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Уважаеми читатели, Dear readers,

Брой 3/2013 на сп. Екология & Инфраструктура по
традиция съдържа богата и изчерпателна информа-
ция 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 акумулато-
ри 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 инстала-
ции, 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 пред-
ставяме изградената инсталация за интегрирано
третиране и оползотворяване на производствени

отпадъци в предприятието на българския производи-
тел на сулфатна избелена целулоза Свилоцел, както и
актуалните екологични проекти на община Пловдив.

В секцията за екология може да прочетете за
преработката и ополозотворяването на опасни

отпадъци посредством изгаряне в специално предназ-
начени 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 прера-

ботване 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 представ-
ляват сериозен екологичен проблем.

В рубриката за инфраструктура представяме систе-
мите за дистанционен контрол и управление на

отдалечени водоснабдителни обекти и техните
компоненти.

Иновациите в пътната инфраструктура са застъпе-
ни с тема за електронните системи за събиране на
пътни такси, познати като тол такси, които скоро

предстои да бъдат въведени и у нас.

Приятно четене!

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.

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.

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

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

Enjoy reading!
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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 канализа-

ционната 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 най-

стария ямболски квартал Каргон, но и всички отпадъчни води на града, вклю-

чително от индустриалната зона, да се пречистват в бъдещата пречиства-

телна станция. С това завършваме в значителна степен мерките по обно-

вяване 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 канализа-

ция, 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 квар-

тали 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 усло-

вията 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 програ-

ма 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 собстве-

ности.

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. Изгот-

веният от Комисията доклад, който обхваща периода 2009 г. и 2010 г. показ-

ва, че преобладаващата част (91%) от замърсените води от големите гра-

дове 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 необра-

ботени 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 замърсява-

не, 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, Гер-

мания, 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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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 ко-

муналната 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 про-

изводители на инжекционни системи. От своето основаване от Eduard Haeny-

Plisterim през 1875 г. Haeny е семейна фирма. С времето фирмата се е пре-

образувала от производител на помпи до предлагаща системни решения ком-

пания. 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 во-

дещите италиански производители на помпи и оборудване за пречиствателни

станции – CAPRARI и CALPEDA. „Посредством тях ние смело можем да зая-

вим, 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.

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 ре-

зултат от увеличените продажби в региона, съобщиха специално за сп. Еколо-

гия & Инфраструктура от офиса на фирмата. „AMCON and AMCON Europe вече

са инсталирали над 250 устройства в Европа в различни индустриални и би-

тови обекти и VOLUTE постига великолепни резултати във всички тях“, спо-

делиха от компанията.

„VOLUTE дава на своите ползватели следните предимства: структура без

запушване, безпилотен 24-часов автоматичен режим на работа и много нис-

ки 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 най-

близките около България са в Румъния, Гърция, Украйна или Русия“, допълниха

те.

От компанията разказаха, че през м. август AMCON Europe вече е про-

вела пилотен тест в Румъния в химически завод, където входната хомоге-

низирана минерална утайка е с около 10% сухо съдържание на твърди час-

тици. „Пресата за отводняване VOLUTE постигна около 50% съдържание на

сухото вещество в утайката след обезводняване“, информираха от AMCON

Europe.
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Наскоро фирма Палмо - изключителен представител за България на английс-
ката фирма Pulsar Process Measuring, представи на пазара нова система за уп-
равление на помпени станции. „Безконтактните системи за ултразвуково из-
мерване и управление на ниво са водещи на пазара“, коментираха от Палмо. „Те
са сърцето на усъвършенстваните контролери за управление на помпени стан-
ции, 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 контро-
лери за измерване, контрол и мониторинг на ниво, обем и дебит на Pulsar
Process Measurement, като изпълнява и пълен инженеринг.

Нова система за управление на помпени станции на Pulsar Process Measuring
представи Палмо

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 сек-
тора. 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 операто-
рите в Република България, Федерацията Строителство, индустрия и водоснаб-
дяване – 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.
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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, транспорти-

ране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за опол-

зотворяване и обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулато-

ри.

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 национал-

ната инвентаризация на емисии на парникови газове и гъвкави механизми по

Протокола от Киото, бе приет на последното редовно заседание на Мини-

стерски 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 разпределе-

ние на квоти на операторите на инсталации, участващи в схемата за търго-

вия с емисии от 2013 г. до 2020 г., както и за разпределянето на безплатни

квоти на нови участници и на квоти за модернизиране на електропроизвод-

ството.

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 въздухоплава-

телни средства в обхвата й.

С приемането на законопроекта ще се определи нормативно ангажи-

ментът на производителите и вносителите на течни горива за транспор-

та да постигнат редуциране на вредните емисии на единица енергия от

целия жизнен цикъл на доставяните течни горива. Тя трябва да бъде пони-

жена 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. Спи-

ридон 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 опе-

ративната 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, Разсад-

ника-Коньовица, Разсадника-Бежанци, Фондови жилища, Западен парк, Работни-

чески 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 канализационна-

та система. Според предварително заложените срокове съоръжението трябва

да бъде завършено през юни 2014 г.
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платена публикация

ТЕХНО-ПЛАСТ ООД е специализирана в

проектирането, изработването и изграж-

дането на полуавтоматични линии за про-

изводство на едрогабаритни изделия по ме-

тода на ротационното леене. Такива ли-

нии, създадени и монтирани от специалис-

тите на ТЕХНО-ПЛАСТ, работят в Унга-

рия, Чехия, Полша, Казахстан и България.

Технологията на производството, оборуд-

ването и технологичната екипировка са на

базата на най-модерните високоефектив-

ни и екологични решения, наложили се в

САЩ и Европа. Продукцията е идентична

с най-висококачествените изделия в сфе-

рата на пластмасовата индустрия.

Компанията произвежда едрогабарит-

ни полиетиленови съдове с обеми до 6000

L вместимост по метода на ротационно-

то леене на полимери, приложими за:

• съхраняване и транспорт на вода и теч-

ни, прахообразни или гранулирани храни-

телни продукти;

• съхраняване и транспорт на широка

гама продукти на химическата про-

мишленост;

• вместимости за бита;

• вместимости за промишлени нужди;

• вместимости за селското стопанство;

• резервоари за дизелово гориво;

• изграждане на пречиствателни сис-

теми за битово-фекални води, обс-

лужващи еднофамилни и многофамил-

ни сгради;

• изграждане на модулни пречиствателни

съоръжения за отпадъчни води - ТИП SBR

12-20 и ТИП Биофилтър 12-30, предназ-

начени да обслужват до 120 човека е. ж.

Изделията представляват съдове, би-

дони, цистерни, контейнери и други. Всич-

ки те се изработват от висококачествен

полиетилен на фирмите DOW CHEMICAL -

САЩ; RESINEX - Белгия и др. Производст-

вото се осъществява при висока степен

на технологичен контрол, осигуряващ след-

ните параметри:

• гарантирана херметичност;

• равномерна дебелина на стените;

• липса на заваръчни шевове;

• липса на вътрешни напрежения и съот-

ветно високи якостни показатели;

• малка собствена маса;

• не подлежат на корозия;

•не се влияят от високи и ниски клима-

тични температури и пряко слънчево лъ-

чене;

•годност за многостранна и многократ-

на употреба;

•съхраняваните в тях продукти не про-

менят своите вкусови и биологични ка-

чества и са гарантирани срещу обра-

зуването на вредни бактерии, мухъл,

гниене и други;

•висока гладкост на стените, позволя-

ваща бързо и лесно почистване при не-

обходимост;

•дълготраен експлоатационен живот, не

по-малък от 30 години.

Всички изделия са придружени със съот-

ветните сертификати за качество; за съх-

ранение на хранителни продукти; за съхра-

нение на дизелово гориво; гаранционна кар-

та за 30 години срок на експлоатация.

ТЕХНО-ПЛАСТ е с официален статут на

Институция с висок престиж и обществе-

но признание в областта на българската

икономика и е удостоен със златен печат

и златна книга от Съвета на европейска-

та бизнес общност.

Висококачествени полиетиленови
съдове от ТЕХНО-ПЛАСТ
Висококачествени полиетиленови
съдове от ТЕХНО-ПЛАСТ
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Сименс и Хах Ланге
проведоха семинар
за водния сектор

бизнес

  пециализиран технически семи-
нар на тема „Комплексни решения за
приложение във водния сектор с
портфолиото на Siemens и Hach
Lange“ се проведе на 19 и 20 септем-
ври т. г. в СПА хотел Хисар. Форумът
бе открит от Теодор Маринов, ди-
ректор направление Индустриална
автоматизация и Задвижващи тех-
нологии в Сименс, и Tine Zorz, ме-
ниджър продажби в Хах Ланге, които
приветстваха присъстващите с
добре дошли, представиха накратко
компаниите си и очертаха програма-
та на събитието.

В рамките на семинара бяха пред-
ставени лабораторните уреди за
анализ и WTOS-система за оптими-
зация на процесите на ПСОВ на Хах
Ланге. Друг интересен акцент в про-
грамата бяха специализираните кон-
тролно-измервателни прибори за
ресурс №1, представени пред ауди-
торията от Иван Рашков, инженер
продажби Воден сектор в Сименс, и
Николай Христов, технически екс-
перт КИП. Те запознаха присъства-
щите с продуктовите решения на
Siemens и техните възможности в
измерването на ниво, налягане, раз-
ход и температура. „Серията
SITRANS P DSIII за измерване на
относително, абсолютно и диферен-
циално 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 представ-
лява трансмитер и трансдюсер за
измерване на ниво в едно устрой-
ство. Интерес предизвикаха и раз-
ходомерът 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 Си-
менс, представи пред специалисти-
те в залата темата за продуктите
и решенията от областта на инду-
стриалната автоматизация на
Siemens за пречиствателни станции
за отпадни води. В представянето
той даде пример за типична пречи-
ствателна станция и най-често
използваното технологично оборуд-
ване, както и решенията на Siemens
за всяко звено на пречиствателна-
та станция. Акцент бе поставен
върху функционалните възможности
на панелите за визуализация Simatic
HMI и индустриалните компютри
Simatic IPC. Специално внимание лек-
торът отдели на индустриалните
контролери от фамилията Simatic S7-
300, както и Simatic S7-1500 - най-
новия член в семейството Simatic.

Във втората лекция г-н Бойков
представи системите за енергиен
мениджмънт на Siemens. Като нача-
ло бе представена теоретичната
обосновка, налагаща използването
на подобен тип системи, след кое-
то в детайли бяха представени две-
те решения – Simatic Powerrate и
B.Data. Powerrate е софтуерна библио-
тека, базирана на SCADA система-
та WinCC v7.X и насочена основно
към контролното и операторското
ниво в една станция. B.Data, от своя
страна, предлага допълнителни фун-
кционалности, сред които помощ при
закупуването на енергия, прогнози-
ране, енергийно счетоводство,
връзка с ERP система и др. Систе-
мата за енергиен мениджмънт е
насочена към управленското ниво в
пречиствателните станции за от-
падни води.

През втория ден на семинара
присъстващите имаха възможност-
та да се запознаят с лекцията „Енер-

гийна ефективност при задвижвани-
ята“ на Сименс, водена от Ангел
Костов, мениджър продажби Задвиж-
ваща техника. „Позовавайки се на
Протокола от Киото, държавите,
одобрили този документ, се споразу-
мяват драстично да намалят нивото
на изпускания в атмосферата CO2 в
периода до 2020 г. Така поставената
цел може да се изпълни чрез прилага-
нето 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 консума-
цията на електроенергия и класа на
ефективност (к.п.д.) на асинхронни-
те 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 нама-
ляване на загубите, съпътстващи
работата на двигателя, и конкрет-
ните предложения от продуктовата
гама асинхронни електродвигатели
на Siemens. Гамата регулатори
SINAMICS бе представена като па-
раметри, функции и възможни сфери
на приложения.

Програмата завърши с темата
„Контролно-измервателната апара-
тура на Хах Ланге с приложение при
питейните и отпадни води“, която бе
последвана от въпроси и дискусия.

С

Сименс и Хах Ланге
проведоха семинар
за водния сектор

Siemens and Hach Lange held a water sector seminar
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Състоя се фирмена бизнес мисия
на немски компании у нас

бизнес

   а 29 и 30 август т. г. в хотел
Империал в Пловдив се проведе фир-
мена бизнес мисия на немски компа-

нии по теми в областта на прера-
ботката на води и техническите
съоръжения за това, електротехни-
ката и производството на` сензори.
На събитието, чийто организатор

бе Enterprise Europe Network,
присъстваха представители на биз-
неса, общински служители и проек-
танти. Паралелно с конферентната
част посетителите имаха възмож-

ността да се запознаят на живо с
качествата и предимствата на
представените продукти, като за
целта бяха организирани съответ-
ните специални фирмени щандове.

След официалното откриване на
първия ден програмата започна с
презентация на г-н Буркард Шварц,
експорт мениджър за Източна Евро-
па на фирмата Herborner Pumpen-

technik. В своето представяне той
акцентира върху циркулационните
помпи за пречистване на отпадъчна
вода, канализация, включително на
корабни води и води в промишленос-

тта. „Нашите продукти се отлича-
ват с висока надеждност, както и
редица технически подобрения като
например: подсилени лагери, специ-
ално смазване, специални материа-

ли, произведени в нашата собстве-
на леярна за специфични приложения
в басейните и индустриалния сек-
тор, a специалните помпи са със
собствен патент за уникално покри-

тие, с което те са защитени. Важ-
но е да се отбележи също така и, че
нашите решения са енергийно опти-
мизирани“, сподели с присъстващи-
те г-н Шварц. Той уточни, че основ-

на цел на фирмата за българския
пазар е създаването на дълготрай-
ни партньорства с компании от
индустрията, създатели на екологич-
ни технологии, управители на СПА

центрове, както и развлекателни и
спортни басейни, общини и инвести-

тори за разработването на нови
приложения на продуктите с марка-
та Herborner.

