 15 до 21 май т. г. се проведе серия от събития, които представиха
възможностите на помпите Wilo и арматурата на Oventrop, съобщиха за сп.
Екология & Инфраструктура от Вило България, организатор на тура. Мероприятията бяха насочени към инсталаторите и се проведоха при засилен интерес, допълниха от компанията.
Wilo Тур 2014 стартира на 15 май в Пловдив в хотел Империал. Обиколката
продължи с представяне в София (16 май, хотел Бест Уестърн Плюс Сити),
Русе (19 май, хотел Бест Уестърн Бистра и Галина), Шумен (20 май, хотел
Миналият век) и Варна (21 май, хотел-ресторант Бялата къща).
„Както и миналата година, Вило България представи новите продукти на
фирмата и организира викторина с много награди. Освен това оставихме
време за разтоварване след работния ден и създадохме приятна атмосфера
за неформални срещи и въпроси на инсталатори“, разказаха организаторите.

Химкомплект-Инженеринг взе участие в годишната среща на JWC International
На 24 и 25 март т. г. се проведе годишната среща на дистрибуторите на
фирма JWC International, съобщиха от Химкомплект-Инженеринг, представител
на компанията у нас. „Срещата се състоя в ретро-модерен семеен хотел край
провинциалното селище Уилмслоу, Англия. Представители от 28 страни в
Европа, Южна Африка и САЩ се събраха и очертаха възходящата линия на
продажби на съоръженията дробилки и дробилки с решетки „Монстер“ и авторитета, който тези „чудовища“ завоюват при решаване на практически
проблеми в тесни места от процеса на пречистване на отпадъчни води и
утайки“, заявиха от Химкомплект-Инженеринг.
„Повече от 10% е общият ръст на оборота в Европа за 2013 г. спрямо 2012
г., в който значителен дял имат продажбите в Русия и източноевропейските
страни, Германия и Франция.
Реализираните проекти с дробилки „Монстер“ в нашата страна са основание за Химкомплект-Инженеринг да вижда добри перспективи за пазара на тези
съоръжения в следващите години на фона по-високите екологични изисквания и
възникващи проблеми в експлоатацията на съществуващи канализационни помпени и пречиствателни станции“, допълниха от представителството.

България на второ място по намаляване на вредните емисии в ЕС
България заема второ място по процент на намаляване на отделяните
вредни емисии през 2013 г. в ЕС. Обявените данни са от последното изследване на Евростат, според които през миналата година емисиите на въглероден диоксид (CO2) в рамките на ЕС са намалели с 2,5%.
10,2% е намаляването на емисиите на България и Гърция. Нивата на отделяния СО2 са понижени в 22 държави членки през 2013 г.
Евростат отчита намаляване на вредните емисии в почти всички държави
членки с изключение на Дания, Естония, Португалия, Германия, Франция и Полша.
Данните от изследването са публикувани на официалния сайт на Статистическата служба на Европейския съюз.

В Стара Загора бе открит център за развитие на екологичната инфраструктура
Център за развитие на екологичната инфраструктура, който се намира в
лабораторията на бившия азотноторов завод в града, бе открит на 22 април,
информираха от областната администрация. Изграждането на центъра е
резултат от сътрудничество между Военната академия Г. С. Раковски и Балбок
Инженеринг и е реализирано с европейско финансиране.
„Опазването на околната среда и развитието на екологичната инфраструктура е особено важно за региона. Уверена съм, че в центъра ще работят
висококвалифицирани специалисти и експерти, което, от своя страна, означава и откриване на нови работни места“, каза по време на откриването
областният управител Живка Аладжова
Д-р Лилия Желязкова, изпълнителен директор на Балбок Инженеринг, уточни, че в центъра ще бъде извършвана научноизследователска, консултантска
и учебна дейност по управление на отпадъците. В рамките на работата на
звеното ще бъдат провеждани симпозиуми, конференции, семинари и изложби
чрез международно сътрудничество и партньорство.
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Европейската седмица за намаляване на отпадъците ще се проведе от 22 до
30 ноември
Тазгодишното издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците ще се проведе от 22 до 30 ноември, съобщиха за списанието от Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) – организатор на
инициативата в страната. Целта на инициативата е да се повиши осведомеността на гражданите за начините относно проблема с отпадъците в
Европа и да се насърчи дебатът по въпроси, свързани с ресурсната ефективност и кръговата икономика. „Благодарение на успеха на предишните си издания през 2009-2013 г. Европейската седмица за намаляване на отпадъците
продължава да играе ключова роля в повишаването на осведомеността на
гражданите. Всички участници, като училища, университети, администрации,
гражданите, неформални мрежи и бизнеса, ще осъществят различни дейности,
фокусирани върху редуцирането, рециклирането и повторната употреба, както и дейности за почистване“, информират от АСЕКОБ.

Семинар за европейските политики в областта на водите ще се състои в Брюксел
Специализиран семинар, който разяснява европейските политики в областта на водите, ще се проведе на 16 юни т. г. в Брюксел. Негов организатор
е Европейската асоциация по водите. “Водите и ролята на Европейския съюз
в опазването на водните ресурси ще бъдат поставени на фокус пред гражданите на Съюза и законотворците. Според изследване на Евробарометър през
2012 г. близо 68% от хората, живеещи в държави членки, определят проблемите с качеството на водите като сериозно затруднение. Планирането и
решенията, които се прилагат в управлението на водите, са все по-конкретно
структурирани от европейското право и инициативи, както и от приетите
международни конвенции“, коментират организаторите.

Близо 4200 т отпадъци са преработени в новата инсталация в Хан Богров
Над 1200 тона хранителни отпадъци и близо 3000 тона зелени отпадъци са
обработени в инсталацията за преработка на био- (хранителни) и зелени
отпадъци в Хан Богров, която бе пусната в експлоатация преди четири месеца. За този период от зелените отпадъци е получен компост, който към
момента е около 200 тона. „От инсталацията за биоотпадъци се произвежда
електричество, като общото му количество е 600 мегавата годишно при
максимален капацитет на натоварване. Сключен е договор с ЧЕЗ България за
продажбата на електроенергията“, обясни кметът на София Йорданка Фандъкова. Кметът информира още, че на 7 май е започнало сторителството на
инсталацията за механично и биологично третиране край с. Яна.
Инсталациите „Хан Богров“ бяха официално представени в края на януари
тази година. На площадката има две отделни технологични линии - за третиране на 24 000 тона годишно зелени отпадъци и 20 000 тона на година биоотпадъци от домакинствата и търговските обекти в София. След преработката
се получава и биогаз, който се преобразува в електрическа и топлинна енергия.

Европейска зелена седмица в Брюксел
Тазгодишното издание на Green Week, най-голямата годишна конференция,
свързана с европейската политика по околната среда, ще се състои от 3 до
5 юни в Брюксел. Темата на предстоящия форум ще бъде насочена към икономиката, оперираща в затворен цикъл, и ефективността на ресурсите и
отпадъците. „Затвореният цикъл на производство е логично решение за свят
с ограничени ресурси. Това е място, на което почти нищо не се губи, където
повторната употреба и преработването на продукти се превръща в правило,
a устойчивостта е вплетена в обществото“, коментират тематичната
насоченост организаторите.
„През 2014 г. Европeйската комисия ще отправи предложения за засилването
на потенциала на този вид икономика, като подчертае нуждата от промяна в
мисленето в тази посока“, допълват организаторите. В рамките на Green Week
ще бъде поставен фокус на управлението на отпадъците и как това рефлектира върху използването на ресурсите в ЕС, за да бъде постигната по-голяма
ефективност. Конференцията е отворена към обществеността и участието в
нея е безплатно. В рамките на Green Week е предвидено пространство за изложители и съпътстващи събития на територията на цяла Европа.
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интервю

Качеството е определящо при
избора на професионална техника
Ерол Халил, управител на ХЕРЦ-България ООД,
пред сп. Екология & Инфраструктура
През тази година ХЕРЦ чества 50годишен юбилей. Кои са ключовите
моменти в развитието на компанията и каква е структурата й в
момента?

Предисторията започва през 1936
г., когато в гр. Нойвийд, Германия се
създава семейно предприятие за
търговия с покривни материали. През
1964 г., виждайки огромния потенциал на пластмасите, настоящият собственик Франц-Йозеф Херц създава
фирма „ХЕРЦ-Пластмасови и топлинни технологии“. Следвайки световните тенденции на приложение
на пластмасите и опитвайки се да
ги изпреварва, ХЕРЦ е един от пионерите в тази област. Дейността
е концентрирана на територията на
Европа, за останалата част на света работи с партньори. От началото на 90-те години се откриват
представителства и производствени бази в Австрия, Унгария, Полша, а
през 2005 г. се създава ХЕРЦ-България ООД. С изключително богатия си
асортимент от уреди, машини, автомати и принадлежности ХЕРЦ се
стреми да покрие всяка сфера на
приложение на полимерите: хидроизолации, съдостроене, подови настилки, тръбопроводни инсталации,
хидротехнически съоръжения, реклама, авторемонт, платнища. В базата в Тирол, Австрия се произвежда
и пълна гама от въздухонагреватели и духалки за индустриално приложение в линии за технологично нагряване за ХВП, опаковъчна индустрия
и др.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Как оценявате пазарното присъствие на марката у нас?

Мога да го определя като добро. Не
е лесно да се пробие на пазар, където често продуктът се избира по
цена, а не по качество, но когато
става дума за професионална техника, компромиси не трябва да има.
Задължително е и сервизното обслужване да е на ниво! За да бъде цикълът
затворен, още със стъпването си в
България, ХЕРЦ оборудва безвъзмездно „Център за обучение на заварчици на пластмаса“ към Института по
заваряване. Това е правилната политика, за да предложим на клиента
пълен пакет от услуги и продукти –
обучение, консултиране, подходящо
оборудване и качествен сервиз.
Какви са иновациите в продуктовото ви портфолио и къде намират приложение?

Иновациите и патентите, вложени в нашите уреди, не са малко, например: керамичният заваръчен клин
в автоматите ни за двоен шев повишава с 50% скоростта на заваряване и то при по-качествена заварка; директното измерване на температурата на екструдата при заваръчните ни екструдери гарантира спазването на заваръчните параметри; освобождаване на едното
задвижващо колело при малките ни
автомати с горещ въздух прави
възможно заваряването по контур.
Всичко това цели качество на заваръчния процес и то при облекчена
работа на заварчика. ХЕРЦ произвежда и най-компактния и лек заваръ-
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чен автомат със самостоятелно
захранване MION, както и най-малкия
ръчен екструдер с шнеково подаване на стопилката MICRO.
Разкажете ни за някой от последните си проекти?

Някои от последните значими
обекти, изпълнени с наше оборудване са хвостохранилища на ТЕЦ Марица изток, покривна хидроизолация
в Асарел-Медет, тунелна хидроизолация в станциите на Метрополитен
София, сметищата в София, Гоце
Делчев, Кърджали, Варна, Ботевград,
съдове и резервоари за Агрополихим,
Свилоза, хранилища за петролни и химически продукти, канализационни
шахти и водопроводи по много водни цикли в страната.
Какви новости ще представите на
изложението „Вода София“?

Ще представим челни машини за
заваряване на тръби и ръчни заваръчни екструдери. Новото са моделите
от новата серия екструдери EXON.
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Предстои масовото
навлизане на умните
технологии в сектора
Петър Петров, оперативен директор в Industrial
Parts, пред сп. Екология & Инфраструктура
Какви новости да очакват от вас
посетителите?

