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ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Уважаеми читатели,
Брой 3/2013 на сп. Екология & Инфраструктура по
традиция съдържа богата и изчерпателна информация за актуални теми в областта на опазването на
околната среда, управлението на отпадъците,
пречистването на води и въздух, контрола на ВиК
инфраструктурни обекти и др. Списанието ще ви
запознае и с новостите в нормативната рамка,
които отразяват най-съвременните екологични
изисквания на ЕС: Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори. В
статията „Контрол на замърсяванията в ТЕЦ“ е
разгледана и Наредбата за норми за допустими
емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах,
изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, която бе допълнена в края на м. август т. г. и ще
влизе в сила от 1 януари 2016 г.
В една от най-четените ни рубрики Проекти представяме изградената инсталация за интегрирано
третиране и оползотворяване на производствени
отпадъци в предприятието на българския производител на сулфатна избелена целулоза Свилоцел, както и
актуалните екологични проекти на община Пловдив.

Dear readers,
Issue 3/2013 of Ecology & Infrastructure
magazine traditionally contains detailed
and comprehensive information
on current topics in the field of environmental
protection, waste management, water
and air purification, control of water
infrastructure, etc.
The magazine also introduces the developments
in the regulatory framework in accordance
with the latest EU environmental requirements:
Regulation on batteries and accumulators
and waste batteries and accumulators. Regulation on
emission limit values for sulphur dioxide,
nitrogen oxides and dust discharged into the air from
large combustion plants is discussed in the article
„TPP pollution control“.
In one of the most popular columns of the magazine
„Projects“ we present the new installation for integrated
treatment and recycling of industrial waste in a
Bulgarian producer of bleached hardwood kraft pulp
Svilocell, and current environmental projects of the
municipality of Plovdiv.

В секцията за екология може да прочетете за
преработката и ополозотворяването на опасни
отпадъци посредством изгаряне в специално предназначени за целта инсталации, които е необходимо да
отговарят на строги изисквания. Друга интересна
тема в областта е „Рециклиране на метали“, която
акцентира върху най-ефективните начини за преработване на отпадъците с цел получаване на суровини
за създаването на нови продукти. Във фокуса на
рубриката за екология е и един от най-важните и
трудноизпълними етапи в пречистването на води обработката на получените утайки, които представляват сериозен екологичен проблем.

In the Ecology section we pay attention to the processing
and utilization of hazardous waste by incineration
in special installations that must meet stringent
requirements. Another interesting topic in the field is
„Metals recycling“, which is focused on the
most effective ways for waste treatment in order to
obtain raw materials for new products. The other
topic in the Ecology heading is one of the most
important and difficult stages in the water treatment dewatering of sewage sludge, posing
a serious environmental problem due to
its rapid decay and danger of air, soil and water
pollution.

В рубриката за инфраструктура представяме системите за дистанционен контрол и управление на
отдалечени водоснабдителни обекти и техните
компоненти.

In the section on infrastructure we present
systems for remote monitoring and control
of remote water supply projects and their
components.

Иновациите в пътната инфраструктура са застъпени с тема за електронните системи за събиране на
пътни такси, познати като тол такси, които скоро
предстои да бъдат въведени и у нас.

Innovations in road infrastructure are covered
with topic on electronic toll systems, which
will soon be introduced in
our country.

Приятно четене!

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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накратко
Община Ямбол стартира мащабен инфраструктурен проект
На 17 септември т. г. се състоя символичната първа копка, с която се
поставя началото на работата по разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол. „Стартираме най-мащабния
инфраструктурен проект на община Ямбол. Целта на водния цикъл е не само
да приключим веднъж завинаги проблема с липсата на канализация на найстария ямболски квартал Каргон, но и всички отпадъчни води на града, включително от индустриалната зона, да се пречистват в бъдещата пречиствателна станция. С това завършваме в значителна степен мерките по обновяване на ВиК мрежата на целия град“, заяви кметът на града Георги Славов
по време на официалната церемония. Проектът се финансира от Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Общата му стойност е 93,4 млн. лв.
В рамките на проекта ще бъдат новоизградени над 25 км битова канализация, ще бъдат рехабилитирани 2 км канализационна и 18 км водоснабдителни
мрежи. Успоредно с това предстои строителство на главни колектори, които
ще отвеждат отпадъчните води от индустриалната зона и от жилищни квартали в бъдещата градска пречиствателна станция за отпадъчни води, която
е с капацитет за 110 417 екв. жители.
Реализирането на проекта ще спомогне в град Ямбол да се подобрят условията на живот на населението, да се запази естествената околна среда, да
се повиши нивото на благоустройството в районите на интервенция, с което
ще се създаде подходяща бизнес среда, повишаваща конкурентоспособността
на местната икономика, уверени са от Общината.

78 проекта са одобрени по програмата Зелена София 2013
Общо 78 проекта получават финансиране в рамките на общинската програма Зелена София през тази година. 48 от тях са на етажни собствености, а
30 от юридически лица с нестопанска цел. Най-много одобрени проекти за
озеленяване и благоустрояване има в район Надежда, Изгрев, Нови Искър, Искър
и Илинден.
За одобрените проекти ще бъдат подписани договори за финансиране на
обща стойност около 200 000 лева. Размерът на бюджета на програмата
Зелена София, която се реализира за трета поредна година, е определен с
решение на Столичен общински съвет за 2013 г. През т. г. в Столична община
са подадени 118 проекти предложения, като 82 от тях са на етажни собствености.
В рамките на програмата се предоставя възможност на гражданите, които
желаят да направят по-зелени и уютни пространствата пред домовете си,
както и прилежащи територии и околни места в жилищните квартали.

ЕК отчита напредък в събирането и обработката на отпадни води в Европа
Подобрения в събирането и обработката на отпадните води в Европа
показват последните изследвания на ЕК. Въпреки напредъка обаче Комисията
отчита все още големи различия между отделните държави членки. Изготвеният от Комисията доклад, който обхваща периода 2009 г. и 2010 г. показва, че преобладаващата част (91%) от замърсените води от големите градове на ЕС се подлага на по-щателно пречистване, което е значителен
напредък по отношение на положението, отразено в предишния доклад (77%).
Отчита се и подобряване на качеството на водите за къпане, благодарение
на по-доброто пречистване на водите и по-редките изхвърляния на необработени канализационни води в околната среда.
В доклада е посочено, че събираемостта на отпадните води е на много
високо ниво, като 15 държави членки събират 100% от общото си количество
замърсена вода.
Степените на съответствие по отношение на по-строгото пречистване
за борба с еутрофизацията и за намаляване на бактериологичното замърсяване, което би могло да се отрази на човешкото здраве, са 77% като цяло.
Държавите членки от ЕС-12 са достигнали средно едва 14%, а Австрия, Германия, Гърция и Финландия - 100% изпълнение.
В приложение към доклада, в което се сравнява положението в 27 европейски
столици, е изразена загриженост: само 11 от 27-те столици имат подходяща
система за събиране и пречистване на водите, въпреки че стандартите са
определени преди повече от 20 години.
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накратко
AMCON Europe навлиза на българския пазар
Японската компания AMCON, производител на пресите за обезводняване на
утайки VOLUTE, наскоро откри свой клон в чешката столица Прага като резултат от увеличените продажби в региона, съобщиха специално за сп. Екология & Инфраструктура от офиса на фирмата. „AMCON and AMCON Europe вече
са инсталирали над 250 устройства в Европа в различни индустриални и битови обекти и VOLUTE постига великолепни резултати във всички тях“, споделиха от компанията.
„VOLUTE дава на своите ползватели следните предимства: структура без
запушване, безпилотен 24-часов автоматичен режим на работа и много ниски експлоатационни разходи. AMCON Europe сега навлиза на българския пазар
и търси потенциални партньори и клиенти. Компанията предлага пилотна
услуга по отдаване на съоръжения под наем, при която клиентите могат да
проверят на практика как работи пресата за обезводняване. Освен това
клиентите могат да посетят някой от нашите центрове в Европа, като найблизките около България са в Румъния, Гърция, Украйна или Русия“, допълниха
те.
От компанията разказаха, че през м. август AMCON Europe вече е провела пилотен тест в Румъния в химически завод, където входната хомогенизирана минерална утайка е с около 10% сухо съдържание на твърди частици. „Пресата за отводняване VOLUTE постигна около 50% съдържание на
сухото вещество в утайката след обезводняване“, информираха от AMCON
Europe.

Швейцарският производител Haeny създаде дъщерно дружество у нас
От 1 юни т. г. у нас оперира фирма Хени България, дъщерно дружество на
швейцарския производител Haeny, съобщиха за сп. Екология & Инфраструктура
от компанията.
„От десетилетия Haeny - Швейцария е понятие за помпена и системна
техника във водоснабдяването и отвеждането на канализационни води в комуналната и промишлената сфера“, информираха от българската компания.
„Предлагайки иновативни решения за турбини, Haeny създава възможност във
времената на енергийна криза за по-ефективното използване на силата на
водата. И накрая, но не и по важност, ние принадлежим към водещите производители на инжекционни системи. От своето основаване от Eduard HaenyPlisterim през 1875 г. Haeny е семейна фирма. С времето фирмата се е преобразувала от производител на помпи до предлагаща системни решения компания. Като доставчик на глобално ниво ние можем да предложим на нашите
клиенти съответно най-доброто решение за специфичните им нужди. Затова
и продължаваме да произвеждаме в Jona помпи за специални изисквания и със
специални предназначения“, допълниха те.
От компанията допълват, че Хени България е и основен вносител на водещите италиански производители на помпи и оборудване за пречиствателни
станции – CAPRARI и CALPEDA. „Посредством тях ние смело можем да заявим, че предлагаме цялостни решения в областта на ВиК инфраструктурата.
Предлагаме широка гама продукти като: сондажни и канализационни помпи,
помпи и системи за водоснабдяване, турбини Пелтон със или без обратно
налягане, смесващи и инжекционни съоръжения“, споделиха те.
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Проведе се десетата национална спартакиада на работещите във ВиК сектора
От 9 до 13 септември т. г. в кк Св. Св. Константин и Елена, Варна се проведе
десетото издание на националната спартакиада на работещите във ВиК сектора. Неговото начало бе поставено от министъра на регионалното развитие
Десислава Терзиева. Организатори на традиционното събитие са Българската
работническа федерация Спорт и здраве, съвместно със Съюза на ВиК операторите в Република България, Федерацията Строителство, индустрия и водоснабдяване – Подкрепа и Националния браншови синдикат Водоснабдител – КНСБ.
„Близо 950 служители в системата на 40 водоснабдителни дружества от
цялата страна се състезаваха в дисциплините плажен волейбол, минифутбол,
дартс, тенис на маса, шахмат и теглене на въже“, разказаха организаторите.

Нова система за управление на помпени станции на Pulsar Process Measuring
Наскоро фирма Палмо - изключителен представител за България на английспредстави Палмо

ката фирма Pulsar Process Measuring, представи на пазара нова система за управление на помпени станции. „Безконтактните системи за ултразвуково измерване и управление на ниво са водещи на пазара“, коментираха от Палмо. „Те
са сърцето на усъвършенстваните контролери за управление на помпени станции, намалявайки необходимия труд и спестявайки средства чрез работа в един
модерен режим на управление на помпените станции. Сега, с внедряването на
Quantum 3 и интегрирането му с новаторското изделие Flow Pulse, управлението
на помпени станции прави нов технологичен скок. Освен наличието на всички
функции на предишните модели за подаване на аварийните сигнали Quantum 3
използва измерване на текущите характеристики на потока чрез надеждния и
новаторски продукт Flow Pulse, вместо да изчислява тези характеристики на
базата на промени на нивото. Quantum 3 може да се свързва с до четири Flow
Pulse, така че с него можете да следите четири отделни потока от отделни
помпи или в помпена група и то в критични точки. Flow Pulse е уникалният,
неинвазивен монитор на поток на Pulsar. Прикрепяем лесно с една скоба отвън
на тръба от какъвто и да е материал и диаметър до един метър, той осигурява
надеждно и повторяемо измерване на поток“, допълниха от компанията.
Фирма Палмо доставя на българския пазар също така и сензори и контролери за измерване, контрол и мониторинг на ниво, обем и дебит на Pulsar
Process Measurement, като изпълнява и пълен инженеринг.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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накратко
Над 65 тона батерии събрани в София от началото на годината
Повече от 65 тона стари батерии и акумулатори са събрани от началото
на тази година в София, съобщиха от Столична община.
Екобатери и НУБА Рециклиране са двете фирми, които имат ангажимент
да извършват тази дейност съобразно сключени договори от Столичната
община за организиране и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори.
Батериите се събират в съдове, разположени в сградите на столичната и
районните общински администрации, учебни и детски заведения, детски ясли,
културни домове, медицински центрове и общински предприятия.

МС одобри законопроект за ограничаване на изменението на климата
Законопроект за изменението в климата, който ще направи по-прецизно
приложението на действащите, регламентиращи извършването на националната инвентаризация на емисии на парникови газове и гъвкави механизми по
Протокола от Киото, бе приет на последното редовно заседание на Министерски съвет, което се проведе на 11 септември т. г.
Чрез включените в проекта транспонирани директиви от пакета Климат/
Енергетика се осигурява провеждането на търгове на квоти за емисии на
парникови газове през третия период на Европейската схема за търговия с
емисии (ЕСТЕ) от 2013 до 2020 г.
В законопроекта е разписан регламент за преходно безплатно разпределение на квоти на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с емисии от 2013 г. до 2020 г., както и за разпределянето на безплатни
квоти на нови участници и на квоти за модернизиране на електропроизводството.
Проектът на нормативния документ включва възможност за използването
на кредити от проекти за намаляване на парниковите емисии, като част от
системата на ЕСТЕ. В него са разписани и условия за мониторинг и докладване
на емисиите от операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства в обхвата й.
С приемането на законопроекта ще се определи нормативно ангажиментът на производителите и вносителите на течни горива за транспорта да постигнат редуциране на вредните емисии на единица енергия от
целия жизнен цикъл на доставяните течни горива. Тя трябва да бъде понижена с 6% спрямо средното за Европейския съюз равнище за 2010 г. до 31
декември 2020 г.

Започна изграждането на дубльора на левия Владайски колектор
Официален старт на строително-монтажните работи по изграждането
на дубльор на ляв Владайски колектор бе даден на 11 септември т. г. Спиридон Александров от Управляващия орган на ОП Околна среда 2007-2013 г.
и Цветомир Жеков, кмет на район Изгрев, бяха сред присъстващите на
церемонията.
Изграждането на водното съоръжение се реализира с финансиране по оперативната програма и е на обща стойност 34 млн. лв. Проектът включва
изграждането на главен канализационен колектор с дължина 5 км, който ще
обслужва близо 200 хил. жители от кварталите Княжево, Горна баня, Овча
купел 1 и 2, Красна поляна, както и Карпузица, Овча купел, Факултета, Разсадника-Коньовица, Разсадника-Бежанци, Фондови жилища, Западен парк, Работнически жилища, Захарна фабрика.
След като бъде завършен проектът, дубльорът на левия Владайски колектор
ще осигури екологосъобразно отвеждане на отпадните води от западните
територии на столицата и ще отстрани претоварването на канализационната система. Според предварително заложените срокове съоръжението трябва
да бъде завършено през юни 2014 г.
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Висококачествени полиетиленови
съдове от ТЕХНО-ПЛАСТ
ТЕХНО-ПЛАСТ ООД е специализирана в
проектирането, изработването и изграждането на полуавтоматични линии за производство на едрогабаритни изделия по метода на ротационното леене. Такива линии, създадени и монтирани от специалистите на ТЕХНО-ПЛАСТ, работят в Унгария, Чехия, Полша, Казахстан и България.
Технологията на производството, оборудването и технологичната екипировка са на
базата на най-модерните високоефективни и екологични решения, наложили се в
САЩ и Европа. Продукцията е идентична
с най-висококачествените изделия в сферата на пластмасовата индустрия.
Компанията произвежда едрогабаритни полиетиленови съдове с обеми до 6000
L вместимост по метода на ротационното леене на полимери, приложими за:
• съхраняване и транспорт на вода и течни, прахообразни или гранулирани хранителни продукти;
• съхраняване и транспорт на широка
гама продукти на химическата промишленост;
• вместимости за бита;

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

• вместимости за промишлени нужди;
• вместимости за селското стопанство;
• резервоари за дизелово гориво;
• изграждане на пречиствателни системи за битово-фекални води, обслужващи еднофамилни и многофамилни сгради;
• изграждане на модулни пречиствателни
съоръжения за отпадъчни води - ТИП SBR
12-20 и ТИП Биофилтър 12-30, предназначени да обслужват до 120 човека е. ж.
Изделията представляват съдове, бидони, цистерни, контейнери и други. Всички те се изработват от висококачествен
полиетилен на фирмите DOW CHEMICAL САЩ; RESINEX - Белгия и др. Производството се осъществява при висока степен
на технологичен контрол, осигуряващ следните параметри:
• гарантирана херметичност;
• равномерна дебелина на стените;
• липса на заваръчни шевове;
• липса на вътрешни напрежения и съответно високи якостни показатели;
• малка собствена маса;
• не подлежат на корозия;
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• не се влияят от високи и ниски климатични температури и пряко слънчево лъчене;
• годност за многостранна и многократна употреба;
• съхраняваните в тях продукти не променят своите вкусови и биологични качества и са гарантирани срещу образуването на вредни бактерии, мухъл,
гниене и други;
• висока гладкост на стените, позволяваща бързо и лесно почистване при необходимост;
• дълготраен експлоатационен живот, не
по-малък от 30 години.
Всички изделия са придружени със съответните сертификати за качество; за съхранение на хранителни продукти; за съхранение на дизелово гориво; гаранционна карта за 30 години срок на експлоатация.
ТЕХНО-ПЛАСТ е с официален статут на
Институция с висок престиж и обществено признание в областта на българската
икономика и е удостоен със златен печат
и златна книга от Съвета на европейската бизнес общност.
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Сименс и Хах Ланге
проведоха семинар
за водния сектор
С