Сред участниците бе и фирма
Dinotec, специализирана в производ-
ството на електроника и комплек-
товка за обработката на питейни
или пречистени вече води, както и

води за басейни, шадравани, фонта-
ни и т. н. Акцент в представянето
й бяха енергоспестяващи решения за
басейни, шадравани, както и цялос-

тна система за управление на води
и СПА услуги. Програмата продължи
с фирмена презентация на фирмата
Agrob Buchtal - производител на ке-
рамични покрития за вътрешни

стенни и подови настилки за басей-
ни и фасади, болници и промишлени
специални помещени.

Г-н Макс Ботев от Zehnder Pumpen
запозна присъстващите с актуални-

те предложения на компанията в
областта на помпите за промишле-
ни, битови и градински нужди. Пре-
зентацията започна с кратка исто-
рия на производствената компания,

след което г-н Ботев представи
накратко предимствата на потопя-
емите помпи, покачващи помпени
станции, готовите помпени шахти
и универсалната машина за изсмук-

ване на утайки, които Zehnder
Pumpen предлага. „Потопяемите
помпи за мръсни и отпадъчни води са
подходящи за следните приложения:
пренасяне на дъждовни или повърхно-

стни води; транспортиране на
мръсни води без фекалии и твърди

примеси; изпомпване на фекални води
от събирателни шахти; като под-

вижна помпа за аварийни отводнява-
ния 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 мо-
ноблоково изпълнение, като корпуси-

те на помпите и моторите, както и
работните колела са изработени от
чугун, а валът е от неръждаема
стомана. Проектирани са за фикси-
ран или подвижен монтаж, моторът

на помпата може да е моно- или
трифазен, намотката е с вградена
термична защита.

Вторият ден бе посветен на фир-
мени презентации с индустриална

насоченост. Сред участниците бяха
фирма Gino - производител на рези-
стори с разнообразни приложения,
както и компанията UST Umwelt-
sensortechnik, предлагаща газови

датчици, температурни сензори и
детектори за изтичане на газ и
други.

A corporate mission of German companies took place in Plovdiv

Събитието бе посветено на областите Плувни басейни
и водоснабдяване и Индустрия

Състоя се фирмена бизнес мисия
на немски компании у нас

Н
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USS 3000/4000 е професионална ма-

шина, с която с лекота се почистват

от тиня, листа и пясък градински езе-

ра, изкопи, утайници, резервоари и шах-

ти, а също така наводнени избени, при-

земни и подземни помещения. Цялостна-

та концепция на машината я прави под-

ходяща и за по-тежки ситуации, напри-

мер аварийни разливи. Оборудвана е с

надеждна мембранна помпа с корпус от

неръждаема стомана, с която изпомп-

вате отпадъчни води с утайки и по на-

порен 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 при-

помпи към близки лехи с цел наторява-

не или просто да се припомпи навсякъ-

де из градината.

Универсалната машина за изсмуква-

не на утайки USS 3000 е професионален

уред, който работи тихо с пълна мощ-

ност. Машината е самозасмукваща и

осигурена срещу работа на сухо. В мно-

го случаи, благодарение на голямата си

мощност тя замества потопяемите

помпи и/или мокрите прахосмукачки. По-

средством удължителни тръби и по-

дълги маркучи можете да изпомпвате ос-

татъци от утайки от дълбоки изкопи и

резервоари. Максималната дълбочина на

засмукване е 6,5 метра, а напорната

височина е 12 метра - параметри, кои-

то правят машината ценен помощник с

изключително много приложения.

Сред акцентите на представянето на Цендер Пумпен на
Пловдивския панаир

USS 3000/4000 - универсална
машина за изсмукване на утайки
USS 3000/4000 - универсална
машина за изсмукване на утайки

тел.: 0876 818 621
info@bg.zehnder-pumpen.eu

www.zehnder-pumpen.de

Серийно машината USS 3000 е оборуд-

вана с богати аксесоари, като в комп-

лекта влизат готовите за свързване

гарнитури за смукателната и напорна-

та страни, ръкохватка с тръби за удъ-

лжаване, както и различни смукателни

дюзи. Устойчиви колела от пластмаса и

стабилна изтегляща се дръжка, гаран-

тират леко и удобно придвижване.

Както всеки уред с марката

ZEHNDER, така и USS 3000 преди да

напусне завода преминава през детай-

лен качествен контрол и получава пе-

чат Качество Цендер.

По поръчка се доставят и други допъ-

лнителни разнообразни аксесоари, като

смукателна камбана с телескопичен

прът (изтегля се максимално до 4,8 m),

плоска смукателна подложка, смукател-

ни и напорни маркучи за удължаване на

стандартните маркучи, удължителни

тръби от неръждаема стомана. Така до-

оборудваната машина може да се спра-

ви и с по-тежки работни ситуации.

За задачи изискващи повече мощ-

ност 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 мазноус-

тойчив материал.
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Уважаеми г-н Шварц, какви са ос-

новните тенденции в производ-

ството на помпи за питейни и от-

падни 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 по-
стигнахме по-строги стандарти от
това, което се изисква. Herborner
разработи супер гладко покритие за
помпите, работещи в пречиствател-
ните станции, и така постигна до
10% по-добра ефективност. Също
така имаме нов двигател - серия от
синхронни мотори с постоянни маг-
нити, които постигат допълнителна
енергийна оптимизация чрез честот-
но 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 ефек-
тивност IE3, въпреки че предписани-
ята на Директивата не го изискват.

Бихте ли посочили някои от най-

иновативните решения на Herborner

за пречистване на води от индуст-

риални 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 комунал-
ни пречиствателни станции на от-
падъчни 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 -

Постигнахме по-строги
стандарти от заложените
в директивата за екодизайн

Буркард Шварц, експорт мениджър за
Източна Европа в Herborner Pumpentechnik,

пред сп. Екология & Инфраструктура

като гумирана отвътре помпа, под-
ходяща за абразивни течности.

Как оценявате възможностите на

българския пазар в сравнение с дру-

ги пазари?

Бих казал отличен пазар. Но вие
сами знаете как ситуацията в Бълга-
рия влияе на местния пазар. Всичко е
много силно политически зависимо,
особено на пазарите в Източна Евро-
па. В момента следваме някои поло-
жителни подходи към развиването на
нови сегменти от българския пазар.
Те включват изграждане или възста-
новяване на водни каскади или фонта-
ни. За целта предоставяме помпено-
то оборудване и имаме български и
германски партньори, които безпроб-
лемно могат да реализират такива
задачи, включително пречистване на
водата за съоръженията. Когато през
лятото съм в България, ми липсва
водата в красивите каскади и фонта-
ни пред НДК в София. Познавам го още
от времето, когато съоръжението
работеше и хората му се наслажда-
ваха. С нашите партньори в България
полагаме усилия тези системи да за-
работят отново, може би заедно със
светлинни ефекти, за да върнем кра-
сивата картина на центровете на
градовете и общините, както успеш-
но възстановихме красивия фонтан
пред общината в град Пловдив.

Кои компании са основни конкурен-

ти 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 из-
ключително доволни от технологи-
ята с висока надеждност и дълъг

срок на експлоатация и от експерт-
ната консултация на място. Ние
гледаме на себе си като специалис-
ти, които решават проблемите
гъвкаво и бързо – това са наши мно-
го силни страни.

Винаги съм казвал, че Herborner е
малка, но добра компания. Ние сме
сравнително малка до средна по
размер компания с около 140 служи-
тели, която не е сравнима с един
концерн. Но това води до много ви-
соко качество на нашия продукт и в
продължение на няколко десетилетия
Herborner е иновационен лидер в Цен-
трална Европа в областта на цир-
кулационните помпи за плувни басей-
ни и атракциони.

Каква е дългосрочната ви страте-

гия за българския пазар?

Разширяване на клиентската
база, която използва нашата техно-
логия, и подпомагане намирането на
решения при проблеми с пренасяне-
то на течности от точка А до точ-
ка Б. Все по-активно работим и с ко-
рабостроителниците, така че раз-
ширяваме и пазара на системите за
пречистване на отпадъчни води на
корабите. За нас също са важни гра-
довете и общините, които биха ис-
кали 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.

Постигнахме по-строги
стандарти от заложените
в директивата за екодизайн

We achieved more stringent standards than those in the

Ecodesign Directive
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Brenntag е световен лидер на па-

зара с пълна гама дистрибуция на

химикали. За свързването на произ-

водителите и потребителите на

химически продукти. Компанията

предлага бизнес-към-бизнес решения

за разпространение на индустриал-

ни и специални химикали в световен

мащаб. С над 10 000 продукти и из-

ключително разнообразна база от

доставчици, Brenntag предлага на

едно гише решения за повече от 150

000 клиенти. Базирана в Мюлхайм ан

дер Рур, Германия, компанията опе-

рира 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 химическа-

та дистрибуция през деветдесет-

Brenntag - лидер
в дистрибуцията на химикали
Brenntag - лидер
в дистрибуцията на химикали

те години фирми в България.

Сега екипът ни се състой от ви-

сококвалифицирани служители, над

3000 кв.м покрита складова площ за

опасни и неопасни товари, съобра-

зена с последните европейски стан-

дарти, изградена логистика, специ-

ализиран транспорт и технологич-

но ноу-хау.

На основата на ПАН - Европейс-

ките договори на концерна Брентаг,

българската фирма се радва на

представителствата на водещи хи-

мически прозводители.

Брентаг България работи с над

500 продукта на склад предназначе-

ни за всички области на икономика-

та на страната.

Нашите високо квалифицирани

работници прилагат мерки , така

че качеството на продуктите, ко-

ито дистрибутираме и произвеж-

даме, да оставне постоянно ... пър-

ва класа. От самото им получава-

не до проверкате преди доставка

и транспорт, нашето ноу-хау е ви-

наги в крак с времето и в синхрон

с останалата част от производ-

ствения процес.

Доброто сътрудничество с на-

шите доставчици е много важно за

нас. Ние сме много критични в то-

ва отношение и държим на дългос-

рочните партньорства, от които и

двете страни могат да се възпол-

зват. В резултат на това ние мо-

жем гарантираме на нашите клиен-

ти постоянна наличност на продук-

ти с постоянно качество, дори ко-

гато доставката е в кратък срок.
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Уважаеми г-н Грос, бихте ли

представили накратко дейнос-

тта на AUWA и вашите парт-

ньори?

AUWA Рисайклинг България е

дъщерна фирма на австрийската

компания AUWA Environmental

Technology & Recycling и изключите-

лен представител на PAALGROUP

Германия, SWECO Белгия, WEIMA

Германия - водещи фирми в област-

та на балиращи преси, шредери и

сепаратори за преработка на от-

падъци. PAALGROUP е световна

организация, специализирана в про-

ектирането и производството на

високоефективни балиращи преси и

помощно оборудване.

Изключителният им дизайн съче-

тава ненадминато ниво на произво-

дителност и надеждност с възмож-

но най-ниски експлоатационни разхо-

ди. 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 сепа-

рацията на най-различни материали.

Вибрационните им сита намират

приложение не само в сферата на ре-

В България трябва да
се ускори прилагането
на нови технологии за
рециклиране

Франц Грос, изпълнителен директор

на AUWA Рисайклинг България,

пред сп. Екология & Инфраструктура

циклиране и пречистване на от-

падъчни води, но и в химическа-

та, хартиено-целулозната, хра-

нително-вкусовата, фармацев-

тична промишленост и др.

WEIMA е доставчик на маши-

ни и технологии за раздробява-

не и брикетиране. Компанията

предлага индивидуални решения

за раздробяване на хартия и кар-

тон, документи, дискове и др. носи-

тели на информация, пластмаса,

метали, електроника и каучук, орга-

нични вещества, опасни отпадъци,

дървен материал.

Благодарение на стабилното ни

партньорство с тези производите-

ли, можем да предложим на клиенти-

те както доставка на единични

машини и компоненти, така и цяло-

стни решения до ключ. Стремим се

да достигнем най-добрите конкурен-

тни нива на пазара в България и в

Централна и Югоизточна Европа,

запазвайки дългосрочни бизнес отно-

шения с нашите клиенти.

От колко време оперирате на

българския пазар и какви са впе-

чатленията Ви от него?

Австрийската компания AUWA

Environmental Technology & Recycling

е активна от 4 години на българс-

кия пазар. AUWA Рисайклинг Бълга-

рия е основана 2013 г. с цел опти-

мално обслужване на нашите клиен-

ти на място. Поставените от Ев-

ропейския съюз цели за максимално

оползотворяване на отпадъците и

влизането в сила на закона за управ-

ление на отпадъците ще подпомог-

не до голяма степен нашия бизнес.

Управлението на битовите отпадъ-

ци в България се намира в начален

етап на развитие, в който например

Австрия се намираше 1993-1994 г.

През тези години на пазара работе-

ха малък брой фирми, преди всичко

малки и средни предприятия. Днес

Австрия е страна с най-голям брой

предприятия за управление на от-

падъци на глава от населението,

общо около 1500.

Гореспоменатите изисквания за

управление на отпадъците ще

създадат предпоставка за разра-

стване 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 потенци-

ал и директивите на европейската

общност в сектора на управление-

В България трябва да
се ускори прилагането
на нови технологии за
рециклиране

It is necessary to accelerate the application of new

technologies for recycling in Bulgaria
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то на отпадъците, в България тряб-

ва да се ускори прилагането на нови

технологии и това я прави привле-

кателна дестинация за инвестиции.

Кои от предлаганите продукти

намират най-голямо приложение

у нас?

Операционното поле на балира-

щите преси на PAAL е много обшир-

но. От рециклируеми продукти

като хартия, картон и пластмаса,

през материали от селското сто-

панство, до неподлежащи на рецик-

лиране материали като твърди би-

тови отпадъци (MSW) или отпадъ-

ци за гориво (RDF). Шредерите на

WEIMA раздробяват отпадъците и

ги правят ценни, без значение дали

са промишлени, обемни, производ-

ствени отпадъци, бракувани пред-

мети, хартия, отпадъчна дървеси-

на, текстил или гуми. Може да

откриете преси PAAL или щредери

WEIMA в български заводи и пред-

приятия за сортиране и обработ-

ване 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-

ние в България в целулозно-хартиена-

та, хранително-вкусовата, фармацев-

тичната и химическата промишле-

ност.

