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накратко
"Химкомплект-Инженеринг" АД с 50-годишнина
„Воден от мисията „Традиция, професионализъм, качество“, нашият колектив от отлични специалисти е в първата десятка на страната за инженерингови, архитектурни и консултантски дейности“, с гордост отбелязват от
фирмата по случай своя 50-годишен юбилей.
„В основата - през далечната 1962 г., е първата инженерингова организация
за проучване и проектиране на химическата промишленост и металургията.
От тогава нашето дружество преминава през „Химпроект“ - като комплексен
институт за проучване и проектиране и по-късно инженерингова стопанска
организация, за да се развие в годините на прехода от акционерно дружество
със 100% държавно участие до Химкомплект-Инженеринг - 100% частно дружество за маркетинг, инженеринг, управление в проектирането, строителството и монтажа от 2001 г.“, очертават своето развитие от компанията.
„Нашите проекти носят знаците за качество и отговорно отношение към
околната среда, здравето и безопасността при работа, разработени с найсъвременните програми и технически средства за проектиране, те са здравия
фундамент за технологическото обновяване на химическа и газова промишленост и на цветната ни металургия“, свързват от „Химкомплект“ притежаваните сертификати с приноса си в развитието на родната индустрия.

Солвей Соди спечели награда за Инвеститор в околна среда
На 23 февруари т. г. по време на официална церемония по връчването на
Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите, компанията Солвей Соди получи наградата Инвеститор в околна среда.
„Наградите се връчват в шест категории, като Инвеститор в околна среда
е най-специална, защото дава правото на отличените компании да се състезават за Европейската награда за околна среда през 2014 г.“, информираха
организаторите.
Солвей Соди получи наградата от заместник-министъра на икономиката,
енергетиката и туризма – Жулиета Хубенова, присъдена за изграждането на
нов котел в дъщерната си компания – ТЕЦ Девен.
„Инсталацията за комбинирано производство на Солвей Соди е изградена по
модерна технология, единствена по рода си не само в България, но и в Европа,
за която са инвестирани 150 млн. лева“, разказват от компанията.
Новият котел на „циркулиращ кипящ слой“ в ТЕЦ Девен позволява да се
намалят емисиите от азотни окиси и прах в съответствие с последните
европейски норми за въглероден диоксид и други емисии, като серни окиси,
азотни окиси, прах, заявяват от Солвей Соди.
Отличени са и Райфайзен банк за Инвеститор в обществото, ЧЕЗ-България
за Инвеститор в човешки капитал, банка Пиреос-България за Инвеститор в
знание, Майкрософт за Инвеститор в маркетинг.

Профил предлага нови продукти за пречистване на отпадни води
Наскоро фирма Профил разшири продуктовата си гама, съобщиха за сп. Екология & Инфраструктура от офиса на компанията. „Това бе наложено поради
изискванията на закона за опазване на околната среда и необходимостта от
изграждане на пречиствателни съоръжения в съответствие с европейските
стандарти на територията на България. В качеството си на представител
и партньор на Валром Индустрие – Румъния, Профил представя на българския
пазар продукти от серия Aquaclean с приложение в областта на пречистването на отпадни води“, коментират те.
От Профил споделят, че продуктите от серия Aquaclean са насочени към
различни области: оборудване на нови жилища; допълнително оборудване на
съществуващи септични ями; пречистване на отпадни води от канализации на
селища и на промишлени води от различни предприятия като кланици, млекозаводи, фармацевтични заводи, болници и др.
„Фирмата предлага голяма гама малки пречиствателни станции за отпадни
води с капацитет от 4 до 100 е. ж. (еквивалент жители), както и големи
модулни пречиствателни станции с капацитет до 30 000 е. ж., приспособими
към съществуващи вече проекти“, разказват представители на българската
компания. „Предимствата на системите от серия Aquaclean са: пълно оборудване, лесна инсталация, висока ефективност, дълъг живот; бърза проверка;
готови за въвеждане в употреба, компактни, мобилни, без механични подвижни
части, безшумни, без вибрации; бистра пречистена вода, без мирис, отговаряща на изискванията на регламентите в сила, която може да бъде изхвърляна
директно в естествени водоеми или в почвата“, изброяват предимствата те.
От компанията допълват още, че от серията специализирани продукти за
пречистване на вода предлагат също и серия масло и каломаслоуловители за
повърхностен и подземен монтаж серии NG 0.3, NG 2, NG4, NG10, NG15.
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Европейската комисия подготвя платформа за търговия с емисии
Европейската комисия ще обяви търг за създаване на постоянна платформа
на ЕС за търговия с разрешителни за изпускане на въглероден диоксид до
средата на т. г., стана ясно в началото на м. март.
„Като част от предстоящата фаза 3 на системата за търговия с емисии,
която започва през 2013 г., ще бъде създадена и преходна платформа за въглеродни аукциони в целия ЕС. Тя ще спомогне за бързо организиране на първите
ранни продажби на 120 млн. разрешителни (въглеродни квоти), които са запазени за третия етап на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ)“, се
казва още в съобщението.
ЕСТЕ е един от основните инструменти на Европейския съюз в противодействието срещу климатичните промени. Повечето от квотите във втората фаза на схемата (2008-2012) се дават безплатно на замърсителите –
например на заводи и енергийни централи, но от 2013 г. около половината от
общо 2 млрд. европейски квоти ще се продават чрез аукциони. Доскоро в
схемата участваха предимно индустриални предприятия, а от 1 януари за
парниковите си емисии трябва да се отчитат и авиокомпаниите.
Всяка година след 2013 над 1 млрд. европейски въглеродни квоти ще се
продават в ЕС и в Германия, Полша и Великобритания, които отказват участие в общата постоянна платформа.

Пуснаха в експлоатация реконструираната пречиствателна станция на Варна
В началото на м. март т. г. официално бе пусната в експлоатация реконструираната и модернизирана пречиствателна станция за отпадни води на
Варна.
„Обектът, чиято стойност е 12 млн. евро е част от интегрирания проект
за подобряване на водния цикъл на града, финансиран по програма ИСПА“, информират от министерството на околната среда и водите. 75% от средствата са европейско финансиране, 25% е националното съфинансиране.
„С изпълнението на проекта ще се защити Варненското езеро и близките
плажове от замърсяване, причинено от заустване на битови и промишлени
отпадни води. Също така ще се сведе до минимум неблагоприятното въздействие върху околната среда, като ще се подобрят значително условията за
живот за хората от града и цялата черноморска и крайбрежна зона“, заявяват
от МОСВ.

МАВА ИНДУСТРИАЛ представя ново поколение въздуходувки на ВОДА
СОФИЯ 2012
В рамките на предстоящото издание на изложението ВОДА СОФИЯ 2012
(28 – 30 март), фирма МАВА ИНДУСТРИАЛ ще представи въздуходувки от ново
поколение, производство на немската фирма KAESER KOMPRESSOREN. „Те
осигуряват подобрена система за ефективност и максимална надеждност“,
коментират от компанията.
„Новите видове въздуходувки се доставят готови за експлоатация, включително всички датчици и табло за стартиране "звезда-триъгълник", както и с
възможност за честотен преобразувател за гъвкав контрол на дебита. Всички
елементи на предлаганите системи са CE и EMC сертифицирани. Съществува
и широка гама от двигатели за удовлетворяване изискванията за производителност и намаляване шума и пулсациите с цел гарантиране тихата работа
през цялото време.
Въздуходувките се характеризират с изключително компактни размери. Проектирани са така, че да позволяват всички сервизни дейности да се извършват
от предната част на устройството, както и инсталирането на няколко въздуходувки една до друга. Някои от компонентите, които обикновено се монтират
външно, са вградени в оборудването и се управляват чрез вътрешен контролер
OMEGA CONTROL“, допълват те.
От МАВА ИНДУСТРИАЛ споделят още, че оперативните разходи могат да
се оптимизират благодарение на ADA (Анализ на необходимостта от въздух),
определящ как необходимостта от сгъстен въздух се променя в течение на
времето, колко ефективно работи въздуходувната станция и до каква степен
може да се повиши ефективността.
„Друг инструмент за оптимизация е специализираният софтуер за проектиране KESS (Енергоспестяваща система на KAESER), който дава възможност
за симулация и сравнение на различни варианти за въздуходувна система, както и изчисляване на съответните потенциални икономии“, заявяват в заключение от българската компания.
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Веолия вода представи дългосрочните си инвестиционни планове в България
На 7 март т. г. по време на официална среща на вицепрезидента и главен
изпълнителен директор за Европа на ВиК компанията Веолия вода Филип Гитар
и министър-председателя Бойко Борисов бяха представени инвестиционните
намерения на компанията в страната.
„Веолия вода е най-голямата ВиК компания в света и от ноември 2010 г.
притежава мажоритарен дял от 77.1% в столичния ВиК оператор Софийска
вода“, припомнят от дружеството.
На срещата са присъствали министрите Симеон Дянков и Лиляна Павлова,
както и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството
Добромир Симидчиев. По време на разговора е била обсъдена инвестиционната
програма на Софийска вода, бизнес плановете на компанията, както и намеренията за развитие на Веолия вода у нас. Според Филип Гитар, България е важен
пазар за Веолия вода предвид развитието й в рамките на Европейския съюз.

Триком-В предлага пречиствателни съоръжения с фиксирана биомаса
Фирма Триком-В е в процес на реализация на последния си обект – малък
комплекс с ресторант и винарска изба в с. Овчарово, край Търговище, съобщиха от компанията за сп. Екология & Инфраструктура.
„В случая се прилага естествен принцип за пречистване на битови отпадни
води - без захранване на бактерии, без допълнителни помпи за рециркулация,
гравитачен принцип на оттичане, ниски експлоатационни разходи и консумирана ел. енергия. Това е възможно благодарение на винаги актуалната и все потърсена система за пречистване с потопена, фиксирана биомаса. Белгийските
пречиствателни съоръжения с фиксирана биомаса EPUR продължават да превземат европейските пазари, поради максимално опростения си принцип на
работа. Тази тяхна система ги извежда и на първо място по сертифициране
с марката CE в Европа, по отношение на всички компоненти изграждащи
съоръженията. Те са сведени до минимум и използват максимално природните
принципи и закони. Триком-В работи вече седем години с тази технология“,
споделят от фирмата. „Идеята на проектантите тук бе да използват съоръжение със смесено предназначение, като по този начин комбинират отпадните
води с различен киселинен и основен състав. За тази цел се предвижда задължителен буферен резервоар на входа на съоръжението с капацитет 200 е. ж.
Реакторите, патент на белгийската фирма, се поставят в изградени на място бетонни вместимости“, допълват те.

Компостиращата инсталация на площадката в Хан Богров ще се изгражда
Българо-немското обединение Егерсман&Ко е обявено за победител в конкурот Егерсман&Ко
са за изпълнител за проектирането и строителството на инсталация за
биологично третиране на площадка в Хан Богров, съобщиха от Столична община. Изграждането на инсталацията е в изпълнение на проекта по създаването на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите
отпадъци на Столична община, съфинансиран по ОП Околна среда.
„От всичките 5 кандидати, подали оферти за участие, до същинската процедура бяха допуснати само двама“, информират от общината. „Това са обединенията Егерсман&Ко и Арге Богров. Други две кандидатури са получили помалко от нужните 65 точки на техническата оферта, за да бъдат допуснати,
а един от участниците е отстранен“, допълват те.
Строителството на столичната компостираща инсталация ще е втори
проект за Егерсман&Ко в България. Обединението е изградило завода за отпадъци във Варна, който беше пуснат в експлоатация през лятото на 2011 г.

Български учени разработиха нов метод за производство на газ от отпадъци
Екип от БАН разработи първия по рода си метод, с който отпадъците ще
се превръщат в гориво. "Предлаганият от нас метод е едно много сполучливо
съчетание на обработката на твърди битови отпадъци на много високи температури с много нисък разход на енергия. Така получаваме като основен продукт газ, богат на въглероден окис и водород, който може да бъде използван
пряко в енергетиката и бита", коментира проф. Венко Бешков, директор на
Института по инженерна химия към БАН.
Подобна технология не е известна до този момент, споделят от Академията. Според проф. Бешков, реализирането на метода на практика е изключително лесно, тъй като не изисква изграждането на огромни по размер промишлени инсталации.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Пазарът на оборудване за пречиствателни станции
за питейни и отпадни води се развива в посока
разширяване употребата на висококачествени
материали и снижаване на енергийните разходи
Тодор Стефанов,
управител
на фирма Кселекс,
пред сп. Екология
& Инфраструктура

Уважаеми г-н Стефанов, фирма Кселекс е дългогодишен вносител на оборудване за индустриални и битови пречиствателни станции. В каква посока
очаквате да се развие пазарът
на този тип техника и ВиК секторът у нас като цяло през
2012 г.?
Повече от 15 години утвърждаваме позицията си на реномиран вносител на оборудване за пречиствателни станции за питейни и отпадни води. Станахме свидетели и участници в развитието на пазара на
тази техника и уверено можем да
посочим накъде отива той – разширяване на употребата на висококачествени материали и снижаване на
енергийните разходи. През тази и
следващите няколко години ще
бъдат построени десетки пречиствателни станции за битови отпадни води, но и много производствени предприятия планират изгражда6

нето на пречиствателни съоръжения.
Наблюдава ли се известен ръст
в изграждането на пречиствателни станции за промишлени
води?
Тенденцията е колеблива, но е
ясно, че едно съвременно производствено предприятие трябва да решава и всички социално-битови и
екологични въпроси, успоредно с
финансово-икономическите си проблеми. И на висше държавно ниво
опазването на природата е приоритет, а чистата вода ще става все
по-ценно благо и трябва да го пазим
и пестим.
Какви са световните тенденции
при производството на техника за пречистване на води?
На специалистите от бранша е
известно, че през месец май в Мюнхен ще се състои световното изложение за екология IFAT. Там участват почти всички производители
брой 1/2012
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на такава техника от целия свят и
представят най-съвременните технологии и машини. Без да очакваме
революционни нововъведения, със
сигурност ще видим всичко най-ново
на този пазар.
Какви нови продукти и технологии предстои да предложите
на клиентите си?
Фирма Кселекс е вносител на
оборудване, произведено в Европейския съюз и отговарящо на най-високите изисквания. Основните ни
партньори са Sulzer pumps (тук отнасяме всички продукти с марките
ABS, Nopon и SCABA), Seepex, MEVA
и COSME. ABS е първият производител на потопяеми помпи и миксери с
двигатели IE3. Заедно с нововъденията по отношение на изолацията на
статора и работното колело
ContraBlock помпите намаляват разхода на електроенергия, увеличават
надеждността и междуремонтния
срок. Наистина лидерска позиция!
Seepex още през миналата година
излезе с оригинално конструктивно
решение при ексцентършнековите
помпи, с което се улеснява ремонтът
и съкращава необходимото време,
намалява се разходът за резервни
части. Шведският производител
MEVA разшири гамата на предлаганите продукти и вече имаме компактно и ефективно обезмирисяване на
закрити помещения.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Пазарът по управление
на отпадъци в България
разполага с голям
потенциал за развитие
Стефан Стаменов,
управител на Recycling Bulgaria,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаеми г-н Стаменов, представете накратко компанията
Recycling Bulgaria на читателите на сп. Екология & Инфраструктура. Какво е специфичното за нея и с какво тя е уникална на българския пазар?
Recycling Bulgaria е водеща компания в областта на рециклирането и
третирането на отпадъци. Дейността на компанията обхваща както
доставка на единични машини и компоненти, така и осигуряване на цялостни решения и проекти до ключ за
рециклиращата индустрия. Recycling
Bulgaria предлага доставка, монтаж,
пуск в експлоатация, дори и операторско участие – в самата експлоатация на инсталацията, гаранционен и
извънгаранционен сервиз, обучение на
персонала. Работим в тясно парт-
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ньорство с клиентите си
от самото начало на проектите, в състояние сме да
изготвим предпроектно
проучване, морфология на
отпадъка, финансов и правен анализ, подпомагаме и
изготвянето на документацията за наши клиенти,
кандидатстващи за допълнително финансиране.
Разкажете повече за найсилната Ви референция в
България – завода за преработка на битови отпадъци край град Варна.
Заводът за механично и биологично третиране край Варна се отличава с най-висока степен на автоматизация. Технологичният цикъл на
разделяне на отпадъците е почти
изцяло автоматизиран, което прави
проекта значителен в европейски и
световен мащаб. Процесите се контролират централизирано от софтуерна система, която следи едновременно всички технологични
етапи в залата за механична обработка и контролира и процеса на
компостиране.
Най-общо технологичният процес
включва: грубо раздробяване посредством едновалов шредер на фирма
Lindner. Следва процес на пресяване
от барабанно сито Eggersmann, при
който материалът се разделя на три
фракции – 0 – 80, 80 - 240 и над 240

брой 1/2012
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mm. Биогенната фракция 0-80 mm се
транспортира до компостиращия
цех, където са налице 10 компостиращи тунела. Посредством балистичен сепаратор Massias от средната
фракция се отделят 2D и 3D отпадъците, след което 3D фракцията,
отново автоматизирано, се сепарира посредством няколко инфрачервени сепаратора на Titech. Машините
на немската компания осигуряват
97-98% извличане, което е несравнимо по-ефективно в сравнение с
ръчната операция. Сепариращата
инсталация за черни и цветни метали е базирана на машини на друг наш
партньор - компанията Steinert. Процесът на сепарация на цветните
метали се осъществява чрез вихровотоков сепаратор.
В края на технологичния процес е
балиращата машина на компанията
Presona. С нея се балират различни
сепарирани фракции като хартия,
найлон, PET, кенове и други, в резултат на което те се привеждат в
търговски вид и са готови за транспортиране. Останалото се пресова
в пресконтейнери на фирма Husmann.
На какво ниво е България по отношение на управлението на
твърди битови отпадъци
(ТБО)?
Управлението на битовите отпадъци в България е в начален етап
на развитие. На пазара работят
малък брой фирми и то отскоро. За-
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интервю
коновата и нормативна база притиска общините да решават екологичните си проблеми и по места се изграждат малки и средни предприятия. Те
стартират проекти за по-елементарно сортиране на ценни рециклируеми отпадъци, с идеята тези инициативи да прераснат в добре функциониращи инсталации, които да
решават по места проблемите с
отпадъците, реализирайки изискванията на европейските органи.
За момента все още не е установена цялата нормативна база, например няма ясни санкции за общините,
които не работят по екологични
проекти. Очакваме новия Закон за
управлението на отпадъци, който
мина на първо четене и се очаква да
е факт до края на месец март.
Как бихте коментирали въпросния Закон за управление на отпадъците?
За момента много участници на
пазара изчакват неговото приемане
и по тази причина не се инвестира
в нови проекти. Бъдещият закон има
множество недостатъци, но считаме, че е важно той да стане факт,
тъй като пазарът има нужда от
регулация. Например, една от идеите, заложена в закона, е всички площадки, които се намират в населени места без общ устройствен план,
да бъдат закрити. Това обхваща
около 75% от общия брой на площадките и би означавало, че голям брой
компании при обнародването на закона следва да преустановят дейността си.
Разчитаме, че този закон ще подпомогне бизнеса и в друга насока,
след като бъде допълнен с други
важни технологични дефиниции, което ще внесе много повече яснота.
Например значението на термина
компост и неговото приложение.
Това е важно, тъй като биологичната част от отпадъка, представляваща около 50-60% от общата маса,
по закон не подлежи на използване, а
се депонира, макар и намалена с 20%.
Възможно е нейното цялостно оползотворяване за рекултивиране на
стари депа или на замърсени промишлени зони. Това обаче следва да се
регламентира.
Една от крайните цели, поставени от Европейския съюз, е до 2020
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

година да се достигне максимално
високо ниво на разделност на отпадъка още при самия му генератор.
Това означава големите генератори на отпадъци като хотели, ресторанти, хранително-вкусовата промишленост да бъдат задължени да
ги изхвърлят разделно. За постигане на крайните цели работят и сформираните регионални сдружения,
чиято цел е изграждането на едно
общо депо или инсталация, за да се
оптимизират разходите.
Как оценявате значението на
конференцията Save the Planet,
на която тази година сте Златен спонсор, за екологичния
бранш у нас?
Организаторите на събитието –
Виа Експо, са пионери в областта и
по мое мнение си вършат добре работата. Имат добре изградена мрежа от медийни партньори както в
България, така и в чужбина. Изключително активни са и това е причината за добре организираните и
посетени конференция и изложение.
Имаме големи очаквания към събитието през тази година, тъй като
сме доволни от предишното издание
на събитието - имаше добра посещаемост, богата съпътстваща програма, висок процент на целевата
посещаемост не само от България,
а и от международни специалисти,
компании и организации, работещи
в областта.
Какво ще представите на изложението през тази година?
Участието ни на изложението
Save the Planet тази година ще бъде
изключително атрактивно. Ще представим технологичното решение
SMARTFERM. То представлява иновативна компактна система за производство на енергия от биологични отпадъци, и е първата, която
позволява децентрализирано производство на електро- и топлинна
енергия чрез суха ферментация. Базирана е на доказана технология и
изисква изключително малко място.
Освен това е полумобилна и позволява да бъде преместена от едно
място на друго. Предназначена е за
малки и средни общини.
SMARTFERM решението, което
ще представим, включва 4 контейнера с когенератор, който използва
l
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биологични отпадъци – капацитетът
е 4000 т годишно, които чрез анаеробни процеси и когенерация са в
състояние да произведат 170 - 200
kWh електроенергия, както и толкова топлина. Това е инсталация, която изпълнява едновременно две от
изискванията на Европейския съюз –
намаляване на обемите отпадък,
както и използване на алтернативни източници за производството на
енергия.
На щанда на Recycling Bulgaria на
изложението ще представим и две
работещи машини - инфрачервен сепаратор за автоматизирано сепариране на различни типове отпадъци –
модел, който функционира успешно в
завода край Варна, както и вертикална балираща машина, подходяща за
нуждите на търговските вериги и
големи обществени обекти.
9
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Подпомагаме клиентите си
в изпълнението на поетите
екологични ангажименти
Валентина Диканска,
управител на BASF в България,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Уважаема г-жо Диканска, отскоро
заемате позицията управител на
BASF в България. Бихте ли представили себе си и компанията пред
читателите на сп. Екология & Инфраструктура?

BASF е компания с почти 150-годишна история. Създадена през далечната 1865 г. като малка фабрика
за производство на бои за текстил,
днес тя е световен лидер на химическата индустрия с над 110 000
служители, 6 комплексни производствени бази и 385 завода по света.
BASF предоставя продукти и решения за почти всички сектори на индустрията. Портфолиото й включва
широка гама продукти - от химикали, пластмаси, продукти за облагородяване, продукти за селското
стопанско до нефт и газ.
Поех поста управител на BASF в
България в началото на декември
миналата година. Преди това в
продължение на почти 10 години бях
мениджър Финанси и Администрация
на компанията. За мен лично изборът
ми на тази позиция е голямо признание и доверие от страна на Борда на
директорите на BASF, за първи път
позицията е поверена на местен
служител, което е признание за нарасналото доверие към локалния
мениджмънт. Компанията ни има
установени високи фирмени стандарти и важен приоритет за мен ще
бъде да ги запазим.
Кой е основният инфраструктурен
проект, в който участвате в момента с ваши продукти?
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BASF е най-големият в света
доставчик на строителни химикали,
продукти, системи и услуги за ново
строителство, ремонт и обновяване. Ние имаме разработени и успешно реализирани голям брой решения
по целия свят, изпълнени при много
разнообразни климатични условия.
Придобивайки огромен опит от тези
проекти, ние се фокусираме върху
това да продължаваме да инвестираме в научни изследвания и развитие както на нови, така и на вече
утвърдени системи.
С притежавания от компанията
ни опит, ноу-хау и екип от международни експерти, ние участваме като
партньор в изграждането на столичното метро и това не е случайно.
С глобалните си персонализирани
решения MEYCO ние сме водещ доставчик на иновативни продуктови
технологии, предлагащи специализирано оборудване и инженерни знания.
С отговарянето на всички подземни
инженерингови изисквания по отношение на безопасност и ефективност на разходи и време, BASF спомага за въвеждане на нови методи
за тунелно строителство и минната индустрия.
Какви технически решения предлага BASF в областта на екологията
и пречиствателните станции за
отпадни води?

В редица страни се въвеждат все
по-строги екологични стандарти за
пречистване на питейните и отпадните води. Това поставя все по-голям натиск върху съществуващите
съоръжения, които се използват за
пречистване на питейна вода, водата за промишлени нужди и отпадните води.
BASF дава съвети, техническа
експертиза и усъвършенствани техники, за да помогне на своите клиенти в промишления и битовия секброй 1/2012
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тор да изпълнят ангажиментите си
и да гарантират надеждна работа
на процесите. Ние доставяме широка гама от продукти като флокуланти, коагуланти, антикорозионни вещества, биоциди, алгициди, както и
проектиране и доставка на оборудване за подготовка и дозиране на
продуктите. BASF е поела ангажимент за лидерство в технологичните иновации, които значително повишават ефективността на промишлените процеси и поддържат
високи стандарти за контрол на
замърсяването на водите.
Какви ще бъдат приоритетите ви
в плановете за развитие на компанията?

Когато преди почти 10 години се
присъединих към екипа на българското дружество, едно от нещата,
което ме впечатлиха изключително много беше, че в компанията в
България работят служители, назначени преди повече от 20 години. Не след дълго разбрах каква е
притегателната сила, която кара
служителите с ентусиазъм да работят ден след ден за успеха на
една и съща компания. Взаимното
уважение и респект към качествата на всеки член на екипа и неговия принос към успеха на компанията, усещането, че това което
правиш допринася за общия успех и
се цени, кара хората да запазят
своята лоялност и ангажираност,
като едновременно с това им носи
максимално удовлетворение. В последните години инвестирахме много за развитието на екипа ни в
България и ще продължим да работим в тази посока, защото найважният актив на компанията са
нашите служители. Само с помощта и усилията на всички ще успеем да постигнем амбициозните
цели, които си поставяме.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

платена публикация

Управлението на налягането във
водопроводната мрежа на Видин
намалява течовете с 30%
Информация за
водоснабдителната
система на град Видин
Водоизточник за града е кладенец тип
Раней, находящ се в близост до село Сланотрън, от който чрез помпена станция
водата се изтласква директно в разпределителната мрежа. Общата дължина на
водопроводната мрежа е 140 км, от които
външни водопроводи - 25 км и вътрешна разпределителна мрежа - 115 км; етернитовите тръби са 65% от мрежата на града,
а 30% от нея се състои от чугунени и
стоманени водопроводи. Сградните водопроводни отклонения са приблизително
4000, като по-голямата част са изградени от поцинковани тръби. Населението на
града, ползващо услугите на ВиК Видин към
01.2011 година е 48 859 жители. ВиК Видин
поддържа: 567 преходни спирателни крана,
234 противопожарни хидранта, 8 въздушника и 6 шахти - оттоци.