Industrial Parts е водещ доставчик
на комплексни решения за управление потока на флуиди. В каква посока са насочени усилията ви през
последната година?

През последните години Индустриал Партс се утвърди като един от
водещите доставчици на индустриална арматура в България. За 15
години сме добре познати, но найвече като "фирмата за спирателна
и регулираща арматура". От 2012 г.
много активно развиваме най-младите си направления – Пречистване и
Индустрия. С гордост мога да кажа,
че формулата "световно доказали се
производители + местно разбиране
на пазара + професионална техническа консултация" е равна на успех.
Усилията на колегите в отдел Пречистване през тази година доведоха до първите договори за доставка
и изграждане. Другият отдел, който
подпомагаме с все повече човешки
ресурс, е енергетиката. Там работим по няколко проекта с ТЕЦ-вете,
АЕЦ и Лукойл. Предполагам не е далеч денят, в който Индустриал
Партс ще е синоним на малко пошироката оценка "доставчик на комплексни решения във водния и индустриален сектор".
Компанията ще участва на тазгодишното издание на Вода София.
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За нас Вода София 2014 е изцяло
насочена към Пречистване. През
последните години успяхме да спечелим доверието на водещи световни
имена в производството на решения
за пречистване и бихме искали да
представим част от тях на професионалистите в България. Поканили
сме фирми от Испания, Холандия,
Русия и Украйна в Пречистване, както и два от нашите най-важни доставчика на арматура Вато, България и Бермад, Израел. Гостите ще
могат да видят мостри на дискови
филтри, центрофуги и шнекови дехидратори, както и умалени модели
на пречиствателни станции за битови нужди. Бих препоръчал на всички да посетят паралелната конференция Булаква 2014, където Индустриал Партс ще изнесе 4 много интересни презентации.
Споделяте, че акцент в дейността
ви са решенията за пречистване на
води. Какви технологии предлагате в областта?

Работим в две направления – едното е доставка на оборудване за
всички етапи на пречиствателните
процеси в една пречиствателна
станция и по-конкретно механично
оборудване, машини за третиране и
оползотворяване на утайки, системи за складиране и дозиране на реагенти. Второто направление е доставката на комплексни решения за
пречистване на питейни, отпадъчни и различни видове индустриални
води. Технологията за пречистването е различна и зависи най-вече от
изходните качества на водите и от
крайните резултати, които трябва
да се постигнат. Работим с едни от
най-сериозните производители в
света, които предлагат решения в
целия технологичен спектър – от
най-простото като механично пречистване до комбинирано химично,
мембранни технологии, биологично
пречистване, включително набиращите все по-голяма популярност в
брой 2/2014
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Европа MBR (membrane bio reactors).
Разкажете ни за някои от наскоро
реализираните или настоящи проекти с ваше участие. Кой от тях
се оказа най-голямо предизвикателство и защо?

Наскоро спечелихме един доста
интересен и важен за нас обект доставката на оборудването за
ПСОВ Мездра. Предстоят ни и още
няколко, които спечелихме на първа
инстанция, но за тях ще мога да ви
разкажа друг път. Както знаете,
едно от най-сериозните предизвикателства, което в днешно време се
оказва затруднение за всички в бранша, е финансирането на такива сделки. Разминаването във времето на
плащанията от клиента и нашите
към производителите изискват концентрацията на всички от мениджмънт екипа, особено когато се
застъпят поръчки за няколко милиона. Независимо от всичко, това са
нормални неща и са "част от пакета" да си водещ доставчик – клиентите очакват най-добрите условия
от теб във всеки момент.
Какви промени очаквате да настъпят в технологично отношение
в следващите 10 години?

Очакванията ни в следващите
години са с навлизането на новите
технологии и спазването на европейските регулации да се движим все
повече в посока на т. нар. умни технологии. Това са технологии, които
оползотворяват всеки ресурс максимално – използват го ефективно,
рециклират го и го употребяват
отново. В следващите години всички системи ще стават и все "покомуникативни" и ще имаме данни за
мрежите, съоръженията и тяхната
работа в реално време. Така много
по-лесно, с по-малък финансов и човешки ресурс ще можем да постигаме по-добър контрол. За съжаление,
всички тези новости зависят от
деликатния баланс на планираните
инвестиционни разходи и правната
и регулаторна рамка у нас, но аз съм
оптимист.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

интервю

На Вода София 2014 ще
представим геосинтетични
материали на водещи
световни производители
инж. Цветелина Чобанова,
търговски директор в Юроком 2000,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Инж. Чобанова, Юроком 2000 е
утвърден доставчик на системи за ВиК и отопление на
българския пазар. Как съчетавате доказаните решения и
новите технологии в портфолиото си? Какви продукти
търсят клиентите ви най-често и за какъв тип проекти?
Технологичните иновации в нашата област са основно по посока подобрение на материалите, техните
свойства, качество и издръжливост.
Доказаните решения могат да се
изпълняват с нови технологични материали. Към момента основната ни
дейност е в областта на инфраструктурните проекти – основен доставчик сме на множество водни цикли,
пречиствателни станции, депа за
отпадъци, реконструкции на пътна и
железопътна инфраструктура.
Представете накратко някои
от решенията, които планирате да наложите на българския
пазар в бъдеще. На каква стратегия за промотирането им ще
се доверите?
В момента налагаме на пазара
двете си нови подразделения – геосинтетични материали и спирателна арматура. Смятаме, че има много какво да се направи, особено в
частта геосинтетика. Миналата
година започнахме със семинар на
тема „Геосинтетичните продукти
в инфраструктурните проекти“, на
който поканихме водещи строителЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

ни фирми, проектанти и служители
на министерства и общини. Смятаме и занапред да организираме подобни събития. Геосинтетиката ще
бъде основен акцент и на представянето ни на изложението Вода
София през май тази година.
Какво ви отличава от останалите доставчици на пазара?
Едно от нещата, което ни отличава, е, че сме комплексен доставчик. Предлагаме на нашите клиенти
решения за целия проект, бърза доставка, качествени продукти и коректно отношение. Но ние не смятаме себе си само за доставчик. Ние
сме партньори. Концепцията ни е да
влизаме в даден проект заедно със
строителя, целта ни е да доставим
най-доброто за проекта и заедно да
го завършим. Проектите многократно се изменят в течение на строителните дейности, на терена винаги изникват допълнителни въпроси.
В такива случаи трябва да имаш
надежден партньор, с когото да
обсъдиш ситуацията, за да се вземе
най-доброто и икономически обосновано решение.
Кое е водещо в отношенията
ви с персонала, клиентите и
контрагентите на фирмата?
Философията на мениджмънта на
компанията съвпада с мисленето на
целия екип на Юроком 2000. Всеки един
дава най-доброто от себе си за конкретния проект, независимо от стойността му или изпълнителя. Еднакви
l
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усилия полагаме за големи проекти,
фамилни къщи и малки домакински
ремонти. Нашето виждане е, че когато дадеш най-доброто от себе си
и предложиш най-добрия и икономически изгоден продукт, клиентът ще го
оцени и ще ти се довери, ще разбере,
че е избрал правилния партньор в
лицето на компанията.
Юроком 2000 участва на изложението Вода София 2014. Какви са очакванията ви във връзка
с това участие?
На изложението ще представим
геосинтетични материали на водещи световни производители – Bonar
Geosyntetics, CETCO, GSE и др. Материалите се използват основно за
изграждане и рекултивиране на депа
за отпадъци, пътна и железопътна
инфраструктура, мостове, тунели,
диги, брегови укрепвания и речни корита. Ще презентираме и промишлената арматура на BELVEN – Белгия, която предлагаме на българския
пазар.
Как планирате да провокирате
интереса на посетителите на
изложението?
Целта на представянето ни на
изложението е да се срещнем с нашите партньори, клиенти, проектанти, да поговорим с тях, да разменим
идеи и да чуем техните предложения
как да подобрим работата си. Надявам се, че в този взаимен процес ще
има различни неща, които ще провокират интереса на всеки.
11
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Райкомерс Конструкшън представи
иновативна технология за полагане
на студен асфалт
Райкомерс Конструкшън ЕАД
представи иновативна технология
за полагане на студен асфалт с
марката Ratec. Това се случи по време на специална техническа демонстрация, която се състоя пред фирмената централа в София. По време
на показното полагане гостите
имаха възможност да се запознаят
с множеството преимущества на
студения асфалт.
„Голямото предимство на студения асфалт марка Ratec се крие във
факта, че той може да бъде полаган
при всякакви метеoрологични условия, включително дъжд, сняг и минусови температури. Това го прави
подходящ за употреба през всички
сезони’’, подчерта търговският директор на Райкомерс Конструкшън
Николай Ботев. Той допълни, че студеният асфалт може да се прилага
при температури от -29 °С до + 49

°С, като притежава всички свойства
на конвенционалната гореща асфалтова смес, но полагането му не изисква предварително загряване и специално оборудване.
Технологията е подходяща за редица приложения в пътното строителство, включително за ремонт на
пътища, асфалтови пътеки и паркинги, за запълване на дупки и пукнатини по пътната настилка, както и за
полагане на цялостна настилка. Това
е единствената трайна алтернатива за аварийни ремонти през зимните месеци, подчертаха от Райкомерс по време на техническата демонстрация. „Студеният асфалт е
готов за употреба, което елиминира нуждата от допълнително смесване с други материали. Той позволява лесно уплътняване с виброплочи или малки виброваляци“, коментираха от фирмата.

„Изключителна специфика на студения асфалт с марка Ratec е, че
изработката му е базирана на основата на модифициран битум. В
производството му е използвана
технология на канадската компания
McAsphalt Industries Limited. Тя позволява студеният асфалт да има
същата гаранция при полагане, каквато е и на традиционно употребяваната гореща асфалтова смес“,
допълниха от Райкомерс Конструкшън.

H2O Accadueo 2014 ще се проведе в
Болоня през октомври
Тазгодишното издание на традиционното изложение за водния сектор
H2O Accadueo ще се проведе между 22
и 24 октомври в Болоня, Италия, съобщиха организаторите от Болонски
панаир. За поредна година международното биенале ще събере специалистите от сектора: производители на материали, технологии и оборудване, публични и частни дружества за интегрирано управление на
водните услуги, общински фирми и
строители. Досега събитието с над
20-годишна история се провеждаше
в гр. Ферара. Accadueo 2014 ще се
състои в изложбения комплекс
BolognaFiere, където по същото време ще се проведат и строителните
изложения SAIE и Smart City Exhibition.
„В последното издание на H2O през
2012 г. взеха участие 350 изложители, които представиха технологиите
си на изложбена площ от над 15 180
12