пециализиран технически семинар на тема „Комплексни решения за
приложение във водния сектор с
портфолиото на Siemens и Hach
Lange“ се проведе на 19 и 20 септември т. г. в СПА хотел Хисар. Форумът
бе открит от Теодор Маринов, директор направление Индустриална
автоматизация и Задвижващи технологии в Сименс, и Tine Zorz, мениджър продажби в Хах Ланге, които
приветстваха присъстващите с
добре дошли, представиха накратко
компаниите си и очертаха програмата на събитието.
В рамките на семинара бяха представени лабораторните уреди за
анализ и WTOS-система за оптимизация на процесите на ПСОВ на Хах
Ланге. Друг интересен акцент в програмата бяха специализираните контролно-измервателни прибори за
ресурс №1, представени пред аудиторията от Иван Рашков, инженер
продажби Воден сектор в Сименс, и
Николай Христов, технически експерт КИП. Те запознаха присъстващите с продуктовите решения на
Siemens и техните възможности в
измерването на ниво, налягане, разход и температура. „Серията
SITRANS P DSIII за измерване на
относително, абсолютно и диференциално налягане, ниво и разход се
характеризира с висока точност и
възможност за работа в агресивни
среди и при високо натоварване.
Разполага със стандартно резбово
присъединяване, както и фланцово
такова“, разказаха те. В техните
презентации се акцентира и върху
серията за измерване на ниво
SITRANS Probe LU, която представлява трансмитер и трансдюсер за
измерване на ниво в едно устройство. Интерес предизвикаха и разходомерът за открит канал LUT400,
хидростатичният сензор за ниво
SITRANS MPS, както и електромаг-

нитните разходомери SITRANS F M
MAG5100W, разработени специално
за приложение във водния сектор.
Бойко Бойков, технически експерт
Системи за автоматизация в Сименс, представи пред специалистите в залата темата за продуктите
и решенията от областта на индустриалната автоматизация на
Siemens за пречиствателни станции
за отпадни води. В представянето
той даде пример за типична пречиствателна станция и най-често
използваното технологично оборудване, както и решенията на Siemens
за всяко звено на пречиствателната станция. Акцент бе поставен
върху функционалните възможности
на панелите за визуализация Simatic
HMI и индустриалните компютри
Simatic IPC. Специално внимание лекторът отдели на индустриалните
контролери от фамилията Simatic S7300, както и Simatic S7-1500 - найновия член в семейството Simatic.
Във втората лекция г-н Бойков
представи системите за енергиен
мениджмънт на Siemens. Като начало бе представена теоретичната
обосновка, налагаща използването
на подобен тип системи, след което в детайли бяха представени двете решения – Simatic Powerrate и
B.Data. Powerrate е софтуерна библиотека, базирана на SCADA системата WinCC v7.X и насочена основно
към контролното и операторското
ниво в една станция. B.Data, от своя
страна, предлага допълнителни функционалности, сред които помощ при
закупуването на енергия, прогнозиране, енергийно счетоводство,
връзка с ERP система и др. Системата за енергиен мениджмънт е
насочена към управленското ниво в
пречиствателните станции за отпадни води.
През втория ден на семинара
присъстващите имаха възможността да се запознаят с лекцията „Енер-

Siemens and Hach Lange held a water sector seminar
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гийна ефективност при задвижванията“ на Сименс, водена от Ангел
Костов, мениджър продажби Задвижваща техника. „Позовавайки се на
Протокола от Киото, държавите,
одобрили този документ, се споразумяват драстично да намалят нивото
на изпускания в атмосферата CO2 в
периода до 2020 г. Така поставената
цел може да се изпълни чрез прилагането на широк набор от мерки. Това
е причината Европейският съюз да
изготви Directive for „energy users“ или
EuP Directive (EuP = Energy Using
Products). Изискванията към консумацията на електроенергия и класа на
ефективност (к.п.д.) на асинхронните двигатели се описва в раздел 11
на Директивата EuP; за техническа
база на формулираните там понятия
и параметри се ползва стандартът
IEC60034-30:2008, валиден както за
Европа, така и за останалия свят“,
припомни той.
В своята презентация г-н Костов
предложи технически мерки за намаляване на загубите, съпътстващи
работата на двигателя, и конкретните предложения от продуктовата
гама асинхронни електродвигатели
на Siemens. Гамата регулатори
SINAMICS бе представена като параметри, функции и възможни сфери
на приложения.
Програмата завърши с темата
„Контролно-измервателната апаратура на Хах Ланге с приложение при
питейните и отпадни води“, която бе
последвана от въпроси и дискусия.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Състоя се фирмена бизнес мисия
на немски компании у нас
Събитието бе посветено на областите Плувни басейни
и водоснабдяване и Индустрия

Н

а 29 и 30 август т. г. в хотел
Империал в Пловдив се проведе фирмена бизнес мисия на немски компании по теми в областта на преработката на води и техническите
съоръжения за това, електротехниката и производството на` сензори.
На събитието, чийто организатор
бе Enterprise Europe Network,
присъстваха представители на бизнеса, общински служители и проектанти. Паралелно с конферентната
част посетителите имаха възможността да се запознаят на живо с
качествата и предимствата на
представените продукти, като за
целта бяха организирани съответните специални фирмени щандове.
След официалното откриване на
първия ден програмата започна с
презентация на г-н Буркард Шварц,
експорт мениджър за Източна Европа на фирмата Herborner Pumpentechnik. В своето представяне той
акцентира върху циркулационните
помпи за пречистване на отпадъчна
вода, канализация, включително на
корабни води и води в промишлеността. „Нашите продукти се отличават с висока надеждност, както и
редица технически подобрения като
например: подсилени лагери, специално смазване, специални материали, произведени в нашата собствена леярна за специфични приложения
в басейните и индустриалния сектор, a специалните помпи са със
собствен патент за уникално покритие, с което те са защитени. Важно е да се отбележи също така и, че
нашите решения са енергийно оптимизирани“, сподели с присъстващите г-н Шварц. Той уточни, че основна цел на фирмата за българския
пазар е създаването на дълготрайни партньорства с компании от
индустрията, създатели на екологични технологии, управители на СПА
центрове, както и развлекателни и
спортни басейни, общини и инвести-

тори за разработването на нови
приложения на продуктите с марката Herborner.
Сред участниците бе и фирма
Dinotec, специализирана в производството на електроника и комплектовка за обработката на питейни
или пречистени вече води, както и
води за басейни, шадравани, фонтани и т. н. Акцент в представянето
й бяха енергоспестяващи решения за
басейни, шадравани, както и цялостна система за управление на води
и СПА услуги. Програмата продължи
с фирмена презентация на фирмата
Agrob Buchtal - производител на керамични покрития за вътрешни
стенни и подови настилки за басейни и фасади, болници и промишлени
специални помещени.
Г-н Макс Ботев от Zehnder Pumpen
запозна присъстващите с актуалните предложения на компанията в
областта на помпите за промишлени, битови и градински нужди. Презентацията започна с кратка история на производствената компания,
след което г-н Ботев представи
накратко предимствата на потопяемите помпи, покачващи помпени
станции, готовите помпени шахти
и универсалната машина за изсмукване на утайки, които Zehnder
Pumpen предлага. „Потопяемите
помпи за мръсни и отпадъчни води са
подходящи за следните приложения:
пренасяне на дъждовни или повърхностни води; транспортиране на
мръсни води без фекалии и твърди

A corporate mission of German companies took place in Plovdiv
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примеси; изпомпване на фекални води
от събирателни шахти; като подвижна помпа за аварийни отводнявания и изпразване на шахти; напорно
отводняване, респективно напорни
канализации; за вграждане в шахти
от бетон или пластмаса; помпа с
дробилен механизъм в покачващи
помпени станции“, информира Макс
Ботев.
Той уточни, че помпите са в моноблоково изпълнение, като корпусите на помпите и моторите, както и
работните колела са изработени от
чугун, а валът е от неръждаема
стомана. Проектирани са за фиксиран или подвижен монтаж, моторът
на помпата може да е моно- или
трифазен, намотката е с вградена
термична защита.
Вторият ден бе посветен на фирмени презентации с индустриална
насоченост. Сред участниците бяха
фирма Gino - производител на резистори с разнообразни приложения,
както и компанията UST Umweltsensortechnik, предлагаща газови
датчици, температурни сензори и
детектори за изтичане на газ и
други.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

платена публикация

USS 3000/4000 - универсална
машина за изсмукване на утайки
Сред акцентите на представянето на Цендер Пумпен на
Пловдивския панаир
USS 3000/4000 е професионална машина, с която с лекота се почистват
от тиня, листа и пясък градински езера, изкопи, утайници, резервоари и шахти, а също така наводнени избени, приземни и подземни помещения. ЦялостнаСерийно машината USS 3000 е оборудвана с богати аксесоари, като в комплекта влизат готовите за свързване
гарнитури за смукателната и напорната страни, ръкохватка с тръби за удължаване, както и различни смукателни
дюзи. Устойчиви колела от пластмаса и
стабилна изтегляща се дръжка, гарантират леко и удобно придвижване.

та концепция на машината я прави подходяща и за по-тежки ситуации, например аварийни разливи. Оборудвана е с
надеждна мембранна помпа с корпус от
неръждаема стомана, с която изпомпвате отпадъчни води с утайки и по напорен маркуч ги отвеждате на желано
от вас място (канал, резервоар,
филтър). А ако ще се изпомпва тиня от
градинско езеро, то тя може да се припомпи към близки лехи с цел наторяване или просто да се припомпи навсякъде из градината.
Универсалната машина за изсмукване на утайки USS 3000 е професионален
уред, който работи тихо с пълна мощност. Машината е самозасмукваща и
осигурена срещу работа на сухо. В много случаи, благодарение на голямата си
мощност тя замества потопяемите
помпи и/или мокрите прахосмукачки. Посредством удължителни тръби и подълги маркучи можете да изпомпвате остатъци от утайки от дълбоки изкопи и
резервоари. Максималната дълбочина на
засмукване е 6,5 метра, а напорната
височина е 12 метра - параметри, които правят машината ценен помощник с
изключително много приложения.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Както всеки уред с марката
ZEHNDER, така и USS 3000 преди да
напусне завода преминава през детайлен качествен контрол и получава печат Качество Цендер.

За задачи изискващи повече мощност е нашата машина за изсмукване
на утайки USS 7000. А за течности,

съдържащи мазнини машините USS
4000 и USS 8000 са окомплектовани
със мембрани от специален мазноустойчив материал.
По поръчка се доставят и други допълнителни разнообразни аксесоари, като
смукателна камбана с телескопичен
прът (изтегля се максимално до 4,8 m),
плоска смукателна подложка, смукателни и напорни маркучи за удължаване на
стандартните маркучи, удължителни
тръби от неръждаема стомана. Така дооборудваната машина може да се справи и с по-тежки работни ситуации.
l
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тел.: 0876 818 621
info@bg.zehnder-pumpen.eu
www.zehnder-pumpen.de
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Постигнахме по-строги
стандарти от заложените
в директивата за екодизайн
Буркард Шварц, експорт мениджър за
Източна Европа в Herborner Pumpentechnik,
пред сп. Екология & Инфраструктура
Уважаеми г-н Шварц, какви са основните тенденции в производството на помпи за питейни и отпадни води?

Най-важната тенденция и в двете
области е енергийната ефективност.
Затова ние поддържаме влязлата в
сила през 2009 г. екодизайн - Е и Р
Директива 2009/125/ЕО и дори постигнахме по-строги стандарти от
това, което се изисква. Herborner
разработи супер гладко покритие за
помпите, работещи в пречиствателните станции, и така постигна до
10% по-добра ефективност. Също
така имаме нов двигател - серия от
синхронни мотори с постоянни магнити, които постигат допълнителна
енергийна оптимизация чрез честотно регулиране. В пречистването на
отпадъчни води вложихме нашия опит
в гумирани отвътре помпи, което
увеличава живота на помпата при
работа с абразивни отпадъчни води
до 6 пъти. Ние предоставяме помпи
с двигатели с клас на енергийна ефективност IE3, въпреки че предписанията на Директивата не го изискват.
Бихте ли посочили някои от найиновативните решения на Herborner
за пречистване на води от индустриални и инфраструктурни обекти?

За питейни и промишлени води бих
посочил типовете помпи Herborner X
и Herborner F (100% покритие на
помпите и по този начин 0% корозия),
UNIBAD и UNIBLOCK, а също така и
малки системи като системите за
връщане на кондензата. За комунални пречиствателни станции на отпадъчни води - пречиствателните
помпи от модулната серия UNIVERS.
Те могат да се доставят за сух
монтаж (инсталирана блок помпа за
отводняване) или като потопяема
помпа и както вече бе споменато -

като гумирана отвътре помпа, подходяща за абразивни течности.
Как оценявате възможностите на
българския пазар в сравнение с други пазари?

Бих казал отличен пазар. Но вие
сами знаете как ситуацията в България влияе на местния пазар. Всичко е
много силно политически зависимо,
особено на пазарите в Източна Европа. В момента следваме някои положителни подходи към развиването на
нови сегменти от българския пазар.
Те включват изграждане или възстановяване на водни каскади или фонтани. За целта предоставяме помпеното оборудване и имаме български и
германски партньори, които безпроблемно могат да реализират такива
задачи, включително пречистване на
водата за съоръженията. Когато през
лятото съм в България, ми липсва
водата в красивите каскади и фонтани пред НДК в София. Познавам го още
от времето, когато съоръжението
работеше и хората му се наслаждаваха. С нашите партньори в България
полагаме усилия тези системи да заработят отново, може би заедно със
светлинни ефекти, за да върнем красивата картина на центровете на
градовете и общините, както успешно възстановихме красивия фонтан
пред общината в град Пловдив.
Кои компании са основни конкуренти на Herborner на нашия пазар и
как оценявате предимствата си в
сравнение с тях?

Вие знаете, че конкуренцията е
добра за всички. Предпочитам да не
се сравняваме с конкурентите ни.
Познавам нашите силни страни и
знам, че клиентите ни, които имат
наши помпи в експлоатация, са изключително доволни от технологията с висока надеждност и дълъг

We achieved more stringent standards than those in the
Ecodesign Directive
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срок на експлоатация и от експертната консултация на място. Ние
гледаме на себе си като специалисти, които решават проблемите
гъвкаво и бързо – това са наши много силни страни.
Винаги съм казвал, че Herborner е
малка, но добра компания. Ние сме
сравнително малка до средна по
размер компания с около 140 служители, която не е сравнима с един
концерн. Но това води до много високо качество на нашия продукт и в
продължение на няколко десетилетия
Herborner е иновационен лидер в Централна Европа в областта на циркулационните помпи за плувни басейни и атракциони.
Каква е дългосрочната ви стратегия за българския пазар?