рии, а през 2010 г. - 232 теча или с 30%
по-малко;
•На база постъпилите водни количества в град Видин за 2003 и 2008 г.,
както и измереното налягане на изход
ПС Сланотрън за същия период от
време, е определен степенният показател N на уравнението, позволяващо
изчисляване на спестените потоци
след редуциране на налягането;
•Изчислената стойност за N е 0.96,
която приблизително съвпада с N=1.00,
получена в различни измервания и изследвания от световната практика за
влиянието на редуциране на налягането за цяла селищна водопроводна
мрежа изградена от различни видове
тръбни материали.

Управление на налягането
във водопроводната мрежа
на града
До 2002 г. включително, на изход ПС
Сланотрън е измервано налягане през нощта от 5,2 атмосфери. През месец април
2003 г. ВиК Видин въвежда механизъм за
управление на налягането в мрежата чрез
монтиране на честотен регулатор към
помпата тласкаща вода към града. В точка от центъра на града свободният напор
се поддържа 30 м, а при всяка промяна на
тази стойност с 1 м и заддържането й
повече от 10 сек, задейства изпращането
на сигнал до честотния регулатор, който
променя оборотите на помпения агрегат,
така че налягането в изследваната точка да се върне на изходното ниво. Така на
изход ПС Сланотрън е измерено максимално налягане от 4,0 атмосфери. В град Видин денонощно налягането остава в диапазона от 2,5 до 3,5 атмосфери.

Ползи, постигнати чрез
управление на налягането
във водопроводната мрежа
•През 2003 г. на входа на град Видин
са подадени 6 250 000 куб. м вода, а
за 2010 г. - 4 600 000 куб. м или с 26%
по-малко;
•Спестена електроенергия през
същия период от време е 75 861 kWh
годишно;
•През 2003 г. са отстранени 330 ава-

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Изчисляване на годишния
водоснабдителен балнас с
доверителни интервали
Всеки един от параметрите, необходими за изготвянето на баланса съдържа в
себе си известен процент грешка, дори
данните произлизащи от измервания. За
оценяване до някаква степен на тези грешки, към всеки параметър е добавен и доверетилен интервал. Оценката за големината на интервала се извършва на база:
•опита на специалисти в областта;
•информация от техническите екипи,
експлоатиращи дадена водопроводна
мрежа;
•подобни характеристики, анализи и
методики известни от световната
практика.
Реалните загуби на вода на град Видин
за 2010 г. са изчислени на 2 230 000 куб. м
със стандартна грешка от 12,5%. Годишни-
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те физически загуби биха имали приблизителна стойност в интервала от 1 950 000
куб. м до 2 510 000 куб. м. С получения обем
са изчислени техническите индикатори и
инфраструктурния индекс на теча на водопроводната мрежа на града. Полученият
ИИТ=34,2 има сравнително висока стойност
дори за българските стандарти, но с направените по-задълбочени изследвания, се забелязва, че приетите нива на условните
загуби са силно занижени, което от своя
страна при коректното им приемане би
довело до редуциране стойността на ИИТ.

Заключения и изводи
•Чрез управление на налягането във
водопроводната мрежа водните количества, постъпващи в град Видин, намаляват с 26%, а честотата на поява
на нови течове с 30%.
•Изготвен е водоснабдителен баланс за
град Видин за 2010 година, при който
всеки от основните компоненти на неплатената вода притежава доверителен интервал. На база получените резултати ВиК Видин има възможност
да приоритизира дейностите по тяхното по-коректно определяне.
•Сравнени са физическите загуби на
вода посредством стандартните технически индикатори и е изчислен и анализиран ИИТ.
•Изградена е ДМА зона в града, за която се прилага постоянен мониторинг
на постъпващите водни количества.
Това спомага за коректното тълкуване на нощните загуби в сектора.

Водоснабдяване и Канализация ООД Видин
тел.: 094 601 078
e-mail: office@vik-vidin.com, www.vik-vidin.com
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Загорка изгражда зелен
склад за готова продукция
в Стара Загора
стойността на
инвестицията възлиза
на над 2 млн. лева
Очаква се изграждането на новия
склад и въвеждането му в експлоатация да се случи през април т. г.
"В началото на 2011 г. Загорка
стартира дългосрочен проект за
оптимизиране на складовите пространства и логистичните процеси
на територията на пивоварната,
който се осъществява на два етапа", споделят от Загорка. "В рамките на проекта се предвижда да бъде
разширена складовата база за съхранение на готова продукция и амбалаж. Напълно в духа на амбицията на
компанията да бъде зелен пивовар,
бъдещата сграда ще бъде сертифицирана по BREEAM. Това ще бъде
първата сграда,

проектирана и изградена
по метода BREEAM

В края на месец ноември 2011 г. с
официална церемония започна изграждането на нов склад за готова
продукция в Пивоварна Загорка в
Стара Загора. Кметът на общината Живко Тодоров, заедно с ръководството на компанията в лицето на
изпълнителния директор Рууд ван
ден Ейнден и Невен Маджаров, мениджър управление на доставките,
дадоха началото на строителните
дейности по склада. Сред гостите
на събитието бяха председателят
на общинската комисия Емил Христов и проектантът на сградата Андреа Момерин.
Площта на новия склад за готова
продукция е близо 3000 кв. м, като
12

сред всички пивоварни компании на
Хайнекен по света, както и сред
първите подобни сгради в България“,
разказват от компанията.
Консултант по проекта е г-н Андреа Момерин, който е сред четиримата сертифицирани оценители по
BREEAM в България и партньор на
BREEAM International.
От производителя на пиво информират, че някои от иновативните
зелени характеристики на новото
съоръжение ще бъдат: поддържане на
изискуемата температура в складовата част без охладителна и отоплителна система, посредством по-добра изолация, бързи врати, естествена вентилация и принудителна циркулация на въздуха; максимално използване на естествената дневна разсеяна светлина с цел намаляване консумацията на електричество за осветление чрез използването на LED
брой 1/2012
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технология и иновативната система
Solar Tube; система за събиране и
използване на дъждовната вода с цел
намаляване използването на питейна вода.

НЮ СИСТЕМ проектира
сградната
автоматизация
в съответствие със стандарта за
устойчиво строителство BREEAM и
с цел постигане на ниво very good",
разказва г-н Красимир Пунчев, управител на компанията. "В момента
тече договаряне на изпълнението на
проекта", допълва той. Управителят
на НЮ СИСТЕМ припомня, че изискванията за постигане на определено ниво на устойчивост в частта
сградна автоматизация са насочени
предимно към начините на работа на
системите, а не към използваните
продукти. "Продуктите трябва да са
такива, че да дават възможност за
покриване на нужната функционалност", категоричен е г-н Пунчев.
"Строителните дейности по закрития склад са вторият етап от
проекта за оптимизиране на складовата база и логистичните процеси в
пивоварната", информират от Загорка. "В момента се приключва изграждането на започнатата през август
2011 г. открита складова площадка
и предстои нейното пускане в експлоатация. Новите съоръжения в старозагорската пивоварна са част от
плановете на компанията за реализиране на платформата за устойчиво
развитие "Създаваме по-добро бъдеще" и ще бъдат напълно съобразени с
актуалните зелени технологии и изисквания. Всички тези инициативи затвърждават позицията на Загорка
като най-модернизираната и иновативна пивоварна в страната ни",
заявяват от компанията.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Екологични проекти
на Титан Златна Панега
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Производителят на строителни материали Титан
провежда редица инициативи, свързани с намаляването
на емисиите в циментовото производство. За да успее в тази си цел, Златна
Панега цимент, като част
от Титан, е изпълнила следните задачи:
създаване на нова линия за производството на циментов клинкер с хибриден филтър;
подновяване на старите филтри по производствената линия с нови;
внедряване на непрекъснат мониторинг на емисиите
за 7 източника;
пускане в експлоатация на нов силоз за клинкер и затваряне на част от стария склад за клинкер;
периодични измервания на качеството на атмосферния въздух в района, които се правят и досега;
използване на стари гуми като алтернативно гориво,
както и изгаряне на отделените в процеса на работа
отпадъци.

Базирайки се на политиката по околна среда за периода май 2010 г. – май 2011 г., Златна Панега цимент е
реализирала изграждането на инсталация за производство и подаване на инженерно гориво към пещите; изграждането на силози за циментови добавки с цел намаляване на неорганизираните емисии прах от склада
за клинкер, както и монтиране на оросителна система
при трошачка № 1.
„Дългосрочната цел на Титан България е да постигане съвременни, щадящи климата, устойчиви и сигурни енергийни доставки за нуждите на завода си в Златна
Панега“, коментират от компанията. „За постигане
на тази цел се работи в посока допълнителна енергийна ефективност и постепенното увеличаване използването на енергия от възобновяеми източници, докато по-голямата част от енергийната консумация на
завода бъде осигурена от възобновяема енергия“, заявяват те.
Компанията работи интензивно по няколко проекта,
които имат за цел да намалят употребата на въглища
с 50% до 2015 г. Инвестициите, направени по тези
проекти, са над 5 000 000 евро. Проектите включват:
инсталация за подготовка и подаване на алтернативни
горива, за подаване на утайки от пречиствателни станции и месокостно брашно, проучване за доставки на
биомаса, както и местно отглеждана биомаса върху
изоставени и изхабени почви. Освен това Титан Златна Панега цимент замества 10% от основното си гориво със стари гуми.
Циментовото производство е свързано с използването на голямо количество вода за охлаждане на горещите газове от пещта, производствените съоръжения
както и за оросяване. За подобряване качеството на
водата и по-разумната и употреба в Златна Панега
Цимент са изградени нова канализационна мрежа; пречиствателни станции за производствени и битови води;
съоръжение за изсушаване на утайката от пречистването на водите; утаителен басейн за дъждовна вода от
склада за горива.
„В пречиствателната станция за производствени
води с цел избягване на загуби, пречистените води се
въртят в цикъл, като се връщат обратно в производствения процес и свежа вода се подава единствено за
допълване. Благодарение на тристепенното пречистване на битовите води (механично, химично и биологично)
показателите на водата на изход от съоръжението са
много под допустимите емисионни норми“, разказват от
дружеството.
„Компанията следва принципа, че опазването на околната среда и подземните богатства е един непрекъснат процес, който започва с провеждането на откривните работи, самият добив през годините и завършва
с последващата техническа и биологическа рекултивация, заявяват в заключение от Титан.
брой 1/2012
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Система за автоматично
локализиране на
бракониерска дейност
в планински и горски
райони

С

истемата Terasonic за автоматично локализиране на бракониерска дейност в планински и горски
райони е инсталирана на южния склон
на Черни връх, в изпълнение на договор с Дирекция Природен парк Витоша. Тя е изградена от съвременни
електронни и комуникационни съоръжения, които откриват и локализират шум от бракониерска дейност
на територията на планински и горски райони, информират от фирма
Тераком.
"Принципът й на действие, представен на фиг. 1, се основава на
многостранен анализ на звуците,
които съпровождат всеки изстрел.
Инсталирани в контролния участък
(2) контролни точки (3) приемат,
селектират и анализират околните
звуци. При наличие на звук от изстрел, контролните точки предават
информацията през GSM (4) и Интернет (5) към контролен център (6),
където данните се анализират, сравняват се с данни от други контролни точки, изчисляват се координатите на стрелящия и се изпраща информация до лицата (7), охраняващи
контролния район", разказват от
компанията.
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Фиг. 1. Принцип на действие на системата TeraSonic

Кратко техническо
описание
Контролната точка представлява преносимо съоръжение, състоящо се от: ветроустойчив микрофон,
селектираща електроника, комуникационна електроника (GSM в GPRS
режим), електроника за измерване
на географските координати и точно време (GPS), захранващ блок.
Според условията и изискванията за
точност на локализиране, могат да
се използват от една до три контролни точки на квадратен кило-

брой 1/2012
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метър. Селектирането на звуците
от изстрели се извършва от цифрова анализираща електроника:
първичен анализ – амплитудно временен; вторичен анализ – спектрален (Фурие анализ).
Контролният център (вж. фигура
2) представлява специализирана географско-информационна система
(ГИС), състояща се от персонален
компютър-сървър, с достъп до Интернет и GSM модем, под управлението на специализиран софтуер
TeraSonic V1.11.2.476.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Фиг. 2. Контролният център представлява специализирана географско-информационна система

Използвани информационни канали
n Двупосочна връзка между контролния център и контролните точки: PC-WWW-GPS/GPRS; GPS/GPRS/WWW-PC;
n Еднопосочна връзка от контролния център до контролните точки: PC – модем GSM/SMS;
n Еднопосочна връзка от контролния център към охранителите: PC – модем GSM/SMS.

n всички събития и служебни съобщения се записват от
системата в база данни за контрол и анализ;
n всички режими, параметри и софтуер на контролните точки се предават от компютъра дистанционно,
без да се налага ходене на терена;
n с цел пестене на енергия, на контролните точки може
да се задава работно време - изключване през тъмната част на денонощието, изключване при буря и др.;
n при опит за взлом, контролните точки излъчват алармиращо съобщение;
n захранването на контролните точки се осъществява от слънчеви панели или от LiFePo акумулатори с
голям капацитет, които осигуряват непрекъсната
работа в продължение на повече от 3 месеца.

Основни функции на системата
n събира данни за регистрирани от контролните точки събития и ги визуализира върху карта или снимка
на местността;
n обработва събраните данни и изчислява местоположението на възпроизвеждане на изстрела;
n с използване на принципа на хиперболична многократна оценка, по закъснението на сигнала до различните контролни точки се изчислява точката на изстрела;
n при изчисленията се вземат предвид и параметрите: посока и скорост на вятъра; температура, влажност и налягане на въздуха. Тези параметри автоматично се събират от метеостанция, която се
явява разширение на една от контролните точки;
n от получаваната информация, в резултат от сравнение с предварително зададени критерии, системата изработва съобщение за произведен изстрел;
n съобщението за произведен изстрел се изпраща като
SMS на предварително въведен списък на служители
от охраната. Съобщението съдържа време на изстрела, координати на стрелящия, вероятност на оценката (60% до 100%);
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Провежда се
Вода София 2012
З

а шеста година Агенция Булгарреклама, WASSER BERLIN и Българска асоциация по водите (БАВ) организират изложението ВОДА СОФИЯ
2012. Събитието се провежда от 28
до 30 март т. г. в Интер Експо
Център, София, а негов препоръчан
медиен партньор е сп. Екология &
Инфраструктура. На мероприятието
среща си дават български и чуждестранни предприемачи и експерти по
управление на водното стопанство.
"Пред много селища стои задачата за развитие и рехабилитация на
водоснабдителните и канализационните системи", споделят от Булгарреклама. "Инженерингови компании
търсят икономични схеми при изграждането на инженерната инфраструктура на ВиК, на

пречиствателни
станции за битови и
промишлени отпадни и
питейни води
нови подходи за по-ефективно управление на ВиК системите при намалена загуба на вода и други. Те са в
центъра на станалото вече традиционно изложение", считат организаторите.
По техни думи, както и досега
ВОДА СОФИЯ 2012 демонстрира
нови поколения технологии, техника,
инсталации и системи за оптимизи-

18

ране на добива, преработката и разхода на водни ресурси. На фокус са
съвременните материали, машини и
строителни технологии за рехабилитация и изграждане на ВиК на различни обекти.
От Булгарреклама споделят, че
част от предложенията са за попрецизен контрол върху замърсяването на течащи и подпочвени води,
за поддържането и почистването на
басейни, водоеми и други пространства.

семинар със
съдействието на МРРБ и
МОСВ

Предлаганите
материали и методи за
третиране
на водата ще осигурят качество по
екологичните стандарти за водната
индустрия. ВОДА СОФИЯ 2012 и нейните експонати са изключително
ценни и навременни на фона на очертаващите се възможности за насочване на значителни инвестиции за
изграждане и модернизация на водната инфраструктура в страната ни.
Експонатите и обменът на добри
международни практики във водния
сектор ще привлекат вниманието на
научните, проектантските, инженерните екипи и специалистите по
инфраструктура и хидропроекти от
брой 1/2012

местните администрации, разказват те.
Организаторите са категорични,
че реализацията на поредното издание на изложението ВОДА СОФИЯ
2012 е продължение на добрата
съвместна работа между Агенция
Булгарреклама и MESSE BERLIN.
Те припомнят, че през 2011 година БАВ организира конференцията
БУЛАКВА 2011, а тази година по
време на ВОДА СОФИЯ ще проведе

l

на тема "Предстоящи промени във
ВиК сектора в Р България".
"ВОДА СОФИЯ 2012 отново ще се
превърне в поле за ефективна изява
на компании от България и чужбина,
които ще представят актуалните
тенденции в бранша“, заявяват организаторите от Булгарреклама.
Паралелно с ВОДА СОФИЯ 2012 се
провежда и 41-та международна специализирана изложба БУЛКОНТРОЛА
за контролно-измервателна апаратура, както и Осмият конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.
Източник на илюстративния материал: Агенция Булгарреклама

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Пътят на отпадъците - от
проблемите към решенията
3-та Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и
екология
Наскоро еврокомисарят по климата Кони Хедегор заяви, че е време е да
пренастроим досегашните икономически модели - те трябва да са интелигентни и тясно обвързани с природните ресурси.
В условия на негативни климатични промени отпадъците придобиват все
по-голямо значение на източници на нови суровини.
Най-съвременните световни тенденции и добри практики ще бъдат представени на ежегодната Конференция и изложба за управление на отпадъците,
рециклиране и екология “Save the Planet“, организирани от Виа Експо от 28-ми
до 30-ти март, в Интер Експо Център София.
В конферентната програма ще участват лектори от 18 държави. Форматът
е обогатен с многобройни инициативи, една от които е конкурсът „Българска
екообщина“. В рамките на паралелната изложба посетителите ще имат
възможността да се запознаят с решения за управление на отпадъците –
съоръжения за събиране, третиране, обезвреждане, транспортиране и рециклиране. Сред имената са водещи компании: EREMA, IFE Aufbereitungstechnik, Polytechnik, AUWA Umwelttechnik & Recycling,
Susinoil, Рисайклинг България, Мева, Братя Пашев, Крест Груп, Балбок Инженеринг и др.

П Р О Г Р А М А
28-ми март
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
• Рейчъл Уилямс – Международна асоциация за твърди
отпадъци (ISWA), Австрия – Финансиране управлението на отпадъци – различни начини за покриване на оперативните разходи
• Петер Ходечек – AVE Energie AG Umwelt, Австрия –
Публично-частните партньорства в сектора за управление на отпадъци в страните от Централна и Източна
Европа
• Анди Уайтман – Wasteaware, Великобритания – Сравнение на управлението на твърди отпадъци в различни
градове по света
• Стефан Стефанов – Министерство на околната среда и водите – Нови моменти, предложени в закона за
управление на отпадъците в България
• Димитър Бранков – Българска стопанска камара –
Законодателство и основни проблеми при управлението на отпадъците в България
• Италианският опит в интегрираното управление на
отпадъците – Организатор: Италианска търговска камара в България
• Кръгла маса с представители на общините – Дискусия по зададени въпроси от тяхна страна
ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
• Кристия Мейдиана – Технически университет Грац –
20

Австрия – Ролята на политиката при намаляване на
вредните емисии от отпадъците, примери от развити и развиващи се страни
• Стефан Байер – Fuehrungsakademie der Bundeswehr
Fachbereich Sozialwissenschaften, Германия – Липсата на
устойчивост при управлението на депата за твърди
битови отпадъци
• Рене Розендал – RenoSam, Дания – Депонирането в
Дания – правна рамка и добри практики
• Дейвид ланер – Vienna University of Technology, Австрия
– Съвместимост на депата за битови отпадъци с
околната среда – метод за оценка на дългосрочното
управление на депата
• Дерек Грийди – Работна група по депата за отпадъци, Международна асоциация за твърди отпадъци, Великобритания – Устойчиви депа в рамките на концепцията на Европейския съюз
• Томас Петерс – Peters Consulting, Германия – Пречистване на депата чрез мембранни технологии

29-ти март
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА ОТ
ОТПАДЪЦИТЕ
Водещa: Александра Рибцинска, Bloomberg New Energy
Finance, Англия
• Марта Гурин – Конфедерация на заводите за получаброй 1/2012

l

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

платена публикация
ване на енергия от отпадъци в рамките на ЕС (CEWEP)
– Ролята на заводите за получаване на енергия от
отпадъци в устойчивото управление на отпадъците и
енергийните доставки
• Чиндарат Тайлор – Resource Efficiency Pathway, Великобритания – Развитие на инфраструктура за енергия
от отпадъци във Великобритания – възможности и
предизвикателства
• Марио Гросо – Европейската мрежа на професионалистите в областта на околната среда (ENEP), Италия
– Тенденции и предизвикателства пред контрола върху
газовите емисии и управление на утайките в заводите за получаване на енергия от отпадъци
• Франц Нойбахер – UV & P Environmental Management &
Engineering, Австрия – Рециклиране и оползотворяване
енергията на отпадъците в Австрия
• Стефан Стаменов – Recycling Bulgaria – SMARTFERMR
– Децентрализирано извличане на енергия от биогенни
отпадъци за малки и средни общини и производства
• Мариус Грабда – Институт за мултидисциплинарни
изследвания за съвременни материали (IMRAM), Япония
ОПИТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ
ОТПАДЪЦИ (ESWET)
• Представител на секретариата на Европейски доставчици на технологии за получаване на енергия от
отпадъци (ESWET), Белгия
• Йорг Екардт – Standardkessel Baumgarte, Германия –
Енергия от отпадъци в светлината на Европейската
директива за отпадъците: Ефективният процес за
термична обработка на отпадъците, съобразен с Европейската директива за отпадъците
• Норберт Айкхоф – Martin GmbH, Германия – Емисиите
при получаване на енергия от отпадъци и въпросът за
качеството на въздуха
• Анджело Синиси – Termomeccanica Ecologia, Италия –
Енергия от отпадъци и централизирано отопление:
добър пример от Болоня

не на отпадъци и устойчиво потребление
• Катя Вълкова – Софийска община – Включване на
дейността по предотвратяване образуването на отпадъци в плана на общината
РЕЦИКЛИРАНЕ
• Жан-Пиер Ханнекарт –ACR+, Белгия – Правни инструменти за ускоряване на развитието на рециклирането
• Кристоф Бах – Titech,
Германия – Напълно автоматизирано сортиране на твърдите битови отпадъци от общините
• Криса Балцаки– Европейска федерация за
управление на отпадъците и екологични услуги (FEAD),
Белгия – Ресурсна ефективност или отпадъците като
ресурс
• Мартин Цар – Австрийска асоциация за рециклиране
на строителни материали – Преглед на строителната индустрия и рециклирането на минерални отпадъци
• Валтер Клецмайер, Австрия – Рециклиране и преработка на метален скрап в Австрия: предизвикателства за Европа в процеса на подобряването на енергийната и ресурсна ефективност
• Станка Недева – Институт по целулоза и хартия –
Преработената хартия – главна суровина в хартиената индустрия
• Йоахим Куоден –PRO EUROPE Белгия – Опитът на PRO
EUROPE по отношение рециклирането на опаковки –
правна рамка и добри практики

Златен Спонсор:

АВСТРИЙСКИ СЕМИНАР на тема "Техника за околната среда"
С техническата подкрепа на:

30-ти март
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА
ОТПАДЪЦИ
• Оливие де Клерк – ACR+, Белгия – Европейски преглед
на предотвратяването на отпадъци
• Софи Дагно – Франция – Интегрирана система за
предотвратяване образуването на отпадъци във
Франция
• Димитра Рапу – община Северен Лондон – Стратегии
и информационни кампании как да се избягва образуването на хранителни отпадъци
• Винсент Магри – WasteServ Малта – Предотвратява-

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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ВиК
инфраструктурата
на България
Етапи на реализация на проекти по ОП Околна среда

К

ъм началото на март т. г. 12
общини са успели да завършат 15
големи инфраструктурни проекта по
Оперативната програма Околна
среда. За да ускори работата по
изпълнение на още над 80 нови проекта, МОСВ сформира мобилни групи от експерти, които да съдействат на общините за реализирането на инфраструктурните проекти.
„ Шансът да усвоим около 3 млрд.
лева за инфраструктура, която ще
се ползва 40 години напред, е уникален“, каза министърът на околната
среда и водите Нона Караджова по
време на Общото събрание на Национално сдружение на общините в
Република България (НСОРБ). „Ние
имаме готовността да дойдем при
вас, ако пожелаете. Минахме заедно
най-голямото предизвикателство –
да подготвим проектите, сега остава да ги изпълните успешно“, допълни министър Караджова.
Това и налага подпомагането на
екипите по места в началната фаза
на изпълнение на проектите, финансирани по Оперативна програма
Околна среда.