В областта на опазване на окол-

ната среда и рециклиране сепарато-

рите на SWECO намират приложе-

ние при механичното пречистване на

промишлени отпадни води от различ-

ни производствени процеси.

AUWA Рисайклинг България вече

втора година участва на изло-

жението Save the planet и за

първи път ще участва като

изложител в рамките на „Авст-

рийския павилион“ на Междуна-

родния технически панаир. Как-

во ще представите на изложе-

нието?

Ще покажем гамата продукти и

решения на нашите партньори. Ак-

центът 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 на-

града "iPod". Носителят на награда-

та ще има възможност да посети

реномирани заводи за обработка на

отпадъци в Австрия, да се запознае

с машините на нашите партньори

в процес на експлоатация и да об-

мени опит с австрийски водещи

предприятия в тази област.

С лотарийния билет, публикуван

по-долу, всеки може да тества зна-

нията си за нашите партньори и

техните продукти в една кратка

викторина и да вземе участие в

тегленето на голямата награда.

Тези читатели, на които въпроси-

те се струват трудни, ги каним да

посетят щанда на фирма AUWA или

уебсайта на нашите партньори.

Участието в състезанието е без-

платно. Победителят ще бъде окон-

чателно обявен в последния ден на

Панаира на щанда на фирма AUWA

(Австрийски павилион 11/4 ) или уве-

домен лично по пощенски път.
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Системи
за дистанционен
контрол и управление
на водоснабдителни
обекти

екология

       истемите за дистанционен контрол и управле-

ние на отдалечени водоснабдителни обекти представ-

ляват 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 водоснабдяване-

то (ЕАСУВ), разработена преди 25 години в Технически

университет-София и усъвършенствана и внедрявана до

днес, с която в момента работят над 3000 водоснабди-

телни 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 изпълнител-

ните устройства. Преобразувателите, наричани още

датчици, преобразуват в електрически сигнали измер-

ваните параметри – ниво, налягане, дебит и т. н. Из-

пълнителните 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 спирател-

ни 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 пункто-

ве“, „обектови станции“, „локални контролери“, „перифер-

ни контролери“, „автоматични станции“ и т. н. Съвкуп-

ността от всички апаратни средства, осигуряващи ди-

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

Системи
за дистанционен
контрол и управление
на водоснабдителни
обекти

С

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 - микрокон-

тролери, при които в една интегрална схема е поместе-

на цяла компютърна конфигурация - процесор, програмна

и оперативна памет, таймери, схема за начално устано-

вяване, интерфейсни схеми, електрически изтриваема

постоянна памет (ЕЕПРОМ), серийни и периферни интер-

фейсни адаптери, часовник за реално време, многоканал-

ни аналогово-цифрови преобразуватели и др.

На най-високото ниво на системите за дистанцио-

нен 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 GSM-

GPRS 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 някол-

ко компютъра за следене на отделни технологични гру-

пи. 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 коман-

ди 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 пре-

даването на радиокоманди от един обект до друг без

участието на диспечерската станция. При този режим

терминалните станции вземат сами решение за изпра-

щане на команди до други станции. Например при дос-

тигане на горно водно ниво на водоем и опасност от

преливане се задейства най-горният авариен нивосиг-

нализатор и автоматично се изпраща радиокоманда за

спиране на помпения агрегат в помпената станция,

която подава вода към този водоем. От една терминал-

на 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 техноло-

гичният режим на водоснабдителната система при

отпадане на диспечерската станция, при грешни дей-

ствия на диспечера, при нарушаване на радиовръзката

и други подобни ситуации, когато диспечерската стан-

ция не осигурява правилно протичане на технологичния

процес и се достигат нежелани стойности на парамет-
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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 водо-

снабдителните системи на малки

селища, състоящи се от една или две

помпени станции и един или два во-

доема. Той се прилага успешно за

тези цели и при водоеми без мрежо-

во електрозахранване, благодарение

на специални радиотерминали с вгра-

дена батерия или ползващи акумула-

тор и слънчева батерия. Има случаи,

когато на този режим разчитат и

големи предприятия със сложна во-

доснабдителна мрежа, където дис-

печерската станция управлява сис-

темата само в работно време, а

през останалата част на денонощи-

ето 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 уча-

стието на оператор.

Дистанционно измерване
на водно ниво

Измерването на водното ниво във

водоемите се реализира по два ос-

новни начина - чрез аналогови ниво-

мери, и чрез дискретни нивосигнали-

затори. Аналоговият нивомер осигу-

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 сис-

тема, 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 прин-

ципи.

Най-често използван е капацитив-

ният нивомер, при който се измерва

капацитетът на диелектрика на

проводник, поставен във водата. Из-

ползва се честота от порядъка на

десетки и стотици килохерци, а за

диелектрик се избира устойчив ма-

териал като силикон, тефлон, ста-

билизиран полиетилен и т. н. Вода-

та се явява вторият проводник в из-

мервания кондензатор. Капацитив-

ният 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 влияни-

ето на вълните и отраженията от

околните страни и други предмети

се прави многократно измерване и

данните се обработват от вграде-

ния микрокомпютър. За компенсира-

не на промяната на скоростта на

звука във въздуха при промяна на

температурата в нивомера се

вгражда термометър.

В автоматизираните системи за

дистанционно управление на водо-

снабдяването най-често се използ-

ва манометричният метод за анало-

гово измерване на нивото, при кой-

то манометър се свързва към някоя

от тръбите в долната част на во-

доема и измерва хидростатичното

налягане.

За малки водоеми се предпочита

измерването да се извършва в ня-

колко точки с датчици, наречени ни-

восигнализатори. Те биват елект-

ромеханични и електроконтактни.

Електромеханичните нивосигнали-

затори (например тип МУНД) се

състоят от поплавък с магнит и

рид-ампула, която включва контак-

та си при достигане на поплавъка

до нея при повдигането му от вода-

та. Тези нивосигнализатори са най-

често използваните поради удобно-

то им свързване към радиотермина-

лите, но имат по-ниска надеждност.

Електроконтактните нивосигнали-

затори, наричани още електроди,

представляват метална пластина,

която осигурява галваничен кон-

такт с водата. Те са с висока на-

деждност, но изискват специална

електронна схема на входа на кон-
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тролера, за да могат да бъдат вклю-

чени към него. При тях опасността

от мълнии е по-висока и трябва да

се вземат подходящи мерки за пред-

пазване.

Измерване на водни
количества и моментен
разход

Измерването на водни количества

и моментен разход в автоматизира-

ните системи за дистанционно уп-

равление на водоснабдяването се

извършва главно чрез механични во-

домери с електрически изход и улт-

развукови разходомери. Останалите

видове разходомери, почиващи на

електромагнитен, оптичен, топли-

нен, йонизационен, манометричен,

ядреномагнитен и др. принципи, за-

сега 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 – елект-

ромеханичен контакт, който се за-

действа при преминаване на опре-

делено количество вода. За по-ста-

рите модели радиотерминали в

ЕАСУВ се осигуряват устройства

тип КБВ (компютърен брояч за во-

домери), които непрекъснато сле-

дят импулсите от водомерите и об-

работката на данните от тях за

получаване на данни и за моментния

разход. Тези устройства са с мик-

рокомпютър и имат вградена бате-

рия, като продължават да функцио-

нират и при отпадане на мрежово-

то електрозахранване. Така не се

губят данните за преминалите ко-

личества. Новите модели радиотер-

минали осигуряват изпълнението и

на тази функция без външни устрой-

ства, но трябва да имат резервно

акумулаторно захранване.

За измерването на големи водни

количества и моментен разход се

ползват ултразвукови разходомери.

Тези разходомери измерват скорос-

тта на водния поток и определят

моментния разход на вода. От него

се изчислява с натрупване и общо-

то преминало водно количество. Те

имат електронен архив с голям обем,

електрически изход за моментния

разход във вид на импулси и/или ана-

логов изход.

Измерване на тока на
помпените агрегати

Дистанционното измерване на

тока на помпените агрегати в ав-

томатизираните системи за дис-

танционно управление на водоснаб-

дяването е разпространена и важна

дейност, тъй като този ток е

свързан със състоянието на помпе-

ния агрегат и защитните му възли,

електрозахранването, коефици-

ентът на полезно действие, наляга-

нията на входа и изхода и ред други

важни параметри. По тока на пом-

пения агрегат може да се предска-

же 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. Най-

често се ползва съществуващият

токов трансформатор за ампер-

метъра на силнотоковото ел. таб-

ло, за да има еднаквост на местни-

те показания и дистанционно отче-

тените, както и от гледна точка на

икономии.

Управление на помпени
агрегати

Управлението на помпените аг-

регати се извършва от радиотер-

миналите чрез помощни електроме-

ханични или електронни релета по

радиокоманда или от програмата за

местно управление. Релетата се

включват в оперативната верига на

контакторите на помпените агре-

гати и осигуряват включването и

изключването му . При управление-

то на помпения агрегат е задължи-

телно да се контролира от диспе-

черската система и сигнален кон-

такт 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

работа - „изключен“, „включен

ръчно“ и „дистанционно управле-

ние“, положението на който посред-

ством една от секциите също да се

следи от радиотерминала, респек-

тивно в диспечерския пункт. Ако към

агрегата има система за местна

автоматика, например по нивото

от черпателния и/или напорния во-

доем, превключвателят трябва да

има и положение „местна автома-

тика“, като двата режима - дистан-

ционно управление и местна авто-

матика, могат да работят съвме-

стно на положение дистанционно

управление.

Управление на
спирателни кранове и
вентили

Дистанционното управление на

спирателни кранове и вентили се

ползва широко в изградените систе-

ми за управление на водоснабдяване-

то и осигурява позиционното им

(отворено/затворено) или плавно

отваряне и затваряне. Чрез тях се

спира и пуска водата в определени

клонове от водоснабдителната мре-

жа, плавно и точно се регулира де-

битът и налягането дори в отдале-

чени точки от мрежата и въобще се

осигурява изпълнението на оптима-

лен технологичен режим. С дистан-

ционно управлявани спирателни кра-

нове се реализира режимът на водо-

подаване при недостиг и в най-голе-

мите градове.

Командите, които се изпращат за

управление на крановете, са три

вида: отворен/затворен (по крайни-

те изключватели), процентно отва-

ряне по потенциометър, манометър

или дебитомер и отваряне/затваря-

не за зададено време (например за

крановете без потенциометър).

При управлението на спирателни-

те кранове трябва да се имат пред-

вид и възникващите хидравлични

удари при бързо затваряне на крана,

особено при големи диаметри.

Специално внимание се обръща на

ползването на управлението на вод-

ните потоци чрез мембранни венти-

ли вместо чрез спирателни кранове.

Практиката показа, че те са по-

екология
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надеждни, а чрез поставянето на

магнет-вентил във веригата за об-

ратна връзка на клапана той може

да се управлява дистанционно, дори

само с енергията от малката акуму-

латорна батерия на радиотермина-

ла. С поставянето на няколко маг-

нет-вентила паралелно и регулира-

не с индивидуални кранчета на деби-

та 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 елект-

роенергия се реализира изключител-

но ефикасно чрез автоматизирана-

та система за дистанционно управ-

ление. Основните пътища за иконо-

мии са следните:

Икономия на върхова електрое-

нергия. Най-радикалното решение,

което се ползва в някои предприятия,

е поставянето на часовници в пом-

пените станции и пълно спиране на

захранването в часовете на върхо-

ва електроенергия. Такова грубо

решение рядко е оправдано, защото

неминуемо води до спиране на водо-

подаването 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 водо-

емите да се подържат на различно

ниво според часовата зона. Например

те да се напълват до 100% по време

на нощната тарифа, да се под-

държат на определено по-ниско ниво

според конкретния случай по време

на дневната зона и да се поддържат

на още по-ниско ниво според очаква-

ния разход по време на върховата

зона.

Пълно спиране на преливането

на водоемите. В повечето мрежи се

правят опити за решаване на въпро-

са с преливането на водоемите чрез

ползването на часовници в помпени-

те станции и поплавък-вентили и

контактни манометри. При използ-

ване на часовник не се отчита из-

празването или преливането на во-

доема, а още по-малко оптималното

му напълване според часовата зона

и икономията не може да бъде задо-

волителна. Поплавък вентилите,

които затварят вливната тръба на

водоема и повишават налягането в

напорния водопровод, за да се задей-

ства контактният манометър в

помпената станция, са ненадеждни

и много рядко се ползват. При по-

малка денивелация, респективно

налягане, се ползва само контактен

манометър, но точността и надеж-

дността и в този случай е ниска.

Единствен сигурен и точен начин е

дистанционното управление по ниво-

то в напорния водоем АСУВ. Особе-

но прост, ефикасен и широко прила-

ган за тези случаи е автономният

режим на работа на радиотермина-

лите.

Поддържане на оптимално наля-

гане във водопроводните мрежи.

Диспечеризацията е единствената

възможност за поддържане на опти-

екология
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мално налягане във водопроводните

мрежи през цялото денонощие, защо-

то само тя осигурява поддържане на

налягането в определена отдалечена

точка от мрежата чрез управление

на съоръженията в друга отдалече-

на точка. Алтернативата е самосто-

ятелен 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 мре-

жата се изграждат определен брой

точки за дистанционно измерване на

налягането. Така се получава пред-

ставителна картина за състоянието

на цялата мрежа и няма опасност в

една точка налягането да падне под

необходимия минимум или да се пока-

чи ненужно много. Поддържането на

оптималното налягане се извършва

посредством система от спирател-

ни кранове, помпи и вентили и води

до значителни икономии от вода по-

ради намаляване на течовете и загу-

бите при аварии, особено нощно вре-

ме. Наблюденията показват, че в

повечето водоснабдителни системи

у нас нощният разход на вода не се

отличава много от дневния. Причина-

та е, че намаляването на потребле-

нието на вода от абонатите води до

повишаване на налягането, а оттам

и до увеличаване на течовете в мре-

жата.