кв.м. Изложението посетиха над
6 700 гости, а в рамките на програмата се състояха общо 48 семинара“,
припомнят организаторите.
И през 2014 г. изложението ще
бъде съпътствано от конференции
и семинари на актуални теми в сектора: регулиране на водните услуги,
ефективно управление на водните
системи и загубите на вода, стратегии, техники и международни практики в областта на управлението на
водите, допълват от Bologna Fiere.
С подкрепата на Международната
асоциация по водите (IWA), на Federutility (Федерация на фирмите за
обществени услуги), мрежата SWAN
(Smart Water Networks) и на италиански експерти в управление на водите, изложението ще бъде домакин на
Международна конференция Water
Ideas 2014. В продължение на три дни
ще бъдат представени иновативни
брой 2/2014
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техники и приложения в управлението на градските води с акцент върху
участието на научните изследвания
и на текущи европейски проекти.
„Водният сектор продължава да
представлява интерес за индустрията и в същото време е от изключително значение за устойчивото развитие в екологичен аспект. Изложението H2O се превръща във важен
момент за размисъл по стратегически въпроси - от реформата на водните услуги до устойчиво развитие
и инвестиции“, добавят организаторите.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Биорок България представи
най-новия модул за малки
пречиствателни станции Biorock
25 на изложението IFAT 2014
Иновативното решение за пречистване работи изцяло без електричество
Биорок България представи малката пречиствателна станция Biorock
25 за пречистване на битови отпадни води на международното изложение за екологични технологии IFAT
2014 в Мюнхен, Германия. Посетителите на изложбения форум се запознаха с предимствата на иновативния водопречиствателен модул, който работи изцяло без ток. В допълнение, решението не изисква честа
и сложна поддръжка, както и допълнителни разходи.
„На международното изложение
IFAT представихме един нов и изключително ефективен продукт, който
е строго ориентиран към опазването на околната среда. Модулната
пречиствателна станция Biorock 25
е създадена на базата на една от
най-иновативните технологии за
пречистване на битови отпадни
води към този момент. Тя е подходяща за жилищни и търговски обекти,
както и за населени места, където
няма изградена местна канализационна система“, обясни Георги Йовков, управител на Биорок България.
Той допълни, че множеството
предимства от техническо и технологично естество на решенията за
пречистване на отпадни води Biorock

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

ги правят изключително конкурентни на конвенционалните водопречистващи технологии, като традиционните SBR или BBR системи, които се нуждаят от непрекъсната
консумация на електричество за
задвижване на различни механични
подсистеми. „Такива системи изискват регулярни сервизни обслужвания, което отнема доста време и
усилия, а често и много непредвидени разходи. Системите Biorock работят без допълнителни механични и
електронни компоненти и са найдоброто алтернативно решение за
приложения в областта на водопречистването, не само в ценови аспект, но и по отношение на екологичност и ефективност“, подчерта
управителят на Биорок.
При избора на пречиствателна
система за битови отпадни води се
препоръчва да се обърне сериозно
внимание на капацитета и показателите на пречистване, както и на
потенциалните експлоатационни
разходи за поддръжка. „Да не забравяме, че това е една дългосрочна
инвестиция“, добави г-н Йовков. Той
изтъкна, че системите Biorock са
бъдещето на водопречиствателните технологии, благодарение на

l

брой 2/2014

тяхната висока надеждност и уникална концепция, която позволява
лесна експлоатация и множество
ползи за потребителя в дългосрочен
план.
„Технологиите ни осигуряват
устойчиво качество и резултати.
Освен за околната среда, се грижим
и за спокойствието на клиентите
си, защото в системите, които
предлагаме, няма какво да се развали или счупи. Опасността от аварии
и непредвидени разходи е сведена до
минимум. Пазарът на водопречиствателни технологии в България
през последните години понесе доста неприятни разтърсвания. За
съжаление, контролът беше на нулево ниво. Сега, със завишаването на
изискванията и контрола, качествените продукти ще се откроят от
останалите, както е в Европа“, допълни Георги Йовков.
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Планираме много нови
проекти с български компании
Димитър Петров-Ганев,
регионален мениджър продажби за
Централна и Източна Европа на Херенкнехт
Уважаеми г-н Ганев, бихте ли представил основната дейност и корпоративната структура на
Херенкнехт?
Херенкнехт е технологичен и пазарен лидер в областта
на механизираните тунелни системи. Компанията е единственият в света доставчик на авангардни тунелно пробивни
машини за всички геоложки условия и диаметри - в диапазона
от 250 мм до 19 м. Продуктовата гама на Херенкнехт обх-

вативни специалисти,
които предоставят цялостни решения при тунелното строителство
чрез оборудване, специфично за всеки проект
и пакет от услуги по заявка на клиента. Предлагат се сепариращи
инсталации, лентови транспортни системи, навигационни
системи, подвижен състав и форми за укрепващи тунелни сегменти. Продуктовата гама на Херенкнехт включва и услуги
в областта на техническото консултиране, планиране и супервизия на тунелни проекти, както и кадрови решения за временно допълване на екипите на строителните площадки.
Херенкнехт разработва иновативни технически решения
за прокопаване на вертикални шахти до големи дълбочини, а
също и за успешно прокопаване на наклонени шахти за добив
на полезни изкопаеми. Компанията произвежда още високотехнологични HDD сондажни съоръжения с теглеща сила до
600 тона и дълбоко сондиращи съоръжения, които пробиват
вертикално до дълбочина от 6000 метра.

На какви иновативни решения и технологии е базирано портфолиото ви? Кои от тях ще бъдат
акценти в презентацията ви на Вода София 2014?

ваща машини, специално разработени по проект, както за
транспортни тунели (Traffic Tunnelling) и довеждащи и отвеждащи тунели (Utility Tunnelling), така и специално пробивно оборудване за минната индустрия.
Като част от Група Херенкнехт е сформиран екип от ино-
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Предлагаме широка гама от технологии за големи тунели
за пътища, магистрали, метро и влакове, малки тунели за
нефт и газопроводи, канализация, вода, електрически кабели
и модерни решения за минната индустрия. През 2010 и 2011
г. тунелно пробивни машини (ТBM) на Херенкнехт постигнаха успешен пробив под планината Готард (Швейцария) след
прокопаване на повече от 85 километра от най-дългия в света железопътен тунел (2х57 км).
За Вода София 2014 ще се фокусираме върху тунели за тръбопроводи и ще представим нашата микротунелираща технология. Специално внимание ще отделим на тунелите за заустване в море. Повече от половината от населението в света живее в рамките на 60 км от бреговата линия. Ето защо
строителството на тунели за заустване е ефективно и устойчиво решение за подобряване качеството на живот в
крайбрежните зони. С помощта на морските зауствания на
Херенкнехт отпадните води могат да бъдат отвеждани далеч от бреговете, което позволява по-доброто им разпространение, разпръскване и разреждане.
Конвенционалното поставяне на тръби за морски зауствания изисква тръбата да бъде подготвена на строителна-
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Разкажете повече за най-интересните проекти, реализирани в България и региона. На каква стратегия разчитате за успешното им осъществяване?
Всички наши микротунелиращи проекти бележат успех. В
София, с оборудване на Херенкнехт, вече са изпълнени 3 проекта с канализационни тръби ∅400, ∅600, ∅1200 и ∅1400 мм.
В рамките на проекта за морско заустване миналото лято в
Златни пясъци инсталирахме канализационни стъклопластови (GRP) тръби ∅800 мм на разстояние повече от 400 м. В
момента фирмено оборудване работи в Димитровград по инсталирането на две преминавания с метални обсадни тръби
∅1500 под железопътни линии на общо разстояние от 134 м.
Наред с микротунелните проекти, с тунелно пробивна машина (ТBМ) на Херенкнехт с диаметър 9,36 м бе успешно завършен тунела за втория лъч на Софийското метро.
та площадка. След това тръбата се издърпва над морското
дъно в правилната позиция, потапя се и се закотвя. Това би
могло да доведе до потенциално унищожение на красивите
български плажове. За сравнение, безизкопната тунелна технология има значително по-малко въздействие върху околната среда и съществуващата инфраструктура. Така тръбопроводът е по-добре защитен от увреждане и следователно
има по-дълъг живот.

В каква посока планирате бъдещото си развитие
в България? Какви са впечатленията ви от пазара
у нас и сътрудничествата, които сте развили?
Компанията ни е силно заинтересована от проектите за
водни цикли за управление на отпадните води, които се реализират в България. Вече имаме участие в няколко проекта
за инсталиране на подземни канализационни тръби с микротунелираща технология. Много от новите проекти са възможни благодарение на финансиране от Европейския съюз. Надявам се в България да се усвояват успешно отпусканите
средства със строежа на модерни канализационни и водоснабдителни мрежи в цялата страна. Ще съдействаме активно
в този процес.

Благодарение на дългогодишното ни сътрудничество с нашия местен представител - фирма ЛиД ООД - София, всички
наши български клиенти получават професионална подкрепа.
На практика ЛиД скъсява "пътя" между централата на Херенкнехт в Шванау, Германия и България. Вярваме, че технологиите ни са интересни за българския воден пазар и очакваме възможността да работим с българските компании по
много нови проекти.

Herrenknecht AG
D-77963 Schwanau, Germany
Tel.: +49 7824 302 431, Fax: +49 7824 302 364

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ
Големи усилия държавата трябва да положи за опазването на Черноморското крайбрежие, тъй като то е едно от
най-големите национални богатства. Първа крачка в тази
посока вече бе направена с изграждането на първото морско заустване в курортен комплекс Златни пясъци. Този проект осъществихме заедно с българската предприемаческа
компания Понсстройинженеринг.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Л и Д ООД
София 1225, ул. "Христо Станишев" N 26-28
Тел.: 029366127, GSM 0887 203740
факс: 02 9366036, e-поща: office@lid-bg.com
www.lid-bg.com
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Стратегия за развитие и управление
на водоснабдяването и канализацията
в Република България 2014-2023 г.

Н

а 2 април т. г. Министерски
съвет прие Стратегия за развитие
и управление на водоснабдяването и
канализацията в Република България
за периода 2014-2023 г. Документът
бе изготвен съвместно с Международната банка за възстановяване и
развитие (Световната банка) в рамките на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“. Документът
актуализира основните цели и приоритети на сектора, както и конкретни предложения за изпълнение и
финансиране на политиките за постигането им за периода.
„България се отличава с много
висок обхват на водоснабдяването,
а качеството на водата отговаря
на стандартите, като се уточнява, че в над 95% от случаите тя
отговаря на стандартите“, се казва в Стратегията. Важен извод в
документа е, че инвестициите в
сектора са далеч под необходимото
ниво за поддържане на добро каче-

ство на водата и непрекъснатост
на услугата в дългосрочен план.
Дължината на водопреносната и водоразпределителната мрежа се
изчислява на над 75 000 км, от които около 30 000 км са изградени
преди 1970 г. Според цитирана оценка на Световната банка необходимите разходи за рехабилитация и
подмяна на мрежата са между 650
и 800 млн. лева годишно. В същото
време действително направените
инвестиции във водоснабдяване от
2007 г. насам възлизат на по-малко
от 200 млн. лева годишно. „Това
показва, че рехабилитация и подмяна на мрежата се извършват, но с
по-бавни темпове, отколкото е
необходимо. Авариите по мрежата
и загубите на вода са много високи
в сравнение с други европейски
страни. Като причина в документа
е посочена старата водопроводна
мрежа, изградена от некачествени
материали или неположена технически правилно, което се съчетава