Инвестиционните
проекти по ОП Околна
среда 2007-2013 г.
целящи опазване и подобряване
състоянието на водите, са разделе22

ни съобразно обхвата си.
Процедура BG161PO005/08/1.10/
01/02 за подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води, има за бенефициенти 27 общини.
Общо 84 проекта са внесени по
процедурата за изграждане на водна инфраструктура в населени места над 10 хиляди еквивалентни жители, от нейното обявяване в средата на 2010 г. досега. За 4 от тях
вече има сключени договори - с общините Трявна, Тервел, Средец и
Козлодуй. Предстои финализиране и
на договорите за ВиК мрежата в
столичния квартал Суходол и община Пещера. В процес на оценка са
проектите на общините Кнежа,
Пирдоп, Хисаря, Кричим, Ловеч, Монтана, Велики Преслав, Провадия,
Стамболийски, Раковски, Варна, Карлово, Бяла (Русе), Бяла Слатина, Бургас (Горно Езерово), Бургас (Банево,
Ветрен и Бургаски минерални бани),
Шумен, Червен бряг, Банско, Добрич,
Пловдив, Асеновград, Гоце Делчев и
Свищов.
Последните 54 подадени за оценка проекти са на стойност близо 2
млрд. лева. С тях ще се изградят или
модернизират 40 пречиствателни
станции за отпадни води и над 1600
км ВиК мрежа.
По тази процедура се изпълняват
и 21 проекта на стойност 764 млн.
лева в общините Айтос, Балчик (к.
брой 1/2012
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к. Албена), Балчик (за града), Бургас
(кв. Меден рудник), Бургас (кв. Сарафово), Варна (к. к. Златни пясъци),
Дряново, Елин Пелин, Ихтиман, Каварна, Кюстендил, Левски, Пазарджик, Попово, Приморско (Китен),
Радомир, Разград, Разлог, Смолян,
Чирпан и Тутракан.
Сключени договори на стойност
351 млн. лева за изграждане на ВиК
инфраструктура, имат и общините
Елхово, Балчик, Каварна, Дулово,
Бургас, София, Гълъбово, Приморско,
Сандански и Кюстендил.
Към 5 март т. г. са договорени

1,751 млрд. лева по
направление Води
което представлява 70% от средствата за сектора. В момента се
изпълняват 99 договора по тази
приоритетна ос за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
ОП Околна среда 2007-2013 г., по
която са изплатени 12,5% от средствата за сектора (46 за техническа помощ, 21 за изграждане на ВиК
инфраструктура, 1 заповед за Басейнова дирекция - Благоевград, 26 за
подготовка и изграждане на ВиК
инфраструктура по процедура
BG161PO005/10/1.11/03/19 и 5 за изграждане на ВиК инфраструктура
BG161PO005/10/1.11/02/16).
Определеният срок за изпълнение
на инвестициите във водната инфраструктура е краят на 2014 г., като
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

инфраструктура
строителството на ВиК мрежи и
пречиствателни станции трябва да
отговаря на стандартите на Европейския съюз.
До момента

по ОП Околна среда са
подадени шест големи
проекта
всеки от които е на стойност над
100 млн. лв. и затова се изисква
одобрението му и от Европейската
комисия. В сектор Води това са
проектите за изграждане на ВиК
мрежи и пречиствателни станции в
градовете Враца, Габрово, Пловдив
и Добрич. Предстои предложение за
оценка от МОСВ и на проекта на
град Асеновград.
В рамките на Приоритетната ос
1 за изграждане на водна инфраструктура в населени места над 10
хиляди еквивалентни жители, се изпълняват 2 големи проекта - Интегриран проект за водния цикъл на гр.
Враца и Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово на обща
стойност близо 241 млн. лева.
Интегрираният проект за воден
цикъл на гр. Враца е на стойност над
123 млн. лева и

предвижда да сведе
загубите на питейна
вода от 88% на 23%
Предстои изграждане на над 77
хил. м водоснабдителна врежа, рехабилитация на съществуващата 8057

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

м главна колекторна
мрежа, както и реконструкция на повече от
13 хил. м второстепенна водоснабдителна
мрежа.
Проектът в град
Габрово, на стойност
над 117 млн. лева,
включва

реконструкция
на
пречиствателна
станция за
питейни води
ремонт на 4 помпени
станции и изграждане Източник: община Хисар
на 1 нова, рехабилитация на 75,8 км от водопроводната
мрежа, както и реконструкция на
пречиствателна станция за отпадни води. Това ще доведе до намаляване на техническите водни загуби
в разпределителната мрежа от 73%
до 39%, като същевременно се подобри качеството на ВиК услугите в
града, и намали рискът от замърсяване на р. Янтра.
Проекти за изграждане на ВиК
инфраструктура на обща стойност
260 млн. лева стартираха и в общините Пловдив и Добрич. Те обявиха
обществените поръчки по проектите си, на база предварително сключените с МОСВ споразумения, преди оценката на Европейската комисия.

l
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В Пловдив стартираха два търга
от първия етап на интегрирания
проект за водите на града. Първият
е за реконструкция на 33 км ВиК
мрежа в четири квартала на север
от р. Марица и за изграждане на
разтоварващ канализационен колектор по бул. Дунав. Вторият търг е
за модернизация и разширение на
пречиствателната станция за отпадъчни води. Общата прогнозна
стойност на двете поръчки е 85 млн.
лева.
Община Добрич също обяви 2
търга от първия етап на интегрирания проект за водната инфраструктура на града. Първият е за
изграждане на 86 км ВиК мрежа, а
вторият е за надзора по строител-
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Източник: община Главиница

ството. Прогнозната стойност на
двете поръчки е 66 млн. лева.

Проектът на Асеновград
е за 109,5 млн. лева
и е петият поред голям проект във
водния сектор на оперативната
програма. По него ще се реконструират над 24 км канализация и 4 км
водопровод, като се изгради и нова
пречиствателна станция за отпадъчни води. След одобрението от
МОСВ, проектът ще бъде изпратен
за оценка и в Европейската комисия,
тъй като стойността му надвишава 100 млн. лева.
Община Гоце Делчев планира да
реконструира общо 40 км ВиК мрежа, да изгради 2,5 км нови колектори и да построи пречиствателна
станция за отпадъчни води. Проектът е за 64 млн. лева и след изпълнението му в края 2014 г. всички
20 хил. жители на града ще имат
канализация, свързана към модерно
пречиствателно съоръжение.
Замърсяването на р. Дунав ще
бъде намалено след реализацията на
проекта на община Свищов, с който
ще се изгради пречиствателна станция за отпадъчните води от града.
С 32,5 млн. лева ще се построят още
2 тласкателя и 3 км нови колектори. Ще се конструират и други 3 км
остарели колектори.
Договор на стойност 50 млн. лева
предвижда доизграждане на ВиК
мрежата в града и реконструкция на
пречиствателната станция за отпадъчни води. Общината ще модернизира пречиствателната станция,
24

Източник: община Белослав

Източник: община Хисар

като осигури отстраняването на
азота и фосфора от отпадъчните
води и с това ще се прекрати замърсяването на р. Марица. В северната част на града ще се изгради 8 км
канализация за отклоняване на
дъждовната вода, а в южната част
ще се положат 2 км колектори с
капацитет 50 000 е. ж. По проекта
ще бъдат рехабилитирани и 14 км
остарял водопровод.

22 км канализация и
25 км водопроводи ще се
изградят в Столична
община
Столична община предвижда изграждането на пет главни канализационни колектора с обща дължина
близо 2 км и подмяната на около
километър водопровод в квартал
Суходол. Реализирането на този
проект, на стойност 5,5 млн. лева,
ще позволи на по-късен етап да се
построи канализация във всички части на квартала.
3 други проекта на обща стойност 96 млн. лева, финансирани по ОП
Околна среда, предвиждат подобряване на ВиК мрежата на град Банкя,
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продължение на левия владайски коректор и за реконструкция на водопровода и канализацията по бул.
Сливница.

Реализирани проекти
Сред успешно приключените проекти е този в град Хисаря за разширение, реконструкция и модернизация
на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в града. Той е на
обща стойност 18 596 779,84 лева и
включва разширение на ПСОВ и изграждане на 0,74 км канализационна
мрежа.
В община Белослав бяха изградени 2 км водопреносна мрежа и реконструирани близо 19 км, 5 км канализационна мрежа и 1,5 км колектори.
Общата стойност на проекта е
над 21 млн. лева, като 17 млн. от тях
са безвъзмездна помощ от европейски кохезионен фонд за регионално
развитие и 4 млн. лева са от държавния бюджет.
В община Главиница бе изградена
14 км канализационна мрежа към
пречиствателна станция за опасни
води в града на стойност 9,5 млн.
лева.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Помпи с грижа към
околната среда
Уплътнителните елементи и механичните уплътнения на помпите понякога позволяват изтичане на вредни химикали в околната
среда и в производствените помещения. Херметически затвореният дизайн е много важен, когато става дума за околната среда и
за лесната поддръжка на помпеното оборудване. Помпите от серия Verdermag нямат уплътнителни елементи, нито механично или
салниково уплътнение и осигуряват 100% работен режим без течове. При липсата им ще
спестите вода за промиване, ще предотвратите загуба на изпомпвания ценен продукт и
ще спестите разходи.
Серия помпи Verdermag Mag с магнитно
задвижване са разработени в резултат на
дългогодишни изследвания в промишлеността, за произвеждане на надеждни и безопасни помпи, използвани в придвижване на агресивни течности. Комбинацията от най-новите материали и инженерни практики, съчетано с повече от 50 години опит на Вердер
в производството на синхронни магнитно задвижвани помпи без уплътниния, доведе до създаване на гъвкав набор от помпи, които идеално отговарят на съвременните изисквания.
Дизайнът беше обновен, за да се позволи модулна конструкция на помпите с много взаимозаменяеми части. Въпреки че нуждата от
резервни части се свежда до абсолютен минимум, частите са налични на склад.

Области на приложимост
Химическа промишленост
Акрилова киселина, алуминиев хлорид 50%,
хидрофлуорна киселина 50%, сероводород, 85%,
сярна киселина 98%, амоняк, фосфати и др.

Електронна индустрия
Напластяване, офорт, желязов хлорид, солна киселина 37%, натриева основа 50%.

Mинна индустрия
Солен разтвор с ураниеви частици, H2O,
пепел на сода, HCl.

що масло, разтворители.

Стоманодобивна
промишленост
Солна киселина, разтвор за ецване, сярна
киселина.
Със 100% работен режим без течове, помпите с магнитно задвижане Verdermag са надежно решение на вашия процес за придвижване на опасни химически вещества, осигурявайки безопасен работен режим в различни
приложения (разтоварване на автоцистерни
през горната част със самозасмукване, разтоварване на варели, придвижване на различни
химикали в промишлени процеси и др.)

Двойно диафрагмени помпи с
въздушно задвижване
осигуряват работен режим
без течове.
Двойно диафрагмените помпи, задвижвани от сгъстен въздух, осигуряват работен
режим без течове, поради факта, че нямат
бутала или бутални пръти, които преминават през границата на налягането. Теч, обаче, може да възникне, ако диафрагмата се
скъса. В този случай е необходимо да се замени мембраната като част от превантивната програма за поддръжка, с цел да се избегнат аварии. Ако е необходимо, двойните
диафрагми могат да се доставят със системи за откриване на скъсване на първичната мембрана.

Разтоварване на цистерни с
двойно-диафрагмени помпи,
задвижвани от сгъстен
въздух
Помпите Verderair са много подходящи за
използване при разтоварване на цистерни,
тъй като за генериране на висок поток разполагат само с определен времеви интервал,

Галванична индустрия
Напластяване, офорт, филтруване.

Фармацевтична индустрия
Натриева основа 50%, сода каустик, горе-

необходим за разтоварване на автоцистерни. Помпата работи без никакви уплътнения
и следователно осигурява 100% работен режим без течове.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Перисталтичните помпи
Verderflex намаляват
разходите при използване на
филтър преси
Всички ПСОВ в резултат на тяхното функциониране, имат отпадъци, които трябва да
бъдат подготвени за обезвреждане, обикновено чрез тяхното преминаване през филтър
пресите, за да се сведе до минимум техния
обем. Обикновено такива отпадъци се изпращат в сметища или се изгарят, като разходите за унищожаването се основават на теглото и обема им.

Защо да използваме
перисталтична помпа в
съоръжения на филтър преси?
Филтър пресите се нуждаят от специални помпи: отпадъците са абразивни, така че,
ако се използва шнекова помпа, отпадъците
причиняват бързото износване на статора,
блокиране на помпата, от което напорът й

се намалява. От друга страна, при използване на перисталтична помпа, няма рискове за
увреждане при износване, тъй като единствената част, която е в контакт с отпадните води, е маркучът.
Вердер доставя надежни помпи. Повечето от тях са без уплътнения и осигуряват
100% работа без течове. Специфичните
изисквания за ATEX или осигуряване на хигиенични работни условия като SIP/CIP са
също част на продуктова програма на Вердер. Убедени сме, че нашите специалисти
ще Ви предоставят висококачествена подкрепа, отговоряща на Вашите нужди. Целта ни е да предоставим практични, осъществими, разходоспестящи решения.

жк. Манастирски Ливади,
Бул. България 110, ет. 2, ап. 15-16, София 1618
тел: 0878 407 370, факс: 02 958 40 85
office@verder.bg, www.verder.bg
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Автоматизация на процеси за
пречистване на отпадни води
Трансгранична пречиствателна станция Step du Bois de Bay, Женева
Пречиствателната станция Step
Nant d'Avril в кантон Женева е ново голямо и модерно съоръжение, което събира не само отпадните води от региона, но и тези от съседна Франция.
За автоматизацията на процесите и
добиването на топлина оператора
SIG Services Industriels de Geneve използва Ethernet контролери и индустриални компютри от WAGO.

терминали. В 17 от стенните шкафове са инсталирани програмируеми
ЕTHERNET контролери 750-841 и вентилни терминали на Buerkert. Всеки
контролер управлява 4 или 16 вентила. Сигналите от измервателните
уреди (за ниво, дебит и т. н.) са свързани към WAGO-I/O-системата 750.

20 000 информационни
точки се регистрират
децентрализирано
Концепцията на съоръжението се
базира на Ethernet децентрализирана
система. Свързаните към Ethernet контролерите входни и изходни модули
предоставят предаването на необходимите данни за системите за управление. Тези контролери WAGO управ-

I/O-система управлява
вентилните терминали
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Заключение
Програмируемият полеви контролер на WAGO дава възможност за много гъвкаво предаване на данни с няколко входно/изходни модула. Многобройните стандартни интерфейси подържани от WAGO позволяват системата да бъде разширена лесно и евтино.
"Това, което ни убеди, е гъвкавостта

"Оттичането трябва да протича
гладко. Затова търсехме компоненти,
които са надеждни, но и едновременно с това са подходящи за нашите цели", разказва Щефан Габриел, натоварен със задачата за изпълнението на
проверка по този проект в SIG.

За да се осигури необходимият поток отпадни води в отделните етапи на процесите, в съоръжението са
ползвани около 75 помпи и 80 агрегата. В допълнение, повече от 150 вентила управляват отделните процеси.
98% от монтираните вентили са
пневматични, а останалите 2% се
задвижват с мотор. Програмируемият ETHERNET полеви контролер 750841 на WAGO контролира директно
вградените във възлите вентилни

WAGO системите за управление и се
предават по Еthernet Modbus/TCP към
контролния център. Оттам нататък
е лесно с помощта на софтуера
PACTWare на VEGA да се регулират
отклоненията на измервателните
сензори, без да е нужно, както се изискваше преди, да се отива до съоръжението на място. WAGO-I/O-IPC служи
в този случай като HART-Gateway между PROFIBUS DP и Modbus Ethernet/TCP.
"Този новаторски подход е един от факторите, които са повлияли на решението ни да използваме WAGO-I/OSYSTEM", обяснява Филип Колер, заместник ръководител на кантонната инсталация за отпадните води на SIG.

ляват пневматичните вентили и поемат общите измервания на аналоговите и HART процесни данни. Освен
това, контролерите и двата WAGO
индустриални компютъра регистрират показанията на биологичното
стъпало и го предават през PROFIBUS
DP на съответната система за управление. Друг WAGO-IPC контролира центрофугите. В концепцията на
системата е взета предвид и автоматизацията на сградата - шест
програмируеми ETHERNET контролера 750-841 управляват осветлението
и щорите. Две термопомпи подсигуряват климатизацията.

на WAGO-I/O-SYSTEM. За всеки сигнал
има подходящ модул", продължава Щефан Габриел и обосновава избора си:
"Посредством независимостта на системата могат да се интегрират безпроблемно и смесени концепции за пречиствателни станции."

Контролерите като
HART-Gateway
Изходящите от измервателните
уреди за дебит и сензори за ниво сигнали 4-20 mA/ HART се обработват от
брой 1/2012
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Система за автоматизация
на Ехнатон в ПСОВ Кубратово
В средата на месец юни 2011 г., в присъствието на министърпредседателя Бойко Борисов, министъра на околната среда и водите Нона Караджова, кмета на София Йорданка Фандъкова и други
официални лица, бе открита реконструираната Софийска пречиствателна станция за отпадни води Кубратово. Станцията е част
от интегриран проект за водния сектор на София, финансиран от
програма ИСПА и съфинансиран от Европейската инвестиционна
банка и българското правителство. Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна помпена станция и напорен тръбопровод за отпадъчни води в район Нови
Искър.

Проектът за реконструкция
стартира през април 2009 г., като изпълнението се управлява
от МОСВ. Изпълнител на обекта е консорциум Кубратово, а крайната цел е отпадните води на София да се пречистват по найвисоките европейски стандарти. Поради тази причина се извършва мащабно проектиране за увеличаване на капацитета на станцията от 360 000 куб. м отпадни води до 480 000 куб. м. Това се
равнява на 1 313 000 еквивалент жители (е.ж.), което е с 342 000
е.ж. повече от досегашния капацитет на съоръжението. За постигане на тази цел е извършена рехабилитация и реконструкция
на 4 първични утаителя, 6 биобасейна, 6 вторични утаителя и на
калови шахти и шахти за плаващи вещества. Изградени са и два
нови вторични утаителя, помпена станция за рециркулация на активна утайка, резервоар за калови води, реагентно стопанство
и трафопост. В ПСОВ Кубратово е въведена трета степен на пречистване на отпадните води, с което се по-стига отстраняване
на азот и фосфор. Това отговаря на изискванията на Директивата на ЕС за градски отпадни води и на националните наредби за
емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадните води, зауствани във водни обекти от т.нар.

"чувствителни зони".
Фирма Ехнатон взе участие в проекта като основен подизпълнител на електрическата част и част КИПиА. Строителните работи стартираха през януари 2010 г. и приключиха по график през
декември 2010 г. Цялата реконструкция бе извършена, без спиране
на технологичния процес. В момента се работи за достигане на
проектните параметри.

Обем на проекта
Основна задача на проекта за реконструкция на ПСОВ Кубратово бе да се изгради надеждна система за управлние на новите и
новоконструираните съоражения и да се интегрира със съществуващата SCADA. Работата по проекта включваше:
• Рехабилитация на четири първични утаителя.
• Рехабилитация на шест вторични утаителя.
• Ново строителство на два нови вторични утаителя и помпена
станция за рециркулация на активна утайка.
• Рехабилитацията на утаителите включва реконструкция на
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строително-монтажната част и инсталиране на
нови калочистачи, при които дебелината на утайката се измерва с ултразвукови сонди. Петте калови шахти са с подменени саваци (общо 32 бр.) и
задвижки, всяка от които
е свързана с интелигентни управления AUMA.
Всички саваци се управляват през Modbus мрежа.
• Рехабилитация на биостъпалото. По задание са предвидени измервания по 10 параметъра във всеки биобасейн, с които се управлява процесът на пречистване на азот и фосфор. Направена е реконструкция на 6 съществуващи биобасейна. Във всеки
от тях има инсталирани четири миксера, два флоумейкъра и две
помпи - работна и резервна - за вътрешна рециркулация, всяка
от които е по 160 kW. Помпите се управляват с Altivar 61. Захранването на съоръженията в шестте биобасейна и в шестте
рехабилитирани вторични утаителя се извършва от новоизграден трафопост с два трансформатора 1600 kV. Той се захранва от подстанция Кубратово.
• Изграждане на резервоар за утайкови води.
• Рехабилитация на 4 калови шахти.
• Изграждане на нова помпена станция за канални и дъждовни води Нови Искър.
• Изграждане на реагентно стопанство за железен трихлорид.

Приключихме проекта с нови знания,
опит и с по-голямо самочувствие
Реализацията на Проекта за реконструкция и модернизация на ПСОВ
Кубратово е от съществено значение за развитието на фирма Ехнатон в инженеринговата област. На първо място, това беше едно голямо предизвикателство за нас, както като време за проектиране и
внедряване (на практика по-малко от година), при това без прекъсване
работата на ПСОВ, така и като прилагане на съвременни технически
решения. Един пример е използването на хетерогенна структура от
индустриални мрежи:
• Индустриална Етернет мрежа за всички Програмируеми контролери;
• Управление на голям брой изпълнителни механизми по Modbus мрежа;
• Специализирана мрежа за измервателните устройства SC1000;
• Безжична радио връзка за подобект Нови Искър и т.н.
На второ място, този проект ни даде възможност да натрупаме
безценен опит в организацията на изпълнението на сложни обекти, в
съвременната технология на пречиствателните съоръжения, в техническите решения за автоматизация и др.
Държа да отбележа, че всичко това стана възможно, благодарение на
тясното ни сътрудничество с главния изпълнител ИСА 2000, главния
проектант инж. Васил Василев, нашите доставчици на оборудване Шнайдер Елекрик България, Hach Lange, Интертех проект, колегите от
Кибернетика, нашия консултант по технологията инж. Янко Чанлиев, а
така също и опитните колеги от Софийска вода.
Излизаме от този проект с много нови знания и опит и с по-голямо
самочувствие.
Инж. Симеон Илински, управител на Ехнатон
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Внедрените системи снижават
разходите за енергия и коагулант
Автоматичните системи за управление, които бяха въведени в експлоатация след завършването на реконструкцията на СПСОВ по програма
ИСПА, допринасят изключително много за намаляване на експлоатационните разходи за електроенергия и коагулант.
Автоматизирана бе системата за контрол на постъпващия въздух в
биореакторите. Във всеки един биореактор има инсталирани кислородомери, които отчитат количеството разтворен кислород. При достигане на предварително зададено ниво на разтворения кислород в биореакторите, количеството се регистрира в SCADA-системата, като съответно започва притварянето на затворните устройства. Налягането
на въздуха във въздуховодите се повишава и системата подава сигнал
към въздуховодите, които редуцират оборотите си и намаляват подаваното количество въздух.
Работата на помпите за рециркулация на нитратна вода е напълно автоматизирана. Помпите са снабдени с честотни регулатори. На изход от
Денитрификационна зона на биореакторите са монтирани прибори, измерващи нивото на нитратен азот. В зависимост от съдържанието на нитратен азот се регулират оборотите на рециркулиращите помпи и съответно количеството на рециркулиращата нитратна вода. Системата за
дозиране на коагулант (FeCl3) също е напълно автоматизирана. На изход
аерационна зона на биореакторите са инсталирани прибори измерващи
съдържанието на фосфати. В зависимост от нивото на фосфатите, дозаторните помпи регулират подаваното количество коагулант.
Напълно автоматизирана бе и канална помпена станция "Нови Искър".
Работата на решетките се извършва, както на предварително зададени
времеви интервали, така и на основание пад на водното ниво. Падът за
всяка решетка се отчита от ултразвукови нивомери, монтирани пред
и след решетката. Работата на помпите се извършва на база на водно
ниво в черпателните резервоари на станцията. Канална помпена станция "Нови Искър" е свързана със системата за управление на СПСОВ
"Кубратово" и може да бъде контролирана дистанционно от територията на СПСОВ "Кубратово".
инж. Петьо Велев
главен мениджър експлоатация ПСОВ "Кубратово"

Успешната реализация на проекта е
следствие на доброто сътрудничество
Изграждането на система за автоматизация на СПСОВ "Кубратово"
е един от най-значимите проекти във водния сектор, реализирани през
последните години.
Изпълнител по част Електро и КИПиА е Ехнатон ООД - един от основните партньори на Schneider Electric, специализиран в изграждане на системи
за индустриална автоматизация и пречистване на води. Партньорството
ни датира от много години и можем да се похвалим с реализирането на
няколко големи съвместни проекта във водния сектор, сред които ПСОВ
- Пазарджик, ПСОВ - Димитровград, ПСОВ - Стара Загора и т.н.
Сложността на конкретния проект се състои в изграждането на нова
система за управление на база нови инсталации и съществуващо оборудване, което да бъде осъвременено и приведено в съответствие с високите изисквания на технологичното задание и европейските стандарти.
Успешната реализация е следствие на доброто сътрудничество между двете компании, високотехнологичното оборудване и експертизата
на Schneider Electric в сектора на водите, както и професионалното управление на проекта от страна на Ехнатон ООД.

Основни цели на автоматичното
управление
Сред основните цели, поставени пред системите за автоматизация в рамките на проекта, са изравняване на входящия дебит
в шестте биобасейна на биостъпалото; управление на постъпващия въздух в нитрификационната зона на биобасейните с три различни режима на работа. В част КИПиА на проекта са заложени и
цели за обезпечаване на автоматично управление на: нитратната
рециркулация с 2 независими режима на работа; на дебита на рециркулиращата активна утайка, както и на дозирането на FeCl3 с
два метода на дозиране. Към процеса на биологично отстраняване
е предвиден и цикъл на химическо отстраняване на фосфора. За целта
са разработени два автоматични цикъла на управление.

Технически характеристики на
системата за автоматизация
Индустриалната мрежа е изградена на базата на фиброоптика
с протокол TCP/IP. Изградени са 8 паралелни Modbus мрежи, които
обхващат общо 125 изпълнителни механизма и измервателни устройства. Управлението се извършва посредством PLC Modicon M340
на Schneider Electric, като към всяко PLC локално е предвиден операторски терминал.
В КИПиА частта е използвана процесна измервателна апаратура на Hach Lange, а системите за измерване на ниво и дебит са на
Siemens. Във всеки биобасейн са инсталирани по 10 измервателни
уреда Hach Lange, свързани в мрежа SC1000. На базата на измерванията на част от тях се извършва автоматизираното управление на процеса. Критичните точки на нивомерения са дублирани с
кондуктометрични системи за измерване на ниво.
В помпената станция в Нови Искър е инсталирано IPC с локална
SCADA CITECT с пълни възможности за независимо управление на
системата. Комуникацията между помпената станция в Нови Искър и Кубратово се осъществява с радиовръзка в обхват 5 GHz.

Предимства на новата система за
управление
След успешното завършване на проекта за рехабилитация и разширяване, в софийската пречиствателна станция "Кубратово" е въведена трета степен на пречистване на отпадъчните води, с което се постига отстраняване на азот и фосфор. Това отговаря на
най-високите изисквания на европейската директива за градски отпадъчни води и на националните наредби за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти от т.нар. чувствителни зони. След модернизацията пречиствателната станция работи при
напълно автоматизиран технологичен режим по отношение на третирането на утайките и пречистването на водата. Очаква се модернизацията на пречиствателната станция да допринесе значително за подобряване състоянието на околната среда в района на
столицата.