Икономия на електроенергия

чрез ползване на по-евтини водо-

източници.  В повечето водоснабди-

телни 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 близ-

ка перспектива и да се ползват из-

точниците, осигуряващи най-ниска

себестойност на водата.

Намаляване на загубите от ава-

рии, 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

открива и локализира течове в мре-

жата и преразходи на вода, свързани

с аварии и кражби. Системата позво-

лява бързо откриване на задръства-

ния 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 ав-

томатика не се справя със защита-

та на двигателите, отварянето и

затварянето на технологичните кра-

нове пред помпените агрегати след

пускането и спирането им. Повиша-

ването на технологичната дисципли-

на вследствие на непрекъснатия ди-

станционен контрол на съоръжения-

та, а оттам и на работата на пер-

сонала, също дава многостранен

ефект както чрез подобряване на не-

посредствената експлоатация на

съоръженията, така и чрез подобря-

ване на профилактиката, присъстви-

ето на обектите (чрез проследяване

на записите от системата за охра-

на) и т. н.

екология
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Xylem обяви старта на произ-

водството на новата серия не-

ръждаеми многостъпални хоризон-

тални помпи Lowara, специално

конструирани за битово и про-

мишлено приложение.

Новата помпа е-HM е базирана

на същия иновативен хидравличен

дизайн както популярната вече

многостъпална вертикална серия e-

SV. Новият модел има превъзходни

хидравлични характеристики и

КПД, които значително намаляват

разходите за поддръжка по време

на жизнения цикъл на помпата и

значително увеличават спестява-

нията от ел. енергия.  В комбина-

ция с честотното управление

Xylem Hydrovar новата помпа  е-HM

предлага допълнително до 30%

спестяване на ел.енергия в сравне-

ние с други аналогични модели.

Серията е-HM има дебит до

29 м3/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

на налягането до приложения в

областта на  отопление, венти-

лация, климатизация, миещи инс-

талации и водоподготовка.

Новата помпа е-HM се предлага

в два различни дизайна. Версията с

еднокомпонентен корпус е израбо-

тен без заваряване, което го пра-

ви идеален при ниско налягане и ма-

лък дебит. Версията с цилиндричен

дизайн на корпуса е идеална при ви-

соко налягане и голям дебит.

Освен всичко това новата е-

HM предлага на крайния потреби-

тел подобрена концепция по отно-

шение разходите за поддръжка,

като в нормални условия помпата

може да работи безпроблемно ми-

нимум 20.000 работни часа без

нужда от сервизиране.

 Оливие Ламари - глобален про-

дуктов 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.

Новите помпи е-HM имат пре-

възходно ниво на NPSH (нетна по-

зитивна смукателна височина) и

минимизирано аксиално натоварва-

не, което дава ефект в по-дълъг

живот на лагерите. Благодарение

на висококачествената стомана,

от която са изработени, новите

помпи са одобрени за питейни нуж-

ди съгласно стандартите WRAS/

ACS/ AS4020/ NSF61."

В промишлени приложения пом-

пата се предлага с множество оп-

ции, като различни материали на

изработка -AISI 304 или AISI 316,

допълнитена обработка на повър-

хностите - електрополиране или

пасивиране на неръждаема стома-

на AISI 316. Новите помпи е-HM

могат да бъдат изпълнени с О-

пръстени от EPDM, FPM или

Karlezо, както и с механични уп-

лътнения от графит, керамика

или силиконов карбид.

Помпата е-HM се предлага как-

то самостоятелно, така и в пом-

пена група, готова за подвързва-

не към водоснабдителната систе-

ма, както с фиксирани обороти,

така и с честотно управление с

променливи обороти.

Xylem пуска в производство
нова високоефективна
многостъпална помпа E-HM

Xylem пуска в производство
нова високоефективна
многостъпална помпа E-HM

платена публикация
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Енергийноефективни аерационни
системи с дифузори за фини мехурчета

С високо ефективните дифузери за

фини мехурчета Grundfos осигурява

цялостни индивидуални aериращи сис-

теми за пречистване на отпадъчни

води. Използвайки действителното

или стандартното ниво на кислоро-

да и данните за вашия резервоар, мо-

жем да проектираме и доставим сис-

тема, която съответства на специ-

фичната потребност от кислород на

всяка пречиствателна станция.

За изграждане на нови или обновя-

ване на съществуващи системи, на-

шите решения включват тръби и фи-

тинги, разклонения, крепежни елемен-

ти и дифузери. Широка гама от дифу-

зери и конструктивни материали фор-

мират основата на всяка индивиду-

ална система. Доставката включва

пълните работни чертежи и изчисле-

ния за производителността на сис-

темата.

Нашият списък с референции обх-

ваща проекти от 2000 - 35 000 дифу-

зери в промишлени и общински пречис-

твателни станции по целия свят.

Типични области на приложение:

•Процесни резервоари на общински

ПСОВ

•Процесни резервоари на индустри-

ални ПСОВ

•Стабилизиране на утайки

•Аеробно пречистване на води

•Постаерация

Осигуряване на
оптимална
производителност

За да предложим завършени реше-

ния за процесни резервоари, ние про-

извеждаме пълна гама миксери и фло-

умейкъри. За да гарантираме опти-

мално взаимодействие между дифу-

зерната система и миксерите/флоу-

мейкърите, разполагаме със специа-

лен екип, който извършва и анализи-

ра хидравличните симулации базира-

ни на динамика на флуидите (CFD) в

процесния резервоар. Това се прави,

за да се провери общата производи-

телност на системата и да се опти-

мизира инсталираното оборудване.

Равномерна аерация при
широк диапазон на
въздушния дебит

С богатата ни гама здрави и гъв-

кави дискови и тръбни дифузери, на-

шите системи могат да бъдат про-

ектирани така, че да освобождават

фини мехурчета в широк диапазон на

въздушния дебит. Чрез равномерното

освобождаване на мехурчета дифузе-

рите играят важна роля в ефектив-

ния пренос на кислород.

Гъвкавостта на мембраната га-

рантира, че дифузерът се затваря

плътно, когато спре подаването на

въздух. Това позволява включване/

изключване на системата за аера-

ция без риск от запушване на мем-

браните в SBR система или в зони

на едновременна нитрификация/де-

нитрификация.

Това означава, че подаването на

въздух може да бъде настроено та-

ка, че да отговаря на действителни-

те нужди, чрез мониторинг на кисло-

родната, амониевата или нитратна-

та концентрация, като по този на-

чин се минимизира консумацията на

енергия.

•Дифузерите са снабдени със стан-

дартни здрави EPDM мембрани. За

специални приложения за отпадъч-

ни води са на разположение други

мембранни материали

•Стабилни опори, разположени вър-

ху подсиления заден панел на дифу-

зера, и фиксиращ пръстен с трой-

на резба гарантират, че мембра-

ната няма да се освободи от дис-

ковия дифузер

•Конструкцията на дифузера и

мембраната гарантират равно-

мерна аерация и освобождаване

на мехурчета в цялата площ на

мембраната при широк диапазон

на въздушния дебит

•В мембраната е интегриран възв-

ратен вентил (наличен и като до-

пълнителен вентил), който пре-

дотвратява навлизането на утай-

ки във въздушните тръбопроводи

Бърз монтаж на място
За да се сведе до минимум време-

то за монтаж, системата за аерация

на Grundfos се доставя предварител-

но сглобена. Ние доставяме сглобе-

ните дифузерни системи на мястото

на монтажа в прецизно номерирани ку-

тии и детайлно описани. Така монта-

жът се превръща в лесна задача за

сглобяване на отделните елементи.

www.grunfos.bg

Енергийноефективни аерационни
системи с дифузори за фини мехурчета
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ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е осно-

вана 2002 г. и нейната дейност е

внос, доставка и инсталация на тех-

нически съоръжения за широк спек-

тър от промишления сектор както

и за проекти за опазване на околна-

та среда, като пречиствателни

станции за отпадна и питейна вода

и депа за обработка на твърди би-

тови отпадъци.

Основната ни продуктова линия

включва въздуходувки, вакуум помпи,

помпи за течности, филтри за теч-

ности, UV дезинфекция, оборудване

на ПСОВ и ПСПВ, както и  дегазира-

щи системи за събиране, отвежда-

не и изгаряне на газове от депа за

битови отпадъци.

ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД предс-

тавлява някои от най-добре познати-

те и международно признати произ-

водители на тази линия продукти и

осигурява пълна техническа поддръж-

ка от предварителната идея и пред-

ложение до реализацията на проекта,

както и поддръжка след продажбата,

незабавно обслужване от високо ква-

лифициран персонал, фирмата е в със-

тояние да предложи подходящи реше-

ния адаптирани към индивидуалните

изисквания на клиента.

В областта на околната среда,

Прайм Инженеринг ООД може да дос-

тави, инсталира и поддържа оборуд-

ване за екологични проекти като пре-

чиствателни станции за отпадъчни

води, питейна вода и санитарни депа

за обработка на твърди отпадъци.

В сферата на пречиствателни-

те станции компанията предлага

Archimedean (винтови) помпи, екрани,

ROOTS ВЪЗДУХОДУВКИ помпи и въз-

духодувки страничен канал, дифузо-

ри, вертикални и четкови аератори,

центробежни помпи, ексцентричен

винт помпи, дозиращи помпи, комп-

ресори за биогаз, инжектори за би-

огаз и UV дезинфекция.

В сферата на обработка на пи-

тейните води, компанията предла-

га филтри, дозиращи помпи, ROOTS

ВЪЗДУХОДУВКИ помпи и въздуходув-

ки страничен канал, както и UV де-

зинфекция.

В областта на санитарното депо-

ниране на

т в ъ р д и

отпадъци,

ф и рмата

предлага

съвременно

оборудване

за събиране, отвеждане и изгаряне на

газове от депа за битови отпадъци.

Прайм Инжене-

ринг ООД предс-

тавлява швей-

царската фирма

H o f s t e t t e r

Umwelttechnik

AG - световен

лидер в производ-

ството на изга-

рящи технологии

и системи дегазиращи сметищен газ,

биогаз, минни и промишлени газове.

Решнията и технологиите на

Hofstetter Umwelttechnik AG в области-

те на газ-технологиите и горящите

газове се прилагат навсякъде, където

е нужно да се съберат, транспорти-

рат или обезвредят горими газове. Ос-

новен приоритет на системите е да

работят перфектно за осъществява-

не на максимална безопасност и кон-

трол в отделянето на газ.

Компанията

е изключите-

лен представи-

тел на някой

от най-извест-

ните междуна-

родни произво-

дители на ши-

рока гама про-

дукти:

•HOFSTETTER (Швейцария) - обо-

рудване за улавяне и изгаряне на

газове

•ROBUSCHI (Италия) въздуходув-

ки, вакуум помпи, центробежни

помпи

•MAPRO (Италия) страничен канал

въздуходувки, аспиратори, био-газ

компресори

•SUPRATEC (Германия) мембранни,

въздушни дифузори

•PCM (Франция) винтови, перис-

талтични и дозиращи помпи

•TROJAN (Канада) UV дезинфекция

•SPAANS BABCOCK (Холандия) ре-

шетки, архимедови винтови пом-

пи 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) решет-

ки 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

ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
вашият партньор в
индустрията и екологията

ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
вашият партньор в
индустрията и екологията
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    роцесът на пречистване на

отпадните води включва няколко

етапа, като един от най-важните,

а същевременно и най-трудно из-

пълним,  е обработката на получени-

те утайки. Те представляват сери-

озен екологичен проблем поради

тяхното бързо загниване, което

създава опасност от замърсяване на

въздуха, почвите и водите. Подлага-

нето на утайките на допълнителна

обработка е именно с цел огранича-

ване на възможностите за замърся-

ване на околната среда и превръща-

не на органичните вещества,

съдържащи се в утайките, в безопас-

ни продукти. Процесът на обработ-

ка на утайките включва уплътнява-

не, стабилизиране на органичната

част, обезводняване, изсушаване,

изгаряне и използване.

Характеристики на
утайките

Поради различните източници на

отпадни води утайките често се

различават съществено по отноше-

ние на количество, състав и свой-

ства. В зависимост от произхода си

те съответно се подразделят на

битови, промишлени, селскостопан-

ски и дъждовни. В процеса на обра-

ботка утайките се подразделят на

пресни, първични, вторични и смесе-

ни. Като пресни се определят обра-

зувалите се утайки в пречиствател-

ната станция преди подлагането им

на допълнително обработване.

Първичните утайки са тези,  получе-

ни 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 про-

блем при обработката на утайките

е тяхната висока влажност. Влаж-

ността на първичните утайки обик-

новено варира в границите  от 93 до

95%, а на активните утайки във

вторичните утаители след биоба-

сейните обикновено е около 99-99,5%.

Това налага предвиждането на мер-

ки за тяхното обезводняване. Изпол-

Обезводняване
на утайки
от отпадни води

Dewatering of Sewage Sludge

П

Обезводняване
на утайки
от отпадни води
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зват се различни методи, като из-

борът на конкретен се определя

главно от гранулометричния състав

на дисперсната фаза и от връзката

на водата с частиците на твърда-

та фаза.

Водата в утайките
Обикновено водата, съдържаща се

в утайките, се подразделя на свобод-

на и свързана. Процентното съотно-

шение на двете фази обикновено е:

60-65% е свободната вода, свързана-

та е от порядъка на 30-35%. Свобод-

ната вода се отделя лесно, тъй като

тя не е свързана с твърдата фаза.

За нейното уплътняване и обезвод-

няване спокойно може да се разчита

на естествените гравитационни

сили. Отделянето на свързаната

вода обаче е значително по-трудно.

За отделянето й е необходимо изпол-

зването на специални методи като

вакуумна филтрация, центрофугира-

не, обработване на утайките с

филтър преси.

