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ВиК секторът получава 60 млн. лв. за подпомагане на регионалното инвестиционно
планиране Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и министърът на

регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова подписаха договор за
безвъзмездна финансова помощ по проект „Подпомагане регионалното инвестици-
онно планиране на отрасъл ВиК“. Първият проект, финансиран по Оперативна про-
грама „Околна среда 2014-2020 г.“, е с бюджет близо 60 млн. лв. и цели да превърне
отрасъла в устойчив, ефективен, отговарящ на европейските екологични стандар-
ти и финансово жизнеспособен. В рамките му се предвижда изпълняването на
проектите за изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за 14
обособени територии, обслужвани от консолидирани ВиК оператори.

„Водната реформа включва три основни стълба – окрупняване на водната инф-
раструктура във всички 28 области на страната, превръщането й в публична
собственост и управление от един воден оператор във всяка област на базата на
генерален план“, съобщи министър Павлова по време на церемонията.

До момента в 16 области вече има консолидирани дружества и избран оператор,
с който предстои сключване на договор, а в четири договорите вече са подписани.
В 8 от останалите области пък е заявена готовност за консолидиране и сключване
на договор. За всяка една от тези области ще бъде изготвено регионално предин-
вестиционно проучване, което ще се финансира по проекта. Операторите ще могат
да кандидатстват с апликационни форми за подобряване на водоснабдяването.

Връчиха годишните награди „Инвеститор в околната среда“
Българският форум на бизнес лидерите за 13-и път връчи годишните награди за

отговорен бизнес „Инвеститор в околната среда“ на официална церемония, която
се състоя на 25 февруари т. г. в София Хотел Балкан. В инициативата за корпо-
ративна социална отговорност участваха общо 63 компании с общо 93 проекта,
осъществени през 2015 г. Министърът на околната среда и водите Ивелина Васи-
лева връчи наградите на отличените инвеститори в екокатегорията. Първа награ-
да в категорията „Инвеститор в околната среда“ бе връчена на Девня Цимент за
проекта „Реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на клин-
кер и цимент в завод Девня Цимент“. Второ място взе Лидл България със своя
проект „Дай шанс на балканката“, а третата награда бе връчена на Солвей Соди
за проекта „Нова вакуумна дестилационна група“.

„Впечатляващо е, че номинираните в тази категория са все повече – двоен ръст
за година. Благодаря на всички ви, че се грижите за природата, защото грижата
за нея не е спиране на икономическата дейност, а намиране на устойчиви решения“,
каза министър Василева по време на церемонията.

София подготвя кандидатура за „Европейска зелена столица“
София подготвя кандидатура за „Европейска зелена столица“, стана ясно по

време на церемонията във връзка с обявяването на Любляна за зелена столица на
2016 г. По време на церемонията кметът на София Йорданка Фандъкова се срещна
с кмета на Любляна Зоран Янкович, който сподели опита си в подготовката на
града за зелена столица и реализираните проекти. Центърът на словенската
столица е затворен за автомобили, а в него се движат градски обществени елек-
тромобили, обясни Зоран Янкович.

Любляна е седмият носител на титлата „Европейска зелена столица“ след Сток-
холм, Хамбург, Витория-Гастейс, Копенхаген, Нант и Бристол. София от своя страна
продължава да инвестира в екологичен градски транспорт, а през 2019 г. градът ще
има три действащи метро линии, посочи Йорданка Фандъкова. С изпълнението на
третата линия, което започна тази година, се очаква намаление на вредните емисии
в размер на 90 хил. тона годишно и на трафика с 22%. Сред останалите екопроекти
и инициативи, които се изпълняват в столицата, са инсталациите за производство
на електроенергия и компост от отпадъци, инвестициите в енергийната ефектив-
ност на общински сгради и рекултивацията на стари депа за битови отпадъци.
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ДПРАО и ФОЗС организираха кръгла маса за управлението на радиоактивни отпадъци
от АЕЦ Кръгла маса, посветена на управлението на радиоактивни отпадъци (РАО), ге-

нерирани от АЕЦ, се състоя на 16 февруари т. г. в Козлодуй. Организатори на
събитието бяха Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДПРАО) и Фон-
дация за околна среда и земеделие (ФОЗС). „Подобни срещи и дебати наистина
трябва да се случват, защото въпросите по управлението на РАО са съществени
и те трябва да получават отговори. Няма нерешими въпроси“, заяви изпълнител-
ният директор на ДПРАО Дилян Петров.