Александър Катошев
Търговски Мениджър ИА, Шнайдер Електрик България
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Енергийно
ефективни
помпени системи
за ПСОВ
П

речиствателните станции
за отпадни води (ПОСВ) са сложен
комплекс от съоръжения, предназначени за преработка и очистване
на отпадните води. Сред основните им спомагателни съоръжения се
явяват помпените станции. Помпи
се използват за повдигане нивото
на постъпващите отпадни води в
станцията с цел гравитационното
им довеждане в следващите съоръжения, за транспортиране на отпадните води след първичните утаители към биофилтрите, за пренос
на различни видове утайки при отделните технологични процеси –
рециркулация, обезводняване, оползотворяване и други. Използват се
също и в случаите, когато се при-
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лага помпено разбъркване на утайките в метан танковете и откритите изгниватели, при подготовка, разбъркване и подаване на реагенти в съоръженията на реагентното стопанство. Други задачи,
изпълнявани от помпите, са изваждане на пясъка от песъкозадържателите и транспортирането му,
пренос на утайкови води от уплътнители, метан танкове, изсушителни полета, както и на площадкови води пред първичния утаител.
Поради разнообразието от приложения, в пречиствателните станции се използват и различни конструкции помпи. Сред най-широко използваните са шнековите помпи,
водоснабдителните и канализационните помпи, водоструйните помпи и ежекторите.
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Помпеното оборудване
е сред основните
консуматори на енергия
Многото приложения на помпите
в пречиствателните станции определят немалките енергийни разходи,
свързани с тяхната работа. Обикновено една голяма част от общата
енергия изразходвана от пречиствателната станция се формира именно от работата на помпените системи. Това е и една от основните
причини при търсене на решения за
повишаване енергийната ефективност на пречиствателните станции
част от мерките да са насочени
именно към повишаване ефективността на използваното помпено
оборудване. Принципно общата ефективност на една помпена система
се определя от ефективността на
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самата помпа, на двигателя и задвижващата система или използвания
метод за контрол на дебита.
Сред основните причини за загуба на ефективност при помпите се
посочват възникването на турбулентност, триенето и рециркулацията
в самата помпа. Загуби се реализират и когато помпата не работи в
оптималния си режим на работа (best
efficiency point, BEP). Различните
методи за контрол на дебита също
могат да окажат негативно влияние
върху ефективността на помпената
система. Обикновено регулирането
на дебита е чрез използването на
дроселираща арматура, байпасен
тръбопровод, паралелна работа на
различен брой машини и промяна на
честотата на въртене. Всеки един
от тези методи има своите предимства и недостатъци, но обикновено
регулирането чрез промяна на честотата на въртене се приема за един
от най-гъвкавите и ефективни методи за управление на дебита.

Неефективната работа
на помпата
често е в резултата от несъответствието между избраната помпа и
изискванията на системата, промени в условията на работа или очакването помпата да работи при различни условия. Сред признаците,
които могат да бъдат индикатор за
недобре реализирана и експлоатирана помпена система са: честото
спиране и пускане, наличието на
кавитационен шум в помпата или
някъде в системата, загряване на
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двигателя, помпена система необорудвана със средства за измерване
на потока, налягането, консумацията на енергия, невъзможност да се
достигне максимален дебит.
С предприемането на мерки за
повишаване ефективността могат
да се достигнат значителни икономии на енергия, като се твърди, че
е възможно постигането на до около 50% намаляване на енергийните
разходи. Намалените енергийни разходи могат да бъдат в резултат на
намаляване на мощността на помпената система и работа в режим
близък до оптималния, замяна на
неефективно работещите помпи,
избор на по-ефективни двигатели и
използването на честотно управление. На практика подобряването на
енергийната ефективност на помпите може да се постигне със стандартни мерки и не изисква въвеждането на сложни технологични иновации. В същото време те са от изключително значение за намаляване и
оптимизиране на енергийните разходи в пречиствателните станции
за отпадни води.

Подходящото
оразмеряване на
помпите
е ключов момент за ефективната работа на пречиствателната
станция. Често помпените системи
се оразмеряват за максимално предвиждания дебит, който обаче може
никога да не се използва или е нужен
само за много кратки периоди от
производствения цикъл. Преоразме-
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ряването е често срещано и може да
доведе до значителни загуби на енергия и повреди на елементи от инсталацията.
За пречиствателни станции в
процес на експлоатация като добра
стартова точка за намаляване на
енергийните разходи се счита именно определянето на ефективността
на помпената система, фокусирайки се първо върху помпите, работещи най-дълго и при които има голяма вероятност за наличието на проблем. Добре е параметрите на системата като дебит, налягане и т.
н. да бъдат проследявани. Определянето на работната точка на съществуващата помпена система и
разстоянието й от оптималната ще
даде представа за необходимостта
от предприемането на конкретни
мерки за повишаване на ефективността.

Ролята на
електродвигателите
Енергийните разходи, свързани с
работата на електродвигателите,
съставляват голяма част от общите енергийни разходи на станцията.
Използването на неефективни двигатели, работа извън условията на
оптимално натоварване, както и
възникването на механични или електрически проблеми със самия двигател също могат да доведат до загуба на енергия. Това са и проблемите, решаването на които би помогнало за повишаване на ефективността като цяло. Подмяната на използваните до момента електродвига-
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тели с такива, използващи честотни преобразуватели за регулиране на
оборотите, се счита за добро решение за повишаване на ефективността.
Принципно, ефективността на
електродвигателите се определя
като отношението на получената
механична енергия отнесено към
изразходваната електрическа енергия. Естествено, постигането на
100% ефективност е невъзможно,
поради реализирането на загуби от
триене, електрическото съпротивление и т. н.
Сред често използваните електродвигатели в пречиствателните
станции за отпадни води са потопяемите електродвигатели. Ефективността им на работа обикновено е по-ниска от номиналната при
пълно натоварване, посочена от
производителя. Една от причините
за това е работният товар. Повечето двигатели са конструирани да
работят между 50 и 100% от номи-
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налното натоварване с постигане на
максимална ефективност при 75% от
максималното натоварване. Двигателите, работещи извън оптималното натоварване, съответно са с
по-ниска ефективност. Други фактори ,намаляващи ефективността, са
качеството на подаваната електроенергия и температурата.

Факторът на
мощността
Сериозен проблем се явява и качеството на доставяната електроенергия и най-вече проблемът със
загубите вследствие на несинусоидалната форма на тока на консуматорите. Има два вида мощност,
която формира привидната или реално доставената мощност от електрическата мрежа. Първата е активната, която зависи от моментните стойности на напрежението и
тока на консуматорите и се определя за един техен период. Тя се
измерва във W и основната й част
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върши работа, а другата част се
определя от енергийни загуби. Освен
от активна мощност, консуматорът
има нужда и от реактивна мощност
Тя не извършва работа и служи за
създаване на необходимото за работата му магнитно поле и на неизбежното разсейвано магнитно поле.
Измерва се във vаr. Реактивната
мощност се доставя от електроцентралите, създава загуби по електропроводите и електрическата мрежа, но в същото време консуматорите не желаят да я заплащат. Графично трите мощности се представят чрез триъгълника на мощностите. Отношението на активната
мощност към привидната е познато
като фактор на мощността. Факторът на мощността на напълно
натоварен индукционен двигател
варира от 80 до 90 % в зависимост
от вида на двигатели и неговата
скорост. Той се влошава, когато
натоварването на двигателя намалява. Други електрически устрой-
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ства като по-стари луминесцентни
или газоразрядни лампи, също допринасят за влошаване на фактора на
мощността. В пречиствателните
станции се използват немалко двигатели, и голям брой лампи, които,
взети заедно, намаляват общия фактор на мощността на съоръжението.
Подобряването на фактора на
мощността е от полза, тъй като
така се увеличава напрежението,
намаляват се системните загуби,
освобождава се капацитет към системата и се намаляват енергийните разходи.
Принципно за коригиране на фактора на мощността се използват
два основни типа корекция – пасивна и активна, като втората е със
значително по-голямо приложение.
Пасивната корекция е проста и
евтина и използва свойството на
индуктивността да не позволява
резки промени на тока през нея.
Простотата на тази корекция и
малките загуби на енергия под формата на топлина я правят подходяща за мощни захранвания, особено на
трифазни товари. Тя лесно може да
се прибавя към съществуващи захранвания. Чрез нея сравнително лесно се удовлетворяват изискванията
на клас А при мощности до около 250
W. Сред основните недостатъци,
които ограничават множество при-
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ложения, са неголемите типични
стойности на фактора на мощността, обикновено до около 0,75. Активната корекция осигурява много
по-добро потискане на хармониците,
а стойността на фактора на мощността може да надхвърли 0,98. Тя
дава възможност за работа в широк
обхват на мрежовото напрежение,
но е възможно да се вгражда само в
нови апаратури. Към недостатъците се отнасят по-сложната и скъпа
схема, по-голямата отделяна топлина и намаляването на надеждността на захранването.

Честотни
преобразуватели
(Variable Frequency
Drives)
Съществуват различни видове
първични двигатели, които могат да
бъдат използвани за задвижване на
помпи (например ДВГ, парни и газови турбини и др.). Най-масово използвани обаче са електрическите двигатели. В групата на електродвигателите съществува голямо разнообразие. Видът на електродвигателя за
всяко конкретно приложение зависи
от честотата на въртене, мощността и наличното електрозахранване, а конструкцията се определя от
условията на околната среда и начина за охлаждане
Честотата на въртене на всеки

брой 1/2012

l

двигател може да се променя по
механичен път - с ремъчна предавка, редуктор, скоростна кутия, различни видове вариатори и др. Могат
да се използват и хидравлични устройства - хидростатични и хидродинамични предаватели или електромагнитни, но безспорно най-масово
приложение намират изцяло електрическите задвижвания с променлива честота.
Постояннотоковите двигатели
представляват машини с променлива честота на въртене, но приложението им е ограничено. Трифазният
асинхронен (наричан още индукционен) двигател е най-често използван
в съвременната индустрия, което се
дължи на неговата елементарна
конструкция, компактност, надеждност и ниска цена. Приложението на
монофазните двигатели е ограничено в областта на малките мощности.
Основно техническо решение, използвано за регулиране честотата
на въртене по електрически път,
включва промяна на честотата на
захранващото променливо напрежение, посредством т. нар. честотни
преобразуватели (инвертори).
Чрез задвижване с честотен инвертор е възможно регулиране на
скоростта, въртящия момент, посоката, пуска и спирането на стандартните асинхронни или синхронни
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Източник: ПСОВ Димитровград

променливотокови двигатели. Основни предимства на това регулиране са: значителни възможности за
енергоспестяване; удължен живот на
механичното оборудване; намаляване на пусковия ток; по-висок пусков
момент; възможността за регулиране скоростта на двигателя под и над
синхронната стойност. Честотният преобразувател променя не само
честотата, но и приложеното към
мотора напрежение. По този начин
се осигурява необходимият момент
на вала на двигателя, без да се стига до прегряване и се разкрива допълнителна възможност за икономии на
енергия.
Както вече споменахме, повечето
от съществуващите помпени системи (от порядъка на 70%) са преоразмерени при проектирането поне
с 20%. Това разкрива отлични
възможности за модернизация с честотни инвертори, за да се изравни
възможно най-точно дебитът на
помпите с действителните нужди в
системата. В такива случаи е много важно да се съгласуват електрическите характеристики на двигателя и инвертора. По-старите инвертори създават значителни хармонични изкривявания, което води до
допълнително загряване на намотки36

те на електродвигателя. Най-евтиният и благоприятен вариант включва използването на честотен инвертор, пригоден за директен монтаж
върху стандартен двигател без никаква допълнителна преработка на
корпуса.
Съществува сериозно предлагане
на двигатели и помпени агрегати с
интегриран честотен преобразувател с мощности до около 25 kW. Сред
предимствата на този вариант са:
двигателят и инверторът са съгласувани в оптимална степен; намалени са разходите за инсталация; няма
допълнителни кабели; инверторът
използва охладителната система на
двигателя; по-добрата съвместимост между компонентите намалява шума и вибрациите и много други.
Честотните преобразуватели
могат да бъдат използвани освен за
регулиране на работата на помпените системи в пречиствателната
станция, но също така и за въздуходувките, вентилаторите, аераторите и т. н. Стандартно приложение на честотните преобразуватели е за регулиране на работата
на помпи с големи вариации на потока в рамките на денонощието,
както и за канализационните помброй 1/2012

l

пени станции. Добре е обаче да се
има предвид, че ефективността на
честотните преобразуватели много зависи от това доколко те са
коректно избрани и приложени. При
работа под 75% от пълното натоварване, те могат да бъдат с много ниска ефективност. Също така
е добре да се има предвид, че не във
всички случаи честотните преобразуватели се явяват добро решение. Например в случаите, когато е
необходимо преодоляването на голям статичен напор или при малки
вариации на дебита. Също така не
за всички двигатели е подходящо използването на честотни преобразуватели.
Честотните преобразуватели
могат да се окажат добро но скъпо
решение. Преди да се вземе решение
за въвеждането им, специалистите
препоръчват да се отчетат дебитът, броят на помпите и часовете работа. Въпреки че оборудването на всички помпи с честотни преобразуватели може да осигури много добра гъвкавост на системата,
то не винаги е изпълнимо. Често
достатъчно ползи могат да бъдат
получени от оборудването на част
от помпите с честотни преобразуватели.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Надеждно оборудване
за пречиствателни станции
за питейни и отпадъчни води на
Grundfos предлага Хидро Крафт
ХИДРО КРАФТ ООД е създадена
2005 г. от специалисти с дългогодишен опит в изграждането, оборудването и поддържането на хидросъоръжения.
Дейността на фирмата е свързана
с доставка и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води,сондажни кладенци, помпени и хидрофорни системи, противопожарни системи, поливни системи.
Към момента във фирмата работят
повече от 25 служители, сред които
специалисти с доказан опит в изграждането на хидросъоръжения. Фирмата
разполага с мобилни групи, работещи
на територията на цялата страна,
отличаващи се с висок професионализъм и бърза реакция.
От 2007г. ХИДРО КРАФТ ООД става официален дистрибутор на
GRUNDFOS, лидер в областта на помпеното оборудване.
Основна цел на фирмата е да повишава непрекъснато нивото на обслужване на нашите клиенти, като запазва същевременно бързата реакция,
станала запазена марка на ХИДРО
КРАФТ ООД.
При много индустриални процеси и
при пречиствателни станции за отпадни води се налага смесването на големи количества течности в открити
басейни и канали, тяхното разбъркване или просто създаване на скорости
с цел предотвратяване на утаяване на
твърди частици. При тези приложения,
където трябва да се местят големи
количества вода, често се използват
помпи с нисък напор и голям дебит. Поподходящо и много по-ефективно е използването на устройства за аксиа-
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лен поток, наричани миксери и флоумейкъри (флоубустери).
Повечето приложения предполагат
използването на миксери и флоумейкъри при течности с поведението на вода с кинематичен вискозитет 1 mm2/s,
но също така миксери могат да се използват и при течности с по-голям
вискозитет. Входящата мощност на
миксер е в права пропорционалност на
обема разбърквана течност.
Изборът на миксери и флоумейкъри
на Грундфос се основава на връзка между приложението, геометрията и обема на басейна, като резултатът е необходима входяща енергия за разбъркване или аксиална сила.

Надеждни потопяеми
миксери и флоумейкъри за
отпадни води и шламове
Grundfos предлага пълна гама изключително надеждни и високоефективни
потопяеми миксери и флоумейкъри за
различни процеси в пречиствателни
станции за отпадни води (ПСОВ) и за
промишлени процеси.

Миксерите и флоумейкърите са с модулна конструкция, което ги прави лесни за поддръжка и обслужване. Всички
части са изработени от специално избрани материали, като преди монтиране всеки компонент е напълно тестван
за надеждност и износоустойчивост.
Миксерите се предлагат както с директно задвижвани, така и със задвижвани чрез планетна предавка витла от
неръждаема стомана или от полиамид.
Миксерите с директно задвижване се предлагат в 4- или 8-полюсни
версии в диапазона от 0.75 до 4.5 kW,
а задвижваните с предавка - от 1.5
до 18.5 kW.

l

брой 1/2012

Флоумейкърите се предлагат от 1.3
до 4.0 kW.
Уникални преимущества на продуктите: доживотна надеждност,
енергоспестяваща ефективност, лесна поддръжка, ефективна защита срещу корозия, корпус на двигателя /изработен от неръждаема стомана AISI
316 с гладка самопочистваща се повърхност/, самопочистващо се витло, активен електронен сензор за вода в
маслената камера.
Поради много добрите характеристика и качество на оборудването фирма Грундфос беше избрана за основен
доставчик на оборудването за най-голямата пречиствателна станция в
България и на Балканския полуостровСПСОВ "Кубратово", а Хидро Крафт беше избрана като подизпълнител за монтажа на аерационната система. Като цяло за нуждите на проекта е монтирана цялостна система за аерация
на 6-те биобасейна, включваща 36 000
дифузора, както и колекторна система за подаване на въздух. Аерационната система, доставена от Грундфос
България, е изключително ефективна.
Необходимият въздух при въвеждане в
експлоатация на новата аерационната система беше намален с близо 30
на сто спрямо старата аерационна
система на биостъпалото.

София 1225, ул. Мара Бунева 1
e-mail: office@hydrocraftbg.com
тел./факс: 02/936 79 16
GSM: 0888 101 270, 0886 89 11 00
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Управление на
водните ресурси в
страната
Нормативна рамка, отговорни институции, оценка на водните
ресурси, състояние на хидротехническите съоръжения, дейности
по превенция на риска

В

съвременна Европа ефективното управление на водните ресурси се регламентира с различни директиви на Европейския съюз, на база на
които всяка страна трябва да формира своята политика за управление
и опазване на наличните водни ресурси. Интегрираното управление на
водните ресурси е сред основните
цели, които си поставя Рамковата
директива за водите на ЕС - 2000/
60/ЕС. Водната политика в отделните европейски страни се урежда с
нормативни актове с различна юридическа сила. В Германия, Швейцария
и Латвия уредбата на водните ресурси е поставена на конституционално ниво. В други държави собствеността и управлението на водите са
нормирани с един закон или с различни законодателни актове.
В България засега се прилага Законът за водите, в сила от 20 януари 2005 г., който предвижда създаване и на Национална стратегия за
управление и развитие на водния
сектор.
Според чл. 151 на Закона за водите, министърът на околната среда
и водите разработва и предлага на
Министерски съвет тази стратегия, която впоследствие се представя за одобрение от Народното събрание. В действителност, изработката на водната стратегия в България бе поверена на избрана с обществена поръчка фирма, и все още не
38

е публично достояние, макар че предварителните планове бяха тя да е
готова до края на 2010 г.
Според информация от МОСВ,
създаденият вече документ е представен веднъж за разглеждане в
Съвета за развитие към Министерския съвет, в края на месе; февруари т. г.
През март предстои неговото
повторно съгласуване, и едва след
това документът ще бъде публикуван за обществено обсъждане, преди да се вземе окончателно решение
за управлението на водния сектор и
начина на стопанисване на водните
съоръжения в България.
Целите на стратегията са тя да
определи ясни правила във водния
сектор - правна и регулаторна рамка, собственост и управление на
водната инфраструктура, както и
възможностите за финансиране.
Нейното разработване предвижда
обстойни анализи от широк кръг
специалисти с цел постигане на найефективно управление на водните
съоръжения, така че да има достатъчно количество и гарантирано
качество вода за питейно–битови
нужди, а водностопанските отрасли да се развиват при ефективно и
интегрирано управление на ползваните от тях води.

Хронология на едно
дългосрочно планиране
Според предварителния коментар
на МОСВ, консултантската фирма,
брой 1/2012
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която е избрана да изготви дългосрочната стратегия за управление и
развитие на водния сектор до 2035
г., е представила детайлен анализ на
съществуващото състояние и прогнозите за бъдещото развитие във
водния сектор, както и SWOT анализ на водния сектор, целите и
възможните алтернативи за развитието му. Предложени са 3 алтернативи за развитие на водния сектор - при запазване на съществуващите реалности, вариант с водеща
роля на публичните власти или трети вариант - с приоритет на частната инициатива. „Всяка една от
предложените алтернативи представлява своеобразен сценарий за
развитие на сектора, като в същото време е възможно намиране на
пресечни точки между отделните
алтернативи“, коментират от
МОСВ. За стартирането обаче на
алтернативи 2 или 3 ще е нужно
технологично време за допълнителни действия и решаване на неотложни задачи в условията на сега съществуващата схема, признават от
управителния орган.
Нужно е стратегическо решение
за развитие на водния сектор, т. е.
избор на алтернатива и за целта е
направена съпоставителна оценка
на предложените алтернативи. Наборът от критерии включва:
n Възможност да се осигурят необходимите средства за удовлетворяване на нуждите от инвестиции;
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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n Необходими институционални
промени;
n Необходимо време за реализация
на предвидените промени;
n Необходими финансови ресурси за
реализация на предвидените промени.
Въз основа на оценките по горепосочените критерии, Министерството на околната среда и водите
подкрепи алтернатива 2 – развитие,
с водеща роля на публичните власти.
Предвид важността на избора на
вариант за развитие на водния сектор, засягащ всички области на общественото развитие, материалите са дадени за разглеждане и съгласуване на всички министерства и
оператори, които участват в управлението на отраслите във водния
сектор.

Стратегията формира
три ключови въпроса
с изключително значение за управлението на водния сектор:
1. Как държавата да организира
управлението и контрола на системите във водния сектор?
2. Кой орган и структура следва
да взема решенията за инвестиции
и тяхната приоритетност в инфраструктурата на водния сектор?
3. Какви следва да бъдат източниците на финансиране за инвестиции във водния сектор при очертаващия се голям финансов дефицит в
областта?
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Стратегията залага на изпълнението на ангажиментите, които
страната ни е поела при присъединяването към ЕС, и ще се съобрази
с политиката на Европейската общност за управление на водите.
Политиката във водния сектор се
основава на плановете за управление
на речните басейни, начините на
интегриране на политиката по енергетика с политиката по водите,
политиката за регионално развитие,
общата селскостопанска политика,
политиките по изменение на климата и намаляване на водните запаси.
Изводът, който на този етап
eкологичното министерство прави
е, че стратегията ще осигури управлението на водните ресурси, на база
координация между институциите,
тяхната оценка и контрол. Документът ще е основа и за едно подобро изразходване на ограничените
финансови ресурси, посредством
инвестиции чрез публично-частни
партньорства или концесии за част
от обектите.
С цел по-доброто усвояване на
средствата от европейските фондове МОСВ вече предприе действия
за преструктуриране на управлението на водните ресурси, с което
гарантира ефективността на финансираните инфраструктурни проекти в сектор Води.
Към 5 март т. г. бяха договорени
1,751 млрд. лв. по направление Води
по ОП Околна среда 2007-2013 г.,
които се равняват на 70 % от сред-
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ствата за сектора. В момента се
изпълняват 99 договора по тази
приориретна ос за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
ОПОС, като са изплатени 12,5 % от
договорените средства.
За да помогне за реформата на
водния сектор в посока промяна в
собствеността на активите, министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
предприеха съвместни действия за
привличане на общините в управлението и развитието на ВиК отрасъла.

Отговорности на
отделните ведомства
към водните ресурси
Управлението на водите в България се осъществява на национално и
басейново ниво. Със закона за водите и в съответствие с Директива
2000/60/ЕС, у нас са определени 4
района за басейново управление:
Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски, за
които отговарят едноименните басейнови дирекции. Определените със
закона за водите речни басейни не
следват административно-териториалното деление на страната. Управлението на водностопанските
системи се извършва на технологичен и басейнов принцип в съответствие с условията на разрешителните за водоползване и ползване на
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водните обекти за различни стопански дейности и за
заустване на отпадни води в тях.
На национално ниво отговорностите спрямо водните ресурси са поделени между няколко министерства.
Последните кризисни събития, следствие наводненията
в Южна България през м. февруари, показаха на институциите, че водният сектор има нужда от сериозна
преоценка на отговорностите към водните съоръжения
в България.
С решение на МС, МИЕТ чрез НЕК и държавно предприятие Язовири и каскади, пое отговорността за управлението, техническата експлоатация и поддръжката на всички язовири за питейно-битови нужди у нас,
независимо от тяхната собственост. С предписанията на Язовири и каскади са длъжни да се съобразяват и
концесионираните или отдадени под наем язовири. Останалата част от язовирите и микроязовирите, без
общинските и тези за питейни нужди, стават публична
държавна собственост, като грижата за тях е поверена на Министерството на земеделието и храните (МЗХ)
чрез предприятие Напоителни системи. В правомощията на МОСВ е определянето на режима на водоползване
на 54 значими язовири в страната.
Очакваните за края на м. февруари т. г. промени в
закона за водите, ще регламентират прехвърлянето на
собствеността върху стотиците малки язовири от
общините на държавата. Под опеката на местната
власт ще останат единствено водоемите, дадени на
концесия.

Промените в закона предвиждат и повече права за
експертите от Язовири и каскади и Напоителни системи, така че да могат да се изпълнят предписаните от
двете дружества мерки за безопасност на по-малките
хидротехнически съоръжения.
МРРБ е натоварено със задачата да направи единен
регистър на всички язовири, водопроводи и защитни диги
в страната - държавна и общинска собственост, които
по предварителна информация на ведомството наброяват 3000.

Проверка на хидротехническите
съоръжения
След преливането на яз. Иваново в началото на м.
февруари т. г., Министерски съвет инициира проверка
на потенциално опасните язовири, микроязовири и
хидротехнически обекти на територията на страната.
Със задачата да провери техническото състояние на
водоемите у нас бе натоварено икономическото министерство чрез предприятие Язовири и каскади на НЕК.
Заедно с екипи на ВЕЦ и Хидроелектроинвест те успяха
да проверят 565 язовирни съоръжения, включително и 49
язовира, които общините посочиха като критични.
Равносметката на МИЕТ е, че в България има 147
язовирни съоръжения с проблем в преливниците, а в 68
от тях има нарушения при основните изпускатели.
Сред сериозните нарушения, открити от проверяващите екипи на създадената експертна група, бе и наличието на огради и мрежи при преливниците, с цел запазване на рибата във водоемите. Проверките отчетоха
и липсата на насипни стени или непочистени речни легла
при голяма част от по-малките язовири.
По информация на МИЕТ, проверките на съоръженията на язовирите в страната продължава, като експертни групи от Язовири и каскади работят съвместно с
областните управители, кметовете, МВР-ДПБЗН и други
поделения на НЕК.