Изпълнението на предвидените действия
ще допринесе за развитието на отрасъла
Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на
Закона за водите. В нея е направен подробен анализ на актуалното състояние на отрасъла
към момента и са определени приоритетите в развитието му в средносрочен план.
Заложените стратегически цели са: осигуряване на съответствие с европейските директиви в областта на водите; отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически
устойчив; цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите, а качеството на услугите и ефикасността на ВиК операторите да съответстват на добрите
европейски практики.
Състоянието на ВиК инфраструктурата в момента не е добро, има високи загуби на
вода във водоснабдителните системи, недоизградена е инфраструктурата за отвеждане
и пречистване на отпадъчни води.
За изпълнение на целите на стратегията се предвижда пълното усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз, допълнителни капиталови инвестиции за ВиК
отрасъла, повишаване на ефективността на дружествата в него.
Изпълнението на предвидените в стратегията действия ще допринесе за постигане на
визията за развитието на отрасъла – превръщането му във финансово, технически и
екологично устойчив, предоставящ услуги с високо качество на социално поносими за
потребителите цени.
Министерство на регионалното развитие, пресцентър
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с липса на превантивна поддръжка.
Рехабилитацията и подмяната по
мрежата се извършват предимно
вследствие на аварии“, се коментира в документа.
Конкретните посочени мерки обхващат различни аспекти на проблема. „ Търсенето на решение за липсата на ефективност във ВиК отрасъла е задължително“, се заявява
в Стратегията. Изразява се желание за следване на общоевропейската тенденция за консолидация на
водния сектор: „ВиК стратегията
цели изграждането на отрасъл с наймного 28 регионални дружества с цел
постигането на ефективност и високо качество на услугите. Според
документа сега действащият Закон
за водите непременно трябва да
бъде приложен, за да бъдат премахнати пречките, оставащи пред решаването на проблемите със собствеността и управлението на активите. Важен аспект за успешното развитие на сектора е асоциациите по ВиК да станат напълно функциониращи.“ Документът налага
тезата за необходимост от оптимизация на задълженията при реализацията на ВиК проекти. Препоръчва се повишаване автономията, която да бъде допълнена от минимални изисквания за капацитет и квалификация. Предлагат се два подхода
за реализация на предложените мерки, а именно: чрез изменения в действащото законодателство или
чрез нов Закон за водоснабдяване и
канализация.
За коментар относно Стратегията се обърнахме към Министерството на регионалното развитие
и към Българската асоциация по
водите в лицето на нейния председател инж. Иван Иванов. Темата продължава в следващия брой
на сп. Екология & Инфраструктура с мнения на други страни, заинтересовани от документа.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Усилията трябва да се насочат
към по-добро регулиране на сектора
инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите,
пред сп. Екология & Инфраструктура
Как бихте оценили стратегията за
развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.? С каква
нагласа я посрещат ВиК дружествата и ангажираните в отрасъла?

Смятам, че този документ ясно и
точно посочва натрупаните през
годините проблеми в отрасъл ВиК.
Стратегическата цел и визия за
отрасъла са добре формулирани,
което допълва и развива приетата
на 21 ноември 2012 г. от НС Национална стратегия за водния сектор в
Република България.
Това, което бих искал да има в
Стратегията, но не можах да открия, е по-категорично изразени
стъпки за решаване на проблемите.
В някаква степен този документ
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изглежда повече на доклад, изготвен
от консултант, а не на документ, зад
който застава правителството.
Залага се много силно на консолидацията на ВиК дружествата, като се
посочва, че трябва да станат 28, но
аз лично не съм убеден с цифри и
факти, че това е най-силният фактор за подобряване на състоянието
на отрасъла. Мисля, че по-важно е
първоначално усилията да се насочат в подобряване на регулирането
в сектора, повишаване качеството
на текущия контрол върху ВиК операторите, повишаване на квалификацията на служителите и ръководителите на ВиК дружествата.
Също така към по-адекватно заплащане и премахване на "паразитните"
харчове, които водят до абсолютно
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неоправдано изтичане на налични
средства от отрасъла в различни
посоки, включително в държавния
бюджет. След това консолидацията
ще се наложи по естествен път.
Не виждам никакви стратегически цели относно качеството на влаганите материали в критичната
инфраструктура, рисковете, свързани с евентуалната липса на стратегически суровини, например хлор, прилагането на иновативни решения,
решаване на проблемите свързани с
енергийната ефективност и отпадъците от процесите на пречистване.
Действително, от една страна, това
са неща, залегнали в други държавни
документи или са обект на отделни
политики, но мисля, че трябва да се
направи паралел към тях при изпълне-
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нието Стратегията. Най-важното е,
че липсват няколко смели стратегически решения, които експертите и
ангажираните в сектора очакват от
години, а именно създаването на специализиран Закон за отрасъл ВиК и
отделянето на водния регулатор от
енергийния. Изготвянето на закона се
отлага за неопределено време, а разделянето на регулатора въобще не се
обсъжда. Това е причината много
колеги да изразяват съмнение, че
тази Стратегия ще промени с нещо
ситуацията.
Аз оставам оптимист, защото
виждам в тази Стратегия и в подхода при създаването й позитивен
сигнал за това, че ВиК общността
може да работи съвместно и да
търси решения за изход от ситуацията. БАВ също беше активен участник в работата по нея.
Какви са прогнозите ви в посока
реализация на стратегическите
цели, заложени в документа? Къде
очаквате да възникнат най-много
пречки?

Смятам, че една част от стратегическите цели ще бъде изпълнена,
но друга бързо ще бъде забравена по-
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ради липсата на лидерство в отрасъл ВиК, което да го води еднозначно напред. Като естествен лидер
в случая изглежда МРР, но то на
практика не отговаря за всички политики в сектора и е съсредоточено в управлението на ВиК дружествата с държавно участие. Ролята на
ДКЕВР е много важна и силна, но не
съм сигурен, че тази институция има
визия за развитие на сектора извън
преките си задължения. Ролята на
областните ВиК асоциации тепърва
ще се изяснява. Силно заинтересовани за постигане на целите на стратегията са в МОСВ, защото това
може да се яви условие за усвояване
на средствата по ОП Околна среда
2014 - 2020 г., но поради многото
ангажименти, свързани с всички
аспекти на околната среда, отрасъл
ВиК едва ли ще бъде основен фокус
за това министерство.
На фона на институционалната
бъркотия вероятността Стратегията да остане едно добро пожелание
е много голяма. Натискът от ЕК за
повече ред в отрасъла с цел осигуряване на устойчивост на инвестициите от оперативните програми е
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този, които ми дава увереност, че
част от мерките в документа няма
да останат само на книга.
Има ли готовност отрасълът активно да усвоява отпусканите
средства?

Отрасълът има готовност да усвоява както средствата по ОПОС,
така и евентуалните държавни субсидии, стига да ги има. При добре
направени и одобрени работещи бизнес планове на ВиК операторите,
мисля, че положителните резултати
ще дойдат бързо. За целта обаче
ДКЕВР трябва да излезе от позицията на критик и контрольор на ВиК
операторите и да стане техен партньор в подготовката на същите.
Смятам, че очертаващата се възможност ВиК операторите да станат бенефициенти по ОПОС 2014 2020 г. ще спомогне много от дефектите от сегашния програмен период да бъдат решени. Най-вече това
ще допринесе за изпълнението на
голяма част от заложените мерки в
Стратегията, като например развиване на експертен потенциал в операторите, изпълнение на регионалните планове, консолидация и т.н.
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Дозиране на
химикали във води
Х

имичните методи за обработване на вода за питейни цели зависят най-вече от избраните химични
вещества с оксидиращи и биоцидни
свойства. Те се използват за отстраняването на нежелани примеси
във водата, за дезинфекция на питейната вода, за пречистване на отпадни или промишлени води. Сред найшироко използваните химични вещества са хлорът, натриевият и калциевият хипохлорит, озонът, хлор
диоксидът и др. За дозиране на точното им количество, необходимо
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както в процесите на дезинфекция
на водата, така и в останалите
процеси на третиране на водите
като флокулация, коагулация, отстраняването на фосфати, често се
използват дозиращи помпи.

Хлориране
Хлорът е високоефективен оксидант и дезинфектант, с който се
унищожават почти всички микроорганизми, дори при ниски нива на концентрация. Сред предимствата на
химикала е дълготрайното му действие. В процеса на третиране на
водата с хлор, хлорът се добавя под
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формата на елементарен хлор (газ),
разтвор на натриев хипохлорит или
сух калциев хипохлорит. Елементарният хлор при нормално налягане е
токсичен, жълто-зелен газ, който се
втечнява при високо налягане. Той е
много ефективен при отстраняването на почти всички патогенни микробни организми и се счита за подходящ както за първична, така и за
вторична дезинфекция. При използването на елементарен хлор, той обикновено се съхранява в цилиндър под
течна форма. От цилиндъра през
вентил, работещ при налягане пониско от атмосферното, хлорът се
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подава към дюза, намираща се в
тръбата, по която тече водата. Тъй
като водата се подава под високо
налягане през дюза на Вентури, се
създава вакуум, който увлича хлора
във водния поток. За да се гарантира ефективно отстраняване на патогенните организми, е необходимо
след инжектирането на хлора да се
осигури достатъчно смесване и време за контакт.
Ефективността на обеззаразяване на отпадните води с чист хлор
зависи от неговата разтворимост
във вода, която се променя под
въздействието на фактори като
налягане, температура и стойност
на pH. Оптимални за разтварянето
на хлора се считат условия на ниска
температура и високо налягане на
водата. Добре е, също така, да се
има предвид, че с увеличаване на
недисоциираните молекули хипохлориста киселина, бактерицидният
ефект се увеличава, и обратно. Също
така, при обеззаразяването на отпадните води с хлор е необходимо да
се обърне сериозно внимание на оп-
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ределянето на дозите от реагента,
необходими за пълно унищожаване на
потенциално опасните микроорганизми, намиращи се във водата.
Обикновено оразмерителното количество на активния хлор се приема
в зависимост от степента на пречистване на отпадните води например след механично пречистване то
е 10 g/m3; след непълно биологично
пречистване - 5 g/m3, а след пълно
биологично пречистване - 3 g/m3.
Точната доза често се определя
в процеса на експлоатация на пречиствателната станция. Дозата на
реагента се коригира и в зависимост
от количеството остатъчен хлор в
пречистената вода. Специалистите
препоръчват концентрацията на
остатъчния активен хлор да бъде
най-малко 1,5 g/m 3 след контакт
между хлора и водата в продължение
на 30 минути.

Обеззаразяване на
водата с натриев и
калциев хипохлорит
В използвания за дезинфекция раз-
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твор на натриев хипохлорит, хлорът
обикновено е от около 5 докъм 15%.
Негово предимство е по-лесната му
поддръжка, но, от друга страна, той
е силно корозионно агресивен. Също
така, натриевият хипохлорит се
разлага, поради което не се препоръчва съхраняването му повече от един
месец. Мястото, на което се съхранява, е необходимо да бъде сухо,
тъмно и студено. Обикновено, преди да се подаде към водоснабдителна тръба, той се смесва с вода, след
което чрез помпа се подава към
тръбата в точно определено количество.
Натриевият хипохлорит се получава при хидролизата на концентриран разтвор от натриев хлорид
(NaCl). Процесът се осъществява в
електролизери с графитни електроди. Процесът на производство на
натриевия хипохлорит се счита за
по-лесно осъществим в сравнение с
подготовката на чист хлор за обеззаразяване на отпадните води.
Натриевият хипохлорит се приема за много добра алтернатива на
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чистия хлор, като постиганата
ефективност на обеззаразяване на
отпадните води е съпоставима с
тази на хлора. Принципно, ефективно обеззаразяване на пречистената вода с натриев хипохлорит се
получава при концентрация 1,5 - 3,5
mg/dm3.
За дезинфекция на отпадните
води може да се използва и хлорна
вар, която съдържа 32-36% активен
хлор. Счита се за подходяща предимно за малки пречиствателни
станции с производителност до
1000 m3/d.
Калциевият хипохлорит е бяло,
твърдо вещество, съдържащо около 65% хлор и лесно разтворимо във
вода. Използването му е свързано
с известни трудности поради корозионната му агресивност и силната миризма. Добре е да се има
предвид, че при взаимодействието
му с органични материали като
дърво, тъкани и петролни продукти може да генерира достатъчно
топлина за предизвикване на пожар
или експлозия. Подаването му към
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системата за дезинфекция може да
е по същия начин, както натриевия
хипохлорит, с предварително разтваряне във вода и последващо подаване посредством дозиращи помпи.
Като недостатъци при дозирането му специалистите посочват "неразтворимите" съставки: калциев
карбонат, калциев хидроксид, които
трябва да бъдат отстранени от
киселините в дозиращите уреди с
допълнително дозиране, иначе може
да се причини блокиране на дозирането.