Основната цел на обезводняване-

то на утайките е намаляване на

обема им, с което се улеснява тях-

ното транспортиране и, съответ-

но, оползотворяване, изгаряне или

депониране. Обезводняването на

утайките може да бъде при есте-

ствени условия в изсушителни поле-

та и лагуни или чрез използването

на механични методи. Механичните

методи, от своя страна, често се

подразделят на статични и динамич-

ни. Към статичните методи обикно-

вено се включват вакуумната и на-

порната филтрация посредством

използването на различни видове

вакуумфилтри, филтърпреси и сито-

волентови преси. Динамичното обез-

водняване на утайките включва обез-

водняване посредством центрофуги,

циклони и сита. Според специалисти

ефектът от механичното обезвод-

няване може да се повиши,  ако утай-

ките се подложат на предварител-

на обработка.

Обезводняване в
естествени условия

Обезводняването на утайките в

естествени условия обикновено е в

изсушителни полета и лагуни. Изсу-

шителните полета представляват

подравнени земни участъци, обгра-

дени от страни със стени от сто-

манобетон или земни диги. Обезвод-

няването на утайките обикновено

протича в две фази – филтрация и

отвеждане на водата и изпарение,

като и двете фази започват еднов-

ременно.

В практиката се използват някол-

ко конструктивни решения на изсу-

шителни полата. Сред тях са поле-

та с естествена основа. Те могат

да бъдат със или без дренаж, но пред-

почитани са тези с дренаж. По-чес-

то срещани са полетата с изкустве-

на асфалтобетонна основа с дренаж.

Те са предпочитано решение при на-

личието на високи подпочвени води,

както когато не се допуска изпуска-

нето на дренажни води в почвата.

Други използвани решения са кас-

кадните полета с утаяване и

повърхностно отстраняване на

утайките и полета-уплътнители.

Полетата-уплътнители представля-

ват правоъгълни резервоари с водо-
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непропускливи дъна и околовръстни стени. Те са препоръ-

чват при обезводняване на разслояващи се утайки, обез-

водняването 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 усло-

вия този метод на обезводняване на утайките е пред-

почитан.

Обезводняването на утайките при естествени усло-

вия 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 обез-

водняване посредством филтруване или центрофугира-

не. Процесът филтруване обикновено включва използва-

нето 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 включ-

ва хоризонтално разположен въртящ се барабан, който

частично е потопен в утайките. Барабанът е с двойни

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 про-

цес 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 по-

лучава при използването на филтърпреси за обезводня-

ване на шлам с минерален произход. След обработката

получените утайки са с високо съдържание на сухо ве-

щество 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 обикно-

вено се посочват: висока степен на сухо вещество на

обезводнения кек; ниски експлоатационни разходи; нисък

разход на реагенти; удобство при монтаж и експлоата-

ция; дълъг експлоатационен срок.

Обезводняване на утайките чрез
центрофугиране

Този метод за обезводняване на утайките се основа-

ва на действието на центробежна сила, получена вслед-

ствие от въртенето на ротора на центрофугата.

Методът се счита за много подходящ при обезводнява-

нето на тежки утайки.

Основно центрофугите се подразделят на филтрува-

щи и утаителни, като в практиката към момента се

използват основно утаителни. Като критерии за класи-

фикация 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 обез-

воднените утайки обикновено варира в границите на 65-

75%. За постигането на по-добри резултати се препоръ-

чва 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 обезвод-

няване на утайките, с оглед на повишаване на ефекта

от механичното обезводняване, специалистите препоръ-

чват утайките да се подлагат на предварителна обра-

ботка (кондициониране). Под това понятие се разбират

всички мероприятия, които подобряват уплътнителни-

те 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.
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    амърсяването на въздуха e ос-

новен проблем на съвременното об-

щество. Борбата с основните му из-

точници е акцент в националната

политика на всички европейски стра-

ни, в това число и България. След

приемането на страната като

пълноправен член на Европейския

съюз (ЕС), държавните власти са

поели ангажимента България да спаз-

ва междинни тавани за годишните

емисии на някои замърсители, изпус-

кани 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 до-

пустими 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 окончател-

ното фиксиране на крайния срок за

влизането в сила на тези норми, а

именно 1 януари 2016 г. От декември

миналата година действа и Преход-

Контрол
на замърсяванията
в ТЕЦ

ният национален план (ПНП) за по-

етапно привеждане на големите го-

ривни 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 по-

голяма от 50 MW, в частност – на

нормите за допустими емисии на

вредни вещества. Преходният наци-

онален план дава възможност на ня-

кои големи горивни инсталации, кои-

то имат това право съгласно Дирек-

тивата, да се приведат по-късно в

съответствие с нейните изисквания.

В текста на Наредбата и техни-

ческите разпоредби към нея са опре-

делени

нормите за допустими
емисии (НДЕ) на серен
диоксид, азотни оксиди и
прах

Според текста в чл. 4 изпускане-

то на отпадни газове от ГГИ се из-

вършва организирано през комин,

състоящ се от една или повече от-

делни димни тръби, чиято височина е

изчислена така, че да не се нарушава

качеството на атмосферния въздух

в района на въздействие на горивна-

та 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 атмосфер-

ния въздух (ЗЧАВ). При определяне на

това въздействие се отчитат фоно-

вите нива на контролираните замъ-

рсители в района на въздействие на

инсталацията.

В случай на изграждане на нова ГГИ,

за която е вероятно да окаже значи-

телно въздействие върху околната

среда в друга държава-членка на Ев-

ропейската общност, министърът на

околната среда и водите осигурява

цялата необходима информация и про-

Контрол
на замърсяванията
в ТЕЦ

TPP pollution controlЗ
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веждане на консултации в трансграничен контекст спо-

ред 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 разрешител-

но за ползване преди 7 януари 2013 г., или чиито опера-

тори 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 приложе-

нието към Наредбата.

По искане на заинтересованите лица министърът на

околната среда и водите може да позволи за максима-

лен срок до 6 месеца изключение от задължението за

спазване на НДЕ за серен диоксид за инсталации, които

нормално използват единствено горива с ниско съдържа-

ние на сяра, в случаите, когато операторът на съот-

ветната инсталация не е в състояние да спазва тези

НДЕ поради прекъсване на доставката на такива гори-

ва, предизвикана от техния краен недостиг.

Наредбата позволява също така по искане на заин-

тересованите лица министърът на околната среда и

водите да позволи изключение от задължението за спаз-

ване на НДЕ в случаите, когато една инсталация, която

нормално използва само газообразно гориво, поради

внезапно прекъсване на захранването с газ по изключе-

ние 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 не-

забавно на Европейската комисия (ЕК).

Както вече бе споменато, според Преходния нацио-

нален план

съществуващи ГГИ могат да бъдат
освободени от спазване на нормите за
допустими емисии
и от задължението за спазване на степените на десул-

фуризация 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 околна-

та 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 екс-

плоатация 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 инста-

лации 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%, комбинира-

но съдържание на влага и пепел, превишаващо 60%, и

съдържание на калциев оксид в пепелта, превишаващо

10%, периодът на експлоатация е 32 000 експлоатаци-

онни часа.

За да влезе в сила обаче ПНП, до 1 януари 2016 г. ми-

нистърът на околната среда и водите трябва да изпра-

ти 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 се-

рен диоксид, азотни оксиди и прах. Освен това се изис-

ква 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 спаз-

ване на НДЕ, в случай че са изпълнени следните условия:

общата номинална входяща топлинна мощност на го-

ривната инсталация не надвишава 200 MW; първоначал-

ното разрешително за ползване на инсталацията е

издадено преди 27 ноември 2002 г. или операторът на

инсталацията е подал пълно заявление за разрешител-

но преди тази дата, и инсталацията е въведена в екс-

плоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г.; най-малко

50% от производството на полезна топлоенергия на

инсталацията, определено като плаваща средна стой-

ност за период от 5 години, се предоставя под форма-

та на пара или топла вода на обществена мрежа за
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централно отопление; до 31 декември 2022 г. се спаз-

ват 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 го-

ривните инсталации, за които се прилагат споменати-

те 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, информа-

ция за съотношението на производството на полезна

топлоенергия, предоставена под формата на пара или

топла вода на обществена мрежа за централно отопле-

ние, изразено като плаваща средна стойност за пред-

ходните пет години.

Мониторинг на емисиите
В техническите разпоредби към Наредбата се посоч-

ва, че концентрациите на SO2, NOх и прах в изпусканите

в атмосферата отпадни газове от всички горивни ин-

сталации, 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 използвано-

то 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 не-

обходимо да бъдат променени.

Непрекъснатите измервания включват измерване на

дебита, температурата, налягането, съдържанието на

кислород и водна пара в отпадните газове. Автоматич-

ните системи за измерване се контролират чрез пара-

лелни измервания с референтни методи поне веднъж

годишно. Операторът уведомява директора на съответ-

ната 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 стой-

ности се получават, като от измерените валидни сред-

ночасови стойности се извади стойността на съответ-

ния доверителен интервал.

Ден, в който повече от 3 средночасови стойности

са невалидни поради лошо функциониране или операции

по поддръжката на автоматичната система за измер-

ване, 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 сис-

тема за измерване.

В средата на м. август т. г. се проведе пресконференция, на която министърът на околната среда и водите заяви, че са предприети необхо-

димите 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 инста-

лации са се съгласили да прилагат такива мерки до края на годината", заяви министърът на околната среда и водите.
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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, серти-
фициращи редукции на въглеродни емисии и генериращи квоти
според международните стандарти. Нашите клиенти са основно
енергийни и индустриални компании от страните от Балкан-
ския полуостров, Централна и Източна Европа, но имаме парт-
ньори 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 уси-
лия на предоставянето на висококачествени услуги и изграж-
дането 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 тях-

ната търговия води началото си от подписването на Протоко-
ла 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

Моментът е изключително
подходящ за покупка на
квоти за емисии

Явор Василев, търговски директор на Карбон Финанс,
пред сп. Екология&Инфраструктура

г.). Необходимите инвестиции за ре-
дуциране на въглеродните емисии са
възможни чрез генерирането и търго-
вията на квоти емисии парникови га-
зове. 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 попа-
дат над 12 000 предприятия и авиокомпании. Подобни схеми дей-
стват 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 професи-
онални 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 бро-
кери като Карбон Финанс за осъществяване на въглеродните си
цели и търговия. Освен по-добрите ценови условия, които ще по-
лучат, те ще избегнат и редицата рискове, свързани с различ-
ните видове квоти и тяхната годност за предаване по приложи-
мото законодателство. Като допълнение ние предлагаме на на-
шите клиенти различни стратегии за активно управление на
въглеродните квоти като финансов актив, който им носи допъ-
лнителни 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 свръхпредлага-
нето 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 иконо-
мика 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 възпол-
зват от него, биха спестили значителни средства в бъдеще.

Какво представляват доброволните пазари на въглерод-
ни квоти?
В последните години опазването на околната среда и бор-

бата с климатичните промени се нареди сред приоритетите
на все повече компании от различни сектори, които на добро-
волни начала желаят да неутрализират влиянието на своята
дейност върху природата или т. нар. „въглероден отпечатък“.
Това най-често се осъществява чрез закупуване на еквивален-
тно количество квоти на Доброволните въглеродни пазари.
Доброволните редуцирани емисии са квоти, които са генери-
рани чрез проекти за намаляване на емисии и се предлагат от
фирмите, реализирали проекта. Има няколко различни сертифи-
кационни стандарта, одобрени от ООН, от които по-извест-
ните са Gold Standard, Verified Carbon Standard, REDD +, който
се използва за проекти за залесяване и опазване на горите. Кар-
бон Финанс предлага всички видове доброволни квоти, генери-
рани от различни типове проекти по целия свят – от вятърни
паркове в Турция, соларни печки за домакинствата в централ-
на Африка, до възстановяване на Хималайска гора в Непал. Освен
това консултираме и разработваме проекти за наши клиенти,
които генерират доброволни квоти, и съдействаме за тяхна-
та реализация на доброволните въглеродни пазари.

Моментът е изключително
подходящ за покупка на
квоти за емисии

Thе moment is ideal to purchase
emission quotas
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Наскоро Свилоцел, българският

производител на сулфатна избелена

целулоза и основното дъщерно дру-

жество на Свилоза, получи одобре-

ние за финансиране по ОП Конкурен-

тоспособност на българската ико-

номика 2007-2013 г. за четири инве-

стиционни проекта. Един от тях е

изграждане на „Инсталация за ин-

тегрирано третиране и оползотво-

ряване на производствени отпадъ-

ци“.

„През последните години са из-

вършени редица изследвания и тес-

тови изпитания на отпадъците с

неопасен характер, генерирани от

Инсталацията за производство на

целулоза, които потвърждават

възможността за оползотворяване-

то на дървесна пепел, калциев кар-

бонат и зелена луга под формата на

обединени продукти“, коментират

от предприятието.

„Предизвикателство за ръковод-

ството на фирмата днес е възмож-

ността да обогати производствена-

та гама, отговаряща на нуждите на

клиентите, като използва отпадъч-

Инсталация за интегрирано
третиране и оползотворяване
на производствени отпадъци
в Свилоцел

ните продукти от собственото си

производство. За целта ще е необ-

ходимо закупуването на оборудване,

представляващо нова технология -

"Инсталация за интегрирано трети-

ране и оползотворяване на производ-

ствени отпадъци", чрез която ще се

повиши производителността в пред-

приятието 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 момен-

та се депонират:

n Пепел от изгаряне на дървесни

кори – образува се в резултат от

работата на Котела за биомаса.

Пепелта от изгаряне на дървеси-

на се отделя от пространството

под решетката на горивната ка-

мера и от мултициклона за пречи-

стване на димните газове.

n Утайки от зелена луга (от опол-

зотворяване на отпадъчна луга) -

при промивката на зеления шлам

се отделят утайки от силикати,

калциев карбонат, въглерод, мине-

рални вещества, които не могат

да участват в технологичния

процес.