Оценка на водните ресурси
Водните ресурси са използваемата част от природните води и се формират предимно от валежите и се
проявяват като повърхностни и подземни води. Според
Закона за водите, Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) има ангажименти за оценката на водните ресурси, в това число и на валежите,
както и за развитието на системите за ранно предупреждение от високи води. НИМХ предава оперативни
данни за валежите, дебелината на снежната покривка,
реките и подпочвените води, като прави дневни, седмични и месечни анализи на данните, подадени от оперативните станции в страната. Секция Хидрология на
НИМХ изготвя месечни и годишни доклади за състоянието на реките и подпочвените води, които се подават
към Министерството на околната среда и водите.
Годишният доклад за състоянието на подземните води
през 2011 г. отчита голямо пространствено разнообразие и много по-добре изразена тенденция на спадане в изменението на водните ресурси. Максимални стойности
на дебита на изворите се регистрират в периода март
40
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Източник: НИМХ

Хидрологична оценка за оттока и тенденции към 8:00 часа на 6
март 2012г.

– юни и януари, но най-често през май, докато минимални
стойности има в периода септември – декември.
Максимални стойности на водните нива в кладенците са регистрирани през първата половина на годината, при най-високи стойности през януари за сметка на
минимални стойности в последния месец от годината.
С Наредба № 1, от 10.10.2007 г. се регламентира проучването, ползването и опазването от замърсяване и
влошаване на подземните води, в т. ч. и минералните води.

Източник: НИМХ

Снимка 2

наличната голяма снежна покривка през м. февруари и
очаквания воден приток през март, вследствие снеготопенето, МОСВ нарежда да се осигурят допълнителни
обеми, които да поемат очаквания воден приток, както
следва:

Готовност за голямото снеготопене
Според прогнозата на НИМХ, постъпила в Оперативното звено на МОСВ, от 25 февруари започна активното снеготопене в равнинните части на страната.
Прогнозата е още в началото на март в равнинните
части под 600 метра надморско равнище снежната
покривка да се стопи почти навсякъде (снимка 2).
Източник: МОСВ

График на МОСВ за използване на
водите на комплексните и значими
язовири през март т. г.
Всеки месец МОСВ прави график за ползване на водите от комплексните и значими язовири. Във връзка с
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Условието, което поставя МОСВ, е поддържането на
предписаните обеми да се осъществява чрез ВЕЦ или
при невъзможност, чрез основен изпускател. Пълният
месечен график е публикуван на сайта на министерството.
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Състояние на речните басейни
и тяхното управление
Дейността на басейновите дирекции се координира от дирекция „Управление на водите“ към МОСВ.
Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 1, т. б от Рамковата Директива за водите 2000/60 и Графика за
информиране на обществеността по изготвянето на
План за управление на речните басейни (ПУРБ), четирите дирекции изготвиха междинен преглед на значимите проблеми по управлението на водите. Този преглед отразява мнението на заинтересованите страни в резултат на проведените консултации с обществеността през 2006 г. и 2007 г. Въз основа на извършените анализи на състоянието на водните тела,
всяка дирекция изготви план за управление на речните басейни, чийто период на действие е 6 години –
от 2010 г. до 2015 г.
Ето как басейновите дирекции представиха екологичните проблеми в речните басейни преди 5 години:
Дунавски район. Оценката на повърхностните водни
тела установи, че сред тях 11 са в лошо екологично
състояние, 8 от които са разположени в долното течение на р. Огоста, а останалите 3 са в българския
участък на р. Тимок, както и реките Витбол и Цибрица. Причините за недоброто им състояние са органични замърсители, опасни вещества и замърсяване с
нитрати. 12 са местата в лошо екологично състояние
и по поречието на р. Янтра, като половината от тях
са разположени на реката, а останалите на нейните
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притоци - р. Росица, р. Негованка, р. Бохът, р. Магър,
р. Биюк дере и р. Дряновска.
Докладът от оценката на басейновата дирекция от
2007 г. отчита 10 тела в лошо екологично състояние,
разположени в средното и долно течение на р. Искър,
от София до вливането й в р. Дунав, като причина за
недоброто им състояние са органични и опасни вещества. Основни източници на замърсявания в този район са пречиствателни станции за отпадни води, отпадни води от селищни канализации без пречистване,
индустриални предприятия, както и селскостопански
дейности. 8 са местата по поречието на р. Осъм, които
са в лошо екологично състояние, като основни замърсители се явяват градските канализации на общините, разположени в средното и долно течение на реката. 6 са и замърсените места по поречието на р. Русенски Лом, където отново причините са органични
замърсители, опасни вещества и замърсяване с нитрати.
Западнобеломорски район. Тук са отчетени проблеми, свързни с недостатъчното количество вода за питейно- битови нужди, тяхната чистота и ефективно
разпределение. Липсата на достатъчен брой пречиствателни станции и недостатъчната ВиК инфраструктура е един от проблемите, свързани с качеството на водата в този район. Предвижда се и разрешаване на проблеми, свързани с проводимостта на речните легла, защитата от наводнения и водната ерозия. На база предварителната оценка е създаден и план
за управление на речните басейни в Западнобеломорски район, който е утвърден от МОСВ със заповед №
РД-291 от 22.03.2010 г. Планът включва основните
правила за управление на водите във водосборните
басейни на основните реки Струма, Места и Доспат
за периода до 2015 г.
Източнобеломорски район. Като значителни точкови източници на замърсяване в Източнобеломорски
басейн са отделени: депата за отпадъци, които емитират амоний и нитрати; рудници, където замърсяване на подземните води е в резултат на високото
съдържание на пепел и сяра и ниската калоричност на
лигнитните въглища; индустриални площадки.
Планът за управление на речните бесейни в Източнобеломорски район, неразделна част от който са мерките за мониторинг и контрол, регламентирани в становище по EO № 5-2Б2009 г., е утвърдена със заповед на
еко министъра от 22.03.2010 г.
Черноморски район. В резултат на направената
преди 5 години оценка на риска от замърсяване в този
район, са определени 40 водни тела в риск: 19 броя в
реките, 8 в езерата, 3 в крайбрежните зони и 10 в подземните води. Причинители на замърсяването на водите в района са основно липса на пречиствателни
станции за отпадни води (ПСОВ) и градска канализация, както и необходимост от реконструкция и разширяване на съществуващите, депата за битови отпадъци, пристанищната дейност за крайбрежните
води и др. През 2010 г. Басейновата дирекция изготви
План за управление на речните басейни (ПУРБ), утвъброй 1/2012
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рден на 22.03.2010 г. със Заповед №
РД-294/22.03.2010 г. на министъра
на околната среда и водите.
Данните са взети от докладите
на съответните дирекции, публикувани на интернет страницата на
МОСВ. Подробните планове за управление на речните басейни са публикувани на сайтовете на четирите
басейнови дирекции.

Риск от
наводнения
Превенцията от природни бедствия, в това число и наводнения, е
актуална тема през последните
месеци, затова и информираността
по отношение на риска от наводнения е наложителна. Оценката и управлението на риска от наводнения
е предмет на Директива 2007/60/ЕС,
позната още като европейска Директива за наводненията, която е в сила
от 26.11.2007 г., и е транспонирана
в националното законодателство с
изменението на Закона за водите
през м. август 2010 г.
За оценката и управлението на
риска от наводнения отговарят четирите басейнови дирекции в страната, които след приемане на съответната методика от МОСВ, обявиха обществени поръчки за изпълнение на задачата. Срокът за изготвяне на проекти за предварителната оценка на риска от наводнения за съответния район бе края на
2011 г.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Опитът
на РЕСАК в оценката
на риска
Частният изследователски
център РЕСАК работи като консултант и изпълнител по проекта за
оценка на риска от наводнения,
съвместно с Басейнова дирекция
Дунавски район. „Работата ни по
проекта е естествено продължение на досегашната ни дейност в
областта на превенцията от природни бетствия, в това число и наводнения“, обясни г-жа Людмила Миленова, директор на центъра за
приложения на спътникови изображения РЕСАК. През 2010 г., в рамките на програмата „Глобален
мониторинг на околната среда и
сигурността – GMES за спешна реакция при бедствия и аварии, проект SAFER по 7-ма рамкова програма за научни изследвания на ЕС,
бяха изготвени бързи карти на наводнени територии в района на
Пазарджик“, разказва г-жа Миленкова. „Тогава българският център
предостави топографски карти и
други референтни данни на германските си колеги, за да изпълни
съвместната задача“, коментира
Людмила Миленова. „Целта на настоящия проект за нуждите на
басейнова дирекция Дунавски район бе анализ на опасността от
наводнения в населените места,
разположени по поречия на реки и
оценка на предварителния риск от
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наводнения. „Работата ни по проекта бе подкрепена от екипа на басейновата дирекция, който ни предостави данни за минали наводнения, карти и тематичен материал“,
каза г-жа Миленова. „В хода на проекта се ползвахме от капацитета
и високия професионализъм на служители и експерти от БДДР и
МОСВ“, допълни тя.
Според процедурата по проекта,
данните от всички тези карти и
анализи се обобщават от басейновата дирекция (Дунавски район,
респективно другите дирекции),
след което се публикува на сайта
на съответната дирекция за обществено обсъждане. След 2-месечен
срок на обсъждане се пристъпва
към оценка на риска от наводнения,
която включва голям обем от задачи и трябва да приключи до края на
2012 г.
"Извън този проект, за да имаме
общ поглед върху ситуацията в
страната за определяне на потенциално опасните райони от наводнения в България е използвана карта,
подготвена от Гражданска защита
през 2007 г., с включени поречия на
21 реки, включително р. Дунав.
Посочената по-долу карта наложихме върху картата с общините в
България (264 на брой), при което се
идентифицираха 146 общини, които
са засягани или ще бъдат засегнати
при евентуален разлив на реките",
пояснява експертът.

43

инфраструктура
оценка на риска от тях, изчисляване
на ценностите и активите при
такъв вид природни бедствия.

Приложение на
спътниковите
изображения в
управлението

Карта с районите с готови симулационни модели на наводненията в България.

Карта със заливните територии, наложена върху границите на общините.

Тези данни са формирани на база
дългогодишния опит при преодоляване на наводнения и заливни територии от Гражданска защита. По техни данни, реките, по чиито водосбори се наблюдават заливни територии при наводнения са Дунав, Огоста, Скът, Искър, Вит, Янтра, Росица,река Камчия, Луда Камчия, Тунджа,
Марица, Струма, Въча, Доспат, Арда,
Тополница, Чепинска, Харманлийска,
Поповска, Средецка и Пясъчник.
Освен опита на Гражданска защита в превенцията от наводнения,
РЕСАК ползва и карта за земното
покритие за цялата територия на
България, базирана на Системата за
класификация на земно покритие на
44

Източник: БИПД

Източник: БИПД

ФАО/ООН Land Cover Classification
System - LCCS, която установи, че
при наводнения са засегнати приблизително: 6140 км2 земеделски земи,
1409 км2 гори, 1550 км2 смесена растителност, 4 км2 планински треви
и пасища и 796 км2 урбанизирани
територии.
Подробни данни и симулационни
модели на наводнения по водосбори
и населени места може да се видят
на експерименталния геопортал
http://bsdi.asde-bg.org.
Цялата тази информация е насочена към общинската, областната и
държавната администрация, с цел
превантивни мерки за минимизиране
щетите от евентуални наводнения,
брой 1/2012
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В подкрепа на създаването на
единен регистър на язовирите в
България, биха могли да работят
специалисти от различни неправителствени организации. В това
отношение Центърът за приложение
на спътникови изображения - РЕСАК
поддържа определена информационна база за водните обекти на територията на България, които според
тях са близо 10 600. В тях са включени големи и малки язовири, езера и
влажни зони.
Осъзнавайки важността от подробна информация, Център РЕСАК си
е поставил амбициозната задача по
картиране на всички настоящи водни обекти в България, в т. ч. язовирите, на база спътникови и самолетни изображения с много висока разделителна способност и попълване
на информация за тях. Картирането
се извършва на база на спътникови
изображения или ортофото, като за
големите язовири мащабът е 1:10
000. Вече има данни за 52 комплексни язовира. Подготвени са и предложения за паспорти на всеки тип
воден обект с данни за важни географски, морфометрични, хидротехнически, физико-химични и биологични параметри.
Експертите от Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция –
АУРЕ и Център РЕСАК вече тестваха подобна технология, като през
2008 г. изпратиха до няколко общини списък и карти с картографираните в техните административни
граници водни обекти и по-олекотен
формат на паспорт за попълване. В
тях са включени големи и малки язовири, езера и влажни зони. Картите,
които те създават, съвместно със
специалисти от Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция
(АУРЕ), СУ Св. Климент Охридски и
Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) могат да послужат за създаване на
воден регистър на страната.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

платена публикация
Пречиствателна станция за
третиране на отпадни води от
производство на фосфорни торове
Агрополихим е водещ производител на азотни и фосфорни торове в
Югоизточна Европа. Чрез разумното изразходване на квотите си за вредни
въглеродни емисии, Агрополихим стартира през месец август 2009-тареализацията на най-мащабния екологичен проект от инвестиционната си
програма - изграждането на нова пречиствателна станция за третиране
на отпадни води от производството на фосфорни торове на обща стойност 10 млн. евро. ЕнвироХеми разработи технологията на процеса, достави и монтира необходимото оборудване и пусна в експлоатация станцията.
Беше избран процес на едностъпално третиране, включващ неутрализиране, пресипитация на течната фаза и обезводняване на утайките. Станцията е проектирана да третира максимално количество от отпадна вода
470 m3/h, с опция за постигане на дебит от 700 m3/h при бъдещо разширение
на основните мощности. Част от пречистената вода ще се употреби
повторно в технологичния процес, с което ще се намали разходът на свежа
вода за производствени нужди.
Процесът е напълно автоматизиран и отговаря на изискванията на ЕС
за най-добрите налични технологии за третиране на отпадни води в съответния производствен сектор. В процеса на пречистване не се отделят
емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Инвестиционното намерение е реализирано на площ от близо 10 дка в рамките на производствената площадка на Агрополихим АД.

АГРОПОЛИХИМ АД, Девня, България

Технически данни
Станцията е базирана на иновативната технология Envochem® и осигурява физико-химично третиране на около 11 000 m3 отпадна вода на ден.
Посредством патентованата технология Envochem® се отстраняват фосфор флуориди, неразтворени вещества и малки количества кадмий до нива,
отговарящи напълно на нормите за директно заустване. Третираната
отпадна вода се зауства директно в Белославското езеро, което е свързано с Черно море, отстоящо на около 30 км.
Пуск на инсталацията: 2011 година.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Безизкопни технологии
в България
Блицинтервю за сп. Екология & Инфраструктура на председателя на БАТТ и
изпълнителен директор на Строителна механизация - Стефан Желязков, на
управителя на ВиК Пловдив - Валентин Василев, на управителя на Водоканалпроект
- инж. Ангелина Александрова, на кмета на град Пловдив - инж. Иван Тотев, и на
главния мениджър Инженерни услуги и Активи в Софийска вода - инж. Петьо Велев.
В настоящия материал на сп. Екология & Инфраструктура представяме
безизкопните технологии и тяхното приложение в България. След въвеждащата част, очертаваща същността и предимствата на тези технологии, предлагаме на читателите блицинтервю с представители на
компании и учреждения, притежаващи богат опит в реализацията на такъв
тип обекти у нас. Редакцията изказва специална благодарност към Българска асоциация за безизкопни технологии (БАТТ) за съдействието и предоставените материали при подготовката на настоящата статия.
Понятието "безизкопни" обединява група технологии за изграждане
и рехабилитация на тръбопроводи,
най-характерната особеност на
които е липсата на необходимост да
се изкопава канал за полагане на
тръбопровода. Безизкопните технологии намират приложение у нас вече
повече от 10 години и предоставят
редица предимства. По отношение
на възложителя това са: кратки
срокове за изпълнение; монтаж на
комуникации под препятствия, където е невъзможно или прекалено скъпо
да се извърши монтаж по конвенционална технология; много малка работна площадка – 1 ∼ 10% от размера на конвенционалната; с минимум
механизация – едва няколко строителни машини; минимален обем на
изкопните дейности – 3 ∼ 5% от
обема при класическите технологии;
минимален риск от повреда на съществуващи комуникации; висока степен на безопасност при работа;
минимално количество материали за
възстановяване на настилки; липса
на разходи за последващи ремонти
през следващите 10 години.
Ползите при използването на безизкопни технологии се изразяват и
в: намаляване на емисиите на СО2 –
пряко до 3 пъти, а с отчитане на
допълнителните емисии на транспортните средства в задръствания
и обиколни маршрути – 50 пъти.
Разходите за извършване на строителна дейност са не само преки, но
и непреки (косвени); не се нарушава
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нормалната работа на предприятията в близост до работната площадка; избягват се затруднения за трафика, до минимум са сведени шумът
и прахът, не се нарушава нормалният ритъм на живот на живеещите в
близост - не се разкопават масово
улиците и тротоарите, не се увреждат дървета и паркове, не се увреждат ценни исторически паметници
и сгради.

България има потенциал
да се превърне в център
на безизкопните
технологии на Балканите

Стефан Желязков, председател
на БАТТ и изпълнителен директор
на Строителна механизация
брой 1/2012
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Какъв е досегашният Ви опит в
приложението на безизкопни технологии?

Повече от 15 години следя развитието на безизкопните технологии.
Първият ми контакт с тях беше
свързан с изграждането на ВиК инфраструктурата у нас. За да усвоим и внедрим световния опит, посещавахме специализираните изложения, семинари и конференции. Убедихме се в предимствата на тези технологии и започнахме да прилагаме
добрите практики в България.
Това беше и причината през 2007
г. да създадем Българска асоциация
за безизкопни технологии (БАТТ).
Скоро след учредяването й, асоциацията стана и първият на Балканите пълноправен член на Международното общество за безизкопни технологии (ISTT). Членовете на БАТТВиК дружества, проектанти, строителни и инженерингови компании,
представители на академичната
общност обединиха усилията си за
популяризирането на тези технологии, за по-широкото им приложение
в страната.
В България безизкопните технологии се прилагат предимно в силно
урбанизирани зони, под препятствия
като сгради, пътища, под реки и т.
н. Като ръководител на компания,
специализирана в използването на
безизкопните технологии, мога да
кажа, че сме усвоили и прилагаме в
практиката всички основни безизкопни технологии за монтаж и рехабилитация на подземни комуникации.
Работим както в България, така и
зад граница. Преди 3 години направихме и първата за България безизкопна рехабилитация на водопровод
по технологията „Облицовка с
втвърдяване на място“. Доказателство за успешното приложение на
тази технология у нас е най-високото отличие, с което бяхме удостоЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Рехабилитация на водопровод ф1220 мм; кв. Модерно предградие - София; технология "Облицовка с втърдяване на място"

Рехабилитация на водопровод ф 300 мм; Пирдоп;
технология "Спирално сглобена тръба"

ени през миналата година, наградата No-Dig Award на ISTT - за реализиран значим проект. Това, което също
е важно да подчертая, е, че вече
произвеждаме машини и оборудване
за безизкопните технологии, за нуждите на световния пазар. Отскоро
внедряваме и друга технология за
безизкопна рехабилитация, 100% без
изкопни дейности - "Спирално навита на място тръба". Тази технология е уникална и ще даде нови възможности за справяне с проблемите на
остарялата водна инфраструктура
в България.

да се изкопават и депонират старите тръби. Страната ни, като член
на ЕС, е длъжна да покрива специални стандарти и да спазва определени срокове. Безизкопните технологии дават възможност за постигането на тези високи цели, защото
не само съкращават сроковете за
изпълнение, но и спестяват смущенията в трафика при градски условия, отделянето на вредни емисии,
шум и прах и щадят околната среда.
Наред с тези предимства, цените
при безизкопните технологии са пониски, отколкото при класическите
изкопни технологии.
Всичко това ще налага използването на безизкопните технологии в
България. Смело мога да твърдя, че
имаме и сериозен напредък в сравнение с повечето държави в региона. Развиваме се не само в посока
изпълнение на проекти, а в обучение
на кадри, производство и износ на
машини, материали и консумативи
за безизкопните технологии. Затова България има потенциал да се
превърне в център на безизкопните
технологии на Балканите.

Как виждате бъдещето на тези
технологии у нас в краткосрочен
аспект?

В бъдеще безизкопните технологии ще се прилагат все повече. Голяма част от ВиК инфраструктурата в страната е изграждана през 60те и 70-те години на миналия век. В
експлоатация са и тръбопроводи,
изграждани преди 80 и повече години. Експлоатационният срок на тези
съоръжения е към своя край, или
отдавна е преминал, а над 50% от
водопроводите у нас са етернитови, тоест от азбестоцимент - материал, класифициран от Световната здравна организация като канцерогенен и забранен за употреба в ЕС.
Класическата изкопна технология
предвижда използването на специални предпазни средства при изкопаването на тези тръби и депонирането им. Това е скъпо и рисковано от
екологична гледна точка. От друга
страна безизкопната технология
предоставя по-евтини и екологични
решения за рехабилитация на тези
тръбопроводи, без да е необходимо
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

но: изграждане на дублиращ водосток на северен открит отливен
канал, под ж.п. линията Пловдив –
Скутаре и околовръстен път Изток.
Този проект беше част от програма за рехабилитация на ВиК мрежа
на гр. Пловдив, финансирана със заем
от Европейската банка. Осъществяването на проекта беше чрез технологията „микротунелиране“ и се
реализира на три етапа: изграждане на стартова шахта, монтаж на
машината върху релсов път и монтаж на канализационната тръба на
място, чрез прокарване на тунел с
микротунелната машина (микротунелиране). Обектът беше с висока
сложност на техническо изпълнение
поради нетипичността на ВиК трасето – непосредствено до река, под
железопътна линия и околовръстен
път.
Друг проект с приложение на безизкопна технология, по т. нар. метод „тръба в тръба“, осъществихме при втори етап от реконструкция на магистрален водопровод по
бул. Пещерско шосе. Основната идея
при реализирането на този проект
беше да се използва вече недействащ стар етернитов водопровод,
като в него се изтегли нов полиетиленов. По този начин се реши проблемът с изключителния брой аварии
на това трасе.
Безизкопна технология по метода
„тръба в тръба“, в комбинация с
безизкопна технология „хоризонтално сондиране“ използвахме и за реконструкция на водопровод Ниска
зона по бул. Копривщица в участъка
между бул. Пещерско шосе и бул.
Свобода и на водопровода Висока
зона, захранващ блокове №10 до 24,
бул. Копривщица, гр. Пловдив. Разработването на този проект беше

Приложихме уникална
технология за
рехабилитация на
канализационен
тръбопровод
Какъв е досегашният Ви опит в
приложението на безизкопни технологии?

ВиК - гр. Пловдив, прилага безизкопните технологии от няколко години. Един от първите ни мащабни
проекти беше през 2009 г., а именl
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Валентин Василев, управител на
ВиК Пловдив
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Изграждане на водосток ф 2400 мм; околовръстен път Пловдив-Бургас; технология "Микротунелиране"

наложено поради недостатъчно налягане във водопроводната инсталация и поради честите аварии на
участъка. Основен предмет на проекта беше изграждането на нов
водопровод за „ниска зона“ чрез изтегляне на нов полиетиленов водопровод в недействащия стар етернитов, или чрез метода „тръба в
тръба“ и изпълнение на нов водопровод „висока зона“ в локалното платно чрез хоризонтален сондаж.
Миналата година приложихме уникална технология за рехабилитация
на канализационен тръбопровод посредством японска технология „спирално навита тръба“. Обектът беше
на ул. Лайка гр. Пловдив и монтажът
се осъществи като се използваха
само налични ревизионни шахти,
100% безизкопна дейност. При метода рехабилитация на съществуваща
канализационна тръба се отстраняват течове от аварии и се увеличава пропускателната способност на
тръбата с около 20%, благодарение
на новото полиетиленово покритие.
Планираме прилагане на безизкопна технология и на предстоящ проект за ремонт на съществуващ
стоманен водопровод по бул. Никола
Вапцаров, гр. Пловдив. В този случай
особеност е това, че ще бъде запазен съществуващият диаметър на
тръбата чрез „пайп бърстинг“ технология.
Как виждате бъдещето на тези
технологии у нас в краткосрочен
аспект?

Този вид технология е изключително подходяща за рехабилитация
на стари магистрални водопроводи,
тъй като чрез нея максимално се
запазва съществуващата улична
настилка. Това е от голямо значение
за трафика в района на ремонта,
който не се затруднява като при
обичайните изкопни дейности. Също
така, води и до редуциране на разходите по проекта, тъй като не се
48

налага възстановяване на настилка
при приключване на ремонта. Освен
това се намалява и срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и не се създава неудобство при организация на движението по време на строителство.
Безизкопната технология има голяма приложимост при ремонт и
рехабилитация на изхабена канализационна и водопроводна мрежа при
преминаване на трудни участъци
като железопътни линии, гарови
комплекси и т. н.

Безизкопните
технологии позволяват
по-кратки срокове на
изпълнение

инж. Ангелина Александрова, управител на Водоканалпроект
Какъв е досегашният Ви опит в
приложението на безизкопни технологии?

Досегашният ни опит не е много
богат, поради това че безизкопните
технологии навлизат в България от
може би 10-ина години. Освен това,
малко трудно се възприемат от
възложителите в България заради
инерцията в мисленето, недоверието, непознаването на предимствата и възможностите на безизкопниброй 1/2012

l

те технологии. Истината е, че при
тези технологии сроковете на изпълнение са по-кратки, не се налага
разрушаване и възстановяване на
пътни настилки, подземни комуникации и други, а така се избягват неблагоприятните последствия от
класическия изкопен метод на изпълнение в определени ситуации.
По изготвени от нас проекти има
изпълнени улични водопроводи в гр.
Кърджали по безизкопни технологии,
външен водопровод в Община Джебел, които многократно пресича път
от републиканската пътна мрежа,
както и преминаване на главен колектор VII от канализационната мрежа
в гр. Кърджали под бул. Беломорски и
жп линия. Благодарение на този начин при изпълнение на горните обекти по безизкопна технология не се
наложи спиране на движението по
пътните артерии и ограничаване на
трафика им в определени участъци.
Как виждате бъдещето на тези
технологии у нас в краткосрочен
аспект?