Обеззаразяване на
водата с озон
Озонът е един от най-мощните
природни окислители, чийто окислителни свойства превъзхождат значително тези на чистия хлор. Той
притежава висок окислителен потенциал и това осигурява бързо и
пълно протичане на реакциите във
водните разтвори. Озонът влиза в
активна реакция с много минерални
и органични съединения и притежа-
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ва силно бактерицидно действие.
Обеззаразяването на отпадните
води с озон се приема за един от найчистите и безопасни методи, тъй
като след приключване на реакцията озонът се разпада или се трансформира в безопасни съединения.
Това на практика изключва възможността чист озон да попадне в пречистената вода.
Озонът се явява алотропна форма на кислорода. Образува се от
кислорода при поглъщане на топлина. Характерно за молекулата на
озона е, че тя е неустойчива и лесно
дисоциира във въздух и във вода,
превръщайки се в кислород. По-голямата активност на озона в сравнение с молекулния кислород обикновено се обяснява с факта, че процесът
на разлагане се съпровожда с отделяне на енергия. Принципно, скоростта на разпадане на озона нараства
с увеличаване на концентрацията, рН
и температурата на водата.
При използването на озон за обеззаразяване на отпадните води се
постигат няколко ефекта: окислява-
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не на неорганичните и органичните
вещества; високо бактерицидно
действие (до 99,8%); водата едновременно се обезцветява, обезмирисява и се обогатява с кислород. Като
предимство на озонирането се посочва и фактът, че не се внасят
химични реагенти и не се увеличава
солевият състав на пречистената
вода. Количеството на подавания
озон е 5 mg на един литър обработвана вода. Концентрацията на остатъчното количество на озона е
0,5 mg/dm3.
Самото обеззаразяване на водата
протича, като в подготвената за
обеззаразяване и подадена към контактната камера вода се въвежда
въздушно-озонова смес. Тъй като
озонът се явява умерено разтворим
газ, добре е подаването на въздушно-озоновата смес в контактната
камера да е с помощта на дозиращи
помпи. Необходимо е също системата да може да осигури ефективно
диспергиране на озоно-въздушната
смес, тъй като ефективността зависи от контакта на водата със
сместа. Времето за контакт на
озона с водата е много малко – от 5
до 20 минути, но поради силните
окислителни свойства на озона, то
е достатъчно за обеззаразяването
на отпадните води. След завършването на реакцията окисленият озон
се разпада на кислород, който се
трансформира във вода и ОН. В практиката обеззаразяването на отпадните води с озон в повечето случаи
се използва не като самостоятелен
метод, а в качеството си на метод,
съпътстващ хлорирането на водата.
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Обеззаразяване на
водата с хлор диоксид
Хлор диоксидът е прекият заместник на газообразния хлор. Той съчетава всички негови предимства и
преодолява недостатъците му – не
се влияе от стойността на pH и
температурата на водата и няма
остатъчен вкус или мирис. Най-широко приложение намира при обработката на затворени кръгове с
топла вода в болници, спа центрове, топлоцентрали и други. Дозирането му се извършва като двете
основни суровини (солна киселина и
натриев хлорит) се смесват в реактор и се подават в третирания
воден поток под налягане. Процесът
се осъществява на порции или на
база обратна връзка от сензор за
съдържание на хлор диоксид във водата.

Дозиране на химикалите
За да се осигури подаването на
точното количество химични вещества, често се използват дозиращи
помпи. Сред причините те да са
предпочитаното решение е възможността лесно да се променя количеството на дозираните химични вещества в зависимост от условията
на процеса. Те позволяват работа с
широк кръг от корозионно активни
или вискозни течности, както и с
киселини, основи и разтворители.
Разнообразните приложения определят и разнообразието от конструктивни решения и използвани материали. Често използвани материали
за преносната част на дозиращите
помпи са пластмасата, термопластичните полимери или неръждаема-

брой 2/2014

l

та стомана. За уплътнителните
части на помпите се използват предимно EPDM (Hypalon), FPM (Viton) и
PTFE (Teflon). Особеното при тези
помпи е, че те обединяват в един
компактен уред трите отделни функции на процеса на дозиране - изпомпване, измерване и регулиране. От
различните конструкции в практиката най-широко използвани са мембранните дозиращи помпи. Характерно за тях е отсъствието на утечки,
което се дължи на факта, че мембраната служи за уплътнение между
пренасяната течност и околната
среда. Мембранните помпи имат два
клапана - по един на смукателната
и на нагнетателната страна. Принципът им на работа се състои в
засмукване на определен обем течност през смукателния клапан, който при обратния ход на мембраната
се нагнетява през изпускателния
клапан към нагнетателния тръбопровод.
По отношение на основните характеристики е добре да се има
предвид, че при дозиращите помпи
по-важни характеристики се явяват
максималният изходящ поток, максималното изходящо налягане, размерът на входа и на изхода на помпата. Специфична тяхна особеност
е и фактът, че създаваното от тях
налягане не е мигновено, а с натрупване, и е с точно определена големина, достатъчна за преодоляване на
насрещното налягане в тръбопровода. Дебитът обикновено се определя по два основни начина - опитно или
емпирично.
При оразмеряване на дозиращите
помпи обикновено се препоръчва
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помпата да се оразмери така, че
максималният очакван дебит да е от
порядъка на 85 до 95% от възможностите на помпата, което позволява работа и с по-голям дебит при
необходимост. От друга страна,
минималният дебит не бива да пада
под 10%. По-малкият дебит би се
отразил негативно на точността на
помпата.

Основни видове
дозиращи помпи
Дозиращите помпи могат да
бъдат механично задвижвани мембранни дозиращи помпи, хидравлично
задвижвани дозиращи помпи, бутални дозиращи помпи и перисталтични. Често дозиращите помпи биват
категоризирани спрямо задвижващото устройство. В този случай се
различават соленоидни (електромагнитни) дозиращи помпи и помпи, задвижвани с двигател. При дозиращите помпи, задвижвани с двигател, в
зависимост от вида на двигателя се
различават следните видове: помпи
с обикновен асинхронен двигател,
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помпи със синхронен двигател и
цифрови дозиращи помпи, в конструкцията на които се използват два
вида двигатели: стъпков с електронно регулиране и безколекторен постояннотоков двигател с електронно регулиране. При работа с максимален дебит стъпковият (или безколекторният) двигател функционира
непрекъснато и продължителността
на смукателния и нагнетателния ход
са еднакви. При намаляване на дебита на двигателя той все още работи непрекъснато и смукателният
ход запазва продължителността си.
За разлика от него продължителността на нагнетателния ход се увеличава. Това означава, че цифровите
помпи контролират дебита посредством промяна на оборотите по
време на нагнетателния ход.
Съществуват всички основания
да се твърди, че цифровите дозиращи помпи предлагат най-добрите
характеристики и възможности за
управление. Тъй като обикновено
работят със скъпоструващи химикали, по-високата точност гарантира
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ефективното им използване чрез
генериране на значителни икономически ползи от пестенето на химикали и енергия. В същото време оптималните характеристики на цифровите дозиращи помпи осигуряват
безпроблемна работа с вискозни
течности например.
Важни елементи от конструкцията им, имащи определяща роля за
постигането на добрите им експлоатационни характеристики, са:
зъбният ремък между двигателя и
коляно-мотовилковия механизъм води
до сигурност и точност в предаването на движението; двойният смукателен обратен клапан, който осигурява сигурно и плътно изолиране на
смукателната страна на помпата;
сензорът за дебит, който показва
теоретичния работен статут на
помпата, а и сигнализира за наличието на утечки. Някои конструкции
залагат на инсталирането на двойна мембрана и сензор за утечки. По
този начин специалистите по поддръжката получават информация при
скъсване на основната мембрана,

23

екология
както и за продължаване работата
на помпата с втората мембрана.
Решението се използва при отговорни непрекъснати процеси, в които
спирането на работата на дозиращата помпа не е желателно и дори
невъзможно.
Съвременните цифрови дозиращи
помпи могат да бъдат снабдени с
допълнителен модул за комуникация,
който позволява следенето и управлението на всички параметри на
помпата.
Буталните дозиращи помпи осигуряват висока точност и налягане, но
работата им винаги е съпроводена с
утечки около буталото и затова
намират по-ограничено приложение.
Перисталтичните помпи са изключително подходящи при дозиране
на вискозни и абразивни суровини.
Основно предимство е липсата на
клапани и уплътнения, а работният
флуид е в контакт само с маркуча.
Специалистите препоръчват преди инсталирането на избрания тип
дозираща помпа да се направи оценка на условията на работа на пом-
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пата - дали помпата ще работи на
открито или на закрито, наличието
на прах, изпарения и други. При работа на помпата на открито е добре
тя да е защитена от пряка слънчева светлина. По отношение на околната температура повечето дозиращи помпи могат да работят при
ниски температури. Когато се предвижда помпата да работи при подобни условия, може да се наложи защита от замръзване и проследяване на
температурата. При работа на помпата с корозионно агресивни среди
се препоръчва използването на специални покрития.

Методи за управление на
дозирането
Съществуват няколко начина за
управление на дозирането - пропорционално дозиране; дозиране с обратна връзка; дозиране на порции.
Според направени проучвания, пропорционалното дозиране е най-широко прилагано в практиката. Основно изискване при него е дозиращата
помпа да е свързана с разходомер.
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Пропорционалното дозиране, макар и
широко разпространено, не е универсален метод. Например то не се
използва при системите за корекция
на рН и дезинфекциращите системи.
Характерно за тях е, че ефектът от
дозирането се измерва със съответен датчик - сензор за рН след дозиране на киселина или основа. В зависимост от измерената стойност се
подава съответен сигнал към помпата. Подобен метод е познат като
затворено-контурно дозиране с обратна връзка. В тези случаи дебитът на водата е приблизително
постоянен. Съответно, дебитът на
дозиращата помпа е пропорционален
на разликата между очакваната (зададената) и реалната (измерената)
концентрация на химикала. В приложения, в които дебитът на водата
не е постоянен, се използват и двата метода за управление - пропорционално и затворено-контурно.
Порционното дозиране се основава на подаването на импулс, след
който се пропуска определена доза
за даден период от време.
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Мембранни
биореактори
П

речистването на отпадни
води посредством мембранни биореактори към момента е сравнително нова технология, която се очаква в бъдеще да намира все по-голямо приложение. Предпоставките за
това не са малко. Сред тях са
възможностите за пречистване
както на битови, така и на промишлени отпадни води и фактът, че при
използването й е възможно от схемата на пречистване на водата да
отпаднат съоръжения, предназначени за отделяне на твърди частици
чрез утаяване, като утаителите
например. С мембранните системи
е възможно постигането на пълна
дезинфекция на пречистваните
отпадни води. Технологията е подходяща и за отстраняване на амоняк от промишлени отпадни води.
След третирането в мембранен
биореактор получената вода може
директно да се използва за различ-
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ни санитарни дейности като измиване на помещения например. При
пречистване на битови отпадни
води получената пречистена вода е
с достатъчно високо качество, за
да може да бъде заустена директно в естествени водоеми или да се
използва за напояване на зелени площи.