Разширяване на клиентската
база, която използва нашата технология, и подпомагане намирането на
решения при проблеми с пренасянето на течности от точка А до точка Б. Все по-активно работим и с корабостроителниците, така че разширяваме и пазара на системите за
пречистване на отпадъчни води на
корабите. За нас също са важни градовете и общините, които биха искали да реконструират фонтаните
и шадраваните си. За съжаление, в
България липсват инвеститори във
водни паркове, което със сигурност
се забелязва във всеки голям град, а
е желано от населението. Това може
да е вътрешен политически въпрос.
Аз желая на всеки българин да има
възможност да се възстанови от
ежедневния стрес на подобно място.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

фирмена публикация

Brenntag - лидер
в дистрибуцията на химикали
Brenntag е световен лидер на пазара с пълна гама дистрибуция на
химикали. За свързването на производителите и потребителите на
химически продукти. Компанията
предлага бизнес-към-бизнес решения
за разпространение на индустриални и специални химикали в световен
мащаб. С над 10 000 продукти и изключително разнообразна база от
доставчици, Brenntag предлага на
едно гише решения за повече от 150
000 клиенти. Базирана в Мюлхайм ан
дер Рур, Германия, компанията оперира глобална мрежа с повече от
400 места в близо 70 страни.
Брентаг България e създадена
през декември 2002, след покупката
на една от водещите в химическата дистрибуция през деветдесет-

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

те години фирми в България.
Сега екипът ни се състой от висококвалифицирани служители, над
3000 кв.м покрита складова площ за
опасни и неопасни товари, съобразена с последните европейски стандарти, изградена логистика, специализиран транспорт и технологично ноу-хау.
На основата на ПАН - Европейските договори на концерна Брентаг,
българската фирма се радва на
представителствата на водещи химически прозводители.
Брентаг България работи с над
500 продукта на склад предназначени за всички области на икономиката на страната.
Нашите високо квалифицирани
работници прилагат мерки , така

l
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че качеството на продуктите, които дистрибутираме и произвеждаме, да оставне постоянно ... първа класа. От самото им получаване до проверкате преди доставка
и транспорт, нашето ноу-хау е винаги в крак с времето и в синхрон
с останалата част от производствения процес.
Доброто сътрудничество с нашите доставчици е много важно за
нас. Ние сме много критични в това отношение и държим на дългосрочните партньорства, от които и
двете страни могат да се възползват. В резултат на това ние можем гарантираме на нашите клиенти постоянна наличност на продукти с постоянно качество, дори когато доставката е в кратък срок.
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В България трябва да
се ускори прилагането
на нови технологии за
рециклиране
Франц Грос, изпълнителен директор
на AUWA Рисайклинг България,
пред сп. Екология & Инфраструктура
Уважаеми г-н Грос, бихте ли
представили накратко дейността на AUWA и вашите партньори?
AUWA Рисайклинг България е
дъщерна фирма на австрийската
компания AUWA Environmental
Technology & Recycling и изключителен представител на PAALGROUP
Германия, SWECO Белгия, WEIMA
Германия - водещи фирми в областта на балиращи преси, шредери и
сепаратори за преработка на отпадъци. PAALGROUP е световна
организация, специализирана в проектирането и производството на
високоефективни балиращи преси и
помощно оборудване.
Изключителният им дизайн съчетава ненадминато ниво на производителност и надеждност с възможно най-ниски експлоатационни разходи. Това прави балиращите преси
PAAL най-популярните и икономични
преси в Европа.
SWECO е със седалище във
Флорънс, Кентъки, и има над 100
обслужващи офиси по целия свят.
Компанията се гордее със своите
технологично напреднали продукти
и решения, които я правят водещ
производител в областта на сепарацията на най-различни материали.
Вибрационните им сита намират
приложение не само в сферата на ре-

циклиране и пречистване на отпадъчни води, но и в химическата, хартиено-целулозната, хранително-вкусовата, фармацевтична промишленост и др.
WEIMA е доставчик на машини и технологии за раздробяване и брикетиране. Компанията
предлага индивидуални решения
за раздробяване на хартия и картон, документи, дискове и др. носители на информация, пластмаса,
метали, електроника и каучук, органични вещества, опасни отпадъци,
дървен материал.
Благодарение на стабилното ни
партньорство с тези производители, можем да предложим на клиентите както доставка на единични
машини и компоненти, така и цялостни решения до ключ. Стремим се
да достигнем най-добрите конкурентни нива на пазара в България и в
Централна и Югоизточна Европа,
запазвайки дългосрочни бизнес отношения с нашите клиенти.
От колко време оперирате на
българския пазар и какви са впечатленията Ви от него?
Австрийската компания AUWA
Environmental Technology & Recycling
е активна от 4 години на българския пазар. AUWA Рисайклинг България е основана 2013 г. с цел оптимално обслужване на нашите клиен-

It is necessary to accelerate the application of new
technologies for recycling in Bulgaria
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ти на място. Поставените от Европейския съюз цели за максимално
оползотворяване на отпадъците и
влизането в сила на закона за управление на отпадъците ще подпомогне до голяма степен нашия бизнес.
Управлението на битовите отпадъци в България се намира в начален
етап на развитие, в който например
Австрия се намираше 1993-1994 г.
През тези години на пазара работеха малък брой фирми, преди всичко
малки и средни предприятия. Днес
Австрия е страна с най-голям брой
предприятия за управление на отпадъци на глава от населението,
общо около 1500.
Гореспоменатите изисквания за
управление на отпадъците ще
създадат предпоставка за разрастване на българските предприятия
в добре функциониращи регионални
системи, които да решават по
места проблемите с отпадъците,
както и за възникването на нови
предприятия.
Поради големия пазарен потенциал и директивите на европейската
общност в сектора на управлениеЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

интервю
то на отпадъците, в България трябва да се ускори прилагането на нови
технологии и това я прави привлекателна дестинация за инвестиции.
Кои от предлаганите продукти
намират най-голямо приложение
у нас?
Операционното поле на балиращите преси на PAAL е много обширно. От рециклируеми продукти
като хартия, картон и пластмаса,
през материали от селското стопанство, до неподлежащи на рециклиране материали като твърди битови отпадъци (MSW) или отпадъци за гориво (RDF). Шредерите на
WEIMA раздробяват отпадъците и
ги правят ценни, без значение дали
са промишлени, обемни, производствени отпадъци, бракувани предмети, хартия, отпадъчна дървесина, текстил или гуми. Може да
откриете преси PAAL или щредери
WEIMA в български заводи и предприятия за сортиране и обработване на отпадъци, в печатници и
фабрики за производство на хартия
и велпапе, в преработващи заводи
за фуражи.
Вибрационните сепаратори на
SWECO намират най-широко приложе-

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

ние в България в целулозно-хартиената, хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост.
В областта на опазване на околната среда и рециклиране сепараторите на SWECO намират приложение при механичното пречистване на
промишлени отпадни води от различни производствени процеси.
AUWA Рисайклинг България вече
втора година участва на изложението Save the planet и за
първи път ще участва като
изложител в рамките на „Австрийския павилион“ на Международния технически панаир. Какво ще представите на изложението?
Ще покажем гамата продукти и
решения на нашите партньори. Акцентът на презентацията на AUWA
ще бъде "Решения за рециклиране с
балиращите преси на PAAL".
Освен това посетителите ще
имат възможността да участват
в състезанието на AUWA с първа награда "iPod". Носителят на наградата ще има възможност да посети
реномирани заводи за обработка на
отпадъци в Австрия, да се запознае
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с машините на нашите партньори
в процес на експлоатация и да обмени опит с австрийски водещи
предприятия в тази област.
С лотарийния билет, публикуван
по-долу, всеки може да тества знанията си за нашите партньори и
техните продукти в една кратка
викторина и да вземе участие в
тегленето на голямата награда.
Тези читатели, на които въпросите се струват трудни, ги каним да
посетят щанда на фирма AUWA или
уебсайта на нашите партньори.
Участието в състезанието е безплатно. Победителят ще бъде окончателно обявен в последния ден на
Панаира на щанда на фирма AUWA
(Австрийски павилион 11/4 ) или уведомен лично по пощенски път.
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Системи
за дистанционен
контрол и управление
на водоснабдителни
обекти

С

доц. д-р инж. Емил Алтимирски,
ТУ-София

истемите за дистанционен контрол и управление на отдалечени водоснабдителни обекти представляват съвкупност от апаратни и програмни средства,
осигуряващи получаването и предаването от обекта към

диспечерския пункт на информация за състоянието на
определени технологични параметри и изпращане от
диспечерския пункт към обекта на команди за промяна
на режима на работа на съоръженията. Обменът на данни
се извършва чрез радиовръзката, GSM, GPRS и други
видове комуникация. В България функционира Единна
национална система за управление на водоснабдяването (ЕАСУВ), разработена преди 25 години в Технически
университет-София и усъвършенствана и внедрявана до
днес, с която в момента работят над 3000 водоснабдителни обекта с над 300 диспечерски пункта.

Йерархични нива на системите
Съвременните системи за дистанционен контрол и
управление са изградени на няколко йерархични нива. На
най-ниското ниво са преобразувателите и изпълнителните устройства. Преобразувателите, наричани още
датчици, преобразуват в електрически сигнали измерваните параметри – ниво, налягане, дебит и т. н. Изпълнителните устройства осигуряват изпълнение на
подадените команди за промяна на режима на работа на
съоръженията – например включване и изключване на
помпени агрегати, затваряне и отваряне на спирателни кранове и т. н.
На по-високото ниво са устройствата за събиране,
първична обработка и предаване на данните от група
съоръжения, обособена технологично и пространствено.
Те носят названието „радиотерминали“, „терминални
станции“, „периферни станции“, „изпълнителни пунктове“, „обектови станции“, „локални контролери“, „периферни контролери“, „автоматични станции“ и т. н. Съвкупността от всички апаратни средства, осигуряващи ди-

Remote monitoring and management
systems for water supply facilities
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станционния контрол и управление на обекта, се нарича
„терминална станция“, но понякога с това име може да
се означи и отделният радиотерминал (контролер). В
съвременните системи радиотерминалите са изградени
на базата на еднокристални микрокомпютри - микроконтролери, при които в една интегрална схема е поместена цяла компютърна конфигурация - процесор, програмна
и оперативна памет, таймери, схема за начално установяване, интерфейсни схеми, електрически изтриваема
постоянна памет (ЕЕПРОМ), серийни и периферни интерфейсни адаптери, часовник за реално време, многоканални аналогово-цифрови преобразуватели и др.
На най-високото ниво на системите за дистанционен контрол и управление е диспечерската станция. Тя
включва компютър, радиостанция и модем за връзка със
съответната комуникационна система, например модем
за връзка между компютъра и радиостанцията. За GSMGPRS комуникацията не е необходим модем, а само връзка
с Интернет. В някои случаи се ползва и широкомащабна
мнемосхема (мнемосхемата на „Енергоснабдяване“ Смолян е над 15 квадратни метра), която се управлява
от диспечерския компютър и дава подробна информация
за всички измервани параметри. Желателен елемент от
диспечерската станция е резервно захранване (UPS). В
някои от големите диспечерски пунктове има по няколко компютъра за следене на отделни технологични групи. В големите диспечерски системи има по няколко
диспечерски пункта, разположени в различни селища и
сгради и свързани по определен начин, като един от тях
е централен. Всички получени данни и изпратени команди в диспечерския пункт се запомнят на твърдия диск
на компютъра за по-нататъшен анализ и проверки.
Достъпът до системата е с пароли.

Автономен режим на управление
Автономният режим на управление се състои в предаването на радиокоманди от един обект до друг без
участието на диспечерската станция. При този режим
терминалните станции вземат сами решение за изпращане на команди до други станции. Например при достигане на горно водно ниво на водоем и опасност от
преливане се задейства най-горният авариен нивосигнализатор и автоматично се изпраща радиокоманда за
спиране на помпения агрегат в помпената станция,
която подава вода към този водоем. От една терминална станция команда може да се изпраща към един или
повече отдалечени обекти.
Първата област на приложението на този режим е
като спомагателен или резервен режим при наличие на
диспечерска станция и служи да се поддържа технологичният режим на водоснабдителната система при
отпадане на диспечерската станция, при грешни действия на диспечера, при нарушаване на радиовръзката
и други подобни ситуации, когато диспечерската станция не осигурява правилно протичане на технологичния
процес и се достигат нежелани стойности на параметЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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рите.
Втората област на приложение е
самостоятелното ползване на този
режим при технологични групи от
малък брой обекти без наличието на
диспечерска станция. Той се ползва
на стотици места у нас при водоснабдителните системи на малки
селища, състоящи се от една или две
помпени станции и един или два водоема. Той се прилага успешно за
тези цели и при водоеми без мрежово електрозахранване, благодарение
на специални радиотерминали с вградена батерия или ползващи акумулатор и слънчева батерия. Има случаи,
когато на този режим разчитат и
големи предприятия със сложна водоснабдителна мрежа, където диспечерската станция управлява системата само в работно време, а
през останалата част на денонощието и в празнични дни се разчита
само на автономния режим и не се
ангажира денонощно диспечер. В
последния случай може да се ползва
и напълно автоматично управление
от диспечерския компютър без участието на оператор.

Дистанционно измерване
на водно ниво
Измерването на водното ниво във
водоемите се реализира по два основни начина - чрез аналогови нивомери, и чрез дискретни нивосигнализатори. Аналоговият нивомер осигу-
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рява на изхода си първичен сигнал в
аналогов вид и ако е добре изпълнен
и монтиран реално може да осигури
точност от порядъка на 0,5-1%. За
да се включи в диспечерската система, изходният аналогов сигнал
трябва да се превърне в цифров чрез
аналогово-цифров преобразувател,
като повечето модерни нивомери
имат вграден такъв. Аналоговите
нивомери работят на различни принципи.
Най-често използван е капацитивният нивомер, при който се измерва
капацитетът на диелектрика на
проводник, поставен във водата. Използва се честота от порядъка на
десетки и стотици килохерци, а за
диелектрик се избира устойчив материал като силикон, тефлон, стабилизиран полиетилен и т. н. Водата се явява вторият проводник в измервания кондензатор. Капацитивният нивомер е подходящ за чисти
води.
За отпадни води се предпочита
ултразвуков нивомер, при който
уредът се поставя над водата. Той
излъчва ултразвуков импулс, който
се отразява от водата и се приема
от уреда. По времето за отиване и
връщане се определя разстоянието
до водната повърхност, а оттам и
нивото. За отстраняване на влиянието на вълните и отраженията от
околните страни и други предмети
се прави многократно измерване и
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данните се обработват от вградения микрокомпютър. За компенсиране на промяната на скоростта на
звука във въздуха при промяна на
температурата в нивомера се
вгражда термометър.
В автоматизираните системи за
дистанционно управление на водоснабдяването най-често се използва манометричният метод за аналогово измерване на нивото, при който манометър се свързва към някоя
от тръбите в долната част на водоема и измерва хидростатичното
налягане.
За малки водоеми се предпочита
измерването да се извършва в няколко точки с датчици, наречени нивосигнализатори. Те биват електромеханични и електроконтактни.
Електромеханичните нивосигнализатори (например тип МУНД) се
състоят от поплавък с магнит и
рид-ампула, която включва контакта си при достигане на поплавъка
до нея при повдигането му от водата. Тези нивосигнализатори са найчесто използваните поради удобното им свързване към радиотерминалите, но имат по-ниска надеждност.
Електроконтактните нивосигнализатори, наричани още електроди,
представляват метална пластина,
която осигурява галваничен контакт с водата. Те са с висока надеждност, но изискват специална
електронна схема на входа на кон-

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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тролера, за да могат да бъдат включени към него. При тях опасността
от мълнии е по-висока и трябва да
се вземат подходящи мерки за предпазване.

електрически изход за моментния
разход във вид на импулси и/или аналогов изход.

Измерване на водни
количества и моментен
разход

Дистанционното измерване на
тока на помпените агрегати в автоматизираните системи за дистанционно управление на водоснабдяването е разпространена и важна
дейност, тъй като този ток е
свързан със състоянието на помпения агрегат и защитните му възли,
електрозахранването, коефициентът на полезно действие, наляганията на входа и изхода и ред други
важни параметри. По тока на помпения агрегат може да се предскаже и повреда в него и да се вземат
своевременно мерки. Измерването
се извършва, като се използва един
или три токови трансформатора на
захранващите шини на отделния
помпен агрегат или на общите шини
при малка помпена станция с два
агрегата - основен и резервен. Найчесто се ползва съществуващият
токов трансформатор за амперметъра на силнотоковото ел. табло, за да има еднаквост на местните показания и дистанционно отчетените, както и от гледна точка на
икономии.

Измерването на водни количества
и моментен разход в автоматизираните системи за дистанционно управление на водоснабдяването се
извършва главно чрез механични водомери с електрически изход и ултразвукови разходомери. Останалите
видове разходомери, почиващи на
електромагнитен, оптичен, топлинен, йонизационен, манометричен,
ядреномагнитен и др. принципи, засега намират по-малко приложение
във водоснабдяването у нас.
За измерване на по-малки водни
количества и моментен разход се
използват механични водомери с
фабрично вграден датчик – електромеханичен контакт, който се задейства при преминаване на определено количество вода. За по-старите модели радиотерминали в
ЕАСУВ се осигуряват устройства
тип КБВ (компютърен брояч за водомери), които непрекъснато следят импулсите от водомерите и обработката на данните от тях за
получаване на данни и за моментния
разход. Тези устройства са с микрокомпютър и имат вградена батерия, като продължават да функционират и при отпадане на мрежовото електрозахранване. Така не се
губят данните за преминалите количества. Новите модели радиотерминали осигуряват изпълнението и
на тази функция без външни устройства, но трябва да имат резервно
акумулаторно захранване.
За измерването на големи водни
количества и моментен разход се
ползват ултразвукови разходомери.
Тези разходомери измерват скоростта на водния поток и определят
моментния разход на вода. От него
се изчислява с натрупване и общото преминало водно количество. Те
имат електронен архив с голям обем,
22

Измерване на тока на
помпените агрегати

Управление на помпени
агрегати
Управлението на помпените агрегати се извършва от радиотерминалите чрез помощни електромеханични или електронни релета по
радиокоманда или от програмата за
местно управление. Релетата се
включват в оперативната верига на
контакторите на помпените агрегати и осигуряват включването и
изключването му . При управлението на помпения агрегат е задължително да се контролира от диспечерската система и сигнален контакт от пускателя, за да се знае
дали агрегатът работи, както и
изходът на релето за авария. Към
оперативната верига на помпения
агрегат трябва да се монтира и
превключвател за режимите на
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работа - „изключен“, „включен
ръчно“ и „дистанционно управление“, положението на който посредством една от секциите също да се
следи от радиотерминала, респективно в диспечерския пункт. Ако към
агрегата има система за местна
автоматика, например по нивото
от черпателния и/или напорния водоем, превключвателят трябва да
има и положение „местна автоматика“, като двата режима - дистанционно управление и местна автоматика, могат да работят съвместно на положение дистанционно
управление.