В резултат на изсушаването на

белия шлам, генериран от инстала-

цията 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 харак-

тер и в комбинация с калциевия кар-

бонат са подходящи за неутрализа-

тори и подобрители на кисели почви,

но поради изискванията на селскос-

топанската техника се налага тях-

ното 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 хло-

рид, сулфат и рядко нитрат. Дървес-

ната пепел има ясно изразен алкален

характер, което я определя като под-

ходящ продукт за третиране на ки-

сели почви. Благоприятна предпос-

тавка за това е и че тя съдържа из-

вестни количества хранителни еле-

менти в съотношение, което е било

и в дървесната маса.

Калцият трябва да преобладава,

но следва да се съпътства и от

известни количества калий и магне-

зий (както е в пепелта). Бедните на

калций почви имат слаба нитрифи-

кация, а тя е важен фактор за кул-

турното състояние на почвата.

Зелената луга като сухо веще-

ство съдържа 5-6 % органична маса,

17-18 % активен калциев и магнези-

ев оксид (разтворими във вода), 15-

16% 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 (разтвори-

ма) форма. Съдържанието на ос-

татъчна органична маса и сулфат-

на сяра са предпоставка за подобря-

ване на буферния капацитет на по-

чвените 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 отлич-

Integrated treatment and industrial waste recycling

installation at Svilocell

Инсталация за интегрирано
третиране и оползотворяване
на производствени отпадъци
в Свилоцел
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но буферно действие и неутрализи-

ра главно азотната киселина в по-

чвата, получена при небалансирано

торене с амониева селитра.

Друго възможно направление за

оползотворяване на калциевия карбо-

нат може да бъде производството

на неутрализатор и подобрител за

кисели почвите, тъй като природен

варовик(калциев карбонат) е тради-

ционно използван реагент за варува-

не на кисели почви.

Варуването с калциев
карбонат
е първото мероприятие за мобили-

зиране на съществуващите в почва-

та и допълнително внесени с торо-

вете хранителни соли. То засилва

ефекта им при физиологично кисели

почви. Освен това засилва и дей-

ствието 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 смесване-

то 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 необ-

ходимост поради изискванията на

използваната селскостопанска тех-

ника 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 съотноше-

ние на влаганите продукти в зави-

симост от индивидуалните потреб-

ности на клиентите и ще бъде с

капацитет 40 000 т/годишно.

От компанията споделят, че пре-

димствата на една такава инстала-

ция ще променят производствения

профил на фирмата на много по-ви-

соко ниво чрез затваряне на произ-

водствените цикли и постигане на

устойчиво развитие по опазване на

околната среда. Горепосочените

отпадъци ще се трансформират в

суровинен ресурс за производство-

то на подобрител за кисели почви,

който ще намери практическо при-

ложение в селското стопанство (зе-

меделието).

В страната прилагането на доб-

рите 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 минерал-

ни вещества, които растението е

използвало за своето развитие, но

те вече са в друга форма – около

25% от тях са във водоразтвори-

ма форма; по време на термично-

то третиране азотните компонен-

ти се разрушават и преминават в

газовата фаза. Зеленият шлам

(луга) също съдържа минерални и

органични вещества, които са под-

ходящи за подобряване на структу-

рата на почвата и запасите й от

хранителни вещества.

Оползотворяването на пепелта и

утайките от зелена луга дава

възможност за: намаляване на раз-

хода на редица стандартни суровин-

ни ресурси; да се минимизира коли-

чеството на депонираните отпадъ-

ци като същевременно се реализи-

рат икономически, екологични и

технологични ползи.

„Проведените агрохимически из-

питания показват, че може да се

очаква добивът на зелена маса и

селскостопанска продукция от об-

работени подкиселени площи да се

повиши с около 30%. Както показва

световната практика, третиране-

то с подобрителя-неутрализатор

ще възстанови продуктивността

на киселите почви най-малко за пет

години. При прилагане на неутрали-

затора и подобрителя за киселите

почви направените разходи за тях-

ното третиране ще могат да бъдат

компенсирани от селскостопански-

те производители от повишената

продукция още през първата годи-

на след третирането. Реализиране-

то на този проект ще бъде принос

и за постигане на по-голяма устой-

чивост в използването на отпадъ-

ците като вторичен суровинен ре-

сурс.

Поради естествени процеси и

небалансирано минерално торене в

страната значителна част от по-

чвите (над 40%) в България са с

различна степен на подкисляване.

Над 15% от почвите в България са с

висока степен на подкисляване, ко-

ето налага внасянето на различни

подобрители-неутрализатори за

нормализиране на почвената кисе-

линност и подобряване на тяхната

продуктивност. Направените изчис-

ления показват, че за тези почви е

необходимо внасянето на до 130 кг

на декар подобрители-неутрализа-

тори. Една от основните причини за

неприлагане на така нареченото

варуване за тази цел е отсъствие-

то на редовно производство на по-

добни подобрители в страната, ко-

ито да са подходящи за внасяне със

съществуващата тороразпръсква-

ща техника. Именно това налага

реализирането на производството

на гранулирани подобрители за неут-

рализиране 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 елемен-

ти“, коментират в заключение очак-

ванията си от Свилоза.
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    ред основните приоритети на

община Пловдив е правилното управ-

ление на околната среда в съответ-

ствие със законодателството, ме-

стните нормативни и стратегичес-

ки документи с цел създаване на

уютна среда за работа и почивка на

пловдивчани. „Твърдението, че гри-

жата за околната среда е от първо-

степенно значение, е видно при пре-

глед на основните проекти, които

администрацията е реализирала и

предстои да реализира“, доц. Стефан

Шилев, директор на дирекция Еколо-

гия и управление на отпадъците в об-

щина Пловдив.

Интегриран проект за
подобряване на водния
сектор в град Пловдив –
фаза I

Реализирането на проекта, финан-

сиран по линия на ОП Околна среда,

цели да осигури по-високо качество

на заустваните във водните тела

отпадни води. Той включва реконст-

рукция, рехабилитация и разширение

на водопроводната и канализацион-

ната мрежи и на пречиствателната

станция за отпадъчни води (ПСОВ)

– Пловдив. Очакваните ползи за жи-

телите на гр. Пловдив са свързани с

намаляване на загубите от водоснаб-

дителната мрежа и увеличаване на

капацитета на канализационната.

Ще бъдат подменени 23.5 км водо-

проводи и 30.3 км второстепенна

канализационна мрежа. Ще се изгра-

дят нови колектори с дължина 7.6 км.

Реконструкцията на самата ПСОВ

Ecological projects of Plovdiv municipality

Екологични проекти
на община Пловдив
Екологични проекти
на община Пловдив

С
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ще се състои в рехабилитация на

механичното стъпало, изграждане на

метан танкове за анаеробно трети-

ране на утайките, ефективно меха-

нично обезводняване чрез изгражда-

не на съвременно утайково стопан-

ство. Общата стойност на инвес-

тициите е около 142 млн. лв., от

които 126 млн. лв. европейско финан-

сиране по ОП Околна среда.

Цар Симеонова градина –
реконструкция и
обновяване и изграждане
на обществен подземен
паркинг в рамките на
съществуващото езеро

„Реконструкцията и обновяване-

то на Цар Симеоновата градина –

паметник на градинското и парково

изкуство, беше наложително поради

необходимостта да се повиши каче-

ството на отдих на гражданите и

да се върне обликът от създаване-

то й през 1892 г.“, коментира доц.

Шилев.

Проектът предвижда цялостна

реконструкция на детските пло-

щадки, изграждане на открит амфи-

театър с около 80 места за сядане

и детска сцена. Ще има ново градин-

ско обзавеждане, енергоефективно

парково осветление и ще се възста-

новят съществуващите питейни

фонтанки. Предвижда се създаване

на градински павилион по модел на

българския павилион на Първото из-

ложение. Ще бъдат реконструира-

ни „Фонтанът на Деметра“, както

и езерата „Жабките“, „Езерото с

рибките“, „Езерото с мечката“.

Предвижда се строителство на об-

ществен подземен паркинг под

съществуващото езеро в рамките

на бетоновото корито. В паркинга

ще има минимум 120 паркоместа, в

т.ч. 8 места за хора с увреждания.

Важно е да се подчертае, че с реа-

лизацията на този проект зелени-

те площи в парка ще бъдат увели-

чени с над 3 дка за сметка на пре-

оразмерените бетонови настилки и

конструкции, съществуващи в мо-

мента.

Проектът се осъществява по ОП

Регионално развитие, приоритетна

ос 1: Устойчиво и интегрирано град-

ско развитие, операция 1.4: Подобря-

ване на физическата среда и превен-

ция на риска, схема BG161PO001/1.4-

09/2012 Зелена и достъпна градска

среда. Общата му стойност е 11 098

000 лв., от които 4 750 000 лв. фи-

нансиране 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 гради-

на се намира в непосредствена бли-

зост до р. Марица в парк „Отдих и

култура“. Проектът за реконструк-

цията 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. Разширя-

ването и обновяването на пловдив-

ския 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 животни-

те. През втория етап ще се изгра-

дят киносалон и терариум. Реконст-

рукцията и разширението значител-

но ще повишат посещаемостта на

парка и неговите атракции.

Реализирането на проекта при-

ключва до края на 2014 г. с финанси-

ране от бюджета на община Плов-

див.

Мониторинг на околната
среда в община Пловдив

„Тъй като състоянието на окол-

ната среда има пряко отношение

към отдиха и работната среда на

гражданите, дирекция „Екология и

управление на отпадъците“ реали-

зира 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 ат-

мосферния въздух (КАВ) и качество-

то на водите на р. Марица. Той

обхваща два етапа: Визуализация на

акустичен мониторинг и Визуализа-

ция на мониторинг на въздух и води.

Първият етап е вече реализиран. В

интернет страницата на община

Пловдив може да бъдат наблюдава-

ни в реално време стойностите на

акустичното натоварване измере-

ни 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 ка-

чеството на водите на р. Марица.

В допълнение към стойностите на

КАВ ще се приложи и модел за пре-

нос на замърсителите (със съот-

ветните концентрации) в съответ-

ствие с метеорологичните показа-

тели и отделяните емисии на те-

риторията на града. По този начин

ще бъде възможно да се правят

краткосрочни прогнози за състояни-

ето на КАВ за алармиране на насе-

лението при нужда.

Реализацията на проекта ще при-

ключи до края на т. г., а финансира-

нето 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. Техно-

логията, която френската фирма

Tecsem Sarl е използвала, се осно-

вава на метода на компостиране на

органичната част на отпадъците и



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 3/2013 47



48 брой 3/2013  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

инфраструктура

сепариране на рециклируемите от-

падъци. В обхвата на предприятие-

то влизат: "Инсталация за биологич-

но разграждане по закрит способ",

"Депо за неопасни отпадъци" и "Ин-

сталация за сепариране". Изгражда-

нето на предприятието за прера-

ботка на отпадъците с първа клет-

ка от депото възлиза на 37 107 354

лв. Средствата са осигурени от

републиканския бюджет и от бюд-

жета на община Пловдив. Капаци-

тетът на съоръжението по КР е 125

000 т/г., а депонираното количе-

ство е до 30% от постъпващия на

входа отпадък. Оползотворяването

и рециклирането на сепарираните

отпадъци, екологосъобразното тре-

тиране на биоразградимите от-

падъци и получаването на стабили-

зирана органична фракция използва-

на за рекултивация са големите

ползи за околната среда и жители-

те на общините – членове на Реги-

онално сдружение Шишманци. С

работата на предприятието се

постигат заложените цели в Наци-

оналната стратегия за управление

на отпадъците, а именно: 1) нама-

ляване на количествата на отпадъ-

ците, подлежащи на депониране; 2)

отделят се рециклируеми и оползот-

ворими компоненти от битовия

отпадък – хартия и картон, пласт-

маса, стъкло, метал, текстилни

отпадъци; 3) органичните отпадъ-

ци попадат в Инсталацията за био-

логично разграждане по закрит спо-

соб, 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

Проектът цели ефективно и ус-

тойчиво 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 ус-

тойчивост на околната среда чрез

намаляване на употребата на лич-

ни автомобили, а оттам и за нама-

ляване на емисиите, вкл. на концен-

трациите на PM10 с 1.5 µg/m3 и на

NO2 с 3.0 µg/m3. Общата стойност

на проекта възлиза на 44 306 947.25

лв., от които 41 463 596 лв. са без-

възмездна финансова помощ, а

2 843 351 лв. е собственият принос.

Договорът беше сключен на 2 юли

2012 г. със срок на изпълнение 36 ме-

сеца.

Проектът включва следните ком-

поненти: 1) система за управление

на градския транспорт; 2) доразви-

ване на мрежата от велоалеи на гр.

Пловдив с нови 42 км; 3) светофари

и контрол – подмяна на светофарни-

те уредби със светодиодни и осъще-

ствяване на дистанционен монито-

ринг, детектори на кръстовищата

ще регулират движението в зависи-

мост от трафика с предимство за

движение на обществения транс-

порт. Освен всичко това ще се въве-

де онлайн система на управление на

трафика, електронно таксуване и

GPS-системи в градските автобуси

и електронни информационни табе-

ли по спирките.
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       егодните за употреба бате-

рии и акумулатори са важен източ-

ник на вторични суровини поради

съдържанието на ценни метали като

Ni, Co, Pb, Zn, Mu и др. Рециклиране-

то им има както икономически, така

и екологичен ефект поради намале-

ния разход на енергия в сравнение с

енергията, необходима за добив на

метали от метални руди и ограни-

чаването на вредните емисии в

атмосферата. Организирането на

системи за събиране на батерии и

акумулатори е необходимо условие за

постигане на съответствие с изис-

кванията на директива 91/157/ЕС.

Оползотворяването и обезвреждане-

то на тези отпадъци при спазване

на нормативните изисквания ще

доведе до намаляване на общото

количество на тежки метали,

съдържащи се в битовите отпадъ-

ци и ще понижи рисковете при съоръ-

женията за обезвреждане на бито-

ви отпадъци.