Особености на
технологията
Традиционно използваните съоръжения за биологично пречистване на
отпадните води се характеризират
с редица недостатъци като голям
обем на самите съоръжения и недостатъчна степен на очистване на
водите, което налага използването
на съоръжения за допълнително третиране на отпадните води. От своя
страна, мембранните технологии
позволяват достигането на необходимото качество на пречистените води благодарение на съчетаването на биологично третиране с
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помощта на активна утайка и механична мембранна филтрация. По този
начин се постига оптимално използване на предимствата на биологичните и мембранните процеси, като
се изключват техните недостатъци.
Това, което отличава мембранните биореактори (MBR) от конвенционалните пречиствателни съоръжения за биологично пречистване с
биобасейни, е наличието на мембранен блок.
Самият мембранен биореактор
конструктивно представлява аериран биореактор с потопен или
външен мембранен блок. Постъпващите в реактора отпадни води предварително преминават през механично пречистване. Процесът на разделяне на пречистената вода и активната утайка се осъществява с помощта на микро- и ултрафилтрационни мембрани, чрез които се филтрира утайковата смес. Благодарение
на мембранния модул концентрация-

25

екология
рушаване на процеса на обработка
особено на процеси като нитрификация и денитрификация. Мембранните биореактори са устойчиви на
промени в концентрацията на органични съединения, прахови частици,
азотни съединения, както и на трудно окисляващи се вещества с промишлен произход, благодарение на
възможността за работа с високи
дози активна утайка. Също така, при
рязко увеличаване на натоварването с органични замърсители и неразтворени вещества, увеличаването
на биомасата не води до необходимост от увеличаване на изхвърлянето на излишна активна утайка и не
се наблюдават нарушения в процеса
нитрификация.

Напорна и вакуумна
филтрация
та на активна утайка е много висока и се постига много добро пречистване на водите.
Мембранните технологии

позволяват увеличаване
на количеството
активна утайка
в реактора до два три пъти, което позволява да се повиши окислителната мощност на биореактора и да
отпадне необходимостта от третиране на водата във вторични утаители и преминаването й през филтри за допречистване. В същото време, високата концентрация на утайки повишава производителността и
позволява значително намаляване на
размера на самия реактор, което
намалява заеманата от него площ.
Получената пречистена вода с
високо качество след реактора се
отвежда за окончателно обеззаразяване, а активната утайка се връща
обратно.
Високата концентрация на активна утайка в мембранните биореактори позволява също те да работят
в условия на ниско натоварване,
което създава резерв по отношение
на окисляващата способност, повишава устойчивостта на активната
утайка към колебания в състава на
отпадните води и пикови натоварвания, гарантира постоянно качество на пречистване. От друга
страна, по-високата концентрация
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на активна утайка увеличава многократно окислителната мощност на
съоръжението като цяло, което позволява третиране на висококонцентрирани отпадни води, съдържащи
органични вещества.
Размерът на флокулите на активната утайка в мембранните биореактори е от 5 до 10 пъти по-малък
в сравнение с конвенционалните
биореактори. По този начин се постига по-голяма контактна зона
между активната утайка и микроорганизмите в отпадните води, повишава се ефективността на поглъщане на инертни вещества, тежки
метали, следи от замърсители от
активната утайка.
Тъй като порите на мембраната
са по-малки от размерите на клетките на микроорганизмите (по-специално бактериите), в реакторите
протича частична дезинфекция на
водата. Ефективността на отстраняване на бактерии е от порядъка на
99.999%, а на вируси - 99.9%. След
мембранния биореактор пречистената вода може да бъде използвана
директно за непитейни цели.

Устойчивост на промени
в концентрацията на
замърсителите
Известно е, че при стандартното решение биореактор – вторичен
утаител, колебанията в активната
утайка са основната причина за наброй 2/2014

l

Филтрацията в мембранните системи протича под налягане или под
действието на вакуум. В първия случай се използва помпа за подаване на
отпадните води към мембранния
блок, а във втория мембранният блок
е потопен в биореактора и филтрацията протича под действието на
вакуум, създаден на вътрешната
повърхност на мембранното влакно.
Пречистената вода постъпва в
напорен тръбопровод за обеззаразяване, а активната утайка остава в
мембранния резервоар и се поддържа
в суспендирано състояние с помощта на вградената в него система за
аерация. Обикновено аерирането е
чрез подаване на сгъстен въздух от
въздуходувна станция.

Мембранни модули
В практиката се използват основно три вида мембранни модули – кухи,
плоски и тръбни модули.
Плоските мембранни модули представляват две плоски мембрани,
разделени от дренаж и запечатани
по периметъра. Една от отличителните им характеристики е, че те
могат да работят ефективно под
влияние на гравитационните сили. По
този начин те осигуряват оптимални експлоатационни характеристики и на тяхна база може да се проектира както цялостна (модулна), така
и стационарна инсталация с висока
производителност.
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Конструкцията на тръбните мембранни модули е аналогична на устройството на тръбните топлообменници, което води до достатъчно ниска плътност и минимална
склонност към замърсяване, а така
също позволява и смяна на мембраната.
Към момента най-разпространени са кухите мембранни модули. Това
се дължи преди всичко на високата
им плътност, икономичност и износоустойчивост. Обикновено един
такъв мембранен модул включва около 10-20 мембранни касети. Във всяка касета са разположени от 5 до 15
снопа кухи мембранни влакна, които
обикновено са с външен диаметър от
около 2 mm и дължина 2 m. Всеки сноп
се състои от 100 до около 1000
мембранни влакна и е оборудван с
обща тръба за отвеждане на филтрата. Съвкупността от нишки формира мембранен модул с размер на
порите обикновено от порядъка на
0,01-0,1 микрона. Подобен малък размер на порите се явява физическа бариера за навлизане на организми от
активната утайка с размер, по-го-

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

лям от 0,5 микрона, което дава
възможност за разделяне на активната утайка от отпадни води и намаляване на концентрацията на суспендираните твърди частици в пречистена вода до 1 mg/l или по-малко.
За изработка на мембранните
модули се използват различни полимерни материали като полипропилен,
полиетилен, поливинилхлорид, така
също керамика и други. В зависимост
от необходимата производителност, отделните мембранни модули
могат да се обединят в мембранен
блок. Броят на мембранните модули
в блока може да бъде увеличено при
необходимост от повишаване на
производителността на системата.

Основни предимства и
недостатъци на
мембранните реактори
Сред посочваните предимства на
мембранните биореактори са осигуряването на пълно филтриране на
всички суспензии и примеси, съдържащи се в отпадните води. Отпада
необходимостта от използването на
реагенти за обеззаразяване на от-
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падните води. Мембранните биореактори също така осигуряват устойчивост към изменението на качествата на отпадните води. Производителността може да бъде променяна, без това да оказва влияние
на протичането на процеса.
Като основни недостатъци на
тези биореактори обикновено се
посочват високите експлоатационни разходи на самите мембрани поради необходимостта от периодично почистване и подмяна. Необходима е сложна система за управление.
При увеличаване на съдържанието на
активна утайка трудно се осигуряват необходимите условия на аерация.
Последните технически иновации
и значителното намаляване на
стойността на мембранните модули допринасят за нарастващата популярност на мембранни биореактори. За успешното прилагане на технологията свидетелства фактът,
че на пазара се появяват нови мембранни реактори, както и повишаването на мощността на тези устройства.
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Регулатори за защита от
воден удар в помпени системи
от Dorot Control Valves
HTI България е партньор на глобалния производител на решения за водния сектор Dorot Control Valves. Компанията предлага иновативно решение за защита от воден удар в помпени системи - защитни регулатори с марка Dorot.
Хидравличният удар в напорни
тръбопроводи се проявява в рязък
преход от един стационарен режим
на движение на водата (или покой)
към друг и се изразява в периодични
изменения на скоростта и налягането в системата. Явлението е
свързано с вълнообразно разпространение на фронтове на повишено
или понижено налягане (ударни
вълни), чиято амплитуда постепенно затихва поради триенето в
тръбопровода. Процесите са съпроводени с характерен шум в напорните тръбопроводи и често стават
причина за тяхното разрушаване.
Промяната в скоростта на водния
поток в помпени системи води до
възникването на воден (или хидравличен) удар. Той представлява последователност от вълни с променливо
налягане (по-високо или по-ниско от
нормалното). Водните удари с високо налягане могат да спукат тръбите и да повредят различни компоненти на помпените системи (възвратни вентили, водомери, въздушни клапани). Ниското налягане може да до-
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веде до възникването на вакуум, който да причини
хлътване, огъване и счупване
на тръбата под влиянието на
различни външни въздействия. Една от най-честите
причини за хидравличен удар
е внезапното спиране на помпената система.

Последователност
от водни удари при
внезапно спиране на
помпите
След внезапно спиране на помпите, налягането в отводната тръба
пада под нормалното. Ниското налягане се разпространява под формата на вълна в отводната мрежа. В
локалните пикове по дължината на
тръбопровода може да се получи
разделяне на водната колона, в която обикновено има газови джобове,
въвеждани от въздушни или вакуум
вентили. Тъй като хидравличният
наклон е обърнат, се генерира обратен поток от пиковото ниво. Обратният поток пълни газовите джобове и бива спрян от затворените
възвратни вентили. Събирането на
водните колони и внезапното спиране на потока от вентилите водят
до промяна на скоростта му и до
генериране на вълна с високо налягане. Високото налягане кара водния
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поток да се задвижи в оригиналната посока, което отново поражда
вълна с ниско налягане и т.н.

Регулатори за защита от
воден удар в помпени
системи
Регулаторът за защита от воден
удар се монтира на разклонение на
главната тръба, под възвратните
клапани в помпената система. Той
се отваря мигновено при първата
вълна с ниско налягане и остава
отворен докато обратният поток се
нормализира. Потокът бива изведен
от системата, вместо да се блъска
в затворените възвратни вентили.
Това предотвратява внезапната
промяна в скоростта на водния поток, която поражда вълната с високо налягане. Когато налягането се
възстанови, защитният регулатор
бавно се затваря.
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Норд Авторециклинг – организация по
оползотворяване на отработени масла
Важно е да участвате в колективна система за отработени масла
"НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ" АД е една от първите организации по оползотворяване на отработени масла,
с надлежно разрешение съгласно
изискванията на Закона за управление на отпадъците.
В нашата колективна система членуват производители и вносители на
отработени масла, които имат нормативни задължения за постигане на
определени цели за събиране и оползотворяване на старите масла, в съответствие с един от основните
принципи на екологичното законодателство, а именно "отговорност на
производителя". Вече няколко поредни
години успешно изпълняваме тези цели на нашите членове.
Ефектът от дейността на Организацията, е постигането на устойчиво и екологосъобразно управление
на отработените масла, изграждането на ефективна и екологосъобразна
система за управление на отработените масла, чрез мрежа от съоръжения и площадки за извършване на дейности с тези отпадъци.
Отработените масла или т.нар. отпадъчни масла, поставят сериозни предизвикателства пред всички държави,
включително и България, заели се със
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задачата с разделното им събиране и
правилното им третиране. Основните
източници на тези отпадъци са домакинствата, търговските и промишлените обекти и сервизите.
Събирането, съхраняването, транспортирането и предаването за регенериране на разделно събраните
отпадъчни масла, се извършва от наши подизпълнители, специализирани
фирми, по договор с НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ. Те са с дългогодишен опит
в дейностите с такива отпадъци,
притежават съответните разрешителни съгласно действащото законодателство, снабдени са с високо специализирана техника и оборудване,
имат водещи позиции на пазара в България и отговарят на всички екологични изисквания. Наши договорни
партньори са и фирмите, извършващи дейности по регенериране и оползотворяване на отпадъчните масла.
Сред ефектите от дейността ни са
и намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и
ресурси и осигуряване на чиста околна
среда за нас и нашите деца.
В партньорство с дружеството работят и "Норд Елрециклинг" АД - организация, която управлява дейностите
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по събиране и третиране на негодни
за употреба батерии и акумулатори и
"Норд Гуми" ЕАД, организация, която управлява дейностите с излезли от
употреба гуми. И двете дружества са
колективни системи, към които могат
да се включат съответните производители и вносители.
Ако Вие сте лице, което пуска на пазара масла, може да се присъедините
към нашата колективна система, като сключите договор с нас и ние поемем изпълнението на Вашите нормативните цели за събиране и оползотворяване на отработени масла.
Ако Вие сте лице, което образува
такива отпадъци, може да се присъедините към нашите усилия за чиста
околна среда, като ги предадете на
един от нашите специализирани центрове за събиране. Заедно, не следва
да допускаме нерегламентираното изгаряне на тези отпадъци, тъй като те
формират значителни емисии от различни замърсители на въздуха, които са
изключително опасни както за околната среда, така и за човешкото здраве.
Повече информация може да намерите на нашия сайт:
www.nordrecycling.com
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Наредба за
отработените масла
и отпадъчните
нефтопродукти
Събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване
и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти

Е

жегодно страните от ЕС образуват около 1,3 млрд. тона отпадъци, като 40 млн. тона от тях са
опасни за природата и човешкото
здраве. Част от опасните отпадъци са отработените масла - смазочни или индустриални масла на минерална основа, които вече не са годни за употреба, включително отработени моторни и трансмисионни,
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турбинни и хидравлични масла. Отработените масла са неразградими
при естествени условия и замърсяват трайно и необратимо природата. Изследвания сочат, че един
литър отработено масло може да
замърси 1000 литра вода, а при неконтролираното изгаряне на 5 литра масло може да се замърси въздух,
необходим на човек за три години.
Третирането на отработените
масла у нас е регламентирано от
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Наредбата за отработените масла
и отпадъчните нефтопродукти, в
сила от началото на миналата година. С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на
масла и разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Наредбата регламентира предотвратяването и ограничаването на замърсяването на възду-
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ха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото
здраве и околната среда в резултат
на третирането и транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. В документа са
посочени и мерките, които трябва
да предприемат лицата, пускащи
масла на пазара, за разделното събиране, оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните в резултат на тяхната употреба отработени масла без риск за човешкото здраве и околната среда и за
постигане на целта за оползотворяване. Разпоредбата регламентира и
въвеждането и функционирането на
екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по
третиране и транспортиране на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Приоритет е
оползотворяването чрез
регенериране
Отработените масла приоритетно се оползотворяват чрез регенериране в случаите, когато техническите и икономическите условия го
позволяват. Когато условията не
позволяват отработените масла да
се регенерират, те се изгарят с
оползотворяване на енергията. Ко32

гато и това не е възможно, се осигурява съхраняването и предаването им за обезвреждане. Лицата, извършващи дейности по третиране
на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти, трябва да притежават съответните разрешителни.

Събиране и съхраняване
Съгласно наредбата, организациите по оползотворяване на отработени масла и лицата, които пускат
на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, създават
системи за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла.
Те трябва да осигурят разделно
събиране на маслата, образувани в
автосервизи при смяна на масла,
разделно събиране на отработените
масла от местата за смяна на масла или тези, които се образуват от
експлоатацията на техника и оборудване, от площадките за предварително съхраняване. Системите
също така трябва да осигурят предаването на събраните отработени масла на съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане, в случай че техническите,
икономическите и организационните
условия не позволяват тяхното оползотворяване. Като изискване е посочено въвеждането на системи за
брой 2/2014
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събиране на отработени масла да не
възпрепятства функционирането на
съществуващите системи за събиране на битови отпадъци, както и
разделното събиране на други масово разпространени отпадъци.
Събирането и/или съхраняването
на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти се извършва: в места за смяна на отработени масла;
на площадки за предварително
съхраняване по смисъла на допълнителните разпоредби на ЗУО - в резултат на експлоатацията на техника и оборудване; в събирателни
пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките,
на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Тези места, както и приемателните резервоари и съдове за събиране, трябва да отговарят на специфични изисквания, посочени в Наредбата.

Транспортиране
Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се транспортират със специализирани транспортни средства при спазване изискванията на Наредба № 46 от 2001
г. за железопътен превоз на опасни
товари и наредбата по чл. 43, ал. 1
ЗУО или специализирани плавателни
средства (при спазване изискванията на Наредба № 15 от 2004 г. за
предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни
товари и Наредба № 5 от 2004 г. за
корабните документи).

Регенериране на масла и
нефтопродукти
При регенерирането на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти трябва да се предотвратяват възможните вредни въздействия
върху човешкото здраве и околната
среда в резултат на експлоатацията на инсталациите за регенериране. Във възможно най-висока степен
трябва да се намали количеството
на неизбежните остатъци след регенерирането на отработени масла
и отпадъчни нефтопродукти, както
и съдържанието на опасни вещества
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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в тях. Получените в резултат на
регенерирането базови масла не
трябва да съдържат вещества,
представляващи опасни отпадъци
(по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗУО) и да
не съдържат над 0,005 масови процента полихлорирани бифенили (ПХБ).
Полихлорираните бифенили са устойчиви органични замърсители от групата на промишлените химикали,
които притежават токсични свойства, устойчиви са на разграждане,
натрупват се в организмите, пренасят се по въздуха, водата и чрез
мигриращите биологични видове
през международните граници и се
отлагат далече от мястото на
тяхното изпускане, където се акумулират в сухоземните и водните екосистеми. Поради тази причина не се
допуска регенериране на отработени масла, съдържащи над 0,005 масови процента ПХБ. Те се обезвреждат
съгласно наредбата по чл. 43, ал. 1
ЗУО.
Съоръженията и инсталациите, в
които се извършват дейностите по
оползотворяване и/или обезврежда-
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не на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, подлежащи на
издаване на комплексно разрешително, трябва да осигурят прилагането
на най-добрите налични техники.

Изисквания при
предаването и
приемането на
отработени масла и
отпадъчни
нефтопродукти
Лицата, при чиято дейност се
образуват отработени масла и/или
отпадъчни нефтопродукти, както и
притежателите на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти,
ги предават за оползотворяване и/
или обезвреждане на оторизирани
лица въз основа на писмен договор
или ги оползотворяват и/или обезвреждат в собствени съоръжения в
съответствие с разпоредбите на
ЗУО и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му. При предаване, транспортиране и приемане
на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти товародателят
попълва идентификационен доку-
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мент по образец, а лицата, извършващи дейности по оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, осигуряват входящ контрол на
приеманите отпадъци. Взема се
представителна проба за изпитване с цел установяване съответствието на вида, състава и свойствата
им, определени от технологията на
съответното съоръжение или инсталацията за събиране, оползотворяване и/или обезвреждане. Представителната проба се разделя на две
контролни проби и една арбитражна проба. От контролните проби
една остава за лицето, което извършва предаването на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти, а другата от двете
контролни проби - за лицето, което
извършва приемането на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти. Извършват се анализи за съдържание на ПХБ и хлор в
отработените масла преди оползотворяването и/или обезвреждането
им съгласно посочените в Наредбата стандарти.
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Оползотворяване
на пепелите от
топлоелектроцентралите
Р

аботата на топлоелектроцентралите, използващи като гориво за
производствата на топло- и електроенергия твърди горива като въглища, е свързана с отделянето на големи количества отпадъци под формата на сгур, пепелина и гипс. Тези
отпадъци създават реална опасност
за околната среда. Те замърсяват
почвите, водите, въздуха. Големите
количества отпадъци и необходимостта от големи свободни пространства за тяхното депониране са сред
основните причини дa се търсят
методи за тяхното ефективно преработване и оползотворяване. От
друга страна, пепелите от
топлоелектрoцентралите се считат подходящи за използване за
запълване на шахти и кариери, за
структуриране на почви и други.
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Приложение намират и в циментовата промишленост.
В нашата страна към момента
масово използвани като гориво са
лигнитните въглища местно производство, които са с високо пепелно
съдържание. Количеството отделяни пепели е около 6-7 милиона тона
(доклад ОВОС). От тях по-голяма
част се депонира. Оползотворява се
една малка част около 20-25% основно в циментовата промишленост.

Състав на пепелите
Пепелите, отделени от топлоелектроцентралите, са съставени от
фини частици, цветът на които
варира от светлокафяв до сив и
черен. Те имат различна форма и
размер. Различават се и по състав,
повърхностни характеристики и
вътрешна структура. Обикновено
размерът им варира в широки грани-
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ци.
По химичен състав пепелите представляват оксидни материали, чийто състав зависи до голяма степен
от изходната суровина и условията
на изгаряне. В състава им влизат
микроелементи с различно процентно съдържание, сред които алуминий,
магнезий, калций, желязо, натрий,
водород С, калий К, сяра S и други.
Пепелите могат да съдържат и следи от цветни метали, редки и редкоземни елементи и др., които могат
да бъдат токсични или представляват ценни елементи.
Минералният състав на пепелите
също се определя в зависимост от
използваните въглища и от начина
на изгаряне. В повечето случаи пепелите се характеризират със сложен минерален състав, който се различава съществено от този на изходните горива. Сред често сре-
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щаните минерали в пепелите са
кварц, корунд, гипс, хематит и други. В пепелите се съдържат и магнитни минерали. Обикновено това са
железни съединения.

Екологични проблеми
Принципно, пепелите от ТЕЦ се
считат за неопасни отпадъци, независимо от факта, че в тях се
съдържат немалко токсични елементи. Основните екологични проблеми
са свързани с големите количества,
които се отделят и в особеностите на разпределението на токсичните елементи в тях, които създават реална опасност от застрашаване здравето на хората, замърсяване на почвата, което може да
доведе до изменения в нейната
структура и нарушаване на химичното равновесие. При депониране пепелите създават реална опасност
от замърсяване на повърхностни и
подпочвени води. Пепелите съдържат и радиоактивни елементи,
които могат да доведат до повишаване на радиоактивния фонд около
депата, а също така съществува
опасност от попадането на тези
елементи в почвата и водите.