Бъдещето неминуемо е свързано
с прилагане на новите технологии,
каквито са безизкопните за сферата на инфраструктурното строителство. В България много малка
част от населените места имат
изяснен подземен кадастър, който да
дава ясна представа за взаимното
разположение на отделните подземни комуникации. По тази причина
безизкопните технологии би следвало по-сериозно да навлязат в съвременното строителство на инфраструктурни обекти особено в населените места. Изпълнението по
метода на безизкопните технологии
спестява много време и запазване на
съществуващите подземни комуникации. Поради ограничените финансови възможности за масова подмяна на старите водопроводи и канализации по тези технологии може да
се подмени само тази комуникация,
за която има осигурени средства.
Пример: Ако в една улица с ширина до 5 м се наложи да се изпълнява
подмяна на канализация по класически изкопен метод и има положен
водопровод, ел. кабели, газопровод
като се започнат изкопните работи
обикновено се разрушава водопроводът, късат се кабели. Всичко това
води до прекъсване на захранването
на консуматорите за определено
време с вода или ток, до допълнителни средства за възстановяване на
нарушените комуникации и други неудачи. Всички тези негативи могат
да бъдат избегнати, ако се приложи
безизкопен метод. Това доказва, че
безизкопните технологии са особеЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

инфраструктура
но подходящи за приложение в населените места, където има много и
неясни подземни комуникации, както
и труднодостъпни терени и ограничен достъп на строителни и транспортни машини.

Пловдив активно прилага
безизкопните
технологии

инж. Иван Тотев, кмет на Пловдив
Какъв е досегашният Ви опит в
приложението на безизкопни технологии?

Пловдив е един от първите градове в България, който активно прилага безизкопните технологии. Само
през 2011 г. изпълнихме 2 проекта,
свързани с безизкопни технологии.
Единият от тях бе преминаване под
съществуваща железопътна линия.
Ние сме убедени в бъдещото им развитие в Пловдив. Още повече, че от
близо 2 години градът ни се оформя
като своеобразен център на тези
технологии. През 2010 г. под моя
егида в качеството ми на областен
управител в Пловдив се проведе
първата Балканска конференция по
безизкопни технологии – едно мащабно събитие за този сектор, по време на което бяха демонстрирани
последните новости в него.
През пролетта на м. г. заедно с
посланика на Япония в България Н. Пр.
Макато Ито открихме рехабилитиран тръбопровод посредством уникална безизкопна технология "спирално навита тръба", която за първи
път в България бе приложена в пловдивския район Северен.
Как виждате бъдещето на тези
технологии у нас в краткосрочен
аспект?

Анализите, които сме направили,
показват по категоричен начин, че
тези технологии имат големи предимства. Първо, не се нарушава
пътната настилка, защото след
нарушаване на всички структурни

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

пластове на пътя, колкото и добре
да бъде възстановена тази настилка, не може да бъде постигнато
първоначалното качество.
Второ, до голяма степен се избягва неудобството за гражданите от
затворени улици, затруднен транспорт, разкопани тротоари. Този
показател ние не можем да го измерим реално в пари, но той е изключително важен.
От друга страна, самите технологии не са по-скъпи от сега съществуващите, защото се извършва
реалната работа без дейностите по
разкопаване, обратни насипи, асфалтиране. От гледна точка на цена и
получен резултат безизкопните
технологии са изключително конкурентни на сега съществуващите.

Безизкопните
технологии имат своето
място при
поддържането
на подземната
инфраструктура
в София

Безизкопно изпълняваме и проекти чрез метода „релайнинг“ или
„тръба в тръба“, когато няма
възможност да се осигури трасе за
новия провод и намаляването на
диаметъра на новата тръба е допустимо.
През 2010 г. Софийска вода инвестира в рехабилитация на два стоманени водопровода с диаметър
съответно ф600 и ф1200 в много
лошо експлоатационно състояние,
която беше изпълнена по технологията Феникс - облицовка с втвърдяване на място. Рехабилитацията на
водопроводи с такъв голям диаметър чрез безизкопна технология
е сериозно предизвикателство и
рядко се използва не само у нас, но
и в световен мащаб. За професионализма, с който беше реализиран
вторият проект, фирмата изпълнител беше удостоена с престижната международна награда No-Dig
Award на Международното общество по безизкопни технологии
(ISTT) за най-значим проект за 2011.
Така извършената рехабилитация
освен че подобрява експлоатационното състояние на водопроводите,
има ефект и за подобряване качеството на доставяната вода с елиминирането на вътрешната корозия
на водопровода.
Макар и по-рядко, безизкопни технологии прилагаме и при изграждането на канали.
Как виждате бъдещето на тези
технологии у нас в краткосрочен
аспект?

инж. Петьо Велев, главен мениджър Инженерни услуги и Активи в Софийска вода
Какъв е досегашният Ви опит в
приложението на безизкопни технологии?

Софийска вода широко прилага
безизкопни технологии при поддръжката и рехабилитацията предимно на водопроводната мрежа. Над
половината от проектите за рехабилитация/реконструкция на водопроводи се проектират и изпълняват
по безизкопни способи. Най-често се
прилага методът на хоризонтално
сондиране, който вече можем да
наречем рутинен. Използва се и за
изграждане и подмяна на сградни
водопроводни отклонения и водопроводи с по-малки диаметри (до ф250),
макар че е приложим и при по-големи диаметри.
l
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Безизкопните технологии имат
безспорни предимства при работа в
градски условия в силно урбанизирани територии, каквато е нашата
концесионна област. Основното предимство е, че реконструкциите по
безизкопен способ се извършват с
минимално затрудняване на трафика, причинявайки по-малко неудобства за гражданите поради затруднен достъп до сградите и паркиране. Голямо преимущество е, че при
работа не се разрушава уличната
настилка. Тези технологии позволяват и изпълнение на строителномонтажните работи в по-кратки
срокове. Освен това, специално методът на хоризонталното сондиране е и значително по-евтин за водопроводи до диаметър 250 мм. Безизкопните технологии вече имат своето водещо място при поддържането на подземната инфраструктура
поне що се отнася за София и вероятно тяхното приложение ще се
разширява с усъвършенстването им
и разработването на нови технологии.
49
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Цялостни решения в
тръбопроводните технологии
Ветрорезина Балкан предлага FRP или GRP - смоли,
подсилени (армирани) със стъклен материал
Стъклопластът е композитен и анизотропен материал,
в който се съчетават положителните страни както на компонентите му, така и на различните технологии при производството му, за да се получи "свръх" материал.
Посредством оптималния подбор на неговите основни
компоненти - стъклените нишки и смолата, в зависимост
от спецификата на проекта, той е годен за приложение във
високоагресивни среди при диапазон на работната температура от -60 °C до +145 °C.
Стъклените нишки, с техните отлични механични характеристики, могат да бъдат ориентирани по най-подходящия начин в процеса на проектиране, за да осигурят максимална ефективност. В зависимост от тяхното предназначение, могат да бъдат разграничени най-общо три типа
стъклен материал:
1 "Е" - стъкло със слаба химическа устойчивост и отлични механични характеристики,
2 "C" - стъкло с отлична химическа устойчивост и слаби
механични характеристики и
3 "ЕCR" - стъкло с отлични както механически, така и
химически свойства.
Смолата, от своя страна, посредством процеса й на полимеризация с помощта на катализатор, осигурява: спояването на стъклените нишки, разпределение на напреженията, химическа устойчивост и непроницаемостта на стъклопласта.
"Ветрорезина Балкан" работи основно с полиестерни смоли. Според спецификата на произвеждания продукт, за производството се използват изофталова, винилестерна и
бисфенолова смоли
или комбинация от
тях, следствие специфичната технология на производство.
"Ветрорезина" използва производствен процес, технологията на който без съмнение позволява опции, невъзможни
за всички останали конкурентни технологии за производството на стъклопласт и вече утвърдил се на пазара.
Основната разлика между "Ветрорезина" и останалите
GRP производители е в технологията. Възползвайки се от
почти 50-годишния ни опит в енергетиката, индустрията,
водоснабдяването, екологията и технологичното ни развитие, вследствие стремежа ни да задоволим всичките изисквания на клиентите, ние произведохме специално проекти-
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рани за целта машини, патент на "Ветрорезина".
GRP тръбите,
произведени от
"Ветрорезина Балкан", могат лесно да
бъдат приспособени
за различни видове
свързване: тип "мъжко и женско"; тип "муфа"; ламинация; фланцева връзка; механични връзки. Нашият стремеж към откликване на пазарните нужди ни доведе
до възможността за
непосредствено
тестване на всяка една връзка между тръбите и възможността вследствие на което да се постигне поточност и
да се ускори строителният процес.
Нашата технология позволява производството на тръби в сегмента на високонапорните тръбопроводи до 50 bar
- нещо, което не може да бъде предложено от други производители. В сегмента на агресивните и корозивни флуиди
технологията ни утвърди като компания, даваща оптимални решения и ни превърна в лидер на пазара в сегмента до
големите комини и димоходи в света.
Нашият опит в инжинеринга ни позволява да предлагаме
не просто изделия, а цялостни решения - от проектирането
до въвеждането в експлоатация, което ни откроява еднолично на пазара.
Високата еластичност на материала се дължи на високата надеждност на стъклопласта, както и факторите, че
той е материал с висока еластичност и неговият модул на
еластичност е в границите на 10-20% от този на стоманата, а свръхналягането от хидравличен удар е приблизително 50% по-ниско в сравнение с металните тръби. Това
превръща стъклопласта в един от най-използваните материали в енергетиката.

София 1113, ул. Фр. Ж. Кюри 20, офис 720
Т: 02/816 43 77, Ф: 02/816 43 79
office@vetroresinabalcan.bg, www.vetroresinabalcan.bg
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Технологии за опазване
на околната среда в
ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово
П

рез юни 2011 г. бе открита
новоизградената ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово. Общата стойност на проекта е 1,2 млрд. евро и е сред найголемите инвестиции у нас през
последните 20 години. Според президента на инвеститорската компания AES - Пол Ханрахан, централата
използва най-съвременни технологии
за опазване на околната среда, а по
думите на министър Нона Караджова, това е единствената ТЕЦ, готова да посрещне изискванията на новата директива за индустриални
емисии през 2017 г.
По думи на ръководството на
централата, внедрените в ТЕЦ Ей
И Ес – Гълъбово технологии за опазване на околната среда отговарят
на най-добрите налични техники, които позволяват свеждане до минимум на емисиите в атмосферния
въздух, нулево заустване на отпадни води, минимална консумация на
природни ресурси, суровини и материали, както и съхранение на опасните вещества на площадката по
начин, който практически елиминира възможността за аварийно изпускане на тези вещества в околната среда. „Двата енергийни блока на централата, с инсталирана
мощност от 300 MW нето всеки, са
проектирани в пълно съответствие
с Директива 2001/80 за ограничаване на емисиите на определени замърсители в атмосферния въздух от
големи горивни инсталации“, допълват те.
От централата споделят, че с цел
ограничаване на вредни емисии в
атмосферния въздух са инсталирани:
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

нискоемисионни горелки за постигане на нормата от 200 mg/Nm 3 за
азотни оксиди; електростатични
филтри, осигуряващи емисии на прах
под 30 mg/Nm 3 и сероочистващи
инсталации на мокър варовиков принцип, гарантиращи емисии на серен
диоксид на изхода на СОИ < 400 mg/
Nm3 и ефективност на очистване на
димните газове от SO2 над 98%.
За целите на мониторинга е инсталирана система за собствени
непрекъснати измервания на емисиите на SO2, NOx, CO и прах, която
подава данни към системата за
ранно предупреждение (СРП) за
замърсяване на приземния слой
въздух вследствие на неблагоприятни метеорологични условия. Изградена е и станция за мониторинг на
качеството на атмосферния въздух
в град Гълъбово, която следи качеството на приземния слой въздух по
показатели серен диоксид, азотни
оксиди, фини прахови частици
(ФПЧ10 и ФПЧ2,5).
Допълнително, за предотвратяване на неорганизирани емисии на прах
в околната среда, съхранението на
всички прахообразни материали и
отпадъци се извършва в

затворени силози,
оборудвани с
обезпрашителни
системи
Откритите складове за въглища
и варовик, както и съоръженията за
летяща пепел са оборудвани с оросителни системи, а транспортирането на тези материали се извършва
посредством покрити транспортьори.
„Електростатичните филтри и
l
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сероочистващите инсталации, които са изградени в централата, сами
по себе си са конвенционални пречиствателни съоръжения, които са
добре познати в енергийния сектор
и се прилагат от десетилетия“,
коментират от ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово. „Това, което ги прави уникални е
начинът, по който са интегрирани в
проекта на централата. Електростатичните филтри улавят над 150
т на час летяща пепел, генерирана
от изгарянето на лигнитни въглища
с високо съдържание на пепел в енергийните котли на централата. Те
осигуряват

постигане на емисии на
прах значително под
емисионната норма от
30 mg/Nm3
Специфичното при този проект е
системата за отвеждане на летя51
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щата пепел. Тя се отвежда до затворени силози за пепелина, посредством пневмотранспорт, за разлика от масово използвания в България
хидротранспорт за отвеждане на
тези отпадъци до сгуроотвали.

Технологията за сухо
отвеждане посредством
пневмотранспорт
пести от използването на значителен воден ресурс, и на практика елиминира възможността от генериране на отпадни води, респективно
потенциално замърсяване на повърхностните води.
По отношение на Сероочистващата инсталация (СОИ), в зависимост
от съдържанието на сяра във въглищата, подавани за изгаряне в енергийните котли на централата,
сeроочистващите инсталации улавят между 30 и 40 тона на час серен
диоксид и осигуряват постигане на
емисии на SO2 значително под емисионната норма от 400 mg/Nm3 при
ефективност на процеса на десулфуризация над 98%“, очертават предимствата на внедрените технологии от дружеството.
От компанията отбелязват още,
че централата е проектирана без
комин, което не позволява работа в
режим на байпас на сероочистващите инсталации. Това на практика
означава, че при евентуална авария
на СОИ, която не може да бъде отстранена в рамките на няколко
часа, не съществува техническа
възможност централата да продължи да работи, изпускайки непречистени димни газове в атмосферата.
Допълнителна гаранция за опазването на околната среда е използва52

нето на газьол за разпалване със
съдържание на сяра под 0,1%. Това
позволява електростатичните филтри да се включат в работа още
преди разпалване на котлите, а сероочистващите инсталации - преди
подаване на въглища за изгаряне,
което значително минимизира емисиите в атмосферния въздух при
режим на пускане и спиране на блоковете.
„Най-уникалното по отношение на
опазването на околната среда в централата е внедрената технология за
нулево заустване на отпадни води, в
това число и отпадъчните дъждовни,
охлаждащи, производствени и битовофекални води“, информират от ТЕЦ
Ей И Ес – Гълъбово. „Това се постига
чрез повторна употреба на всички
тези потоци директно или след третиране в различни процеси в централата. За тази цел на територията на
централата са изградени водосборни басейни с общ обем над 15 000
кубични метра, което позволява ежегодно да се рециклират десетки хиляди кубика отпадни води. Този процес пести консумация на водни ресурси, както и практически елиминира
риска от замърсяване на повърхностни води от заустване на отпадъчни водни потоци“, допълват те.
Друга иновативна инсталация е
системата за производство на обезсолена вода, чрез обратна осмоза,
при която консумацията на химикали е значително по-ниска в сравнение с конвенционалните технологии
с йонообменни филтри. Всички резервоари за съхранение на химикали са
оборудвани с обваловани площи, с
възможност да задържат 100% от
потенциални аварийни разливи. Допълнително е предвиден и неутрализационен басейн, в който се третират
отпадните води от водоподготвителната инсталация.
От ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово споделят, че част от инвестицията в
екологично производство на енергия
еи

изграденото собствено
съоръжение за
депониране на
отпадъците
на стойност 93 млн. евро. Съоръжението служи за отвеждане и депоброй 1/2012
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ниране на отпадъчните продукти,
генерирани от работата на централата, което се осъществява по
най-безопасните стандарти на индустрията. Състои се от система
от транспортьори, трасе за тежкотоварни автомобили, депо за сгуропепелина и гипс и обслужваща инфраструктура.
Транспортьорът, превозващ отпадните продукти, с капацитет
1400 т/час, е от затворен тръбен
тип. Той е снабден с обезпрашителна система в местата на пресипване и има шумозащитна преграда.
Оборудван е с ролки, с намалени
шумови нива при преминаване през
населеното място. Тежкотоварните автомобили с автоматични покривала отговарят на стандарта за
емисии от автомобили Евро 5.
„Депото за сгуропепелина и гипс
е изградено в пълно съответствие
със световните екостандарти и
най-добри практики“, разказват от
дружеството. „В него работят
едни от най-модерните технологии
и оборудване в световен мащаб.

Съоръжението
се състои
от 7 клетки
които поетапно ще се изграждат,
експлоатират и закриват в периода
на 15-годишната експлоатация.
Предвижданията за продължителността на експлоатационния период на
всяка от клетките е около 2 години,
което се определя от натоварването на мощностите на блоковете на
ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово.
Проектирането, експлоатацията
и следексплоатационните грижи и
рекултивация на съоръжението
(включително техническа и биологична рекултивация и мониторинг на
параметрите на околната среда)
изцяло отговарят на Директива
1999/31/ЕС за депониране на отпадъци и приложимото европейско
екологично законодателство.
Централата отговаря и на всички изисквания на новата Директива
за индустриални емисии на ЕС, която поставя нови, по-строги норми за
допустими емисии (НДЕ) от големи
горивни инсталации, в сравнение с
Директива 2001/80“, заявяват от
дружеството.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Иновативни решения за
очистване на газове
В последните години в световен мащаб се заговори и се предприеха мерки
за опазване на околната среда и екологията. В тази връзка бяха развити множество нормативни актове, предписания и
гранични норми за замърсяването на въздуха от топло- и електроцентралите.
Проблемите за очистването на серния диоксид и азотния оксид стоят пред тези,
които работят с въглища. В инсталациите за очистване на газовете един от
най-важните елементи са дюзите.
Фирма Хенлих е официален представител на немския производител на прецизни дюзи Lechler (Лехлер). Продуктовата
им програма е разделена в няколко основни направления: индустриални дюзи, дюзи за металургията и дюзи за опазване
на околната среда.
В инсталациите за сероочистка
Lechler влага своят патентован продукт
TwinAbsorb® - керамична двуглава еднопосочна или двупосочна дюза, на която всяка глава завихря флуида в различна посока. Това води до сблъскване на струите,
вторично разпрашаване и отлично абсор-
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биране на газовете. Дюзите са разработени в два различни варианта. Моделът
със струя плътен конус се поставя в средата на пояса, за да осигури пълноценното пресрещане на дима. Кухият конус се
поставя в края на пояса, покрай стените
на реактора, за да не позволява на дима
да се промъкне. Резултатът е плътна завеса от варно мляко, която оптимално да
обхване изходящите газове от пещта и
да ги пречисти. Такива дюзи има монтирани в сероочистките на едни от най-големите предприятия в България: ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Брикел, ТЕЦ Марица 3, ТЕЦ
Сливен, Аурубис България.
Очистването на азотните окиси
изисква по-задълбочено познаване на процесите на горене в котлите, като се основава не само на качествени дюзи, но
и на добър инженеринг. Със своя богат
опит Lechler могат да проектират и доставят цялата некаталитична инсталация SCNR - помпена група за амонячен
разтвор или урея, контролни табла, разпределителен блок за регулиране на дюзите, и не на последно място - специа-
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лизирани дюзи-копия VarioClean®, които
ще осигурят отличното впръскване в зоната на горене с оптимална температура от 900÷10500C.
В много централи и предприятия се използват електрофилтри, преди които газовете трябва да са охладени до определена температура. Тук идва друг специален продукт на Lechler - системата
VarioCool®, която ползва дюзи с уникална
конструкция, позволяваща регулиране подаването на охлаждаща вода при едни и
същи параметри посредством разпрашаващия въздух, както и дюзите SpillBack®,
които, дори без разпрашаващ въздух, поддържат еднаквост на капките в пълния
работен диапазон.
Независимо дали проектирате или сте
краен потребител на изделията, винаги
можете да се доверите на висококачествените и доказали се дюзи и системи,
предлагани от Хенлих и Lechler. Консултацията, коректният подбор на изделията и откритото партньорство осигуряват отличната позиция на тези фирми
на българския пазар.
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Изпитвателна
лаборатория
Екология в Неохим
Протоколите от изпитването на показатели от обхвата на акредитация,
издадени от лабораторията, са валидни в държавите-членки на ЕС
щи, дъждовни, питейни и природни и
емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници“, информира г-жа Мария Хубенова, ръководител Изпитвателна лаборатория
Екология към Неохим.
„ В обхвата на акредитация са
включени води – повърхностни, питейни, охлаждащи, отпадни, битовофекални,

промишлени води
по 28 показателя

Изпитвателна лаборатория Екология (ИЛЕ) към производителя на
минерални торове, неорганични и
органични химически продукти Неохим е създадена през 2004 г. в отговор на нарасналия по обем мониторинг на компонентите на околната
среда, свързано с издаденото Комплексно разрешително №8/2004 на
предприятието.
„ИЛЕ извършва изпитвания, включително вземане на проби на: води отпадни, промишлени, охлаждащи,
битово-фекални, повърхностно теча54

и въздух - емисии на вредни вещества
в отпадъчни газове по 12 показателя. Протоколите от изпитването на
различни показатели, издадени от
лабораторията, са валидни в държавите-членки на Европейския съюз“,
допълва тя.
Съгласно националното законодателство, измерванията, свързани
със собствените периодични измервания на обекти, които формират
емисии, трябва да бъдат извършени
от акредитирани лаборатории.
„ За производствата на различните продукти съществуват най-добри налични техники, в които са посочени норми за характерните за тях
показатели. Тяхното спазване гарантира ефективното използване на
природните ресурси и опазването на
околната среда. За производството
на Неохим особено важни са показателите за съдържание на различни
форми на азот в отпадните води,
показателите за прах и азотни оксиди в отпадните газове“, разказва
ръководител ИЛЕ.
В лабораторията се използват
брой 1/2012
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съвременни технически средства за
измерване и изпитване, производство на реномирани фирми в областта на лабораторното оборудване.
Те са калибрирани в акредитирани
лаборатории и имат валидни свидетелства за това. По този начин се
осигурява проследимост до основните единици от Международната
система измервателни единици (SI).
Според г-жа Мария Хубенова, ценна придобивка за дейността на лабораторията и дружеството са
n газовият хроматограф за определяне на въглеводородния индекс на
нефтопродукти във води и
n газовият хроматограф за определяне съдържанието на диазотен
оксид в емисии във въздуха.
„ В началния период след своето
създаване, лабораторията обслужваше изключително Неохим, поради
големия брой химически инсталации
и многобройните измервания на показатели на емисии от тях. В последствие разширихме обхвата на акредитация с измерване на показателите метанол и формалдехид в отпадни газове и в момента сме единствената българска акредитирана лаборатория, която предлага измерване
на тези показатели.
С нарастване на екологичните
изисквания към производствата от
2004 г. насам, наблюдаваме едно

значително търсене
на услугите на
акредитирани
лаборатории
от страна на промишлените предприятия, строителни и хотелиерсЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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ки фирми, преработвателни предприятия от хранително-вкусовата
промишленост, предприятия за рибовъдство и аквакултури, дървопреработвателни фирми и др.“, коментира Мария Хубенова.
Тя споделя, че освен в Неохим,
услугите на лаборатория Екология се
търсят от многобройни клиенти –
фирми, които имат задължения за
мониторинг на води и въздух.
„Не сечи клона, върху който седиш“, казва една хубава народна
поговорка. А клонът, върху който
седи човечеството, това е природата – почвата, въздухът и водите
заедно с населяващите ги животински и растителни организми. Времето, в което живеем - ХХI век, е епоха на изключителни научни и технически постижения“, разсъждава
г-жа Хубенова. „В наши дни замърсяването на почвата, водите и
въздуха е световен проблем. Затова всички трябва да се грижим за
екологичното равновесие. Опазването на околната среда трябва да
е един от основните принципи в

АВТОМАТИЧНИ
ВОДООБРАБОТВАЩИ
ИНСТАЛАЦИИ,
ТЕХНОЛОГИИ И
ХИМИКАЛИ

политиката на всяко производство.
Така както Неохим се стреми да
запази хармонията в отношенията
природа - човек.
Несъмнено лабораторният контрол в едно производство е "очите
и ушите" на технологичния персонал. Чрез лабораторни анализи на
проби непрекъснато се следи качеството на продукта, ефективността на производствените процеси, емисии във въздуха и водите.
Своевременната информация от
лабораторния контрол спомага за
намаляване загубата на ресурси,
санкции за замърсяване на околната среда, намаляване количествата на отпадъците и др.“, очертава детайли от работата на ИЛЕ гжа Хубенова.
В заключение, ръководител Изпитвателна лаборатория Екология
към Неохим заявява, че модерните
мощности правят производствата
на Неохим едни от най-екологосъобразните сред сродните предприятия в България. „Доказателство
за отговорността ни към природа-

Обратна осмоза

та е сертифицираната през 2008
година

система за управление
на околната среда
в съответствие
с изискванията на
международния
стандарт EN ISO 14001
Голяма част от предприятията в
региона са наши доставчици или
потребители на нашите продукти
и услуги. При избора на доставчици
ние прилагаме и критерии, свързани с опазването на околната среда.
С цел да упражним съответно влияние върху потребителите на произвежданите от нас продукти, предоставяме информация по отношение на методите за правилното им
третиране и мерки за опазване на
околната среда. Фактът, че все
повече производители в региона
ползват услугите на ИЛЕ, за да се
информират за влиянието на дейността им върху околната среда, е
показател за повишената им отговорност“, допълва тя.

Омекотяване

"Хидро-Хикс-България" ЕООД
тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395
4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г
E-mail: office@hydro-x-bg.com; www.hydro-x-bg.com
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Екологични оценки
на сгради
Предпоставка за устойчиво строителство и повишена пазарна
стойност

В

се повече бизнеси осъзнават
предимствата от обитаването на
"зелени" сгради като елемент от общата им стратегия за устойчиво
развитие. Стъпка в тази посока са
и нарастващите изисквания към
сградите в европейското законодателство и нормативите в отделните държави, с което се цели да се
подходи отговорно към опазването
на околната среда. Екологичното
строителство създава предпоставки за по-висока продуктивност, повисоко качество на труда, по-ниска
заболеваемост на обитателите и
повишава пазарната стойност на
самите обекти.
Различни проучвания показват, че
предлагането на сгради с екологични характеристики у нас е сравнително малко, в резултат на което
трудно се намират и споделят добри практики в тази област. Последните няколко месеца опровергават
до известна степен тези изводи. В
България бяха създадени няколко проекта за промишлени и търговски
сгради, както и големи офис центрове. Създаден бе и български еквивалент на европейската система за
оценка на устойчивите показатели
на сгради DGNB (German Sustainable
Building Certificate).