Прилагането на схемите за раз-

делно събиране се организира основ-

но на базата на принципа за „отго-

ворност на производителите“. Про-

изводителите и вносителите на

батерии и акумулатори имат

възможности да изпълнят задълже-

нията си индивидуално или чрез ко-

лективни организации по оползотво-

ряване. Заплащането на продуктови

такси и въвеждането на депозитни

системи са сред икономическите

механизми за подпомагане на прила-

гането на практиките по рециклира-

не и оползотворяване на батериите

и акумулаторите.

Съществуват разнообразни схеми

за разделно събиране и третиране на

отпадъците от батерии и акумула-

тори от домакинствата: събиране

от мобилни пунктове по предвари-

телно приет график; събиране от

стационарни общински или други

събирателни пунктове; събиране на

специфични отпадъчни потоци от

магазини и обществени сгради; съби-

ране директно от всяко домакинство

на предварително обявени дати ня-

колко пъти годишно и др.

Нормативна рамка
В началото на тази година бе

приета нова Наредба за батерии и

акумулатори и за негодни за употре-

ба 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 пускане-

то на пазара на батерии и акумула-

тори и за разделното събиране,

транспортирането, съхраняването,

предварителното третиране, рецик-

Наредба
за батерии и
акумулатори и за
негодни за
употреба батерии
и акумулатори

Н

Batteries and unsalable batteries ordinance

Наредба
за батерии и
акумулатори и за
негодни за
употреба батерии
и акумулатори
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лирането, оползотворяването и/или

обезвреждането на негодни за упот-

реба батерии и акумулатори (НУБА).

Наредбата се прилага за всички ви-

дове батерии и акумулатори незави-

симо от тяхната форма, обем, тег-

ло, състав или употреба при пуска-

нето им на пазара и маркирането им;

уредите, в които са вградени бате-

рии и акумулатори, по отношение на

изискванията за отстраняване на

батериите и акумулаторите; негод-

ните за употреба батерии и акуму-

латори.

Съгласно новата наредба иконо-

мическите оператори в областта са

задължени да намалят съдържание-

то на тежки метали в батериите и

акумулаторите и да създадат сис-

теми за разделно събиране, предва-

рително третиране, рециклиране и

оползотворяване на НУБА.

Изисквания към
пусканите на пазара
батерии и акумулатори

Нормативният документ забраня-

ва 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

прилага по отношение на ПБА, пред-

назначени за употреба в аварийни и

алармени системи, аварийно освет-

ление; медицинско оборудване; без-

жични електрически инструменти.

При производството на батерии-

те производителите са задължени

да предприемат мерки за улеснява-

не на предварителното третиране,

оползотворяването и рециклирането

на негодните за употреба батерии

и акумулатори; да подобрят каче-

ството на батериите и акумулато-

рите с оглед ограничаване на вред-

ното им въздействие върху околна-

та среда през целия им жизнен цикъл

и да намалят съдържанието на опас-

ните вещества за сметка на

съдържанието на по-малко замърся-

ващи вещества, особено като замес-

тители на живака, кадмия или оло-

вото.

Лицата, които пускат на пазара

портативни и автомобилни батерии

и акумулатори, са длъжни да марки-

рат с етикет капацитета им в

съответствие с правилата на Евро-

пейската комисия. Ако батериите и

акумулаторите пристигат на тери-

торията на Република България от

друга държава членка на Европейс-

кия съюз и/или се внасят вече мар-

кирани с обозначенията по този

раздел, лицата, които ги пускат на

пазара, се освобождават от задъл-

жението да ги маркират повторно.

Събираемост и
рециклиране на НУБА

Лицата, които пускат на пазара

ПБА, са длъжни да осигурят събира-

нето 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 про-

цент е 100, а за индустриалните -

25 на сто от количеството пусна-

ти на пазара батерии и акумулато-

ри. Събирането и съхраняването на

портативни и/или автомобилни

НУБА се извършват в затворени спе-

циализирани съдове, отговарящи на

следните изисквания: да бъдат ус-

тойчиви спрямо веществата,

съдържащи се в батериите и акуму-

латорите, и материалът, от който

са изработени, да не взаимодейства

с тях; да осигуряват вентилация на

въздух; да бъдат обозначени с над-

пис „Негодни за употреба батерии и

акумулатори“.

Събраните батерии и акумулато-

ри се предават за предварително

третиране, рециклиране и/или опол-

зотворяване. 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; ре-

циклиране 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 тегло-

то на другите НУБА.

Съоръжения за
третиране на НУБА

Съоръженията за третиране на

НУБА се проектират, изграждат и

експлоатират при спазване на мини-

малните технически изисквания на

наредбата, като се вземат мерки за

ограничаване до минимум на ръчни-

те операции и предотвратяване на

всяко неблагоприятно въздействие

върху човешкото здраве и околната

среда. Операциите по отделяне на

електролита от автомобилни и ин-

дустриални НУБА се извършват след

приемането им в съоръженията за

третиране, а на индустриални НУБА

могат да се извършват и на място-

то на образуването им в съответ-

ствие с приложение № 4 на норма-

тивния документ.

Негодните за употреба батерии

и акумулатори се подлагат на опе-

рации по раздробяване и разделяне на

подлежащи и неподлежащи на рецик-

лиране и/или оползотворяване от-

падъци.

Подлежащите на рециклиране и/

или оползотворяване отпадъци се

предават на лица, притежаващи

разрешение за рециклиране или опол-

зотворяване на НУБА. Неподлежащи-

те на рециклиране и/или оползотво-

ряване 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 контейне-

ри, отговарящи на изискванията на

наредбата. Площадките и съоръже-

нията за третиране се разполагат

върху участъци с непропускливо и ко-

розивноустойчиво покритие.

За обработка на напускащите

съоръжението течни потоци, вклю-

чително отпадъците от неутрали-

зацията на електролита, дъждовна-

та вода, промивни води от работни-

те площи и др., на площадката се

осигурява подходящо пречистване

преди заустването им или съоръже-

ние за оползотворяване и/или обез-

вреждане на електролити. Площад-

ките за разполагане на съоръжения-

та 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 тре-

тиране се оборудват със специал-

на система за газоулавяне, която

филтрира въздуха, като отстраня-

ва съдържащите се в него прахови

частици и не допуска надвишаване

над пределнодопустимите нива на

концентрацията на токсични газо-

ве.

Изисквания към
операции, извършвани
при третиране на
автомобилни и
индустриални НУБА

Електролитът се отстранява от

батериите и акумулаторите, за

които това е технически възмож-

но, с оглед да се предотврати пос-

ледващото замърсяване на отпадъ-

ците, получени при раздробяването

на НУБА. Съхранява се в корозивно-

устойчиви съдове и резервоари. Раз-

дробяването на автомобилни олов-

ни НУБА се извършва механизирано

в затворени съоръжения, без да се

използват ръчни манипулации. От-

делните отпадъци от тях се сепа-

рират въз основа на плътността им

чрез използване на хидросепарация

или други методи, като отново не

се допускат ръчни манипулации.

След демонтажа на индустриал-

ни НУБА се допускат и ръчни мани-

пулации за допълнително разглобява-

не и раздробяване с цел улесняване

на транспортирането им. Възможно

е прилагането на допълнително раз-

дробяване за намаляване размера на

отпадъците.
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      згарянето е един от методи-

те за преработка и оползотворява-

не на отпадъците. Посредством из-

гарянето се постига редуциране на

общия обем на отпадъците и се

намалява тяхната токсичност. Ма-

кар този метод да не се препоръчва

и предпочитано решение да е рецик-

лирането, в определени случаи той

се явява най-подходящото решение.

Такъв например е случаят с опасни-

те отпадъци. Най-общо като опас-

ни могат да се определят отпадъ-

ците, чийто състав създава риск за

околната среда и за човешкото здра-

ве. Източниците могат да бъдат

както различни отрасли от промиш-

леността, така и битът. Самите

отпадъци могат да бъдат в течна,

твърда или газообразна форма, как-

то и под формата на утайки.

Изгарянето на отпадъците про-

тича при много високи температу-

ри, което позволява пълното им обез-

вреждане, а също така дава възмож-

ност да се намали негативното

въздействие на продуктите от го-

ренето върху околната среда. То се

извършва при спазване на съответ-

ната технология и в специално пред-

назначени за целта инсталации, ко-

ито е необходимо да отговарят на

съответните изисквания.

Изисквания към
инсталациите

Условията и изискванията за из-

граждането 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 предотвра-

тяване, намаляване и/или ограничава-

не в максимално възможна степен на

замърсяването на околната среда,

включително на изпусканите в резул-

тат на изгарянето емисии на вредни

вещества в атмосферния въздух,

почвите, повърхностните и подзем-

ните води, и произтичащият от тях

риск за човешкото здраве. В наред-

бата се посочва, че инсталациите за

изгаряне се проектират, изграждат

и/или експлоатират по начин, осигу-

ряващ достигането на такава сте-

пен на изгаряне, при която съдържа-

нието 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 необходима-

та степен на изгаряне, се допуска из-

ползването на подходящи методи за

предварително третиране на от-

падъците като натрошаване, разпра-

шаване, смесване или други. Също

така е необходимо всяка отделна пещ

в рамките на инсталацията за изга-

ряне да се оборудва с не по-малко от

една спомагателна горелка. Инстала-

циите за изгаряне и инсталациите за

съвместно изгаряне се оборудват със

системи за автоматично преустано-

Изгаряне на опасни
отпадъци

Hazardous waste incineration

И

Изгаряне на опасни
отпадъци
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вяване на подаването на отпадъци в

тях. Получените отпадни газове се

изхвърлят през комини, чиято височи-

на се определя в съответствие със

съществуващите нормативни разпо-

редби. Препоръчително е осигурява-

не на възможност за оползотворява-

не на получената топлина.

Сред основните изисквания е и

инсталациите за изгаряне,  и инста-

лациите за съвместно изгаряне на

отпадъци да се оборудват със сред-

ства за измерване, като се използ-

ват измервателни методи, осигуря-

ващи мониторинг на установените

с наредбата задължителни техни-

чески параметри, условия за експло-

атация, 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,

със или без оползотворяване на от-

делената 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 предва-

рителна обработка на отпадъците;

системите за захранване с отпадъ-

ци, гориво и въздух; котлите; инста-

лациите за пречистване на отпадъ-

чните газове; инсталации за трети-

ране и съхраняване на остатъците

от изгарянето и на отпадъчните

води; комини; устройствата и сис-

темите за контрол на процесите на

изгаряне и за регистриране и наблю-

дение на условията на изгаряне.

Под инсталация за съвместно

изгаряне се има предвид всяка непод-

вижна или подвижна инсталация,

чието основно предназначение е

производството на енергия или на

материални продукти, в която се

изгарят отпадъци с оглед на опол-

зотворяването им като основно или

допълнително гориво или с оглед на

тяхното обезвреждане.

Като термичното третиране на

отпадъците се определя тяхното

изгаряне чрез окисляване, както и

процеси като пиролиза, газификация

или плазмени процеси, доколкото ве-

ществата, получени от тези проце-

си, се изгарят впоследствие. Като
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предимства на термичното трети-

ране на отпадъците могат да се

посочат пълното обеззаразяване на

отпадъците, възможност за оползот-

воряване на отделената топлина,

възможност за производства на теч-

ни и газообразни горива, например при

пиролиза на отпадъците и други. Сред

най-често прилаганите в практика-

та методи е изгарянето на отпадъ-

ците чрез екзотермично окисление

или инсенерация. То обикновено про-

тича при температура от порядъка

на 400-1600 °С и при непрекъснато

подаване на отпадъци и горива. Чрез

инсинерацията се постига намалява-

не на обема на отпадъците от по-

рядъка на 96% от първоначалния им

обем, като по този начин значител-

но се намалява необходимостта от

площи за депониране. Инсенерацията

с оползотворяване на отделената

топлина при изгарянето на отпадъ-

ците е една от възможните техно-

логии за производство на енергия от

отпадъци. Широко прилагана е и ин-

сенерацията без оползотворяване на

отпадната топлина.

Използвани конструкции
пещи

Изгарянето на отпадъците

обикновено протича в инсинерато-

ри. Съвременните инсинератори са

високотехнологични съоръжения, в

които се изгарят промишлени и би-

тови отпадъци, медицински отпадъ-

ци, газови и течни отпадъци, отпадъ-

ци от химическата и нефтопрера-

ботвателна промишленост, отпадъ-

ци с ниска радиоактивност от ядре-

ната енергетика и други. Допуска се

един инсинератор да се използва за

изгарянето на различни отпадъци,

които са близки по състав. Обикно-

вено конструкцията на инсинерато-

рите се съобразява с вида на изга-

ряния отпадък. Целта е работа на

инсинератора,  гарантираща пости-

гането на висока ефективност и

ниско съдържание на вредни веще-

ства в отпадните димни газове в

съответствие с нормативните

изисквания.

В процеса на експлоатация на

инсинераторите приложение нами-

рат различни конструкции като спо-

ред специалисти в последните годи-

ни при проектирането на инсинера-

торите 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 горене-

то. Към пещите без скара се включ-

ват пещи за топене на шлака при

висока температура като пламъкова

камера, вагрянка, топилен циклон.

Използват се и специални методи за

изгаряне, към които се включват

методите за окисление под налягане

във влажна среда.

Инсинератори за
медицински отпадъци

Медицинските отпадъци са от

отпадъците, които подлежат на из-

гаряне, тъй като носят висок риск за

околната среда и хората. Сред нало-

жилите се решения за изгаряне на

медицински отпадъци са инсинерато-

рите с пиролитичен технологичен

цикъл. Обикновено те включват две

горивни камери – първична и вторич-

на. Първичната горивна камера се

явява основна. В нея отпадъците се

изгарят при температура от порядъ-

ка 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, обик-

новено 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 про-

тичане на процеса обаче е необходи-

мо да се следят редица параметри,

сред които: температурите на

първичната и вторичната камера,

скоростта на горивните газове, ско-

ростта на подавания въздух, негово-

то количество и видът на потока и

други. Необходимо е също така за

димните газове да се осигури допъл-

нително нискотемпературно изгаря-

не, за да се постигне пълното им

окисляване и неутрализация.