Управление на
спирателни кранове и
вентили
Дистанционното управление на
спирателни кранове и вентили се
ползва широко в изградените системи за управление на водоснабдяването и осигурява позиционното им
(отворено/затворено) или плавно
отваряне и затваряне. Чрез тях се
спира и пуска водата в определени
клонове от водоснабдителната мрежа, плавно и точно се регулира дебитът и налягането дори в отдалечени точки от мрежата и въобще се
осигурява изпълнението на оптимален технологичен режим. С дистанционно управлявани спирателни кранове се реализира режимът на водоподаване при недостиг и в най-големите градове.
Командите, които се изпращат за
управление на крановете, са три
вида: отворен/затворен (по крайните изключватели), процентно отваряне по потенциометър, манометър
или дебитомер и отваряне/затваряне за зададено време (например за
крановете без потенциометър).
При управлението на спирателните кранове трябва да се имат предвид и възникващите хидравлични
удари при бързо затваряне на крана,
особено при големи диаметри.
Специално внимание се обръща на
ползването на управлението на водните потоци чрез мембранни вентили вместо чрез спирателни кранове.
Практиката показа, че те са поЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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надеждни, а чрез поставянето на
магнет-вентил във веригата за обратна връзка на клапана той може
да се управлява дистанционно, дори
само с енергията от малката акумулаторна батерия на радиотерминала. С поставянето на няколко магнет-вентила паралелно и регулиране с индивидуални кранчета на дебита през всеки от тях може да се
реализира стъпково отваряне на
спирателен кран.

Намаляване на загубите
на вода и
електроенергия
Икономията на вода и на електроенергия се реализира изключително ефикасно чрез автоматизираната система за дистанционно управление. Основните пътища за икономии са следните:
Икономия на върхова електроенергия. Най-радикалното решение,
което се ползва в някои предприятия,
е поставянето на часовници в помпените станции и пълно спиране на
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захранването в часовете на върхова електроенергия. Такова грубо
решение рядко е оправдано, защото
неминуемо води до спиране на водоподаването в часове с максимална
консумация, а оттам до негативен
социален ефект и непродаване на
водни количества. Ето защо ние
препоръчваме и масовата практика
е чрез диспечерската система водоемите да се подържат на различно
ниво според часовата зона. Например
те да се напълват до 100% по време
на нощната тарифа, да се поддържат на определено по-ниско ниво
според конкретния случай по време
на дневната зона и да се поддържат
на още по-ниско ниво според очаквания разход по време на върховата
зона.
Пълно спиране на преливането
на водоемите. В повечето мрежи се
правят опити за решаване на въпроса с преливането на водоемите чрез
ползването на часовници в помпените станции и поплавък-вентили и
контактни манометри. При използ-
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ване на часовник не се отчита изпразването или преливането на водоема, а още по-малко оптималното
му напълване според часовата зона
и икономията не може да бъде задоволителна. Поплавък вентилите,
които затварят вливната тръба на
водоема и повишават налягането в
напорния водопровод, за да се задейства контактният манометър в
помпената станция, са ненадеждни
и много рядко се ползват. При помалка денивелация, респективно
налягане, се ползва само контактен
манометър, но точността и надеждността и в този случай е ниска.
Единствен сигурен и точен начин е
дистанционното управление по нивото в напорния водоем АСУВ. Особено прост, ефикасен и широко прилаган за тези случаи е автономният
режим на работа на радиотерминалите.
Поддържане на оптимално налягане във водопроводните мрежи.
Диспечеризацията е единствената
възможност за поддържане на опти-
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мално налягане във водопроводните
мрежи през цялото денонощие, защото само тя осигурява поддържане на
налягането в определена отдалечена
точка от мрежата чрез управление
на съоръженията в друга отдалечена точка. Алтернативата е самостоятелен мембранен вентил, но той
може да поддържа налягането само в
изхода си, но не и според това в
отдалечена точка. За реализиране на
режим на оптимално налягане в мрежата се изграждат определен брой
точки за дистанционно измерване на
налягането. Така се получава представителна картина за състоянието
на цялата мрежа и няма опасност в
една точка налягането да падне под
необходимия минимум или да се покачи ненужно много. Поддържането на
оптималното налягане се извършва
посредством система от спирателни кранове, помпи и вентили и води
до значителни икономии от вода поради намаляване на течовете и загубите при аварии, особено нощно време. Наблюденията показват, че в
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повечето водоснабдителни системи
у нас нощният разход на вода не се
отличава много от дневния. Причината е, че намаляването на потреблението на вода от абонатите води до
повишаване на налягането, а оттам
и до увеличаване на течовете в мрежата.
Икономия на електроенергия
чрез ползване на по-евтини водоизточници. В повечето водоснабдителни системи се ползват два и
повече водоизточника с различна
енергоемкост на добива на вода.
Диспечерските системи позволяват
да се контролира необходимостта
от вода в дадения момент и в близка перспектива и да се ползват източниците, осигуряващи най-ниска
себестойност на водата.
Намаляване на загубите от аварии, течове, кражби и др. Система
от дистанционно контролирани в
реално време разходомери като част
от диспечерската система може да
дава баланса на водните количества
и незабавно, дори автоматично, да
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открива и локализира течове в мрежата и преразходи на вода, свързани
с аварии и кражби. Системата позволява бързо откриване на задръствания във водовземните съоръжения,
спирания на помпените агрегати и
други повреди при водоизточниците.
Диспечерската система може да
доведе до реални икономии в много
реални случаи, когато местната автоматика не се справя със защитата на двигателите, отварянето и
затварянето на технологичните кранове пред помпените агрегати след
пускането и спирането им. Повишаването на технологичната дисциплина вследствие на непрекъснатия дистанционен контрол на съоръженията, а оттам и на работата на персонала, също дава многостранен
ефект както чрез подобряване на непосредствената експлоатация на
съоръженията, така и чрез подобряване на профилактиката, присъствието на обектите (чрез проследяване
на записите от системата за охрана) и т. н.
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Xylem пуска в производство
нова високоефективна
многостъпална помпа E-HM
Xylem обяви старта на производството на новата серия неръждаеми многостъпални хоризонтални помпи Lowara, специално
конструирани за битово и промишлено приложение.
Новата помпа е-HM е базирана
на същия иновативен хидравличен
дизайн както популярната вече
многостъпална вертикална серия eSV. Новият модел има превъзходни
хидравлични характеристики и
КПД, които значително намаляват
разходите за поддръжка по време
на жизнения цикъл на помпата и
значително увеличават спестяванията от ел. енергия. В комбинация с честотното управление
Xylem Hydrovar новата помпа е-HM
предлага допълнително до 30%
спестяване на ел.енергия в сравнение с други аналогични модели.
Серията е-HM има дебит до
29 м 3 /ч и може да работи при
максимално работно налягане до
16 bar. Помпата се предлага в
множество конфигурации, което
означава, че новата серия е-HM
може да отговори на различни
специфични изисквания в области
от водоснабдяване и повишаване
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на налягането до приложения в
областта на отопление, вентилация, климатизация, миещи инсталации и водоподготовка.
Новата помпа е-HM се предлага
в два различни дизайна. Версията с
еднокомпонентен корпус е изработен без заваряване, което го прави идеален при ниско налягане и малък дебит. Версията с цилиндричен
дизайн на корпуса е идеална при високо налягане и голям дебит.
Освен всичко това новата еHM предлага на крайния потребител подобрена концепция по отношение разходите за поддръжка,
като в нормални условия помпата
може да работи безпроблемно минимум 20.000 работни часа без
нужда от сервизиране.
Оливие Ламари - глобален продуктов мениджър многостъпални
продукти на Xylem, каза: "Ние в
Xylem си оставаме посветени в
разработването на нови продукти,
доставящи по-висока ефективност
и увеличени енергийни икономии.
Уникалният хидравличен дизайн и
гъвкавост на новите помпи е-HM
ни дава възможност да отговорим
на всякакви изисквания на клиента.
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Новите помпи е-HM имат превъзходно ниво на NPSH (нетна позитивна смукателна височина) и
минимизирано аксиално натоварване, което дава ефект в по-дълъг
живот на лагерите. Благодарение
на висококачествената стомана,
от която са изработени, новите
помпи са одобрени за питейни нужди съгласно стандартите WRAS/
ACS/ AS4020/ NSF61."
В промишлени приложения помпата се предлага с множество опции, като различни материали на
изработка -AISI 304 или AISI 316,
допълнитена обработка на повърхностите - електрополиране или
пасивиране на неръждаема стомана AISI 316. Новите помпи е-HM
могат да бъдат изпълнени с Опръстени от EPDM, FPM или
Karlezо, както и с механични уплътнения от графит, керамика
или силиконов карбид.
Помпата е-HM се предлага както самостоятелно, така и в помпена група, готова за подвързване към водоснабдителната система, както с фиксирани обороти,
така и с честотно управление с
променливи обороти.
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Енергийноефективни аерационни
системи с дифузори за фини мехурчета
С високо ефективните дифузери за
фини мехурчета Grundfos осигурява
цялостни индивидуални aериращи системи за пречистване на отпадъчни
води. Използвайки действителното
или стандартното ниво на кислорода и данните за вашия резервоар, можем да проектираме и доставим система, която съответства на специфичната потребност от кислород на
всяка пречиствателна станция.
За изграждане на нови или обновяване на съществуващи системи, нашите решения включват тръби и фитинги, разклонения, крепежни елементи и дифузери. Широка гама от дифузери и конструктивни материали формират основата на всяка индивидуална система. Доставката включва
пълните работни чертежи и изчисления за производителността на системата.
Нашият списък с референции обхваща проекти от 2000 - 35 000 дифузери в промишлени и общински пречиствателни станции по целия свят.

Типични области на приложение:
•Процесни резервоари на общински
ПСОВ
•Процесни резервоари на индустриални ПСОВ
•Стабилизиране на утайки
•Аеробно пречистване на води
•Постаерация

Осигуряване на
оптимална
производителност
За да предложим завършени решения за процесни резервоари, ние произвеждаме пълна гама миксери и фло-
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умейкъри. За да гарантираме оптимално взаимодействие между дифузерната система и миксерите/флоумейкърите, разполагаме със специален екип, който извършва и анализира хидравличните симулации базирани на динамика на флуидите (CFD) в
процесния резервоар. Това се прави,
за да се провери общата производителност на системата и да се оптимизира инсталираното оборудване.

Равномерна аерация при
широк диапазон на
въздушния дебит
С богатата ни гама здрави и гъвкави дискови и тръбни дифузери, нашите системи могат да бъдат проектирани така, че да освобождават
фини мехурчета в широк диапазон на
въздушния дебит. Чрез равномерното
освобождаване на мехурчета дифузерите играят важна роля в ефективния пренос на кислород.
Гъвкавостта на мембраната гарантира, че дифузерът се затваря
плътно, когато спре подаването на
въздух. Това позволява включване/
изключване на системата за аерация без риск от запушване на мембраните в SBR система или в зони
на едновременна нитрификация/денитрификация.
Това означава, че подаването на
въздух може да бъде настроено така, че да отговаря на действителните нужди, чрез мониторинг на кислородната, амониевата или нитратната концентрация, като по този начин се минимизира консумацията на
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•Дифузерите са снабдени със стандартни здрави EPDM мембрани. За
специални приложения за отпадъчни води са на разположение други
мембранни материали

•Стабилни опори, разположени върху подсиления заден панел на дифузера, и фиксиращ пръстен с тройна резба гарантират, че мембраната няма да се освободи от дисковия дифузер
•Конструкцията на дифузера и
мембраната гарантират равномерна аерация и освобождаване
на мехурчета в цялата площ на
мембраната при широк диапазон
на въздушния дебит
•В мембраната е интегриран възвратен вентил (наличен и като допълнителен вентил), който предотвратява навлизането на утайки във въздушните тръбопроводи

Бърз монтаж на място
За да се сведе до минимум времето за монтаж, системата за аерация
на Grundfos се доставя предварително сглобена. Ние доставяме сглобените дифузерни системи на мястото
на монтажа в прецизно номерирани кутии и детайлно описани. Така монтажът се превръща в лесна задача за
сглобяване на отделните елементи.

www.grunfos.bg
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ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
вашият партньор в
индустрията и екологията
ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е основана 2002 г. и нейната дейност е
внос, доставка и инсталация на технически съоръжения за широк спектър от промишления сектор както
и за проекти за опазване на околната среда, като пречиствателни
станции за отпадна и питейна вода
и депа за обработка на твърди битови отпадъци.
Основната ни продуктова линия
включва въздуходувки, вакуум помпи,
помпи за течности, филтри за течности, UV дезинфекция, оборудване
на ПСОВ и ПСПВ, както и дегазиращи системи за събиране, отвеждане и изгаряне на газове от депа за
битови отпадъци.
ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД представлява някои от най-добре познатите и международно признати производители на тази линия продукти и
осигурява пълна техническа поддръжка от предварителната идея и предложение до реализацията на проекта,
както и поддръжка след продажбата,
незабавно обслужване от високо квалифициран персонал, фирмата е в състояние да предложи подходящи решения адаптирани към индивидуалните
изисквания на клиента.
В областта на околната среда,
Прайм Инженеринг ООД може да достави, инсталира и поддържа оборудване за екологични проекти като пречиствателни станции за отпадъчни
води, питейна вода и санитарни депа
за обработка на твърди отпадъци.

В сферата на пречиствателните станции компанията предлага
Archimedean (винтови) помпи, екрани,
ROOTS ВЪЗДУХОДУВКИ помпи и въздуходувки страничен канал, дифузори, вертикални и четкови аератори,
центробежни помпи, ексцентричен
винт помпи, дозиращи помпи, компресори за биогаз, инжектори за биогаз и UV дезинфекция.
В сферата на обработка на питейните води, компанията предлага филтри, дозиращи помпи, ROOTS
ВЪЗДУХОДУВКИ помпи и въздуходувки страничен канал, както и UV дезинфекция.
В областта на санитарното депониране на
твърди
отпадъци,
фирмата
предлага
съвременно
оборудване
за събиране, отвеждане и изгаряне на
газове от депа за битови отпадъци.
Прайм Инженеринг ООД представлява швейцарската фирма
Hofstetter
Umwelttechnik
AG - световен
лидер в производството на изгарящи технологии
и системи дегазиращи сметищен газ,
биогаз, минни и промишлени газове.
Решнията и технологиите на
Hofstetter Umwelttechnik AG в областите на газ-технологиите и горящите
газове се прилагат навсякъде, където
е нужно да се съберат, транспортират или обезвредят горими газове. Основен приоритет на системите е да
работят перфектно за осъществяване на максимална безопасност и контрол в отделянето на газ.

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Компанията
е изключителен представител на някой
от най-известните международни производители на широка гама продукти:
•HOFSTETTER (Швейцария) - оборудване за улавяне и изгаряне на
газове
•ROBUSCHI (Италия) въздуходувки, вакуум помпи, центробежни
помпи
•MAPRO (Италия) страничен канал
въздуходувки, аспиратори, био-газ
компресори
•SUPRATEC (Германия) мембранни,
въздушни дифузори
•PCM (Франция) винтови, перисталтични и дозиращи помпи
•TROJAN (Канада) UV дезинфекция
•SPAANS BABCOCK (Холандия) решетки, архимедови винтови помпи и аератори
•MAHLE (Холандия) филтрация на
течности
•KORTING (Германия) инжекторна
аерация и вакуум системи
•PVR (Италия) маслено смазвани
вакуум помпи и системи.
•NORDIC WATER (Швеция) решетки MEVA, комбинирани компактни
съоражения, филтри и ламели.
•ECOPLANTS (Италия) оборудване
за биогаз, решетки, аератори,
филтри и сепаратори.

София 1784
е-mail: prime_en@tea.bg
бул. „Цариградско шосе“ 7-и км, ЗИТ, ет. 4
тел.: 02/ 9718960, 088/ 7567841
факс: 02/ 9718961
www.primeengineering.bg
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Обезводняване
на утайки
от отпадни води
П

роцесът на пречистване на
отпадните води включва няколко
етапа, като един от най-важните,
а същевременно и най-трудно изпълним, е обработката на получените утайки. Те представляват сериозен екологичен проблем поради
тяхното бързо загниване, което
създава опасност от замърсяване на
въздуха, почвите и водите. Подлагането на утайките на допълнителна
обработка е именно с цел ограничаване на възможностите за замърсяване на околната среда и превръщане на органичните вещества,
съдържащи се в утайките, в безопасни продукти. Процесът на обработка на утайките включва уплътняване, стабилизиране на органичната
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част, обезводняване, изсушаване,
изгаряне и използване.

Характеристики на
утайките
Поради различните източници на
отпадни води утайките често се
различават съществено по отношение на количество, състав и свойства. В зависимост от произхода си
те съответно се подразделят на
битови, промишлени, селскостопански и дъждовни. В процеса на обработка утайките се подразделят на
пресни, първични, вторични и смесени. Като пресни се определят образувалите се утайки в пречиствателната станция преди подлагането им

на допълнително обработване.
Първичните утайки са тези, получени при механичното пречистване на
отпадните води, а като вторични се
определят утайките, получени в
процеса на биологично пречистване.
Смесените утайки са резултат от
съвместно утаяване на първичните
и вторичните утайки. Основен проблем при обработката на утайките
е тяхната висока влажност. Влажността на първичните утайки обикновено варира в границите от 93 до
95%, а на активните утайки във
вторичните утаители след биобасейните обикновено е около 99-99,5%.
Това налага предвиждането на мерки за тяхното обезводняване. Изпол-

Dewatering of Sewage Sludge
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зват се различни методи, като изборът на конкретен се определя
главно от гранулометричния състав
на дисперсната фаза и от връзката
на водата с частиците на твърдата фаза.