Оценка за екологичност
на сградите
Съществена част от сертификационните системи за устойчиво
строителство е оценката за екологичността на сградата. Тя е вид
гаранция, че за сградата като цяло
има създаден устойчив модел за ек56

сплоатация и поддръжка. Екобалансът обаче не може да определи
реалните въздействия върху околната среда. Eкологичната оценка на
една сграда представлява метод за
изчисление на въздействията на
съответния строителен обект
върху околната среда по време на
неговия жизнен цикъл. Тя се базира
на комплексен подход на разглеждане на строителните обекти, на редица научни и практически изследвания и на познаване на технически
процеси и експлоатационни характеристики на сградата. Целта е да се
получат количествени показатели за
екологичните качества на сградата,
коментира инж. Иванка Ботева,
технически директор на Българския
съвет за устойчиво развитие.
За изготвянето на един екологичен баланс е необходимо да се дефинират системните граници на обекта, функционалните единици, въздействията, на които са подложени,
както и стойностите, спрямо които се извършва оценката, или т. нар.
benchmarking. Поради широкия обхват
и сложност на процесите, които са
свързани със строителството и
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експлоатацията на сгради, при определянето на екологичния баланс се
налагат определени ограничения и
допускания.
На практика се оценяват следните въздействия върху околната среда:
n потенциал за глобално затопляне
(GWP)
n потенциал за разрушаване на озоновия слой (ODP)
n окислителен потенциал (АР)
n потенциал за възникване на еутрофикация (ЕP)
n потенциал за фотохимично създаване на озон (POCP)
n първична невъзобновяема енергия,
първична възобновяема енергия.
За всеки от тези показатели се
изчисляват еквивалентните въглеродни емисии, отнесени към квадратен метър полезна площ от сградата, уточнява г-жа Ботева. Например,
потенциалът за глобално затопляне
(global warming potencial) представлява стойността на CO2 еквивалент,
отнесен към площ и година през
жизнения цикъл на конструкцията и
експлоатацията на сградата. Колкото по-ниска е стойността на въглеЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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родния еквивалент, толкова по-малко е потенциалното въздействие
върху глобалното затопляне и
свързаното с него въздействие върху
околната среда.

Кога се изготвя
оценката?
За изготвянето на една екологична оценка на сграда е необходимо да
са известни видът и количествата
на строителните материали, от
които ще бъде изградена тя. При
проектирането на дадена сграда
може да се направи приблизителна
оценка на екологичните качества на
сградата. Затова и екологичният
баланс се разглежда като един от
инструментите за оптимизиране на
проектните решения. Препоръката
на инж. Ботева е още в ранен етап
на проектиране да се изберат материали и енергоносители, които да са
с възможно най-ниски въздействия
върху околна среда в локален и глобален аспект, а окончателното пресмятане на екологичния баланс, да
става след изграждането на сградата, когато са известни всички входни величини с точните им количества, масови съотношения и стойности (като стойностите за енергопотребление, част от енергийния
паспорт на сградата).

Нормативна база
Базата, върху която се извършват
екологичните оценки, са стандартите ISO 14000, БДС EN ISO 14040:2006
и БДС EN ISO 14044:2006, които
съдържат принципите, изискванията
и указанията за оценка на жизнения
цикъл на обектите.
БДС EN 15643-2:2011 описва рам-

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

ковите условия, обхватът на екологичните оценки и индикаторите.
Изготвянето на екологични оценки
във вида дефиниран от стандартите все още не е заложено в българската нормативна уредба, твърди
експертът. То се осъществява в
рамките на сертифицирането на
сградите по различните системи за
оценка според показателите за устойчиво строителство. А това са
пазарни системи, в които екологичните характеристики на сградата
се оценяват наред с икономическите, социалните и техническите качества. В системите за сертифициране присъстват и методите за
изчисление и референтите величини,
към които се отнасят резултатите.
Основа за разпространение на
екологичните оценки на сгради в
България е новият Регламент №305/
2011 на Европейския парламент за
определяне на хармонизирани условия
за предлагането на пазара на строителни продукти. Съгласно параграф
55, при оценката на устойчивото
използване на ресурсите и екологичните въздействия на строежите
следва да се използват екологични
декларации за продуктите. В държави като Германия, Швеция, Франция,
Холандия и Япония например, се прилагат успешно програми за издаване на екологични продуктови декларации, в съответствие с действащите в тази област ISO и EN стандарти. У нас органът, който участва
в инициирането на нова европейска
платформа за въвеждане на единни
правила за издаване на такива декларации във всички европейски
държави е Българският съвет за
устойчиво развитие.

l

брой 1/2012

Механизми за екооценка
Екобалансът е наложил се подход
за развойна дейност и оценка в различните сектори на индустрията
(автомобилна, химическа и др.), производството и предлагането на
стоки и услуги. В строителството
са дефинирани екобалансни стойности за строителните продукти и
материали, но за цели сгради прилагането на същия метод става побавно и строго индивидуално. Част
от улесненията в тази насока са
разработени напоследък софтуерни
инструменти за изчисление,
съдържащи значително количество
бази данни.
Базата данни включва стойността на емисиите, изразена с еквивалент вещество (CO2, SO2, PO4, R11
и т.н.), отделяни при добива на ресурси, производството, експлоатацията или края на жизнения цикъл на
материалите.
Едва след като се определят границите на системата, за която се
изготвя съответния екобаланс, се
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избира методът на изчисление (опростен или комплексен). Това означава първо да се определи конструкцията на сградата и техническите инсталации в нея, и едва
тогава да се пристъпва към изчисляване. При самите изчисления се
вземат предвид продължителността на живот на конструктивните
и техническите материали и системи, както и вариантите за разрушаване, рециклиране, повторно
използване или изгаряне на строителните отпадъци след края на
жизнения цикъл.
Уточнието, което прави експертът, е че подобни екооценки
могат да се направят на сгради с
различно предназначение, като не се
издават документи под формата на
екологични сертификати. Такива
имат единствено строителните
продукти.

Видове сертификати
Сертификати на сгради се издават за цялостна оценка на сградата като „устойчива“, която се извършва по различни сертификационни системи – LEED, BREEAM, DGNB,
HQE, Green Star и други. Екологичната оценка е част от тази оценка,
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като има различна тежест във всяка една от сертифициращите системи. Така например, водещите
международни методи за екологична оценка на сградите – BREEAM и
LEED, оценяват екологичните
въздействия по време на строителния процес и експлоатация. За разлика от тях, немската система
DGNB отчита цялостното влияние
на сградата. Съгласно новите енергийни стандарти, екологичните
въздействия на вложените материали в сградите придобиват съществено значение. Екологичната
оценка на сградите, която се прави при DGNB сертифицирането, е
базирана изцяло на новите европейски стандарти, което я определя
като система от второ поколение
за оценка на устойчивост.

„Българската система за сертифициране DGNB Bulgaria, надминава
екологичните изисквания за „зелена“
сграда и включва равнопоставено
икономическите и социални аспекти“, категорична е г-жа Ботева,
която е и първият DGNB одитор в
България.
В рамките на пилотната фаза,
първи проекти по системата станаха сградите на Сердика Офиси София, Сердика Център София, Софарма Бизнес Тауърс.
За сградите, сертифицирани по
системите LEED и DGNB, има изготвени екологични оценки съгласно
изисквания на тези системи.

Приложение на
устойчивото
сертифициране у нас

През последните години интересът към екологичните и устойчиви сгради нарасна. От една страна, това се държи на факта, че икономическите условия предизвикват
промяна в мисленето и трансформация на пазара в строителния сектор. От друга, в страната вече има
български и международни компании,
които инвестират в устойчиви
сгради или наемат помещения в
такива. „В смисъла на устойчивото развитие, опазването на околната среда е само един от „стълбовете“ наред с икономическите и
социалните фактори“, заключава
инж. Ботева. „В този смисъл, екологията не трябва да е самоцел при
проектирането и строителството
на сгради“.
В тази насока е и работата на
Съвета за устойчиво развитие, който цели развитието и внедряването на устойчиви технологии и практики чрез популяризиране на постиженията в тази област сред архитекти, инвеститори и всички други
участници в регионалното развитие
и благоустройството на местно и
общодържавно ниво.
Изискванията за устойчивост и
енергийна ефективност, които
присъстват в най-новите нормативни документи и оперативни програми на Европейския съюз, са допълнителен стимул за превръщане на строителния бранш в устойчив.

В България има сертифицирани
сгради по LEED и DGNB, както и
сгради в процес на сертифициране
по BREEAM, които са трите найприложими системи в Европа. Тези
системи са разработени и управлявани от организации и съвети за
устойчиво строителство в съответните държави. Други се прилагат след обстоен анализ и адаптация на съдържанието им към местните закони, норми, климатични
условия и култура, обяснява начина
на прилагането им инж. Иванка
Ботева. В същността си тези сертифициращи системи представляват набор от критерии, съдържащи
количествени и качествени показатели, които определят изискванията за устойчиво строителство.
През 2010 г. Български съвет за
устойчиво развитие (BGBC) адаптира основния вариант на германската система DGNB за България по
силата на международен договор с
Германския съвет за устойчиво
строителство (DGNB). Българският
Съвет има право да прилага, адаптира и доразвива систематиката за
устойчивост, разработена съвместно с експерти на Германското
министерство на транспорта,
строителството и благоустройството.
брой 1/2012
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Инвеститорският
интерес към
строителството
на зелени сгради
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Методи и съоръжения
за сепариране на
отпадъци
С

ериозното количество непрекъснато генерирани отпадъци се
явява един от основните екологични проблеми. Събирането и извозването им до специално предназначени за тази цел места, както и тяхното депониране, се оказва неефективен метод за справяне с този
проблем. От друга страна, една немалка част от отпадъците като
черните и цветните метали, хартията, пластмасата и т. н. съхраняват
своите качества и могат да бъдат
подложени на вторична преработка
в ролята си на суровина.
Поради разнородния състав на
отпадъците и съдържанието на компоненти с различен произход, основен елемент от инсталациите за
тяхната преработка се явява предварителното им сортиране. Сред
съвременните решения е автоматизираното разделяне на подходящите
за вторична преработка материали.
Използваните сортиращи съоръже-
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ния, в зависимост от изходната
суровина, включват предимно различни видове сита и сепаратори.

Барабанни сита
Пресяването се счита за един от
най-лесните и елементарни начини
за разделяне на материала и оптимизиране на процеса. Това позволява намаляване на оперативните разходи, първоначалната инвестиция и
увеличава качеството на продукта.
Барабанните сита са широко използвани в линиите за сортиране на
битови отпадъци. Използват се предимно за отделяне на замърсявания,
пясък и други малки отпадъци от
общата маса, които ще бъдат използвани в качеството си на вторична
суровина.
В барабанните сита сепарирането на отпадъците е следствие от
движението им по повърхността на
ситото, породено от неговото
въртене. Извеждането на изходния
материал се осъществява посредством лентов конвейер или чрез
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контейнери. Обикновено при сортирането първоначално се отделят
най-малките частици, след тях поголемите, а фракцията с най-големи
размери преминава по цялата дължина на ситото и се отвежда в края.
Задвижването на барабанните сита
най-често е посредством електрически двигатели, мощността на
които зависи от капацитета и производителността на ситото.
В зависимост от пресяваните
материали, барабанното сито може
да бъде с различен брой отвори с
различна големина, обикновено от
около 20 докъм 100 мм. Например,
барабанните сита с отвори на решетката 50х50 се считат за много
подходящи при подготовката на бутилки от полиетилентерефталат
(РЕТ) за вторична преработка, като
позволяват да се отделят камъни,
отпадъци, метални частици. Подаването на вода към барабана позволява допълнително да се почистят
замърсявания по бутилките, частично да се отстранят етикети и т. н.
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При преработката на стъклени отпадъци, използването на сита с размери 15х15 се счита за подходящо за
отделянето на отпадъците от корк.

Сортиране на метални
отпадъци
Днес се наблюдава сериозен ръст
в използването на метални изделия.
Възможността за преработката и
повторното използване на тези суровини е от важно значение не само от
екологична гледна точка, но и с оглед
на ограничените първични суровини.
Известно е, че такива ценни суровини като металите могат да съхраняват своите свойства в продължение
на много години и многократно да
бъдат преработвани без да губят
свойствата си. Обикновено металните отпадъци или металният скрап се
разделя на отпадъци от черни метали и такива от цветни. Към отпадъците от черни метали се включват
желязото и стоманата, а към цветните всички останали метали – алуминий, мед, неръждаема стомана, цинк,
никел и т. н., както и благородните
метали. Когато се говори за вторична преработка на металите обаче е
добре да се има предвид, че преработката на ценните метали като злато,
сребро, месинг се отличава от тази
на останалите метали. За извличането на металните предмети с малки и
средни размери обикновено се използват лентови магнитни сепаратори
(за черни метали) и сепаратори с вихрови токове за цветните метали.

Сепаратори за
немагнитни материали
Тези сепаратори се явяват едно
от съвременните иновативни реше-
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ния в областта на сортирането на
материалите. Те могат да се използват за отделянето на цветни метали като алуминий, мед, неръждаема стомана и други от инертни
материали, като извличат и наймалките метални парченца от черни метали, останали след сортирането в магнитен сепаратор. Считат се за много добро решение при
сортирането на алуминиеви и стоманени кутии. Също така намират
широко приложение при шредиран
материал, битови отпадъци, шлака
от отпадъци, дървообработване.
Обикновено цялостната система
се състои от питател, транспортна лента, барабан с ексцентрично
разположен магнитен полюс, въртящ
се с до около 2500 об/мин, приемно
устройство за разделяне на материалите и електронно управление.
В тези сепаратори следствие на
бързо въртящия се, ексцентрично
разположен магнитен полюс, се създава високочестотно променливо магнитно поле, което се предава в барабана. Това поле поражда вихрови
токове в неферитните метали, противоположни на собственото магнитно поле на частиците. Така неферитните метални частици отскачат
от общия поток материал.
Особеност на този вид сепаратори се явява възможността да се
отделят много малки частици с
размери до 2 мм, а така също, че при
необходимост тяхната мощност
може да се промени без да се променят габаритите на системата.
За различните приложения и едрина на частиците производителите
предлагат сепаратори с различни
работни ширини.

брой 1/2012
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Лентови магнитни
сепаратори
Използват се предимно за отделянето на феритни материали от
инертните материали (стъкло, пластмаса, хартия и т. н.) и цветните
метали. Принципът им на работа се
основава на използването на много
мощни магнити. Обикновено магнитният сепаратор е разположен над или
покрай конвейерната лента или по
протежение на конвейера в неговия
край. Стоманените отпадъци,
съдържащи се в материала, движещ
се по конвейера, се привличат от
магнита и по този начин се отделят.
В зависимост от размера на предметите, които трябва да бъдат отделени, се използват различни видове
магнитни сепаратори със съответната мощност на магнита.

Надлентови магнитни
сепаратори
Те могат да бъдат с електромагнит или постоянен магнит, със или
без отвеждаща лента. Могат да
бъдат използвани в инсталации за
преработка на битови отпадъци,
въглища, руда, строителни отпадъци, скрап, дървесина, стъкло формовъчна пръст и др. Предназначението им основно е свързано с преместването на слой материал, от който е необходимо да се отдели желязото. Надлентовите магнитни сепаратори представляват устройство
във вид на кутия, състояща се от
блокове постоянен магнит, разпределени по начин, по който над лентата
да се образува мощно магнитно поле.
Създаденото магнитно поле изтегля
желязото от потока отпадъци, които преминават под блока.
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За извличане на стоманосъдържащи частици в производствените
линии се използват предимно т. нар.
висящи магнитни сепаратори, които
се разполагат над основния конвейер. Движението на лентата на сепаратора е по или напречно на движението на материала. Стоманосъдържащите фракции се привличат
от магнита и с помощта на лентата, която се върти около магнита
се преместват настрани към място
в което не действа магнитното
поле. Цялото количество черни метали в този случай се събира в специален бункер. За извличане на фракции със среден размер се използват
предимно сеператори на основата на
феритни магнити.
При необходимост от извличането на малки стоманосъдържащи
частици се използват сепаратори на
основата на по-мощни магнити от
феритните, обикновено - неодимови.
Неодимовият магнит (NbFeB) е много по-силен от обикновените феритни магнити и магнитите от други
материали. Тези магнити много слабо губят магнитната си сила – 1%
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за период от около 100 години. Изготвят се от сплав от неодим, желязо и бор.
При необходимост от извличането на голямогабаритни, дебелостенни предмети се използват предимно
електромагнитни сепаратори.
Изборът на система за отделяне
на феросъдържащите елементи зависи от количеството феросъдържащи предмети и техния размер, ширината на лентата и височината на
насип. В съответствие с това основни характеристики се явяват
дълбочината на извличане и масата
на извличаните предмети.

Магнитни барабани
Използват се предимно при шредерни инсталации, битов скрап,
шлака, в минната индустрия, добив
на инертни материали, обработка на
дървесина. Могат да бъдат с електромагнит или постоянен магнит.
Предлагат се магнитни барабани с
различни ширини и диаметри.
Считат се за подходящи за отделяне на малки и средни стоманосъдържащи частици. Могат да бъдат
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монтирани като самостоятелен
възел или като част от цялостна
линия.

Сензорни сепаратори
За сортирането на отпадъците
могат да се използват и сензорни
сепаратори. В този случай сортирането е спрямо цвета, плътността
и други характеристики на материала. Сред сензорите, намиращи приложение при сортирането на отпадъците, са електромагнитните,
оптичните, инфрачервените сензори. Електромагнитните сензори
обикновено се използват за отделяне на всички видове метали или различни видове полимери (PP, PS, PE,
ABC) на базата на измерване на
атомната плътност на материалите, при което се извършва изключително прецизно сортиране. Оптичните сензори обикновено се използват за разпознаване и отделяне по
цвят на метали (мед, месинг, сиви
метали). Инфрачервените сензори се
считат за подходящи за сепарация
на PE, PP, PET (и цветово), PS, PVC,
EPS, хартия, RDF, метали и др.
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Изграждане на малки биогаз инсталации за
преработка на животински отпадъци и отпадъци
от селското стопанство
Предложението, което правим, се отнася за всички заинтересувани лица, които искат да изградят малки електроцентрали до 30 киловата и да попаднат в зоната на най-добрите
преференции по последния закон за възобновяемите енергийни източници. Инсталацията е изключително лесна за изпълнение и поддръжка, изпълнението й може да се извършва и от
инвеститори, които нямат нищо общо със селското стопанство или животновъдството. Количествата отпадъци, необходими за добрата работа на инсталацията, могат да се намерят във всяко населено място. Всичко, което е необходимо,
е да се създаде подходяща среда - анаеробна, за правилното
протичане на процеса. В таблиците по-долу са дадени няколко варианта на различни комбинации на отпадъци и тяхното
процентно смесване за постигане на оптимален режим на
работа на инсталацията.

При вариант А - са необходими отпадъци от 80 - 100 крави
и 480 тона на година силаж или друг вид зелена маса.
При вариант Б - са необходими отпадъци от 50 - 70 крави
и 730 тона на година силаж или друг вид зелена маса.
Отпадъците от ЕРД могат да бъдат заменени с отпадъци
от други животни, като се пресмятат както следва:
Отпадъкът от ЕДНА КРАВА е равен на:
5 телета
6 прасета
250 птици
За правилното протичане на процесите на разлагане субстрата трябва да се разреди до съответния процент влажност, необходимите количества вода са дадени по-долу.
В посочените примери необходимото количество вода,
което трябва да се добавя, е както следва:

Средно количество отпадък е около 4,3-3,0 тона/ден с
влажност от 65-70%, при което е необходимо да се добавя
всекидневно вода, до достигане влажност от 85-87% в порядъка на 3,0 тона/ден. В таблицата по-долу са дадени основните параметри, които се получават при анаеробното
третиране.

Предложението ни е изграждане на биогаз инсталация с
обем на биореактора от 6х65 м3, ПВЦ-биореактора. Инсталацията работи на седмично зареждане, като всяка седмица се зарежда един биореактор със седмично събрани отпадъци, както следва: 7 х 3 тона/ЕРД + 7 х 1,3 тона/силаж.
21тона/ЕРД + 9,1 тона/силаж примесени общо с 30 тона
вода. Веднъж седмично се размесва уточненото количество
субстрат и се подава в реактора, следващата седмица втория реактор и така, докато се напълни шестия реактор, седмата седмица се връщаме на първия, изпразва се
и се зарежда с новия субстрат, така се достига пълната
производителност на инсталацията.
Инсталацията се разполага върху терен от 1500-2000 м2.
Сумата за доставка и монтаж на биогаз инсталацията - 65 000 EUR, в тази цена влизат:
Биореактор - 6х65 м3 ПВЦ
Система за миксиране на субстрата - пасатор
Газхолдер - 2 броя х 100 м3
Система за очистване на биогаза - комплект
Газ помпа (0.5KW, 30-50м3/ h) - 1 брой
Водна помпа - 3,0kW - 1 брой
Обезводняваща помпа - 3,5 kW - 1 брой
Сепаратор
Гранулатор
биогаз генератори - Micro F30 SP Bio на TEDOM - 50 0001 брой ОБЩА СУМА НА ИНВЕСТИЦИЯТА - 115 000 EUR
Склад за входящия тор - с обем, не по-малко от 5 м3
Склад за изходната суровина с обем от 5 м3

Инфраструктура

Общо разходи за изграждане и пускане - ≤ - 120 000 EUR
На изхода на биореактора след процеса на ферментацията
остава чист биологичен тор с много добри показатели за
различни посеви и насаждения. Предложението ни е изходният
материал след сепаратора за отделянето на твърдата фракция от течната да се изсуши. Течната фракция се използва
за разреждане на входния материал до необходимата влажност.
Твърдата фракция, която при тези дневни количества суровина няма да е по-малко от 2500 кг./ден, при влажност от 50-55%.
След изсушаването и до 11-12% влажност, полученият тор е
годен за продажба на свободния пазар като биологичен гранулиран тор. Очакваното количество е около 700-800 кг/ден - 250
тона/год, при цена от 100 EUR/тон.
Приходна част
Електроенергия - 230 MW х 432,81 лв/MW - приблизително
годишни приходи от 100 000 лв/год
Биологичен тор, 250 тона/год, цени от 100 EUR/тон,
приходи от 25 000 EUR/год
Общо 75 000 EUR/год
Инвестицията се изплаща за 24 - 36 месеца.

София 1517 ж.к.Суха река, ул.Константин Фотинов 113А, етаж 2, офис 6,
моб.тел.0889 890186
e-mail: office@eco-rai-energy.com, www.eco-rai-energy.com

62

брой 1/2012

l

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

екология

Инсталации
за производство
на биогаз от отпадъци
О
громното количество отпадъци, генерирани ежедневно, и все потрудното справяне с тях е един от
основните екологични проблеми. В
тази връзка в редица държави са
въведени програми за устойчиво
управление на отпадъците и тяхната преработка. Много от използваните методи като депонирането,
например, се считат за неподходящи в съвременните условия. Контролираното извозване на отпадъците
върху сметища, както и изгарянето
на органичните суровини също не се
причисляват към най-добрите мето-

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

ди за обработка. Съвременните
тенденции при управлението на
отпадъците са насочени предимно
към преработването и полезното
оползотворяване на отпадъците,
като се включват не само отпадъците, които могат да бъдат рециклирани, а и органичните. Преработването на хранителните вещества
и органичната материя обикновено
се свързва с използването им за
производство на енергия. Сред често използваните възможности е
производството на биогаз от органични отпадъци чрез тяхното анаеробно разграждане. По този начин
различни отпадъци от органичен
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произход, както и течен и твърд
оборски тор, биват преобразувани
във възобновяема енергия и органичен тор, подходящ за употреба в
селското стопанство. В България
площадките за депониране на отпадъци, както и земеделските стопанства, се считат за много подходящи за ситуиране на централи за
производство на биогаз. Изграждането на съоръженията за производство на биогаз в непосредствена
близост до сметищата или в самите промишлени или земеделски цехове, от своя страна, дава възможност
да се ограничат транспортните
разходи.
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Фази на анаеробното
разлагане
Анаеробното разлагане е процес,
при който органичната материя се
разгражда от определени бактерии
в среда без кислород. По време на
този процес се обработва органична материя от отпадъци, включващи биомаса от растителни и животински произход. От една страна,
това спомага за запазване на околната среда чиста, а от друга - се
получава метан, който се причислява към възобновяемите енергийни
източници. Страничният продукт
от процеса е получаването на
твърда утайка, която се счита за
подходяща за използване като средство за наторяване.
Принципно, протичането на процеса на анаеробно разграждане може да
бъде разделено на четири фази - хидролиза, ацидогенеза, ацетогенеза и
метаногенеза. По време на хидролизата отделените ензими от ферментационните бактерии (екзоензими)
преобразуват комплексния, неразтворен материал в по-малко комплексни,
разтворени компоненти. Те могат да
преминат през стените на клетките и мембраните на ферментационните бактерии. Процесът включва
хидролиза на протеини, хидролиза на
полизахариди и хидролиза на мазнини.
Във втората фаза - ацидогенезата, разтворените компоненти,
присъстващи в клетките на ферметационните бактерии, се преобразуват в множество прости компоненти. Тази фаза включва анаеробно
окисляване на аминокиселини и захари и анаеробно окисляване на високомастни киселини и алкохоли. Образувалите се съединения включват летливи мастни киселини (ЛМК), алкохолна, млечна киселина, СО2, Н2, NH3 и H2S,
както и нова клетъчна материя.
Третата фаза – ацетогенезата,
която представлява междинно киселинно производство, е фаза, при която продуктите на разграждането се
превръщат в ацетат, водород (Н2 и
СО2), както и в нова клетъчна материя. По време на тази фаза протичат
два процеса - образуване на оцетна
киселина и Н2 от междинни продукти
(в частност летливи мастни киселини) и хомоацетогенеза. Вторият процес включва образуването на оцетна киселина от Н2 и СО2.
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Последната фаза е метаногенезата, при която ацетатът, водородът
плюс карбонатът, формиатът или
метанолът се превръщат в метан,
СО2 и в нова клетъчна материя.
Двете подфази на метаногенезата
включват образуване на метан - от
оцетна киселина, както и от водород и въглероден диоксид. Първата
подфаза или т. нар. процес киселиногенеза, включва процеси на микробиологично разграждане, в които органичните съставки служат както
като донор на електрони, така и
като приемник. В анаеробния киселинен ферментационен процес разтворените комплексни органични компоненти се превръщат основно в летливи мастни киселини.
Процесът на разграждане на органичните вещества се влияе силно от
характеристиките на веществата
като състав, температура, влажност, рН на средата, доза на натоварване на изгнивателното съоръжение, разбъркване на утайките и др.
Известно е, че най-лесно и пълно се
окисляват въглехидратите. Много
по-трудно се окисляват мазнините,
а най-трудно – лигнинът и нефтът.