Преработването на отпадъците

посредством изгаряне има своите

положителни и отрицателни стра-

ни. 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 скъпострува-

що оборудване. Също така отпадни-

те продукти от изгарянето на някои

отпадъци все още представляват

опасност за околната среда.
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Като част от Европейския съюз,

България ще трябва да се включи в

спазване на изискванията от нова-

та рамкова Директива 2008/98/ЕО,

свързани с управлението на отпадъ-

ците и в частност изграждането на

системи за разделното им събиране.

Новият Закон за управление на от-

падъците задължава всички населе-

ни места с над 5000 жители и курор-

тните селища да разполагат със

системи за разделно събиране на би-

тови отпадъци от домакинствата.

Предвижда се и задължително раз-

делно събиране на отпадъците от

търговски, административни и про-

изводствени обекти.

Мева България предлага множест-

во решения в съответствие с изис-

кванията на Директива 2008/98/ЕО

относно отпадъците. При нас може

да намерите широка продуктова га-

ма съдове за разделно събиране на от-

падъци - съдовете за външно ползва-

не и различни модификации кошове за

вътрешно ползване. Освен стандар-

тните комплекти кошове за събира-

не на хартия, стъкло и пластмаса,

предлагаме и съдове за събиране и

транспортиране на опасни отпадъ-

ци, за събиране на използвани луми-

несцентни осветителни тела, за съ-

биране на излезли от употреба елек-

троуреди и батерии, както и широка

гама съдове за биоотпадъци.

Наши клиенти са: общински и ко-

мунални организации, производстве-

ни предприятия от всички браншове,

хипермаркети, търговски фирми и

фирми, предлагащи услуги, а също та-

ка и частни лица. Приоритет за нас

е професионалното обслужване и

непрекъснатата комуникация с кли-

ентите, от които винаги черпим об-

ратна информация. Мева България

ЕООД отделя особено внимание на

това клиентите да бъдат удовлет-

ворени от предлаганите продукти в

дългосрочен план. Ние основно дър-

жим на качеството, което за тези

13 години се е доказало и наложило

на пазара. Качество, с което комп-

ромиси не може и не трябва да се

правят.

Дружеството Мева България ЕО-

ОД 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, газо-

ви уреди и дихателна техника. Око-

ло 1/3 от произвежданите продук-

ти от гореизброените основни нап-

равления включват различни изде-

лия от полимери. Част от този

асортимент са над 400 вида кош-

чета и съдове за отпадъци.

Мева България предлага над 400
решения за управление на отпадъците
Мева България предлага над 400
решения за управление на отпадъците
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  ециклирането се приема за един

от най-ефективните начини за пре-

работване 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 количе-

ството 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, ко-

ито се явяват много ценен, а в

същото време и изчерпаем ресурс,

рециклирането позволява значител-

но намаляване на енергийните раз-

ходи за добив и производство, нама-

лява са замърсяването на водата и

въздуха и се пестят ценни природ-

ни ресурси. Производството на про-

дукти от рециклирани метали, може

да спомогне за намаляване на необ-

ходимата енергия до 95%, в сравне-

ние с производството на същите

продукти от нов материал. За мно-

го ефективно се счита рециклира-

нето на метални отпадъци от го-

леми метални съоръжения като ко-

раби, автомобили и други. Част от

Рециклиране на
метали

металните отпадъци са и от мно-

го ценни и скъпи метали като напри-

мер отпадъците от мед - проводни-

ци, тръби и други, рециклирането на

които спестява средства. В също-

то време при преработка, метали-

те съхраняват своите свойства и

могат да бъдат преработвани мно-

гократно без това да оказва влия-

ние върху техните характеристи-

ки.

Металите – черни и
цветни

Известно е, че металите са руд-

ни полезни изкопаеми добива и пре-

работването на които е свързан със

значителен разход на енергия. Те

основно са твърди вещества, изклю-

чение прави живакът, които нами-

рат широко приложение в промишле-

ността и бита, за производство на

различни изделия, поради добрите си

физични и химични свойства. Харак-

теризират се с много добра елект-

ро- и топлопроводимост, ковкост и

пластичност.

Металите основно се делят две

групи – черни и цветни. Към черни-

те метали се отнасят предимно

желязото и неговите сплави. От-

падъците от черни метали съответ-

но включват предимно стоманени и

чугунени материали, като стомана-

та е един от най-често рециклира-

ните. 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 от-

падъци. Също така рециклирането на

стоманата спестява и немалко енер-

гия. Енергията, необходима за про-

изводството на стомана от рецик-

лирани материали, е с до около 60%

по-малко в сравнение с производ-

ството й от желязна руда. По тази

причина голяма част от предприяти-

ята, произвеждащи стомана, изпол-

зват и известно количество скрап

в процеса на производство.

Също така стоманата може да се

рециклира многократно без да про-

меня качеството и здравината си.

Към групата на отпадъците от

цветните метали се включват от-

падъците от всички останали мета-

ли - 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 отли-

чава от тази на останалите мета-

ли. Също така ценните и скъпи цвет-

Metal recycling

Р

Рециклиране на
метали
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ни метали принципно много рядко

биват изхвърляни, поради което те

почти на създават проблем. От

цветните метали основно се рецик-

лира 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 механич-

ната обработка на цветни и черни

метали и сплавите им, бракуваните

машини, съоръжения, детайли и кон-

струкции от производствен, стро-

ителен или битов характер, с изклю-

чение на опасните отпадъци. Като

отпадъци от черни и цветни мета-

ли с битов характер се определят

отпадъци от черни и цветни мета-

ли, получени в резултат на жизнена-

та дейност на хората по домовете,

в административни, социални и об-

ществени сгради. Към тях се прирав-

няват и отпадъците от черни и

цветни метали, получени от търгов-

ски обекти, занаятчийски дейности,

обекти за отдих и забавления.

За да бъдат подходящи за рецик-

лиране металните отпадъци е необ-

ходимо да отговарят на определени

изисквания, които са регламентира-

ни в национални стандарти, класи-

фикатори на метални борси, митни-

чески класификатори, технически

условия на преработватели. Услови-

ята се отнасят предимно за приме-

сите на дадения метал.

Преработка на
металите

На рециклиране подлежат рецик-

лируеми метални отпадъци, включи-

телно остатъчни суровини от про-

изводствените процеси в стомано-

леярни и леярни и други металообра-

ботващи предприятия. Процесът

включва няколко етапа. Към предва-

рителната подготовка на метални-

те отпадъци се включват процеси

като сортиране, нарязване, пресова-

не, като те зависят и от вида на

метала. Например преработването

на цветни метали може да включва

обеззаразяване и радиационен конт-

рол, рязане, премахване на органич-

ни остатъци, сортиране, раздробя-

ване, 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 от-

падъци като автомобилни части

често се нарязват на по-малки, до-

като металният скрап с много мал-

ки размери често се събира и пресо-

ва заедно, което спомага за предот-

вратяване 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 претопя-

ва в специални пещи. След претопя-

ването металът се пречиства, като

един от най-често използваните

методи е електролизата. Получени-

ят метал се използва за производ-

ството на нови продукти.

Използвани съоръжения в
етапите на преработка

Основен етап от подготовката

на отпадъците е сортирането. При

сортирането на метали за извлича-

нето на металните предмети с

малки и средни размери обикновено

за черни метали се използват лен-

тови магнитни сепаратори, а за

цветните метали - сепаратори с

вихрови токове. Принципът на рабо-

та на лентовите магнитни сепара-

тори се основава на използването на

много мощни магнити, които привли-

чат металите. В зависимост от

големината на отпадъците се изпол-

зват магнитни сепаратори със

съответната мощност на магнита.

Сепараторите с вихрови токове се

считат за много подходящи при сор-

тирането на цветни метали. Прин-

ципът им на работа се основава на

създаването на високочестотно

променливо магнитно поле вслед-

ствие от бързо въртящ се, ексцент-

рично разположен магнитен полюс.

Това поле поражда вихрови токове в

неферитните метали, противопо-

ложни на собственото магнитно

поле на частиците. Така неферит-

ните 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 устрой-

ство във вид на кутия, състояща се

от блокове постоянен магнит. Създа-

деното магнитно поле изтегля желя-

зото от потока отпадъци, които

преминават под блока.

За извличане на стоманосъдържа-

щи частици в производствените

линии често се използват и висящи

магнитни сепаратори. Стоманосъ-

държащите фракции се привличат

от магнита и с помощ на въртяща-

та се около магнита лента.

Приложение намират и сепарато-

ри на основата на неодимови магни-

ти, електромагнитни сепаратори и

други.

За пресоване на металите се из-

ползват различни конструкции пре-

си. Сред често използваните при

обработката на метали са брикети-

ращите преси. Използват се за бри-

кетиране 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 съще-

ствува опасност от замърсяване на

металните отпадъци с микроскопич-

ни феритни частици, идващи от

инструменталната екипировка. Тези

частици биха могли да създадат

проблеми при рециклирането.

За раздробяване на метала широ-

ко използвани са металните трошач-

ки. С тях успешно се натрошава

широк кръг от метали. За нарязване

на големи метални отпадъци се из-

ползват 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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        Европейския съюз всяка го-

дина се отделят значителни сред-

ства за финансиране на транспорта

и за въвеждане на интелигентни

транспортни системи (ИТС). Инова-

циите и целевите инвестиции в

пътната инфраструктура са стиму-

лирани от Директива 2010/40/ЕС.

В тази връзка все повече държа-

ви въвеждат електронни системи за

събиране на пътни такси (ETC), по-

знати като тол такси, с цел пови-

шаване на приходите за покриване на

разходи, свързани с трафика, за уп-

равлението на движението и за опаз-

ване на околната среда. В допълне-

ние, инфраструктурата и данните

от ЕТС системите осигуряват иде-

ална платформа за внедряване на

бъдещи ИТС приложения, като се

започне от събиране на данни за

управление на трафика до предоста-

вяне на мобилни услуги на пътните

потребители.

Статистиката показва, че дваде-

сет и две държави членки събират

тол такси от тежкотоварните ав-

томобили за определена част от

Системи
за електронно
таксуване на
пътни
потребители

тяхната пътна мрежа, а

дванадесет държави член-

ки - от частните леки

автомобили. Пътищата с

тол такса в ЕС имат обща

дължина около 72 000 кило-

метра, 60% от които са

оборудвани с електронни

системи за пътно таксу-

ване, а 40% са обхванати

от системи за винетни

такси. Днес над 20 милио-

на потребители на пътни-

те мрежи - автомобилис-

ти или автомобилни пре-

возвачи на товари, са або-

нати на електронни сис-

теми за пътно таксуване.

Въвеждането на електронни систе-

ми за събиране на пътни такси под-

помагат икономическия растеж и про-

сперитет, които от своя страна спо-

собстват за безпроблемното, бързо

и безопасно движение на стоките и

гражданите в целия Съюз. За тази цел

са необходими добре разработени,

поддържани и ефективно управлява-

ни инфраструктури. У нас ИТС сек-

торът също притежава сериозен по-

тенциал.

Винетните системи са
преходен инструмент за
таксуване

Като начин за улесняване на фи-

нансирането и управлението на

пътните инфраструктури, ЕТС сис-

темите са препоръчвани от Евро-

пейския съюз, защото предлагат

възможност за таксуване на превоз-

ните средства по по-гъвкав начин и

позволяват прилагането на полити-

ки за начисляване на инфраструктур-

ни разходи. Приходите от тол так-

си могат да бъдат използвани за

покриване на разходите за експлоа-
Tolling systems

В

Системи
за електронно
таксуване на
пътни
потребители
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тация, поддръжка и развитие на

пътната инфраструктура за разли-

ка от обвързаните с времето на

ползване винетни такси, осигурява-

щи 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 използ-

ват 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 систе-

ми за таксуване) въвежда два важни

аспекта в таксуването за използва-

не на пътната инфраструктура –

надежден контрол и справедливост.

Професионалният контрол пред-

ставлява комбинация от автоматич-

на и ръчна проверка на правилното

заплащане на тол таксите и осигу-

рява последващи доказателства

срещу нарушителите. Справедливо-

стта при таксуване означава, че

потребителите плащат, докато

шофират, за броя километри, изми-

нати 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-ви-

соката такса за използването й.

Функционални
особености на тол
системите

От гледна точка на функционал-

ността електронната тол система

разделя пътищата, за които се съби-

ра пътна такса, на таксувани учас-

тъци. 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

участък, в зависимост от дължина-

та на участъка, масата на автомо-

била, 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 меж-

ду системата и потребителя, и по-

ради това бива добре приета от

повечето потребители.

Технологии за
електронно събиране на
тол такси

Понастоящем съществуват ня-

колко 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-важни-

те фактори при проектирането на

системата. Целта е да се избере

технология, която гарантира макси-

мална рентабилност чрез осигурява-

не на високи приходи и ниски общи

разходи през целия период на експ-

лоатация на системата.

В момента се използват три ос-

новни технологии за електронно

събиране на тол такси (ETC):

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 техно-

логия (GNSS) и мрежи за мобилна

комуникация (GSM/GPRS);

n Видео базирана технология за

автоматично разпознаване на ре-

гистрационни табели (ANPR).

ЕТС системите неизменно въвеж-

дат и насърчават спазване на прин-

ципите "потребителят плаща" и

"замърсителят плаща". Пътните

такси, тоест тол таксите, типът

превозни средства (например в

съответствие с техните екологич-

ни показатели и амортизационно

въздействие) и/или дори времеви

показател (например конкретен час)

представляват справедлив и ефек-

тивен начин да се прилагат тези

принципи. Те предлагат равнопоста-

веност при заплащането и подават

до пътните потребители правилни

ценови сигнали. С други думи, те

могат да повишат приходите, необ-

ходими за поддържане и развитие на

пътната инфраструктура, за управ-

ление на търсенето на транспорт-

ни услуги (например намалявайки

часовете на върхово натоварване на

трафика или влияейки върху избора

на вида транспорт) или за насърча-

ване използването на екологично

чисти превозни средства.
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