Водата в утайките
Обикновено водата, съдържаща се
в утайките, се подразделя на свободна и свързана. Процентното съотношение на двете фази обикновено е:
60-65% е свободната вода, свързаната е от порядъка на 30-35%. Свободната вода се отделя лесно, тъй като
тя не е свързана с твърдата фаза.
За нейното уплътняване и обезводняване спокойно може да се разчита
на естествените гравитационни
сили. Отделянето на свързаната
вода обаче е значително по-трудно.
За отделянето й е необходимо използването на специални методи като
вакуумна филтрация, центрофугиране, обработване на утайките с
филтър преси.
Основната цел на обезводняването на утайките е намаляване на
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обема им, с което се улеснява тяхното транспортиране и, съответно, оползотворяване, изгаряне или
депониране. Обезводняването на
утайките може да бъде при естествени условия в изсушителни полета и лагуни или чрез използването
на механични методи. Механичните
методи, от своя страна, често се
подразделят на статични и динамични. Към статичните методи обикновено се включват вакуумната и напорната филтрация посредством
използването на различни видове
вакуумфилтри, филтърпреси и ситоволентови преси. Динамичното обезводняване на утайките включва обезводняване посредством центрофуги,
циклони и сита. Според специалисти
ефектът от механичното обезводняване може да се повиши, ако утайките се подложат на предварителна обработка.

Обезводняване в
естествени условия
Обезводняването на утайките в
естествени условия обикновено е в
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изсушителни полета и лагуни. Изсушителните полета представляват
подравнени земни участъци, обградени от страни със стени от стоманобетон или земни диги. Обезводняването на утайките обикновено
протича в две фази – филтрация и
отвеждане на водата и изпарение,
като и двете фази започват едновременно.
В практиката се използват няколко конструктивни решения на изсушителни полата. Сред тях са полета с естествена основа. Те могат
да бъдат със или без дренаж, но предпочитани са тези с дренаж. По-често срещани са полетата с изкуствена асфалтобетонна основа с дренаж.
Те са предпочитано решение при наличието на високи подпочвени води,
както когато не се допуска изпускането на дренажни води в почвата.
Други използвани решения са каскадните полета с утаяване и
повърхностно отстраняване на
утайките и полета-уплътнители.
Полетата-уплътнители представляват правоъгълни резервоари с водо-
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непропускливи дъна и околовръстни стени. Те са препоръчват при обезводняване на разслояващи се утайки, обезводняването на които в изсушителни полета често води
до запушване на дренажните устройства.
При обезводняване на утайките в лагуни протичат
три процеса – филтрация, уплътняване и изпарение.
Самите лагуни представляват преградени естествени
терени, необработваеми земи, изоставени кариери, а
така също могат бъдат и изкуствено създадени земни
басейни. Обикновено при наличието на подходящи условия този метод на обезводняване на утайките е предпочитан.
Обезводняването на утайките при естествени условия е свързано със заемането на големи площи, а често
е свързано и с отделянето на неприятни миризми. Това
са основните причини в пречиствателните станции за
отпадни води да се използва предимно механично обезводняване посредством филтруване или центрофугиране. Процесът филтруване обикновено включва използването на вакуумфилтри и филтър преси.

Вакуумфилтри и филтърпреси
Вакуумфилтрите са обезводнителни устройства с
непрекъснато действие. Предлагат се основно в три
разновидности – барабанни, дискови и лентови. Сред
намиращите най-голямо приложение в практиката са
барабанните вакуумфилтри. Тяхната конструкция включва хоризонтално разположен въртящ се барабан, който
частично е потопен в утайките. Барабанът е с двойни
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стени – вътрешна и външна. Вътрешната стена е
плътна, докато външната е перфорирана и е обвита с
филтърно платно. Обикновено вътрешната страна на
барабана е разделена на отделни секции. Самият процес на обезводняване на утайките преминава през три
фази – засмукване, обезводняване и отстраняване.
Друго често използвано съоръжение за механично
обезводняване на утайките са филтърпресите. Те са
широко използвани при обработката на промишлени
утайки. Според специалисти много добър ефект се получава при използването на филтърпреси за обезводняване на шлам с минерален произход. След обработката
получените утайки са с високо съдържание на сухо вещество и значително редуциран обем.
В практиката се използват различни конструкции
филтърпреси – рамкови, камерин, лентови, винтови. Общ
елемент за всички тях е филтърното платно. Едни от
най-често използваните в практиката са камерните
филтърпреси, като все по-широко приложение намират
и лентовите.
Като основни предимства на филтърпресите обикновено се посочват: висока степен на сухо вещество на
обезводнения кек; ниски експлоатационни разходи; нисък
разход на реагенти; удобство при монтаж и експлоатация; дълъг експлоатационен срок.

Обезводняване на утайките чрез
центрофугиране
Този метод за обезводняване на утайките се основава на действието на центробежна сила, получена вследствие от въртенето на ротора на центрофугата.
Методът се счита за много подходящ при обезводняването на тежки утайки.
Основно центрофугите се подразделят на филтруващи и утаителни, като в практиката към момента се
използват основно утаителни. Като критерии за класификация на центрофугите се използват още оста на
въртене на ротора, режимът на работа и други. Една
от най-често прилаганите в практиката конструкции
е хоризонтална центрофуга с непрекъснато действие.
При обработването с центрофуги влажността на обезводнените утайки обикновено варира в границите на 6575%. За постигането на по-добри резултати се препоръчва прилагането на минерални реагенти и флокуланти
– катоден тип. При използването на центрофуги за
обезводняване инсталацията може да бъде напълно
автоматизирана.
Независимо от използваните съоръжения за обезводняване на утайките, с оглед на повишаване на ефекта
от механичното обезводняване, специалистите препоръчват утайките да се подлагат на предварителна обработка (кондициониране). Под това понятие се разбират
всички мероприятия, които подобряват уплътнителните и обезводнителните свойства на утайките, като се
изменя тяхната структура и формата на свързването
им с водата. То се извършва чрез химична коагулация,
термична обработка (автокланиране или замразяване),
добавяне на структуроизменящи материали (присадка)
и промиване.
брой 3/2013
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Контрол
на замърсяванията
в ТЕЦ
З

амърсяването на въздуха e основен проблем на съвременното общество. Борбата с основните му източници е акцент в националната
политика на всички европейски страни, в това число и България. След
приемането на страната като
пълноправен член на Европейския
съюз (ЕС), държавните власти са
поели ангажимента България да спазва междинни тавани за годишните
емисии на някои замърсители, изпускани в атмосферата от големите
горивни инсталации (ГГИ). Основна
част от тези инсталации у нас се
явяват ТЕЦ-овете.
В края на 2012 г. Министерски
съвет прие Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид,
азотни оксиди и прах, изпускани в
атмосферата от големи горивни
инсталации, която бе допълнена в
края на м. август т. г. с окончателното фиксиране на крайния срок за
влизането в сила на тези норми, а
именно 1 януари 2016 г. От декември
миналата година действа и Преход-
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TPP pollution control
ният национален план (ПНП) за поетапно привеждане на големите горивни инсталации в съответствие с
изискванията на поднормативния
акт. С Наредбата се транспонират
изискванията на Директива 2010/75/
ЕО по отношение на инсталациите
с топлинна мощност равна или поголяма от 50 MW, в частност – на
нормите за допустими емисии на
вредни вещества. Преходният национален план дава възможност на някои големи горивни инсталации, които имат това право съгласно Директивата, да се приведат по-късно в
съответствие с нейните изисквания.
В текста на Наредбата и техническите разпоредби към нея са определени

нормите за допустими
емисии (НДЕ) на серен
диоксид, азотни оксиди и
прах
Според текста в чл. 4 изпускането на отпадни газове от ГГИ се из-
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вършва организирано през комин,
състоящ се от една или повече отделни димни тръби, чиято височина е
изчислена така, че да не се нарушава
качеството на атмосферния въздух
в района на въздействие на горивната инсталация. При проектиране и
изграждане на нови ГГИ, независимо
от задължението за постигане на
НДЕ, се определя въздействието на
инсталацията върху качеството на
атмосферния въздух в района, като се
използва утвърдена методика от
Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). При определяне на
това въздействие се отчитат фоновите нива на контролираните замърсители в района на въздействие на
инсталацията.
В случай на изграждане на нова ГГИ,
за която е вероятно да окаже значително въздействие върху околната
среда в друга държава-членка на Европейската общност, министърът на
околната среда и водите осигурява
цялата необходима информация и про-
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веждане на консултации в трансграничен контекст според Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда.
Всички комплексни разрешителни (КР) на инсталации,
които включват ГГИ, за които е издадено разрешително за ползване преди 7 януари 2013 г., или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди
тази дата и са въведени в експлоатация не по-късно от
7 януари 2014 г., трябва да включват условия, които
гарантират, че емисиите в атмосферния въздух не
превишават съответните НДЕ, определени в приложението към Наредбата.
По искане на заинтересованите лица министърът на
околната среда и водите може да позволи за максимален срок до 6 месеца изключение от задължението за
спазване на НДЕ за серен диоксид за инсталации, които
нормално използват единствено горива с ниско съдържание на сяра, в случаите, когато операторът на съответната инсталация не е в състояние да спазва тези
НДЕ поради прекъсване на доставката на такива горива, предизвикана от техния краен недостиг.
Наредбата позволява също така по искане на заинтересованите лица министърът на околната среда и
водите да позволи изключение от задължението за спазване на НДЕ в случаите, когато една инсталация, която
нормално използва само газообразно гориво, поради
внезапно прекъсване на захранването с газ по изключение трябва да използва други горива, за изгарянето на
които би трябвало да бъде оборудвана със съоръжения

за пречистване на отпадните газове. В тези случаи обаче
министърът на околната среда и водите докладва незабавно на Европейската комисия (ЕК).
Както вече бе споменато, според Преходния национален план

съществуващи ГГИ могат да бъдат
освободени от спазване на нормите за
допустими емисии
и от задължението за спазване на степените на десулфуризация от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2023 г., ако
са изпълнени някои от следните условия: операторът на
съществуващата инсталация е поел отговорността в
писмена декларация, подадена до министъра на околната среда и водите не по-късно от 1 януари 2014 г., да
не експлоатира инсталацията повече от 17 500 часа,
за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2023 г.;
операторът включва отчет за отработените часове
до края на всяка година, считано от 1 януари 2016 г.;
инсталацията не е освободена от спазване на нормите
за допустими емисии при условията на ограничена експлоатация от 20 000 часа в периода от 1 януари 2008 г.
до 31 декември 2015 г. и други.
Преходният национален план важи и за горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност,
превишаваща 1500 MW, въведени в експлоатация преди
31 декември 1986 г. и използващи местно твърдо гориво
с долна топлина на изгаряне, не превишаваща 5800 kJ/
kg, съдържание на влага, превишаващо 45%, комбинирано съдържание на влага и пепел, превишаващо 60%, и
съдържание на калциев оксид в пепелта, превишаващо
10%, периодът на експлоатация е 32 000 експлоатационни часа.
За да влезе в сила обаче ПНП, до 1 януари 2016 г. министърът на околната среда и водите трябва да изпрати списък на ЕК с горивните инсталации, за които се
прилагат гореописаните условия, като посочва за всяка
от тях общата номинална входяща топлинна мощност,
използваните видове гориво и приложимите НДЕ за серен диоксид, азотни оксиди и прах. Освен това се изисква той да предоставя на ЕК ежегодно доклад за броя
експлоатационни часове, използвани от 1 януари 2016 г.,
за инсталациите за които се прилагат тези правила.

Горивни инсталации за централно
отопление
Според текста в чл. 20 до 31 декември 2022 г. дадена
горивна инсталация може да бъде освободена от спазване на НДЕ, в случай че са изпълнени следните условия:
общата номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация не надвишава 200 MW; първоначалното разрешително за ползване на инсталацията е
издадено преди 27 ноември 2002 г. или операторът на
инсталацията е подал пълно заявление за разрешително преди тази дата, и инсталацията е въведена в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г.; най-малко
50% от производството на полезна топлоенергия на
инсталацията, определено като плаваща средна стойност за период от 5 години, се предоставя под формата на пара или топла вода на обществена мрежа за
36
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В средата на м. август т. г. се проведе пресконференция, на която министърът на околната среда и водите заяви, че са предприети необходимите мерки, за спазване на договореностите с ЕС, в резултат на които се очаква през 2013-та таваните за прах и серен диоксид да бъдат
спазени. "Има готовност, ако се надхвърля някой от показателите, да се предприемат спешни мерки до края на годината, за да предотвратим
влизането в съдебна фаза на наказателната процедура", каза още министър Михайлова. Тя отбеляза още, че проблемът със серния диоксид може
да бъде решен чрез увеличаване на степента на сероочистване и използване на въглища с по-ниско съдържание на сяра. Що се отнася до азотните
оксиди, могат да се инсталират ниско емисионни горелки и в горивните инсталации да се използва определена технология. "Горивните инсталации са се съгласили да прилагат такива мерки до края на годината", заяви министърът на околната среда и водите.

централно отопление; до 31 декември 2022 г. се спазват най-малкото определените съгласно приложението
и съгласно издаденото комплексно разрешителни на
инсталацията и приложими към 31 декември 2015 г. НДЕ
за серен диоксид, азотни оксиди и прах. В този случай
обаче се изисква до 1 януари 2016 г. министърът на
околната среда и водите да изпрати на ЕК списък с горивните инсталации, за които се прилагат споменатите условия, като посочва за всяка една от тях общата
номинална входяща топлинна мощност, използваните
видове гориво и приложимите НДЕ за серен диоксид,
азотни оксиди и прах. И в този случай министърът на
околната среда и водите предоставя ежегодно на ЕК за
всички инсталации, за които се прилага чл. 20, информация за съотношението на производството на полезна
топлоенергия, предоставена под формата на пара или
топла вода на обществена мрежа за централно отопление, изразено като плаваща средна стойност за предходните пет години.

Мониторинг на емисиите

лелни измервания с референтни методи поне веднъж
годишно. Операторът уведомява директора на съответната РИОСВ за резултатите от проверката на АС за
измерване. Стойностите на 95%-ните доверителни
интервали на всяка една измерена стойност не трябва
да превишават със следните проценти съответните
НДЕ: за въглероден оксид – с 10%; за серен диоксид – с
20%; за азотни оксиди – с 20%; а за прах – с 30%.
Валидираните средночасови и средноденонощни стойности се получават, като от измерените валидни средночасови стойности се извади стойността на съответния доверителен интервал.
Ден, в който повече от 3 средночасови стойности
са невалидни поради лошо функциониране или операции
по поддръжката на автоматичната система за измерване, не се отчита. Ако поради тези причини се наложи
обявяването за невалидни на данните за повече от 10
дни в годината, директорът на съответната РИОСВ
изисква от оператора да вземе адекватни мерки за
подобряване на надеждността на автоматичната система за измерване.