Биореакторите
Сред най-често използваните
съоръжения за производство на биогаз са херметичните реактори-резервоари, наричани обикновено биореактори или метан-танкове.
Биореакторите представляват
цилиндрични стоманобетонни резервоари с конични дъна и куполни покривни конструкции. Техни основни
елементи са стоманобетонният
корпус, помпената станция, системи за разбъркване, както и системи
за отвеждане на остатъчните продукти и система за отвеждане на
газа метан. В повечето случаи управлението на целия комплекс е автоматизирано. За събирането на отделилия се газ, обикновено метан-танковете имат предвидена цилиндрична камера с похлупак. Обемът на камерата и площта на похлупака се определят в зависимост от очакваното количество на отделящия се газ
от метан-танка.
Технологиите за производство на
биогаз са най-често използваните
технологии за стабилизиране на
първични и вторични утайки от преброй 1/2012
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чиствателните станции за отпадни
води, при обработка на отпадни води
от различни производствени процеси от хранително-вкусовата промишленост, пивоварната и др. промишлености, при третиране на органичните фракции от твърдите битови
отпадъци. Съответно, в зависимост
от съдържанието на сухо вещество
в субстрата, биогазовите инсталации се подразделят на биогазови инсталации, работещи с течни субстрати, съдържанието на сухо вещество в които е под 30% и инсталации, работещи с твърди битови
отпадъци, където съдържанието на
сухо вещество в отпадните субстрати е над 35%.Инсталациите за производство на биогаз, в зависимост от
режима на зареждане на реактора,
могат да бъдат разделени на инсталации с периодично зареждане и инсталации с непрекъснато зареждане
и периодично извличане на биошлама.
При инсталациите с периодично
производство, реакторът се зарежда напълно и след точно определено
време, обикновено времето, за което
се извършва пълно ферментиране на
биомасата, той се изпразва. Всяка
инсталация за производство на биогаз, както и всякакъв тип суровина се
приемат за подходящи за инсталациите с периодично производство. Условието е инсталацията да включва
газхолдери с голям обем или няколко
реактора, за да може да се осигури
непрекъснатост по отношение на
доставянето на биогаз. Днес тази
схема на работа на инсталацията не
намира широко приложение, тъй като
се прима за недостатъчно ефективна и подходяща предимно за малки
биогазови стопанства.
Инсталациите с непрекъснат
цикъл на работа се зареждат непрекъснато, а биошламът се извлича
периодично. В този случай също няма
специфични изисквания към инсталацията по отношение на проектирането, но използваната суровина е
добре да бъде еднородна и в течно
състояние. Производството на биогаз е постоянно, а количествата
произведен газ са по-големи в сравнение с инсталациите с периодично
зареждане. Това са по-често изгражданите инсталации днес, тъй като се
характеризират със сравнително
висока ефективност и равномерно
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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подаване на биогаз. Възможно е и комбинирана работа на
инсталацията. Ако се използва например едновременно
слама и течни животински отпадъци, бавно изгниващата слама се използва като периодичен товар, с които реакторът се зарежда два пъти в годината, докато течните отпадъци се подават и отвеждат постоянно.
Една биогазова инсталация може да включва един или
повече реактора. Инсталациите с един реактор за
момента се оказват не особено актуални в Европейските страни. По-често срещано решение са инсталациите с повече от един реактор. Целта е да се гарантира
равномерно производство на биогаз при намалени експлоатационни рискове. Реакторите се свързват успоредно или последователно.
В зависимост от използваните суровини инсталациите за производство на биогаз могат да се подразделят в няколко категории: селскостопански инсталации
за производство на биогаз, в които се обработват
предимно суровини със селскостопански произход като
течен и твърд тор, остатъци от растителни култури
и странични продукти, енергийни култури; инсталации
за третиране на отпадни води; инсталации за преработка на твърди битови отпадъци; промишлени инсталации
за биогаз и инсталации за получаване на сметищен газ.

Производство на биогаз от
селскостопански отпадъци
Селскостопанските инсталации за биогаз в зависимост
от техния относителен размер, функция и разположение
могат да бъдат категоризирани като малки, средни до
големи и централизирани коферментационни инсталации.
Като малки обикновено се определят фамилните инсталации за биогаз. Фермерските инсталации обикновено се
определят като средни до големи, като такива се определят и централизираните коферментационни инсталации. Инсталациите за биогаз от фермерски тип могат
да имат различни проектни размери и да произвеждат
биогаз по различни технологии, но като цяло работят на
един и същ принцип. Торът се събира в предварителен
резервоар, след което се изпомпва към биореактора.
Самият биореактор представлява херметично затворен
и топлоизолиран резервоар, в който се поддържа постоянна температура. Често той е оборудван със система
за разбъркване, с която се подпомага смесването и хомогенизирането на субстрата. Времето за престой
обикновено варира от 20 до 40 дни и зависи от вида на
субстрата и температурата на ферментация.
Централизираните (съвместни) инсталации за коферментация се захранват с оборски тор и течни фракции,
които се доставят от няколко ферми. Твърди се, че по
този начин се постига намаляване на разходите, времето и работата по транспортирането на тора към
инсталацията. Времето за престой е 12-25 дни.

утайките е процесът на анаеробно стабилизиране, целта на който е разграждането на органичните вещества
и намаляване на крайното количество на утайките. Биогазът е продукт именно от този процес.
При производството на биогаз от органични отпадъци, които често биват депонирани в сметища или изгаряни от особена важност се явява произходът на органичните отпадъци. Кухненските отпадъци например са
с голямо съдържание на влага и се считат с неподходяща структура за използването им като суровина за
компостиране, но в същото време са подходящи за анаеробно разграждане. Органичните битови отпадъци
могат също да се доставят като косубстрат в инсталации за коферментация, работещи с оборски тор.
Сметищата също могат да се разглеждат като големи анаеробни инсталации за получаване на биогаз. Тук
обаче процесът е по-малка степен контролиран и зависи от възрастта на сметището. Съответно, за производството на биогаз се използват твърди отпадъци.
Инсталациите за производство на биогаз могат да
бъдат изградени като наземни или с подземни и полувкопани ферментатори. Според специалисти, съвременните
инсталации за биогаз са разположени наземно поради
предимствата на използването на готови конструкции.
Основен проблем при този тип съоръжения се явяват
топлозагубите от стените на биореактора и определянето на необходимата дебелина на топлоизолацията.
Предимство на подземните и полувкопаните ферментатори е възможността да се осигури равномерен температурен режим при по-малки разходи.

Производство на биогаз от утайки
При пречистването на отпадните води основните
замърсяващи вещества се отделят във вид на утайки.
Тяхното отделяне и обезвреждане е сред най-трудните
и скъпи етапи от процеса на пречистване на водите. Един
от основните процеси, прилагани при обработката на
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Обработка
и рециклиране на
електронни отпадъци
П

рез последните десетилетия
пазарът на електронно оборудване
расте експоненциално, а експлоатационният срок на продуктите става
все по-кратък. Световният бизнес е
изправен пред ново предизвикателство – е-отпадъци.
Електронните отпадъци се разглеждат като проблем, причиняващ
сериозни щети на околната среда и
човешкото здраве. Въпреки че нерядко е пренебрегван, той води не само
до значителни екологични проблеми,
но и до систематично изчерпване на
ресурсната база на редките метали.
Съвременните електронни устройства съдържат елементи, които са
и ценни, и опасни, а една от най-сложните комбинации от вещества се
намира в печатните платки. Те са
основен консуматор на благородни
метали и съществен фактор в процеса на възобновяване и рециклиране.
„Плодовете на нашата хай-тек
революция са чиста отрова, ако тези
продукти са неправилно изхвърлени в
края на полезния си живот“, твърди
Тед Смит, основател на Silicon Valley
Toxics Coalition. Електронните от-
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падъци нерядко се депонират или се
изгарят, вместо да се рециклират. А
това означава токсични вещества
като олово, кадмий и живак да замърсяват земята, водата и въздуха. От
друга страна, електронните отпадъци съдържат ценни метали като злато, платина, кобалт, паладий, които
могат да бъдат извличани многократно за повторна употреба. Проучвания
показват, че за вноса им държавите
от Европейския съюз ежегодно дават
130 милиарда евро - колкото целия
годишен бюджет на ЕС.
Въпреки всички законодателни
усилия за създаване на затворен
икономически цикъл по отношение на
електронните отпадъци в развитите страни, по-голямата част от
ценните ресурси все още не се оползотворяват. Като причини биха могли да бъдат определени факти като
недостатъчните усилия за събиране, неподходящите технологии за
рециклиране и не на последно място
- големият и често незаконен износ
на електронни отпадъци към региони без или със неподходящи технологии за рециклиране. С все по-суровите европейски закони за защита
на околната среда Китай бързо се
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превръща в основна дестинация за
електронни отпадъци, като се смята че 80% от световния електронен
скрап отива към Азия, а Китай приема 80% от него.

Нов подход към
електронния скрап
Много от търговските вериги за
продажби на дребно в САЩ и Европа
имат програми за рециклиране на
електроника. Не са редки примерите
обаче на компании, на пръв поглед
образец за рециклиращата индустрия, които се придържат към строги етични и екологични норми на
поведение, прозрачност и отчетност, но в действителност изпращат електронните отпадъци в чужбина и нарушават законите за внос.
В световен мащаб се въвеждат регулиращи закони, които да не позволяват неконтролиран износ на еотпадъци за развиващите се страни. Стремежът е процесите на производство и рециклиране да вървят
ръка за ръка, за да може страни като
Индия и Китай да не се превръщат
в сметище на останалия свят. Големи технологични компании, сред които Dell, Hewlett Packard, Samsung,

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

екология
Apple и Cisco Systems подкрепят инициативите за справяне с проблема
с електронните отпадъци. Стив
Рокхолд, мениджър на глобалната
програма на HP за повторна употреба и рециклиране на продукти, отбелязва: „HP не разрешават износ на еотпадъци от развитите страни към
развиващите се страни... и ние
насърчаваме други компании да се
присъединят към усилията ни за
отговорно рециклиране.“
Електронните отпадъци съдържат стратегически ценни метали,
но често се изнасят за страни от
третия свят, където се преработват с примитивни и вредни за околната среда и човешкото здраве
методи. В същото време, ключови
високотехнологични европейски индустрии имат нужда от тези ценни
суровини на стабилни и предвидими
цени за дълъг период от време, за да
поддържат конкурентоспособността и иновативността си. Европейският съюз прие директива, с която
този износ да бъде намален и част
от отпадъците да остават в Европа, защото тук има модерни, техно-
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логични и екологични решения. Ценните метали могат да се регенерират, без да загубят свойствата си,
което може да подтикне развитието на екологични нови енергийни
източници. По този начин се създават нови пазарни ниши, работни
места и технологично развитие.

l
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Предвижда се в ЕС да бъдат въведени редица изменения като например
задължителното събиране на т. нар.
малки отпадъци. Технологиите днес
позволяват от тях да се извлекат до
85% от ценните компоненти. Новата директива предвижда също на
държавите да бъде наложена квота
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за годишно събиране на електрически и електронни отпадъци, равняващи се на 65 на сто от новопродадената техника.
„В един милион мобилни телефона
се съдържат 250 кг сребро, 24 кг
злато, 9 кг паладий и 9 тона мед. В
един тон мобилни телефони има 50
пъти повече злато отколкото в 1
тон златоносна почва. Така че става въпрос за ценна суровина. Ние
можем да рециклираме около 90% от
тези отпадъци“, заявява Карл Хайнц
Флоренц, докладчик по Директивата
за електронните и електрическите
отпадъци в Европейския парламент.
Създават се заводи за рециклиране, които използват автоматизирани технологии за по-добро разделяне
и рециклиране на компонентите от
излезлите от употреба електронни
изделия. Модерните системи позволяват всяка електронна част да бъде
рециклирана по ефективен начин.
Разработени са технологии, съобразени с особеностите на електрониката, които осигуряват по-високи
нива на рециклиране, съчетани със
строгите екологични стандарти за
природосъобразност и безопасност.
Освен прякото въздействие на ефективното рециклиране, то допринася
и за намаляване на вредните емисии.
Първичното производство – добив,
обогатяване, извличане и рафиниране на благородни и ценни метали, е
съпътствано със значителни емисии
на въглероден диоксид поради ниската концентрация на тези метали в
рудата и често усложнения добив. За
възстановяването на ценните метали от електронния скрап, рециклиран
по екологосъобразен начин, е достатъчна само част от енергията, не-
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обходима за получаването им чрез рудодобив. Световни компании в областта на рециклирането създават
заводи за рециклиране на благородни
метали от електронен скрап и предлагат крайни продукти с високи експлоатационни характеристики, като
се намалява използването на оскъдните ценни суровини и се щади природата.

Технологиите днес
Едно от основните предизвикателства пред индустрията е рециклирането на печатни платки. Те са
изключително проблематични за рециклиране заради хетерогенната
смес от органични материали, метали и стъклени влакна и изискват
процеси, които да могат ефективно да възстановят по-голяма част
от тези материали и едновременно
с това да се справят безопасно с
токсичните вещества.
Рециклирането на печатни платки обхваща няколко процеса - предварителна обработка, физическо и
химическо третиране. Етапът на
предварителна обработка включва
демонтаж на елементите, подлежащи на повторна употреба и токсичните части, а след това платката
преминава към физическо рециклиране. Възстановяването на материалите става по три основни подхода
– пирометалургичен, хидрометалургичен и биотехнологичен.
Чрез нарязване и раздробяване на
печатните платки се получават
малки частици, които могат да
бъдат разделени чрез различни физически или химически процеси. Широко използвани са магнитните сепаратори, които отделят феромаг-
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нитните метали от цветните метали и другите немагнитни отпадъци. Използването на електропроводимостта е друг подход за разделяне на материали с различни електрически свойства като цветни метали от инертни материали. Различната плътност също се използва за
отделяне на метални от неметални
частици от печатната платка. Физическото рециклиране е обещаващ
метод, защото не замърсява околната среда, необходими са по-малки инвестиции и експлоатационни разходи и има сравнително ниска консумация на енергия.
Някои технологии, използвани при
обработката на минерални суровини, могат да предоставят възможност за възстановяване на ценни
метали от електронния скрап. Пирометалургичната технология се използва за възстановяването на благородни метали, за да подобри механичната сепарация на електронните
отпадъци. Химическото рециклиране представлява разлагане чрез химични реакции на отпадъчния полимер до неговите мономери или до
други подходящи състояния. Обикновено химичните процеси на рециклиране включват пиролиза, деполимеризация, хидрогенолиза и газификация. Пиролизата на полимерите води
до образуването на газове и масла,
които могат да бъдат използвани
като химически суровини и горива.
Пиролизата разгражда органичната
част на печатната платка, което
улеснява разделянето и рециклирането й. Една от основните съставки
на печатната платка е смола, произведена от суров нефт и може чрез
термообработка да бъде превърна-
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та в нефтопродукт. При процеса натрошеният скрап се изгаря в пещ или
в баня от разтопени пластмаси и огнеупорните оксиди заедно с металните оксиди образуват шлака. Възобновените метали се пречистват посредством химична обработка. Енергоемкостта на процеса се намалява
чрез захранване на горенето от
пластмаси и други материали. Пиролизата е икономична и екосъобразна алтернатива за третиране и
оползотворяване на е-отпадъка, но
тя има и своите ограничения. Това
са например трудното възобновяване на алуминий и желязо от вече
готова шлака, а присъствието на
бромиди, забавящи процеса на горене може да доведе до образуването
на диоксини, ако не се съблюдават
специални условия и не се използват
подходящи съоръжения.
Хидрометалургичната технология използва процеси, които са попредвидими и по-лесно контролируеми. Първоначално раздробените печатни платки се третират в NH3/
NH5CO 3 разтвор за отделяне на медта. След дестилация утайката от
меден карбонат се превръща чрез
нагряване в меден оксид. След извличането на медта останалата част
се третира със солна киселина за
премахване на материали като калай
и олово.
Биотехнологичните методи са
сред най-обещаващите в металургичната преработка. В продължение на
много години биоличингът (bio-
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leaching) е използван за извличане на
благородни метали и мед от руда, но
този метод не е добил разпространение при рециклирането на електронни отпадъци. Някои биоорганизми
имат способността да се свързват
с метални йони, намиращи се във
външната среда, чрез което взаимодействие може да реализира селективно и неселективно възстановяване на метали. Въпреки че тази технология все още не се прилага за
електронните отпадъци, е доказано,
че може да бъде извлечено златото
от печатна платка, а посредством
комбинация от бактерии в естествено кисели руднични води медта може
да бъде ефективно извлечена от
платката за около 5 дни. Получаването на медта се извършва главно индиректно чрез окисление от железни
йони, генерирани от бактериите.
Биосорбцията е пасивен физико-химичен процес на взаимодействие между йонен разтвор и микроогранизми
от отпадъчна биомаса от водорасли,
гъбички или бактерии. Физико-химичните механизми, както и йонообменът зависят от специфичните
свойства на биомасата. В сравнение
с конвенционалните методи, този
процес предлага редица предимства,
включително ниски експлоатационни
разходи, малък обем на химичните и
биологични утайки и висока ефективност на детоксикацията. Необходими са обаче и допълнителни мероприятия като точното определяне на
най-подходящата за случая биомаса.

l
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Рециклиращата индустрия обръща внимание и на собствените си
емисии. Материалите, които ще
бъдат рециклирани са винаги известни предварително. Нерециклируемите части в крайна сметка се използват в други процеси. Пластмасата, съдържаща се в платката,
например, се изгаря за генериране на
енергия, необходима за други етапи
на рециклиране.
Рециклирането на електронни
отпадъци, в частност на печатни
платки, все още е трудна задача,
поради комплексността на материалите и наличието на токсични субстанции, но се развива усилено, не
на последно място заради значителните икономически приходи. Успешният подход за рециклиране на печатни платки трябва да отчита валоризацията на възстановените
продукти, за да се компенсират разходите по процеса. Химичният
състав на е-отпадъците се променя с развитието на технологиите
като резултат от стремежа за използване на алтернативни на вредните за околната среда материали.
В процес на разработка са и нови
обещаващи технологии. Тенденцията за миниатюризиране на електронните елементи може да намали обема на отпадъците от електронни
устройства, но и да направи процесите по рециклиране още по-трудни
и скъпи. Ето защо проблемът с електронния скрап продължава да очаква своето решение.
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Завод за преработка на
отпадъци на Екобулпак
З

аводът за предварително третиране и рециклиране на отпадъци на
Екобулпак се намира в кв. Филиповци, гр. София. Официално е открит
през месец май 2008 г. Общата площ
на завода е 11 000 кв. м. Върху нея са
изградени две халета с площ по 1500
кв. м, в които са разположени две
инсталации за обработка на отпадъци – инсталация за сортиране на
хартия, пластмаса, метали и инсталация за сортиране и рециклиране на
стъкло. Освен тях, на територията
на завода е разположено и хале с
площ от 750 кв. м за складиране на
балираните рециклируеми материали преди експедиция; административна сграда с прилежащи офиси и
помещения за работниците, сервизни помещения /бани, помещения за
почивка и столова/, ремонтна работилница, лаборатория за готовата
продукция и др. Обектът е обезпечен с необходимата инфраструкту-
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ра, електрификация, ВиК, противопожарна инсталация, паркинг, охрана.
Първоначалната инвестиция в завода е в размер на 10 млн. лв.
В завода постъпват за сортиране отпадъци от контейнерите за
разделно събиране от обслужваните
от Екобулпак 10 района в София:
Витоша, Възраждане, Изгрев, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Надежда, Сердика, Слатина, Банкя, а също
така и отпадъците от цветните
контейнери в община Костинброд.
Освен това, в завода ежедневно се
третират и битови отпадъци,
съгласно сключен договор със Столична община.
Годишният капацитет на инсталацията за преработка на стъклени
отпадъци е 40 000 тона. Инсталацията за сортиране на хартия, пластмаса и метали може да обработва
над 120 000 тона годишно.
Проектът и инженерингът, както
и основните машини и софтуера на
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инсталацията за преработка на
стъкло, са на австрийската фирма
Биндер+Ко. Конструкцията и транспортните ленти са от български
производители. Инсталацията за сортиране на хартия, пластмаса, метали е изпълнена по задание и проект
на Екобулпак, като е ползван максимално чужд опит. Производители на
конструкцията, транспортните ленти, ел. оборудване и управление, вентилация са изцяло български фирми.
Инсталираната пресата е закупена
от немската фирма Престо.
Сепарирането на отпадъците има
за цел отделяне на оползотворимите компоненти като хартия, пластмаси, метали, стъкло от общия поток отпадъци и подготовката им за
рециклиране.

Инсталацията за
сортиране на хартия,
пластмаса, метали
е разположена в хале с размери 60х24
м и височина 9 м, изградено от стоманена конструкция, затворена с
термоизолационни панели. В халето
е обособено работно помещение с 22
поста за ръчно сепариране. То също
е изпълнено като метална конструкция с дължина 33 м, ширина 6 м и
височина 4 м, затворено с термоизолационни панели. В него е изградена
вентилационна и климатична инсталация. Има и общообменна вентилация на цялото хале. Инсталацията се
състои от 5 сектора: входящ сектор
за разтоварване на отпадъка;сепарираща кабина; бункерно пространство
за отсепарираните суровини; балиране на пластмаси, хартия и суровини
за алтернативно гориво; склад за балирани рециклируеми материали.
С помощта на челен товарач
отпадъците се подават към хоризонтален лентов транспортьор със захранващ бункер. Чрез наклонен лопатЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

екология
ков транспортьор отпадъците се
отвеждат към транспортна лента с
дължина 33 м и ширина 1 м, върху
която се разстилат и се разделят
ръчно по фракции и по компоненти пластмасови фолиa LDPE, РЕТ бутилки - бял цвят, РЕТ бутилки - цветни,
твърди пластмаси РР, HDPE и РЕ
бутилки, смесена хартия, велпапе,
стъкло, черни и цветни метали, горими фракции - суровина за алтернативно гориво. От постовете сепарираните материали се събират в междинни депа - бункери. Чрез лентови и
верижни транспортьори материалите се подават към пресата за балиране. Оформените бали се събират в
склада за балирани рециклируеми
материали, след което се извозват
до съответните рециклиращи предприятия. Биологичният и неподлежащ
на рециклиране отпадък се извозва и
депонира на сметище.
Скоростта на подаващите и
транспортиращи механизми може да
се контролира чрез честотни регулатори с цел оптимизиране на процеса. Инсталацията е снабдена със
стоп-блокировка с оглед безопасност
на труда. Помощните машини и
съоръжения, необходими за функциониране на сортиращата инсталация,
включват фадроми, мотокари, преса,
камиони, мултилифт и гондоли, кантар.

Инсталацията за
сортиране и рециклиране
на стъклени отпадъци
осигурява суровина с висока степен
на чистота (99.99%), която се използва в предприятията за производство на стъклени опаковки. При преработката се получава еднороден по
състав и размер стъклен материал,
който не съдържа примеси от метал,
керамика, пластмаса, хартия и др.
Производственото хале е с размери 60 х 24 м и височина 12 м. Изпълнено е като стоманена конструкция,
затворена с термоизолационни панели. Капацитетът на инсталацията е 5 тона/час.
Приемането на отпадъците от
стъкло се извършва в 3 бетонни бункера, разположени непосредствено в
началото на инсталацията. Това дава
възможност предварително материалът за рециклиране да се разделя на
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

различни качества. Тук се извършва
и първоначалното отделяне на едрите примеси. Посредством челен товарач материалът се зарежда във
входящ бункер. Монтираното на неговия изход захранващо устройство
автоматично поддържа зададения
режим на инсталацията. От бункера
материалът се подава към транспортна лента за извършване на ръчна инспекция - 2-ма работници отделят
хартии, РЕТ примеси, дървен материал и др. Едрите метални примеси се
отстраняват чрез електромагнитен
сепаратор.
Посредством лентов транспортьор стъкленият материал се подава на резонансно сито. Неговото
предназначение е да раздели материала на два потока – фракция с
едрина до 50 мм и над 50 мм. Едрата
фракция (над 50 мм) минава отново
на ръчна инспекция, след което се
обработва на валцова мелница за
раздробяване. Следва преминаване
през сито, което отделя едрите
несмлени късове от оползотворяемата ситна фракция. Последната се
връща в основния поток, а отстранените едри късове се отделят.
Фракцията до 50 мм преминава през
резонансно сито, след което се обработва на органичен сепаратор,
който отделя примесите от органика и хартия. Следва преминаване през
разпределящо вибросито, което
отделя от основния поток фракцията с размер до 10 мм.
Годният за последваща обработка материал се подава към оптичен
сепаратор - основната машина от
инсталацията. Тук се отделят нежеланите примеси от керамика, пластмаси, камъни, порцелан и метали –
всичко, което не е стъкло. Тук също
е възможно и разделяне на стъкления материал по цветове.
В края на инсталацията са разположени бетонни бункери, които служат за складиране на готовата суровина предназначена за стъклопреработвателните предприятия. Готовата продукция за претопяване се
транспортира чрез гондоли към краен преработвател.
Постовете за ръчно инспектиране по инсталацията са обособени
като помещения, изградени от метална конструкция, покрита с терl

брой 1/2012

моизолационни панели. Работните
пространства са с изградени вентилационна и климатична инсталация.
Към инсталацията има включена и
аспирационна система за обезпрашаване на процеса. Съоръжението е напълно автоматизирано - управлението му се осъществява от контролен пулт, като всички параметри се
наблюдават постоянно. Работният
режим на инсталацията се обезпечава само от 6 работни места на
смяна. В производственото хале има
и обособени работни помещения за
лаборатория, механична- и електроработилница.
Екобулпак има изградени още 5
съоръжения за предварително третиране на отпадъците в Габрово,
Пазарджик, Требич (София), Ямбол и
Търговище.
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