Методи за
оползотворяване
Възможно е прилагането на различни методи за преработка и оползотворяване на пепелите от ТЕЦ.
Както вече бе споменато, един от
най-разпространените е депонирането. Друга по-широко използвана
възможност е използването в строителната промишленост за производството на бетон, хоросан, циментови блокове и други. Приложение
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намират и в керамичната промишленост и селското стопанство. Могат
да се използват и в областта на
опазването на околната среда.
Депонирането, макар и най-разпространеният метод, е и най-неефективният. Обикновено е в обособени за целта депа. Използва се и
крайбрежно и дълбоководно депониране.
Използването на пепелите в строителната промишленост е сред найчесто прилаганите методи за оползотворяване на пепелите. Те се използват при производството на
бетон и свързващи разтвори и оказват положителен ефект върху качествата на бетона. Наблюдават се
подобрения в технологичните му
характеристики като увеличаване
на якостта, повишаване на устойчивостта на измиване, по-ниска водо-
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пропускливост и други. Добре е да се
има предвид обаче, че съгласно издадения от Европейския съюз стандарт BCEN 450 пепелите, получени
от изгарянето на лигнитни въглища,
не могат де се използват директно
в производството на бетон.
Пепелите се използват и за производство на други строителни изделия като блокове, тухли и т.н.,
които се характеризират с добри
механични свойства е по-малко тегло. Намират приложение и при производството на изделия за пътища
и тротоари и др. Използват се и за
производството на порьозни гранулирани материали, които могат да
се използват като пълнители в различни материали и т.н.
В производството на цимент
пепелите се използват преди всички за производство на портландци-
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мент като компонент на сместа за клинкера, като
използването на пепели води до облекчаване на технологичния процес.
В керамичната промишленост пепелите се счита за
подходящи за производството на тухли, керемиди, плочи и други определящи фактори за приложимостта им в
керамичната промишленост са размерът на частиците, съдържанието на алуминий, силиций и стъкловидни
материали и ниското съдържание на сяра, желязо, тежки метали. Високото съдържание на железни оксиди ограничава тяхното използване поради негативното влияние върху качествата на получената керамика.
Според направени проучвания, в малки количества
пепелите могат да се използват за влагане в почвата.
Подобно приложение обаче поставя много високи изисквания към използваните пепели и съдържащите се в тях
елементи, което силно ограничава приложимостта им
и налага те предварително да бъдат обработени и
пречистени от токсични вещества, неразтворими съединения и други.
В областта на околната среда се счита, че пепелите могат да бъдат използвани за рекултивиране на ерозирали земни площи, на сметища за битови и промишлени отпадъци, за запълване и изравняване на терени и
други, както и за пречистване на замърсени води, преработка на утайки и други.
Приложението им при пречистване на замърсени води
се определя от добрите им адсорбционни свойства. При
преработката на утайки прибавянето на пепели до

голяма степен намалява тяхното влагосъдържание, а
полученият продукт е подходящ за съхранение.
Пепелите могат да бъдат подложени и на биохимично третиране, при което от тях се извличат полезните компоненти. Биохимичното третиране се прилага и
за намаляване на риска от замърсяване на околната среда
при депониране на пепелите.
Пепелите биха могли да се използват и в металургичната промишленост за извличане на алуминий, въглерод,
желязо и други.

Използване на пепелите в пътното и
подземното строителство
Сред използваните методи за оползотворяване на
пепелите от ТЕЦ у нас е използването им в строителството на пътища. Те се използват като пълнител в
битумни покриващи и носещи слоеве, като съставна
част в хидравлично свързаните носещи слоеве, като
материал при изграждането на диги, като суровина за
покриване и рекултивиране на депа, като материал за
гасене на пожари в мини и други. При използването на
пепелите за подобни цели не се налага тяхното предварително преработване. Пепелите, които се считат за
подходящи за употреба в подобни приложения, са предимно тези, получени от донбаски въглища с течно
шлакоотделяне.

Оползотворяване на пепелите в
България
Според направени анализи на пепелите на една от
топлоелектроцентралите в България - ТЕЦ Република,
те могат да бъдат използвани за производството на
цимент, което води до повишаване производителността на пещите, намаляване разхода на гориво и запазване на активността на клинкера, намаляване на генерираните количества СО2. Подходящи са и за производство
на бетон, бетонови изделия и строителни разтвори,
като подобряват обработваемостта и консистенцията на сместа, повишават корозионната устойчивост
на бетоните и на армирането в тях, понижават топлоотделянето при хидратацията и втвърдяването на
бетона, подобряват водонепропускливостта. По предварителни изчисления икономията от замяната с пепел
достига 18-20 лв. минус транспортните разходи. Пепелите могат да бъдат използвани и в пътното строителство за стабилизиране на почвения материал, от
които са изградени основите на пътищата, като заместител на минералното брашно и цимента, като пълнители в асфалтови (асфалтово-бетонни) смеси, укрепване
на брегове. Могат да се използват и при производство
на тухли и други строителни материали и изделия. При
замяната на пясъка с пепели в количество 20% от масата за производство на 1000 броя условни тухли икономията ще възлезе на около 25 лв. от намаления на
разхода на гориво и намаление от разлика в цената на
пясъка.
От своя страна, Топлофикация Сливен оползотворява пепелите, като ги продава на заводи, произвеждащи
бетонови смеси.
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Икономическа зона
София – Божурище
В

средата на изминалата година стартира изграждането на
един от най-големите инфраструктурни проекти у нас - Икономическа зона София - Божурище. В момента тя е един от приоритетните
проекти на Национална компания индустриални зони (НКИЗ) – държавно
дружество с едноличен собственик
на капитала Министерството на
икономиката и енергетиката на
България. Компанията е специализирана в изграждането, развитието
и управлението на индустриални
зони и иновационни центрове. „Понастоящем НКИЗ е собственик и
управлява три действащи свободни
зони и развива пет нови проекта.
Икономическа Зона София – Божурище е най-мащабният от тях, както
и най-голямата нова икономическа
зона в България като цяло“, заявиха
за списанието от Национална компания индустриални зони.
Зоната се простира върху площ
от над 2 550 000 м2 и се развива на
два етапа - фаза I (581 000 м2) и фаза
II (1 914 000 м2). Завършени са процедури по изработване на подробен
устройствен план (ПУП), вследствие на който законният статут
на земята е определен като територия от вида „индустриална и
бизнес зона“. Към момента вече е
осигурено електрозахранване във
фаза I. Предвижда се и алтернативен електропровод за независимо
електрозахранване, два водоснабдителни тръбопровода, снабдяване с
природен газ, локална пречиствателна станция за отпадни води
(ПСОВ) с външна канализация. „Телекомуникациите ще бъдат подсигурени от мощни оптични линии,
38

като ще се вземе предвид бъдещият растеж на икономическата зона
и предстоящият напредък в IT решенията и очакванията на клиентите“, споделиха от НКИЗ.

Разположение на
Икономическа зона
София - Божурище
Зоната се намира на югозапад от
гр. София, на 13 км от центъра на
града и на 23 км от Летище София.
Икономическа зона София - Божурище е в непосредствена близост до
международната пътна артерия,
свързваща Европа с Азия – паневропейски транспортен коридор №IV.
Магистралата в направление
Гърция се намира на приблизително
5 км от зоната, а магистралата в
посока Черно море – на 30 км. В допълнение, средносрочният план за развитие на гр. София предвижда изграждане на метростанция непосредствено до икономическата зона,
което е от съществено значение за
придвижването на нарастващата
работна сила.
По протежение на югоизточната
граница на икономическата зона
преминава жп линия, която осигурява отлична възможност за изгражброй 2/2014
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дането на интермодален товарен
терминал на територията на зоната, където за тази цел са предвидени 350 000 м2. Интермодалният терминал е не само икономически изпълним и географски оправдан, но и
ще спомогне за диверсифицирането
на профила на инвеститорите в
Икономическа зона София – Божурище.

Предназначение
на териториите
в икономическата
зона:
n индустриален парк за чисти про-

изводствени дейности;
n логистична база и интермодален

терминал с връзки към пътния и
жп транспорт;
n високотехнологичен център;
n административен и бизнес
център.
Зоната е проектирана с предимно производствено предназначение
като база за развитие на съвременни и чисти производства. Към момента са обособени общо 56 урегулирани поземлени имота за застрояване
с промишлени цели, като за всеки
терен има задължителен минимум
зелени площи.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Развитие на проекта
В средата на 2013 г. стартира
строителната дейност по довеждащата инфраструктура на Икономическата зона, съгласно изискванията на първите инвеститори, които
установиха своя бизнес в нея. Тъй
като тази част от Зоната (фаза I)
се намира непосредствено до входа,
тя осигурява точки за достъп до
всички основни комунални услуги.
Впоследствие те ще се разширят
към вътрешността и ще бъдат
създадени нови, по-мощни връзки в
съответствие с нарастващите
нужди на новите инвеститори.
Към момента е приключено проектирането и частичното изграждане на външни и вътрешни комунални
услуги. До края на 2014 г. ще бъде
извършен основен ремонт на съществуващи сгради за административни цели и офиси и ще продължи изграждането на основната инфраструктура на фаза I, което ще приключи до края на 2015 г., съвместно
с провеждането на финални преговори с инвеститори за интермодален
терминал, административни центрове и други спомагателни елементи на инфраструктурата.

Предимства за
инвеститорите
Икономическа зона София – Божурище е уникална инвестиционна дестинация, подходяща за позициониране на производствени, логистични и аутсорсинг центрове, центрове за иновации и научноразвойна
дейност. Зоната е с ключово функционално разположение и в непосредствена близост до столицата –
район с добре развита инфраструктура и логистика. Концентрацията
на големи университети с технически и икономически специалности, а
също и елитни езикови и професионални училища, е предпоставка за
наличието на висококвалифицирана,
многоезична работна ръка.
„ НКИЗ осигурява допълнителни
услуги и стимули на инвеститорите,
предоставяйки им възможност да
работят при най-благоприятни времеви, материални, административни и инфраструктурни условия. В
допълнение, НКИЗ работи в тясно
сътрудничество с Българска агенция
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за инвестиции и потенциалните
инвеститори имат възможността
да се възползват от допълнителни
стимули от страна на БАИ. Сертифицираните инвеститори по Закона
за насърчаване на инвестициите
(ЗНИ) получават редица облекчения,
сред които финансова подкрепа,
съдействие във връзка с държавните институции, индивидуално административно обслужване със съкратени срокове и ускорени процедури.
Всичко това, наред с предимствата на бизнес климата в страната –
наличието на нисък корпоративен
данък, сравнително най-ниски оперативни разходи и нива на работна
заплата спрямо останалите държави в ЕС, макроикономическа и финансова стабилност и стратегическо
географско положение на страната
като мост между Европа и Азия,
допринася за силните позиции на
Икономическа зона София – Божурище, правейки я изключително привлекателна дестинация както за местни, така и за чуждестранни инвеститори“, допълниха от НКИЗ.

Първите инвеститори в
зоната
През април 2013 г. НКИЗ подписа
договор с немския инвеститор БерХелла Термоконтрол (Behr-Hella
Thermocontrol) за строежа на нови
промишлени съоръжения и център за
научноизследователска и развойна
дейност за проектиране и производство на контролни табла за автомобилни климатични системи. Изl
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граждането на производствената
база започна съвместно с началото
на строителството на базовата
инфраструктура, което се извършва
от НКИЗ. Строителството започна
в началото на юли 2013 г. и се очаква влизането в експлоатация на
производствените мощности да се
състои през септември т. г., с което ще бъдат открити около 350
работни места.
Пет високотехнологични български компании – Ацом, АРК Метрология, Иновас, Неона и Волаком, ще
реализират инвестиции на територията на Икономическа зона София
– Божурище с общ размер близо 6 млн.
лв. Очакваните работни места в
производствените бази на тези компании са до 250. Началото на реализацията на инвестиционните намерения на тези компании ще започне
още тази година и инвестиционните проекти ще бъдат завършени в
периода септември 2014 г. – декември 2015 г.
В ход са преговори и с редица
други компании за осъществяване на
конкретни проекти на територията
на зоната. До момента най-силен
интерес към Икономическа зона
София – Божурище проявяват компании от автомобилната промишленост и от сферата на високите
технологии.
Във връзка с окончателно завършените устройствени процедури на
имотите, съставляващи Икономическа зона София – Божурище, и напредващите процудери по изграждане на довеждащата инфраструктура, НКИЗ работи все по-активно по
привличане на български и чуждестранни компании за реализиране на
техните инвестиционни намерения
в рамките на зоната, допълниха от
компанията.
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