В техническите разпоредби към Наредбата се посочва, че концентрациите на SO2, NOх и прах в изпусканите
в атмосферата отпадни газове от всички горивни инсталации, чиято обща номинална входяща топлинна
мощност е равна или по-голяма от 100 MW, се измерват
непрекъснато, посредством автоматична система (АС)
за собствени непрекъснати измервания (СНИ).
Концентрацията на СО в отпадните газове от всички
горивни инсталации, използващи газообразни горива,
чиято обща номинална входяща топлинна мощност е равна
или по-голяма от 100 MW, се измерва непрекъснато.
Когато не се изискват непрекъснати измервания, се
извършват периодични измервания поне веднъж на 6
месеца на емисиите на SO2, NOx, прах и при горивните
инсталации, изгарящи газообразни горива – на СО.
Като алтернатива на посочените вече измервания на
SO2 и NOx могат да се прилагат други процедури за
определяне на емисиите, верифицирани и одобрени от
изпълнителния директор на ИАОС, след положително
становище на министъра на околната среда и водите.
Операторът уведомява министъра на околната среда и
водите за съществени промени във вида на използваното гориво или в начина на работа на инсталацията. При
наличието на такива промени изпълнителният директор
на ИАОС решава дали изискванията за мониторинг,
посочени в точки 1- 4, са все още подходящи или е необходимо да бъдат променени.
Непрекъснатите измервания включват измерване на
дебита, температурата, налягането, съдържанието на
кислород и водна пара в отпадните газове. Автоматичните системи за измерване се контролират чрез параЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Моментът е изключително
подходящ за покупка на
квоти за емисии
Явор Василев, търговски директор на Карбон Финанс,
пред сп. Екология&Инфраструктура
Уважаеми г-н Василев, бихте ли представили дейността
на Карбон Финанс?
Карбон Финанс e иновативна компания, базирана в София,
която е специализирана в управление, консултации и търговия
с квоти за емисии на парникови газове. Предлагаме широка гама
услуги и модерни възможности за ефективно управление на
въглеродните емисии. Освен търговия на въглеродни квоти на
водещите световни пазари, Карбон Финанс изготвя пазарни и
стратегически анализи, както и разработва проекти, сертифициращи редукции на въглеродни емисии и генериращи квоти
според международните стандарти. Нашите клиенти са основно
енергийни и индустриални компании от страните от Балканския полуостров, Централна и Източна Европа, но имаме партньори от почти всички европейски страни, както и такива от
Азия, Африка и Америка. Екипът ни е съставен от опитни и
динамични професионалисти, които са посветили своите усилия на предоставянето на висококачествени услуги и изграждането на дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти.
Какво представляват пазарите на квоти и какви са
начините за търговия на въглеродните емисии?
Концепцията за квотите на емисии парникови газове и тяхната търговия води началото си от подписването на Протокола от Киото през 1997 г. Той задължава страните, които го
ратифицират, да намалят вредните си емисии от парникови
газове до новоприетите нива (средно 5% намаление спрямо 1990

г.). Необходимите инвестиции за редуциране на въглеродните емисии са
възможни чрез генерирането и търговията на квоти емисии парникови газове. Въпреки че срокът на действие
на Протокола от Киото изтече, без
да бъде подписано удължаване на
неговото действие, в света действат различни задължителни
и доброволни схеми за търговия с квоти за въглеродни емисии.
В обхвата на Европейската схема за търговия с емисии попадат над 12 000 предприятия и авиокомпании. Подобни схеми действат в Калифорния, Нова Зеландия и Китай, а в следващите
години се очакват да стартират още десетки национални и
регионални схеми за търговия с емисии. Това сегментиране на
пазарите, ограниченият достъп, както и честата промяна на
регулаторната рамка изискват специфични познания и професионални квалификации в областта. В тази връзка бих препоръчал
на предприятията, за които търговията с емисии не е част от
основната им дейност, да се обръщат към специализирани брокери като Карбон Финанс за осъществяване на въглеродните си
цели и търговия. Освен по-добрите ценови условия, които ще получат, те ще избегнат и редицата рискове, свързани с различните видове квоти и тяхната годност за предаване по приложимото законодателство. Като допълнение ние предлагаме на нашите клиенти различни стратегии за активно управление на
въглеродните квоти като финансов актив, който им носи допълнителни приходи.
Какъв е потенциалът за ценово развитие на квотите и
тенденциите в областта като цяло?
През последните 2 години цените на Европейските квоти
паднаха с над 70%, а тези на ООН се сринаха с над 90%. Това
сериозно ценово понижение се дължи основно на свръхпредлагането на квоти вследствие на редица фактори, на които няма да
се спирам подробно в момента. По-важното в случая е, че тези
ниски цени не стимулират инвестиции в нисковъглеродна икономика и европейските власти предприеха редица действия, чрез
които да ги повишат. В тази връзка смятам, че моментът за
покупка на квоти е изключително подходящ и тези, които се възползват от него, биха спестили значителни средства в бъдеще.
Какво представляват доброволните пазари на въглеродни квоти?
В последните години опазването на околната среда и борбата с климатичните промени се нареди сред приоритетите
на все повече компании от различни сектори, които на доброволни начала желаят да неутрализират влиянието на своята
дейност върху природата или т. нар. „въглероден отпечатък“.
Това най-често се осъществява чрез закупуване на еквивалентно количество квоти на Доброволните въглеродни пазари.
Доброволните редуцирани емисии са квоти, които са генерирани чрез проекти за намаляване на емисии и се предлагат от
фирмите, реализирали проекта. Има няколко различни сертификационни стандарта, одобрени от ООН, от които по-известните са Gold Standard, Verified Carbon Standard, REDD +, който
се използва за проекти за залесяване и опазване на горите. Карбон Финанс предлага всички видове доброволни квоти, генерирани от различни типове проекти по целия свят – от вятърни
паркове в Турция, соларни печки за домакинствата в централна Африка, до възстановяване на Хималайска гора в Непал. Освен
това консултираме и разработваме проекти за наши клиенти,
които генерират доброволни квоти, и съдействаме за тяхната реализация на доброволните въглеродни пазари.

Thе moment is ideal to purchase
emission quotas
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Инсталация за интегрирано
третиране и оползотворяване
на производствени отпадъци
в Свилоцел

Наскоро Свилоцел, българският
производител на сулфатна избелена
целулоза и основното дъщерно дружество на Свилоза, получи одобрение за финансиране по ОП Конкурентоспособност на българската икономика 2007-2013 г. за четири инвестиционни проекта. Един от тях е
изграждане на „Инсталация за интегрирано третиране и оползотворяване на производствени отпадъци“.
„През последните години са извършени редица изследвания и тестови изпитания на отпадъците с
неопасен характер, генерирани от
Инсталацията за производство на
целулоза, които потвърждават
възможността за оползотворяването на дървесна пепел, калциев карбонат и зелена луга под формата на
обединени продукти“, коментират
от предприятието.
„Предизвикателство за ръководството на фирмата днес е възможността да обогати производствената гама, отговаряща на нуждите на
клиентите, като използва отпадъч-

ните продукти от собственото си
производство. За целта ще е необходимо закупуването на оборудване,
представляващо нова технология "Инсталация за интегрирано третиране и оползотворяване на производствени отпадъци", чрез която ще се
повиши производителността в предприятието и ще се създадат два
нови продукта:
n подобрител за почви;
n неутрализатор за кисели почви.
От производствената дейност на
завода за целулоза се генерират
следните отпадъци, които до момента се депонират:
n Пепел от изгаряне на дървесни
кори – образува се в резултат от
работата на Котела за биомаса.
Пепелта от изгаряне на дървесина се отделя от пространството
под решетката на горивната камера и от мултициклона за пречистване на димните газове.
n Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга) при промивката на зеления шлам
се отделят утайки от силикати,
калциев карбонат, въглерод, минерални вещества, които не могат
да участват в технологичния
процес.
В резултат на изсушаването на
белия шлам, генериран от инсталацията за производство на сулфатно
избелена целулоза, се получава като
краен продукт фин прах химически
калциев карбонат (преципитат).
Посочените по-горе отпадъци
(пепел и утайки) имат алкален характер и в комбинация с калциевия карбонат са подходящи за неутрализа-

Integrated treatment and industrial waste recycling
installation at Svilocell
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тори и подобрители на кисели почви,
но поради изискванията на селскостопанската техника се налага тяхното гранулиране.
Пепелта е много ценна главно с
калия, който се намира в нея под
формата на калиев карбонат, за
разлика от класическите сложни NPK
торове, в които калият е като хлорид, сулфат и рядко нитрат. Дървесната пепел има ясно изразен алкален
характер, което я определя като подходящ продукт за третиране на кисели почви. Благоприятна предпоставка за това е и че тя съдържа известни количества хранителни елементи в съотношение, което е било
и в дървесната маса.
Калцият трябва да преобладава,
но следва да се съпътства и от
известни количества калий и магнезий (както е в пепелта). Бедните на
калций почви имат слаба нитрификация, а тя е важен фактор за културното състояние на почвата.
Зелената луга като сухо вещество съдържа 5-6 % органична маса,
17-18 % активен калциев и магнезиев оксид (разтворими във вода), 1516% други оксиди и над 61% калциев
карбонат. Зелената луга също има
определено алкална реакция, което я
определя като подходящ реагент за
третиране на кисели почви, тъй
като съществена част от калция и
магнезия са в подвижна (разтворима) форма. Съдържанието на остатъчна органична маса и сулфатна сяра са предпоставка за подобряване на буферния капацитет на почвените разтвори и подобряване на
другите структурни показатели на
различните почви, включително и
устойчивостта по отношение на
съдържащите се в почвите тежки
метали.
Калциевият карбонат е с отличЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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но буферно действие и неутрализира главно азотната киселина в почвата, получена при небалансирано
торене с амониева селитра.
Друго възможно направление за
оползотворяване на калциевия карбонат може да бъде производството
на неутрализатор и подобрител за
кисели почвите, тъй като природен
варовик(калциев карбонат) е традиционно използван реагент за варуване на кисели почви.

Варуването с калциев
карбонат
е първото мероприятие за мобилизиране на съществуващите в почвата и допълнително внесени с торовете хранителни соли. То засилва
ефекта им при физиологично кисели
почви. Освен това засилва и действието на оборския тор и това е
важно за биоземеделието. Същото
важи и за зеленото торене, ако се
заорава с калциев карбонат.
Въз основа на гореизложеното
може да се твърди, че от смесването на калциевия карбонат, утайки от
зелена луга и дървесна пепел ще
могат да бъдат получени гранулати,
които да бъдат препоръчани като
подобрители на киселите почви.
Гранулирането се налага като необходимост поради изискванията на
използваната селскостопанска техника за внасянето им в почвите.
След реализацията на проекта ще
се сведе до минимум генерирането
на производствени отпадъци от
завода за целулоза и същите ще се
трансформират в суровинен ресурс
за производството на подобрител за
кисели почви.

Гранулиращата
инсталация
ще работи с различно съотношение на влаганите продукти в зависимост от индивидуалните потребности на клиентите и ще бъде с
капацитет 40 000 т/годишно.
42

От компанията споделят, че предимствата на една такава инсталация ще променят производствения
профил на фирмата на много по-високо ниво чрез затваряне на производствените цикли и постигане на
устойчиво развитие по опазване на
околната среда. Горепосочените
отпадъци ще се трансформират в
суровинен ресурс за производството на подобрител за кисели почви,
който ще намери практическо приложение в селското стопанство (земеделието).
В страната прилагането на добрите практики за оползотворяване
на пепелта е ограничено и то е
съсредоточено преди всичко в
пътното строителство.
Изследваните състави на
дървесната пепел от различни
дървесни видове показва, че тя
съдържа същите полезни минерални вещества, които растението е
използвало за своето развитие, но
те вече са в друга форма – около
25% от тях са във водоразтворима форма; по време на термичното третиране азотните компоненти се разрушават и преминават в
газовата фаза. Зеленият шлам
(луга) също съдържа минерални и
органични вещества, които са подходящи за подобряване на структурата на почвата и запасите й от
хранителни вещества.
Оползотворяването на пепелта и
утайките от зелена луга дава
възможност за: намаляване на разхода на редица стандартни суровинни ресурси; да се минимизира количеството на депонираните отпадъци като същевременно се реализират икономически, екологични и
технологични ползи.
„Проведените агрохимически изпитания показват, че може да се
очаква добивът на зелена маса и
селскостопанска продукция от обработени подкиселени площи да се
повиши с около 30%. Както показва
брой 3/2013
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световната практика, третирането с подобрителя-неутрализатор
ще възстанови продуктивността
на киселите почви най-малко за пет
години. При прилагане на неутрализатора и подобрителя за киселите
почви направените разходи за тяхното третиране ще могат да бъдат
компенсирани от селскостопанските производители от повишената
продукция още през първата година след третирането. Реализирането на този проект ще бъде принос
и за постигане на по-голяма устойчивост в използването на отпадъците като вторичен суровинен ресурс.
Поради естествени процеси и
небалансирано минерално торене в
страната значителна част от почвите (над 40%) в България са с
различна степен на подкисляване.
Над 15% от почвите в България са с
висока степен на подкисляване, което налага внасянето на различни
подобрители-неутрализатори за
нормализиране на почвената киселинност и подобряване на тяхната
продуктивност. Направените изчисления показват, че за тези почви е
необходимо внасянето на до 130 кг
на декар подобрители-неутрализатори. Една от основните причини за
неприлагане на така нареченото
варуване за тази цел е отсъствието на редовно производство на подобни подобрители в страната, които да са подходящи за внасяне със
съществуващата тороразпръскваща техника. Именно това налага
реализирането на производството
на гранулирани подобрители за неутрализиране на почвите с размери на
гранулите между 1-6 мм“, допълват
от компанията.
„Агрохимическата ефективност
на подобни подобрители се очаква да
бъде много висока поради високото
съдържание на хранителни елементи“, коментират в заключение очакванията си от Свилоза.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Екологични проекти
на община Пловдив
С

ред основните приоритети на
община Пловдив е правилното управление на околната среда в съответствие със законодателството, местните нормативни и стратегически документи с цел създаване на
уютна среда за работа и почивка на
пловдивчани. „Твърдението, че грижата за околната среда е от първостепенно значение, е видно при преглед на основните проекти, които
администрацията е реализирала и
предстои да реализира“, доц. Стефан
Шилев, директор на дирекция Еколо-
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гия и управление на отпадъците в община Пловдив.

Интегриран проект за
подобряване на водния
сектор в град Пловдив –
фаза I
Реализирането на проекта, финансиран по линия на ОП Околна среда,
цели да осигури по-високо качество
на заустваните във водните тела
отпадни води. Той включва реконструкция, рехабилитация и разширение

на водопроводната и канализационната мрежи и на пречиствателната
станция за отпадъчни води (ПСОВ)
– Пловдив. Очакваните ползи за жителите на гр. Пловдив са свързани с
намаляване на загубите от водоснабдителната мрежа и увеличаване на
капацитета на канализационната.
Ще бъдат подменени 23.5 км водопроводи и 30.3 км второстепенна
канализационна мрежа. Ще се изградят нови колектори с дължина 7.6 км.
Реконструкцията на самата ПСОВ

Ecological projects of Plovdiv municipality
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ще се състои в рехабилитация на
механичното стъпало, изграждане на
метан танкове за анаеробно третиране на утайките, ефективно механично обезводняване чрез изграждане на съвременно утайково стопанство. Общата стойност на инвестициите е около 142 млн. лв., от
които 126 млн. лв. европейско финансиране по ОП Околна среда.

Цар Симеонова градина –
реконструкция и
обновяване и изграждане
на обществен подземен
паркинг в рамките на
съществуващото езеро
„Реконструкцията и обновяването на Цар Симеоновата градина –
паметник на градинското и парково
изкуство, беше наложително поради
необходимостта да се повиши качеството на отдих на гражданите и
да се върне обликът от създаването й през 1892 г.“, коментира доц.
Шилев.
Проектът предвижда цялостна
реконструкция на детските площадки, изграждане на открит амфитеатър с около 80 места за сядане
и детска сцена. Ще има ново градинско обзавеждане, енергоефективно
парково осветление и ще се възстановят съществуващите питейни
фонтанки. Предвижда се създаване
на градински павилион по модел на
българския павилион на Първото изложение. Ще бъдат реконструирани „Фонтанът на Деметра“, както
и езерата „Жабките“, „Езерото с
рибките“, „Езерото с мечката“.
Предвижда се строителство на обществен подземен паркинг под
съществуващото езеро в рамките
на бетоновото корито. В паркинга
ще има минимум 120 паркоместа, в
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т.ч. 8 места за хора с увреждания.
Важно е да се подчертае, че с реализацията на този проект зелените площи в парка ще бъдат увеличени с над 3 дка за сметка на преоразмерените бетонови настилки и
конструкции, съществуващи в момента.
Проектът се осъществява по ОП
Регионално развитие, приоритетна
ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска, схема BG161PO001/1.409/2012 Зелена и достъпна градска
среда. Общата му стойност е 11 098
000 лв., от които 4 750 000 лв. финансиране по ОПРР, 3 млн. лв. заем
по ФЛАГ, както и съфинансиране и
собствени средства на Община
Пловдив. Очаква се да бъде завършен
в края на 2014 г.

Реконструкция и
разширение на
територията на
Зоопарк Пловдив и
изграждане на
многофункционална
сграда
Настоящата зоологическа градина се намира в непосредствена близост до р. Марица в парк „Отдих и
култура“. Проектът за реконструкцията предвижда към сегашните 9
дка, върху които е разположен, да се
включат нови територии, като по
този начин общата площ на новия
зоопарк ще стане 28.3 дка. Разширяването и обновяването на пловдивския зоокът ще бъде на два етапа.
Първият включва разширение както
на клетките на животните, така и
на целия зоокът. Ще се увеличи и
видовото разнообразие на животните. През втория етап ще се изградят киносалон и терариум. Реконструкцията и разширението значително ще повишат посещаемостта на
парка и неговите атракции.
Реализирането на проекта приключва до края на 2014 г. с финансиране от бюджета на община Пловдив.

Мониторинг на околната
среда в община Пловдив
„Тъй като състоянието на околната среда има пряко отношение
брой 3/2013
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към отдиха и работната среда на
гражданите, дирекция „Екология и
управление на отпадъците“ реализира проект за мониторинг на
състоянието на околната среда“,
информират от общината. „Този
проект предвижда създаване на
възможност гражданите и гостите
на Пловдив да имат достъп до online
данни в реално време за шумовото
натоварване, качеството на атмосферния въздух (КАВ) и качеството на водите на р. Марица. Той
обхваща два етапа: Визуализация на
акустичен мониторинг и Визуализация на мониторинг на въздух и води.
Първият етап е вече реализиран. В
интернет страницата на община
Пловдив може да бъдат наблюдавани в реално време стойностите на
акустичното натоварване измерени от шестте шумови терминала
разположени в различни части на гр.
Пловдив. Вторият етап включва
визуализация на данните на АИС
„Баня Старинна“ и АИС „Каменица“
по отношение на КАВ, както и тези
от станцията за измерване на качеството на водите на р. Марица.
В допълнение към стойностите на
КАВ ще се приложи и модел за пренос на замърсителите (със съответните концентрации) в съответствие с метеорологичните показатели и отделяните емисии на територията на града. По този начин
ще бъде възможно да се правят
краткосрочни прогнози за състоянието на КАВ за алармиране на населението при нужда.
Реализацията на проекта ще приключи до края на т. г., а финансирането е за сметка на бюджета на
община Пловдив.

Депо за неопасни
отпадъци и Инсталация
за биологично
разграждане по закрит
способ, с. Шишманци
В края на 2009 г. беше пуснато в
експлоатация предприятие с депо за
преработка на битови отпадъци,
намиращо се в землището на с.
Шишманци, община Раковски. Технологията, която френската фирма
Tecsem Sarl е използвала, се основава на метода на компостиране на
органичната част на отпадъците и
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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ците, подлежащи на депониране; 2)
отделят се рециклируеми и оползотворими компоненти от битовия
отпадък – хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал, текстилни
отпадъци; 3) органичните отпадъци попадат в Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ, преминавайки през етапите
ферментация, зреене и рафиниране
до получаване на полезен продукт –
компост (стабилизирана органична
фракция.

Модернизация и
развитие на устойчив
градски транспорт в
град Пловдив

сепариране на рециклируемите отпадъци. В обхвата на предприятието влизат: "Инсталация за биологично разграждане по закрит способ",
"Депо за неопасни отпадъци" и "Инсталация за сепариране". Изграждането на предприятието за преработка на отпадъците с първа клетка от депото възлиза на 37 107 354
лв. Средствата са осигурени от
републиканския бюджет и от бюджета на община Пловдив. Капацитетът на съоръжението по КР е 125
000 т/г., а депонираното количество е до 30% от постъпващия на
48

входа отпадък. Оползотворяването
и рециклирането на сепарираните
отпадъци, екологосъобразното третиране на биоразградимите отпадъци и получаването на стабилизирана органична фракция използвана за рекултивация са големите
ползи за околната среда и жителите на общините – членове на Регионално сдружение Шишманци. С
работата на предприятието се
постигат заложените цели в Националната стратегия за управление
на отпадъците, а именно: 1) намаляване на количествата на отпадъброй 3/2013
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Проектът цели ефективно и устойчиво подобрение на услугите в
градския транспорт и трафика в
община Пловдив. Финансиран е по
ОП "Регионално развитие", схема за
безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.5.-03/2011 "Подкрепа
за интегриран градски транспорт
в петте големи града". Проектът
ще допринесе за постигане на устойчивост на околната среда чрез
намаляване на употребата на лични автомобили, а оттам и за намаляване на емисиите, вкл. на концентрациите на PM10 с 1.5 µg/m3 и на
NO2 с 3.0 µg/m 3. Общата стойност
на проекта възлиза на 44 306 947.25
лв., от които 41 463 596 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а
2 843 351 лв. е собственият принос.
Договорът беше сключен на 2 юли
2012 г. със срок на изпълнение 36 месеца.
Проектът включва следните компоненти: 1) система за управление
на градския транспорт; 2) доразвиване на мрежата от велоалеи на гр.
Пловдив с нови 42 км; 3) светофари
и контрол – подмяна на светофарните уредби със светодиодни и осъществяване на дистанционен мониторинг, детектори на кръстовищата
ще регулират движението в зависимост от трафика с предимство за
движение на обществения транспорт. Освен всичко това ще се въведе онлайн система на управление на
трафика, електронно таксуване и
GPS-системи в градските автобуси
и електронни информационни табели по спирките.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Наредба
за батерии и
акумулатори и за
негодни за
употреба батерии
и акумулатори
Н

егодните за употреба батерии и акумулатори са важен източник на вторични суровини поради
съдържанието на ценни метали като
Ni, Co, Pb, Zn, Mu и др. Рециклирането им има както икономически, така
и екологичен ефект поради намаления разход на енергия в сравнение с
енергията, необходима за добив на
метали от метални руди и ограничаването на вредните емисии в
атмосферата. Организирането на
системи за събиране на батерии и
акумулатори е необходимо условие за
постигане на съответствие с изискванията на директива 91/157/ЕС.
Оползотворяването и обезвреждането на тези отпадъци при спазване
на нормативните изисквания ще
доведе до намаляване на общото

количество на тежки метали,
съдържащи се в битовите отпадъци и ще понижи рисковете при съоръженията за обезвреждане на битови отпадъци.
Прилагането на схемите за разделно събиране се организира основно на базата на принципа за „отговорност на производителите“. Производителите и вносителите на
батерии и акумулатори имат
възможности да изпълнят задълженията си индивидуално или чрез колективни организации по оползотворяване. Заплащането на продуктови
такси и въвеждането на депозитни
системи са сред икономическите
механизми за подпомагане на прилагането на практиките по рециклиране и оползотворяване на батериите
и акумулаторите.
Съществуват разнообразни схеми

Batteries and unsalable batteries ordinance
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за разделно събиране и третиране на
отпадъците от батерии и акумулатори от домакинствата: събиране
от мобилни пунктове по предварително приет график; събиране от
стационарни общински или други
събирателни пунктове; събиране на
специфични отпадъчни потоци от
магазини и обществени сгради; събиране директно от всяко домакинство
на предварително обявени дати няколко пъти годишно и др.

Нормативна рамка
В началото на тази година бе
приета нова Наредба за батерии и
акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, обн. ДВ.
бр. 2 от 8 януари 2013 г., попр. ДВ.
бр. 6 от 22 януари 2013 г. С нея се
определят изискванията за пускането на пазара на батерии и акумулатори и за разделното събиране,
транспортирането, съхраняването,
предварителното третиране, рецикЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

екология
лирането, оползотворяването и/или
обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).
Наредбата се прилага за всички видове батерии и акумулатори независимо от тяхната форма, обем, тегло, състав или употреба при пускането им на пазара и маркирането им;
уредите, в които са вградени батерии и акумулатори, по отношение на
изискванията за отстраняване на
батериите и акумулаторите; негодните за употреба батерии и акумулатори.
Съгласно новата наредба икономическите оператори в областта са
задължени да намалят съдържанието на тежки метали в батериите и
акумулаторите и да създадат системи за разделно събиране, предварително третиране, рециклиране и
оползотворяване на НУБА.

Изисквания към
пусканите на пазара
батерии и акумулатори
Нормативният документ забранява пускането на пазара на батерии
и акумулатори, съдържащи повече от
0,0005 тегловни % живак, както и на
портативни батерии и акумулатори
(ПБА), съдържащи повече от 0,002
тегловни % кадмий, включително в
случаите, когато тези батерии са
вградени в уреди. Забраната не се
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прилага по отношение на ПБА, предназначени за употреба в аварийни и
алармени системи, аварийно осветление; медицинско оборудване; безжични електрически инструменти.
При производството на батериите производителите са задължени
да предприемат мерки за улесняване на предварителното третиране,
оползотворяването и рециклирането
на негодните за употреба батерии
и акумулатори; да подобрят качеството на батериите и акумулаторите с оглед ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл
и да намалят съдържанието на опасните вещества за сметка на
съдържанието на по-малко замърсяващи вещества, особено като заместители на живака, кадмия или оловото.
Лицата, които пускат на пазара
портативни и автомобилни батерии
и акумулатори, са длъжни да маркират с етикет капацитета им в
съответствие с правилата на Европейската комисия. Ако батериите и
акумулаторите пристигат на територията на Република България от
друга държава членка на Европейския съюз и/или се внасят вече маркирани с обозначенията по този
раздел, лицата, които ги пускат на
пазара, се освобождават от задъл-
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жението да ги маркират повторно.

Събираемост и
рециклиране на НУБА
Лицата, които пускат на пазара
ПБА, са длъжни да осигурят събирането на количеството портативни
НУБА, отговарящо на коефициент на
събираемост, не по-малък от 45 на
сто от количеството пуснати на
пазара ПБА. При автомобилните
батерии и акумулатори този процент е 100, а за индустриалните 25 на сто от количеството пуснати на пазара батерии и акумулатори. Събирането и съхраняването на
портативни и/или автомобилни
НУБА се извършват в затворени специализирани съдове, отговарящи на
следните изисквания: да бъдат устойчиви спрямо веществата,
съдържащи се в батериите и акумулаторите, и материалът, от който
са изработени, да не взаимодейства
с тях; да осигуряват вентилация на
въздух; да бъдат обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и
акумулатори“.
Събраните батерии и акумулатори се предават за предварително
третиране, рециклиране и/или оползотворяване. При третирането им
трябва да се постигнат цели за
рециклиране на не по-малко от 65 на
сто от теглото на материалите,
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съдържащи се в оловно-киселите
батерии и акумулатори, и възможно
най-висока степен на рециклиране на
оловото, което се съдържа в тях; рециклиране на не по-малко от 75 на
сто от теглото на материалите,
съдържащи се в никел-кадмиевите
батерии и акумулатори, и възможно
най-висока степен на рециклиране на
кадмия, който се съдържа в тях;
рециклиране на 50 на сто от теглото на другите НУБА.

Съоръжения за
третиране на НУБА
Съоръженията за третиране на
НУБА се проектират, изграждат и
експлоатират при спазване на минималните технически изисквания на
наредбата, като се вземат мерки за
ограничаване до минимум на ръчните операции и предотвратяване на
всяко неблагоприятно въздействие
върху човешкото здраве и околната
среда. Операциите по отделяне на
електролита от автомобилни и индустриални НУБА се извършват след
приемането им в съоръженията за
третиране, а на индустриални НУБА
могат да се извършват и на мястото на образуването им в съответствие с приложение № 4 на норма52

тивния документ.
Негодните за употреба батерии
и акумулатори се подлагат на операции по раздробяване и разделяне на
подлежащи и неподлежащи на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци.
Подлежащите на рециклиране и/
или оползотворяване отпадъци се
предават на лица, притежаващи
разрешение за рециклиране или оползотворяване на НУБА. Неподлежащите на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци се предават за
обезвреждане на лица, притежаващи
съответното разрешение.

Технически изисквания
към площадките за
съхранение и третиране
на НУБА
Площадките за съхраняване на
НУБА трябва да са закрити или с
навес и да са снабдени с контейнери, отговарящи на изискванията на
наредбата. Площадките и съоръженията за третиране се разполагат
върху участъци с непропускливо и корозивноустойчиво покритие.
За обработка на напускащите
съоръжението течни потоци, включително отпадъците от неутралиброй 3/2013
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зацията на електролита, дъждовната вода, промивни води от работните площи и др., на площадката се
осигурява подходящо пречистване
преди заустването им или съоръжение за оползотворяване и/или обезвреждане на електролити. Площадките за разполагане на съоръженията и инсталациите за третиране на
НУБА се оборудват със система за
събиране на евентуални разливи и
отвеждането им към система за
пречистване на отпадни води или
към съоръжение за оползотворяване
и/или обезвреждане на електролити.
Също така инсталациите за третиране се оборудват със специална система за газоулавяне, която
филтрира въздуха, като отстранява съдържащите се в него прахови
частици и не допуска надвишаване
над пределнодопустимите нива на
концентрацията на токсични газове.

Изисквания към
операции, извършвани
при третиране на
автомобилни и
индустриални НУБА
Електролитът се отстранява от
батериите и акумулаторите, за
които това е технически възможно, с оглед да се предотврати последващото замърсяване на отпадъците, получени при раздробяването
на НУБА. Съхранява се в корозивноустойчиви съдове и резервоари. Раздробяването на автомобилни оловни НУБА се извършва механизирано
в затворени съоръжения, без да се
използват ръчни манипулации. Отделните отпадъци от тях се сепарират въз основа на плътността им
чрез използване на хидросепарация
или други методи, като отново не
се допускат ръчни манипулации.
След демонтажа на индустриални НУБА се допускат и ръчни манипулации за допълнително разглобяване и раздробяване с цел улесняване
на транспортирането им. Възможно
е прилагането на допълнително раздробяване за намаляване размера на
отпадъците.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Изгаряне на опасни
отпадъци
И

згарянето е един от методите за преработка и оползотворяване на отпадъците. Посредством изгарянето се постига редуциране на
общия обем на отпадъците и се
намалява тяхната токсичност. Макар този метод да не се препоръчва
и предпочитано решение да е рециклирането, в определени случаи той
се явява най-подходящото решение.
Такъв например е случаят с опасните отпадъци. Най-общо като опасни могат да се определят отпадъците, чийто състав създава риск за
околната среда и за човешкото здраве. Източниците могат да бъдат
както различни отрасли от промишлеността, така и битът. Самите
отпадъци могат да бъдат в течна,
твърда или газообразна форма, както и под формата на утайки.
Изгарянето на отпадъците протича при много високи температури, което позволява пълното им обезвреждане, а също така дава възможност да се намали негативното
въздействие на продуктите от го-
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ренето върху околната среда. То се
извършва при спазване на съответната технология и в специално предназначени за целта инсталации, които е необходимо да отговарят на
съответните изисквания.

Изисквания към
инсталациите
Условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на
инсталации за изгаряне и инсталации
за съвместно изгаряне на отпадъци
се регламентират от Наредба № 4 от
5 април 2013 г. С тази наредба се
определят условията и изискванията
за изграждане и експлоатация на
инсталации за изгаряне и инсталации
за съвместно изгаряне на твърди или
течни отпадъци с оглед предотвратяване, намаляване и/или ограничаване в максимално възможна степен на
замърсяването на околната среда,
включително на изпусканите в резултат на изгарянето емисии на вредни
вещества в атмосферния въздух,

почвите, повърхностните и подземните води, и произтичащият от тях
риск за човешкото здраве. В наредбата се посочва, че инсталациите за
изгаряне се проектират, изграждат
и/или експлоатират по начин, осигуряващ достигането на такава степен на изгаряне, при която съдържанието на общ органичен въглерод в
шлаката и дънната пепел е по-ниско
от 3% или загубата при накаляване е
по-малка от 5% от сухото тегло на
шлаката и дънната пепел. За да се
осигури достигането на необходимата степен на изгаряне, се допуска използването на подходящи методи за
предварително третиране на отпадъците като натрошаване, разпрашаване, смесване или други. Също
така е необходимо всяка отделна пещ
в рамките на инсталацията за изгаряне да се оборудва с не по-малко от
една спомагателна горелка. Инсталациите за изгаряне и инсталациите за
съвместно изгаряне се оборудват със
системи за автоматично преустано-

Hazardous waste incineration

брой 3/2013

l

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

вяване на подаването на отпадъци в
тях. Получените отпадни газове се
изхвърлят през комини, чиято височина се определя в съответствие със
съществуващите нормативни разпоредби. Препоръчително е осигуряване на възможност за оползотворяване на получената топлина.
Сред основните изисквания е и
инсталациите за изгаряне, и инсталациите за съвместно изгаряне на
отпадъци да се оборудват със средства за измерване, като се използват измервателни методи, осигуряващи мониторинг на установените
с наредбата задължителни технически параметри, условия за експлоатация, норми за допустими емисии
на вредни вещества в атмосферния
въздух и норми за допустими емисии
в отпадните води.

Инсталации за изгаряне
Съгласно наредбата инсталация
за изгаряне е всяко неподвижно или
подвижно техническо съоръжение
или оборудване, което се използва за
термично третиране на отпадъци,
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със или без оползотворяване на отделената в резултат на изгарянето
топлина. Инсталацията за изгаряне
включва площадката, на която е
разположена, както и намиращите се
на площадката пещи за изгаряне на
отпадъци; съоръжения за приемане,
съхраняване и инсталации за предварителна обработка на отпадъците;
системите за захранване с отпадъци, гориво и въздух; котлите; инсталациите за пречистване на отпадъчните газове; инсталации за третиране и съхраняване на остатъците
от изгарянето и на отпадъчните
води; комини; устройствата и системите за контрол на процесите на
изгаряне и за регистриране и наблюдение на условията на изгаряне.
Под инсталация за съвместно
изгаряне се има предвид всяка неподвижна или подвижна инсталация,
чието основно предназначение е
производството на енергия или на
материални продукти, в която се
изгарят отпадъци с оглед на оползотворяването им като основно или
допълнително гориво или с оглед на
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тяхното обезвреждане.
Като термичното третиране на
отпадъците се определя тяхното
изгаряне чрез окисляване, както и
процеси като пиролиза, газификация
или плазмени процеси, доколкото веществата, получени от тези процеси, се изгарят впоследствие. Като
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камера, вагрянка, топилен циклон.
Използват се и специални методи за
изгаряне, към които се включват
методите за окисление под налягане
във влажна среда.

Източник: dreamstime.com

Инсинератори за
медицински отпадъци

предимства на термичното третиране на отпадъците могат да се
посочат пълното обеззаразяване на
отпадъците, възможност за оползотворяване на отделената топлина,
възможност за производства на течни и газообразни горива, например при
пиролиза на отпадъците и други. Сред
най-често прилаганите в практиката методи е изгарянето на отпадъците чрез екзотермично окисление
или инсенерация. То обикновено протича при температура от порядъка
на 400-1600 °С и при непрекъснато
подаване на отпадъци и горива. Чрез
инсинерацията се постига намаляване на обема на отпадъците от порядъка на 96% от първоначалния им
обем, като по този начин значително се намалява необходимостта от
площи за депониране. Инсенерацията
с оползотворяване на отделената
топлина при изгарянето на отпадъците е една от възможните технологии за производство на енергия от
отпадъци. Широко прилагана е и инсенерацията без оползотворяване на
отпадната топлина.

Използвани конструкции
пещи
Изгарянето на отпадъците
обикновено протича в инсинератори. Съвременните инсинератори са
високотехнологични съоръжения, в
които се изгарят промишлени и битови отпадъци, медицински отпадъ56

ци, газови и течни отпадъци, отпадъци от химическата и нефтопреработвателна промишленост, отпадъци с ниска радиоактивност от ядрената енергетика и други. Допуска се
един инсинератор да се използва за
изгарянето на различни отпадъци,
които са близки по състав. Обикновено конструкцията на инсинераторите се съобразява с вида на изгаряния отпадък. Целта е работа на
инсинератора, гарантираща постигането на висока ефективност и
ниско съдържание на вредни вещества в отпадните димни газове в
съответствие с нормативните
изисквания.
В процеса на експлоатация на
инсинераторите приложение намират различни конструкции като според специалисти в последните години при проектирането на инсинераторите водещо е постигането на
максимално безвредни за околната
среда отпадни продукти.
Според конструкцията си пещите,
използвани за изгаряне на отпадъци,
могат да се разделят основно на две
групи - пещи със скара и такива без
скара. При пещите със скара тя може
да бъде подвижна или неподвижна.
Част от скарите са и самолюлеещи
се, което спомага за раздвижването
на отпадъците по време на горенето. Към пещите без скара се включват пещи за топене на шлака при
висока температура като пламъкова
брой 3/2013
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Медицинските отпадъци са от
отпадъците, които подлежат на изгаряне, тъй като носят висок риск за
околната среда и хората. Сред наложилите се решения за изгаряне на
медицински отпадъци са инсинераторите с пиролитичен технологичен
цикъл. Обикновено те включват две
горивни камери – първична и вторична. Първичната горивна камера се
явява основна. В нея отпадъците се
изгарят при температура от порядъка на 800 - 900 оС. Изгарянето е в
условия на недостиг на кислород и под
минимален вакуум. Получените димни
газове се насочват към вторичната
горивна камера, където горенето е
при много висока температура, обикновено от порядъка на 1100 - 1200 оС,
с допълнително подаване на кислород,
турбулентно смесване и достатъчен
престой на съставките в камерата.
Пиролитичният технологичен цикъл
осигурява изгаряне на органичните
съставки и значително намалява
вредните емисии. За правилното протичане на процеса обаче е необходимо да се следят редица параметри,
сред които: температурите на
първичната и вторичната камера,
скоростта на горивните газове, скоростта на подавания въздух, неговото количество и видът на потока и
други. Необходимо е също така за
димните газове да се осигури допълнително нискотемпературно изгаряне, за да се постигне пълното им
окисляване и неутрализация.
Преработването на отпадъците
посредством изгаряне има своите
положителни и отрицателни страни. Като предимство може да се
посочи пълното унищожаване на
отпадъците. Като недостатъци
могат са посочат сложността на
процеса в определени случаи, както
и необходимостта от скъпоструващо оборудване. Също така отпадните продукти от изгарянето на някои
отпадъци все още представляват
опасност за околната среда.
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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Мева България предлага над 400
решения за управление на отпадъците
Като част от Европейския съюз,
България ще трябва да се включи в
спазване на изискванията от новата рамкова Директива 2008/98/ЕО,
свързани с управлението на отпадъците и в частност изграждането на
системи за разделното им събиране.
Новият Закон за управление на отпадъците задължава всички населени места с над 5000 жители и курортните селища да разполагат със
системи за разделно събиране на битови отпадъци от домакинствата.
Предвижда се и задължително разделно събиране на отпадъците от
търговски, административни и производствени обекти.
Мева България предлага множество решения в съответствие с изискванията на Директива 2008/98/ЕО
относно отпадъците. При нас може
да намерите широка продуктова гама съдове за разделно събиране на от-
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падъци - съдовете за външно ползване и различни модификации кошове за
вътрешно ползване. Освен стандартните комплекти кошове за събиране на хартия, стъкло и пластмаса,
предлагаме и съдове за събиране и
транспортиране на опасни отпадъци, за събиране на използвани луминесцентни осветителни тела, за събиране на излезли от употреба електроуреди и батерии, както и широка
гама съдове за биоотпадъци.
Наши клиенти са: общински и комунални организации, производствени предприятия от всички браншове,
хипермаркети, търговски фирми и
фирми, предлагащи услуги, а също така и частни лица. Приоритет за нас
е професионалното обслужване и
непрекъснатата комуникация с клиентите, от които винаги черпим обратна информация. Мева България
ЕООД отделя особено внимание на
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това клиентите да бъдат удовлетворени от предлаганите продукти в
дългосрочен план. Ние основно държим на качеството, което за тези
13 години се е доказало и наложило
на пазара. Качество, с което компромиси не може и не трябва да се
правят.
Дружеството Мева България ЕООД е създадено през 1999 г. То е
част от европейската група МЕВА,
основавана през далечната 1898 г.
Продуктовият асортимент включа
над 4000 вида стоки, голяма част
от които са съдове за отпадъци,
производствено оборудване, газови уреди и дихателна техника. Около 1/3 от произвежданите продукти от гореизброените основни направления включват различни изделия от полимери. Част от този
асортимент са над 400 вида кошчета и съдове за отпадъци.
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Рециклиране на
метали
Р

ециклирането се приема за един
от най-ефективните начини за преработване на отпадъците с цел
получаване на суровина, която може
да бъде използвана повторно за
създаването на нов продукт. Този
метод на преработка позволява от
една страна намаляване на количеството на депонираните отпадъци,
а от друга осигурява суровина за
производството на нави продукти.
Ползите от рециклирането са не
само от екологична гледна точка но
и от икономическа. Когато става
въпрос за отпадъци от метали, които се явяват много ценен, а в
същото време и изчерпаем ресурс,
рециклирането позволява значително намаляване на енергийните разходи за добив и производство, намалява са замърсяването на водата и
въздуха и се пестят ценни природни ресурси. Производството на продукти от рециклирани метали, може
да спомогне за намаляване на необходимата енергия до 95%, в сравнение с производството на същите
продукти от нов материал. За много ефективно се счита рециклирането на метални отпадъци от големи метални съоръжения като кораби, автомобили и други. Част от

металните отпадъци са и от много ценни и скъпи метали като например отпадъците от мед - проводници, тръби и други, рециклирането на
които спестява средства. В същото време при преработка, металите съхраняват своите свойства и
могат да бъдат преработвани многократно без това да оказва влияние върху техните характеристики.

Металите – черни и
цветни
Известно е, че металите са рудни полезни изкопаеми добива и преработването на които е свързан със
значителен разход на енергия. Те
основно са твърди вещества, изключение прави живакът, които намират широко приложение в промишлеността и бита, за производство на
различни изделия, поради добрите си
физични и химични свойства. Характеризират се с много добра електро- и топлопроводимост, ковкост и
пластичност.
Металите основно се делят две
групи – черни и цветни. Към черните метали се отнасят предимно
желязото и неговите сплави. Отпадъците от черни метали съответно включват предимно стоманени и
чугунени материали, като стомана-
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та е един от най-често рециклираните. Като една от причините може
да се посочи лесното й отделяне от
общия поток твърди отпадъци. За
тази цел обикновено се използват
магнитни сепаратори, при което не
се налага използването на ръчен
труд, какъвто често е необходим при
сортирането на други видове отпадъци. Също така рециклирането на
стоманата спестява и немалко енергия. Енергията, необходима за производството на стомана от рециклирани материали, е с до около 60%
по-малко в сравнение с производството й от желязна руда. По тази
причина голяма част от предприятията, произвеждащи стомана, използват и известно количество скрап
в процеса на производство.
Също така стоманата може да се
рециклира многократно без да променя качеството и здравината си.
Към групата на отпадъците от
цветните метали се включват отпадъците от всички останали метали - мед, алуминий, олово, цинк, никел,
бронз и т. н., както и благородните
метали. Подходящи за рециклиране са
както металите в чист вид, така и
техните сплави. 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. Също така ценните и скъпи цвет-
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ни метали принципно много рядко
биват изхвърляни, поради което те
почти на създават проблем. От
цветните метали основно се рециклира алуминият.

Технологични и битови
метални отпадъци
Съгласно Закона за управление на
отпадъците под отпадъци от черни
и цветни метали се има предвид
технологични отпадъци, получени от
добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни
метали и сплавите им, бракуваните
машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци. Като
отпадъци от черни и цветни метали с битов характер се определят
отпадъци от черни и цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете,
в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и
цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности,
обекти за отдих и забавления.
За да бъдат подходящи за рециклиране металните отпадъци е необходимо да отговарят на определени
изисквания, които са регламентирани в национални стандарти, класификатори на метални борси, митнически класификатори, технически
условия на преработватели. Условията се отнасят предимно за примесите на дадения метал.

Преработка на
металите
На рециклиране подлежат рециклируеми метални отпадъци, включително остатъчни суровини от производствените процеси в стоманолеярни и леярни и други металообработващи предприятия. Процесът
включва няколко етапа. Към предварителната подготовка на металните отпадъци се включват процеси
като сортиране, нарязване, пресоване, като те зависят и от вида на
метала. Например преработването
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на цветни метали може да включва
обеззаразяване и радиационен контрол, рязане, премахване на органични остатъци, сортиране, раздробяване, обезмасляване и т. н. От своя
страна, преработването на черни
метали може да включва рязане,
пресоване, раздробяване, смилане.
Рязането може да бъде механично
или пламъчно. Големи метални отпадъци като автомобилни части
често се нарязват на по-малки, докато металният скрап с много малки размери често се събира и пресова заедно, което спомага за предотвратяване на окисляването му. При
подготовката на металния скрап за
преработка стоманата обикновено
се оформя в стоманени блокове, а
алуминият в алуминиеви листи. Така
подготвеният материал се претопява в специални пещи. След претопяването металът се пречиства, като
един от най-често използваните
методи е електролизата. Полученият метал се използва за производството на нови продукти.

Използвани съоръжения в
етапите на преработка
Основен етап от подготовката
на отпадъците е сортирането. При
сортирането на метали за извличането на металните предмети с
малки и средни размери обикновено
за черни метали се използват лентови магнитни сепаратори, а за
цветните метали - сепаратори с
вихрови токове. Принципът на работа на лентовите магнитни сепаратори се основава на използването на
много мощни магнити, които привличат металите. В зависимост от
големината на отпадъците се използват магнитни сепаратори със
съответната мощност на магнита.
Сепараторите с вихрови токове се
считат за много подходящи при сортирането на цветни метали. Принципът им на работа се основава на
създаването на високочестотно
променливо магнитно поле вследствие от бързо въртящ се, ексцентрично разположен магнитен полюс.
Това поле поражда вихрови токове в
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неферитните метали, противоположни на собственото магнитно
поле на частиците. Така неферитните метални частици отскачат от
общия поток материал.
За отделянето на железен скрап се
използват и надлентови магнитни
сепаратори. Използват се основно за
преместване на слой материал, от
който е необходимо да се отдели
желязото. Представляват устройство във вид на кутия, състояща се
от блокове постоянен магнит. Създаденото магнитно поле изтегля желязото от потока отпадъци, които
преминават под блока.
За извличане на стоманосъдържащи частици в производствените
линии често се използват и висящи
магнитни сепаратори. Стоманосъдържащите фракции се привличат
от магнита и с помощ на въртящата се около магнита лента.
Приложение намират и сепаратори на основата на неодимови магнити, електромагнитни сепаратори и
други.
За пресоване на металите се използват различни конструкции преси. Сред често използваните при
обработката на метали са брикетиращите преси. Използват се за брикетиране на чугун, алуминий, мед,
стомана, месинг, цинк и други. При
попадане в пресата металните
отпадъци се пресоват при високо
налягане. В резултат се получават
брикети с висока плътност. Добре
е да се има предвид обаче, че съществува опасност от замърсяване на
металните отпадъци с микроскопични феритни частици, идващи от
инструменталната екипировка. Тези
частици биха могли да създадат
проблеми при рециклирането.
За раздробяване на метала широко използвани са металните трошачки. С тях успешно се натрошава
широк кръг от метали. За нарязване
на големи метални отпадъци се използват и гилотини за метал.
Топенето на метала протича в
специално предназначени за целта
пещи. Често използвани са пещите
с индукционно нагряване.
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инфраструктура

Системи
за електронно
таксуване на
пътни
потребители
В

Европейския съюз всяка година се отделят значителни средства за финансиране на транспорта
и за въвеждане на интелигентни
транспортни системи (ИТС). Иновациите и целевите инвестиции в
пътната инфраструктура са стимулирани от Директива 2010/40/ЕС.
В тази връзка все повече държави въвеждат електронни системи за
събиране на пътни такси (ETC), познати като тол такси, с цел повишаване на приходите за покриване на
разходи, свързани с трафика, за управлението на движението и за опазване на околната среда. В допълнение, инфраструктурата и данните
от ЕТС системите осигуряват идеална платформа за внедряване на
бъдещи ИТС приложения, като се
започне от събиране на данни за
управление на трафика до предоставяне на мобилни услуги на пътните
потребители.
Статистиката показва, че двадесет и две държави членки събират
тол такси от тежкотоварните автомобили за определена част от

тяхната пътна мрежа, а
дванадесет държави членки - от частните леки
автомобили. Пътищата с
тол такса в ЕС имат обща
дължина около 72 000 километра, 60% от които са
оборудвани с електронни
системи за пътно таксуване, а 40% са обхванати
от системи за винетни
такси. Днес над 20 милиона потребители на пътните мрежи - автомобилисти или автомобилни превозвачи на товари, са абонати на електронни системи за пътно таксуване.
Въвеждането на електронни системи за събиране на пътни такси подпомагат икономическия растеж и просперитет, които от своя страна способстват за безпроблемното, бързо
и безопасно движение на стоките и
гражданите в целия Съюз. За тази цел
са необходими добре разработени,
поддържани и ефективно управлявани инфраструктури. У нас ИТС секторът също притежава сериозен потенциал.
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Винетните системи са
преходен инструмент за
таксуване
Като начин за улесняване на финансирането и управлението на
пътните инфраструктури, ЕТС системите са препоръчвани от Европейския съюз, защото предлагат
възможност за таксуване на превозните средства по по-гъвкав начин и
позволяват прилагането на политики за начисляване на инфраструктурни разходи. Приходите от тол такси могат да бъдат използвани за
покриване на разходите за експлоаЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА
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тация, поддръжка и развитие на
пътната инфраструктура за разлика от обвързаните с времето на
ползване винетни такси, осигуряващи единствено приходи за текущи
ремонти и които са считани от
Европейската комисия за преходен
инструмент.
Пътните такси обикновено се
начисляват за специфичен достъп
(например град) или за специфична
инфраструктура (например пътища,
мостове). Понастоящем се използват следните видове пътни такси:
n такси, обвързани с времето на
ползване, и такси за достъп;
n тол такси по автомагистрали и
друга инфраструктура;
n таксуване на километър или зона;
В сравнение с различните такси,
обвързани с времето на ползване
(винетни системи), таксуването на
километър (електронни тол системи за таксуване) въвежда два важни
аспекта в таксуването за използване на пътната инфраструктура –
надежден контрол и справедливост.
Професионалният контрол представлява комбинация от автоматична и ръчна проверка на правилното
заплащане на тол таксите и осигурява последващи доказателства
срещу нарушителите. Справедливостта при таксуване означава, че
потребителите плащат, докато
шофират, за броя километри, изминати по подлежащите на таксуване
пътища. Казано накратко, таксата
се разпределя справедливо между
потребителите на пътищата, за
които се събира пътна такса – тези,
които използват най-много пътната
инфраструктура, заплащат най-високата такса за използването й.

Функционални
особености на тол
системите
От гледна точка на функционалността електронната тол система
разделя пътищата, за които се събира пътна такса, на таксувани участъци. Всеки участък е означен с вход
към път, за който се събира пътна
такса, и изход от същия. След като
потребителят навлезе в даден
участък, за който се събира пътна
такса, в една точка от този участък
той ще бъде таксуван за целия
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

участък, в зависимост от дължината на участъка, масата на автомобила, броя оси, емисионния клас на
превозното средство и някои други
параметри. Ако една електронна тол
система е изградена правилно, тя
свежда до минимум необходимостта
от физическо взаимодействие между системата и потребителя, и поради това бива добре приета от
повечето потребители.

Технологии за
електронно събиране на
тол такси
Понастоящем съществуват няколко технологии за внедряване на
електронни системи за събиране на
пътни такси. Решението относно
избора на една от тях трябва да се
взема въз основа на специфичните
изисквания на дадения проект. В
частност, дължината и видът на
пътната мрежа, за която ще се
събира пътна такса, както и видът
и броят на потребителите, които
ще бъдат таксувани, са най-важните фактори при проектирането на
системата. Целта е да се избере
технология, която гарантира максимална рентабилност чрез осигуряване на високи приходи и ниски общи
разходи през целия период на експлоатация на системата.
В момента се използват три основни технологии за електронно
събиране на тол такси (ETC):
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n Микровълнова технология, изпол-

зваща специализирана връзка с
малък обсег на действие (DSRC);
n Системи за позициониране на
автомобили (VPS), базирани на
комбинация от сателитна технология (GNSS) и мрежи за мобилна
комуникация (GSM/GPRS);
n Видео базирана технология за
автоматично разпознаване на регистрационни табели (ANPR).
ЕТС системите неизменно въвеждат и насърчават спазване на принципите "потребителят плаща" и
"замърсителят плаща". Пътните
такси, тоест тол таксите, типът
превозни средства (например в
съответствие с техните екологични показатели и амортизационно
въздействие) и/или дори времеви
показател (например конкретен час)
представляват справедлив и ефективен начин да се прилагат тези
принципи. Те предлагат равнопоставеност при заплащането и подават
до пътните потребители правилни
ценови сигнали. С други думи, те
могат да повишат приходите, необходими за поддържане и развитие на
пътната инфраструктура, за управление на търсенето на транспортни услуги (например намалявайки
часовете на върхово натоварване на
трафика или влияейки върху избора
на вида транспорт) или за насърчаване използването на екологично
чисти превозни средства.
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