Участие във форума взеха представители на Комисията по енергетика, Мини-
стерството на енергетиката, Националния център по радиобиология и радиацион-
на защита, ФОЗС, МОСВ, МЗ, БАН и МВР. Сред темите, обсъдени в рамките на
кръглата маса, бяха безопасното извеждане от експлоатация на спрени ядрени
мощности и изграждането на национално хранилище за ниско- и средноактивни
РАО, принципите и законодателството за предоставяне на информация на граж-
данското общество, както и насърчаването на съвместното участие в изработ-
ването на стратегии и политики по управлението на РАО.

Екопак обяви Пловдив и Пещера за най-зелени общини на 2015 г.
Община Пловдив и община Пещера бяха обявени за най-зелени общини за изми-

налата 2015 г. в първото издание на конкурса „Най-зелена община“, организиран от
Екопак България. Целта на инициативата бе да отличи най-добрите еко проекти,
насочени към повишаване ефективността при разделното събиране на отпадъци
от опаковки.

Общо 24 общини-партньори на Екопак взеха участие в конкурса, който се про-
веде в три категории, в зависимост от обхванатото население на общините –
малки общини с население до 20 000 жители, средни общини с население между 20
000 и 100 000 жители и големи общини с население над 100 000 жители. Община
Пловдив спечели първо място в категория „Голяма община“ с награда 25 000 лв. с
проект за повишаване ефективността на системата за разделно събиране на
отпадъци от опаковки в районите Централен и Тракия. Община Пещера бе награ-
дена с 15 000 лв. в категория „Средна община“ за своето участие в конкурса с
проект за повишаване на контрола и опазване на системата за разделно събиране,
както и популяризирането й сред населението на общината.

Проектите са избрани за победители в своята категория заради съответстви-
ето им с изискванията за иновативен подход, устойчивост, екологична ефектив-
ност и социална приемливост, както и повишаването на информираността на
населението за ползите от разделното събиране на отпадъци.

Нов екологичен ISO стандарт за земеделски машини
Международната организация по стандартизация (ISO) публикува нов стандарт,

който очертава принципите на устойчивото развитие, приложими за тракторите
и земеделската и горска техника, съобщиха от Българския институт за стандар-
тизация. ISO 17989-1:2015 „Трактори и земеделска и горска техника – Устойчивост
- Част 1: Принципи“ е предназначен да помогне на конструктори и производители
на този вид техника да интегрират принципите, практиките и съображенията за
устойчиво развитие в своите организации и процеси. Стандартът осигурява на
производителите насоки кои аспекти на устойчивостта да вземат предвид при
отчитане спецификата на своята организация и на жизнения цикъл на продуктите.
Приложим е основно за оборудване, използвано в производството на храни, влакна,
горива и дървесина, предназначени за човека и животновъдството.

„Разработката на продукта и използването му през целия му жизнен цикъл може
да има значително въздействие върху качеството и устойчивостта на околната
среда, в която функционира. Предприемането на мерки за намаляване въздействи-
ето при проектиране и разработване на продукта е важен фактор за устойчивост
на околната среда“, обясняват от ISO.

Световната банка и МРРБ сключиха договор за консултантски услуги във ВиК сектора
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и

постоянният представител на Световната банка за България Тони Томпсън подпи-
саха споразумение за консултантски услуги в областта на ВиК сектора на 23 фев-
руари т. г. Споразумението „Разработване на стратегия за финансиране, повишаване
ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК и укрепване на регулатор-
ния капацитет“ ще бъде финансирано по проект „Подпомагане на ефективността,
управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“ с 3 млн. лв. в рамките
на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Предвижда се извършването на
сравнителен анализ на ВиК операторите с цел подобряване качеството на ВиК
услугите и изработването на указания за преглеждане и система за ефективен
мониторинг на бизнес плановете на операторите за периода 2017-2021 г.

Световната банка ще съдейства на правителството в изготвянето на стра-
тегия за финансиране на ВиК отрасъла както в средносрочен, така и в дългосрочен
план, оптимизиране на капиталовите и оперативни разходи на ВиК операторите и
разработване на механизъм за реинвестиране на известна част от приходите от
ВиК услуги.
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Пета международна конференция „Регулиране на ВиК услугите“
Петото издание на международната конференция „Регулиране на ВиК услугите“,

организирана от Асоциацията по ВиК услуги на Република Македония (ADKOM), ще
се проведе от 25 до 28 май т. г. в Охрид, Македония.

Основната цел на международната конференция е да проучи различните възмож-
ности за модернизиране на регулирането на водния сектор в Македония за насърча-
ване на устойчивите комунални услуги, които опазват околната среда, като в
същото време осигуряват надеждно водоснабдяване и услуги за повторно използ-
ване на отпадъчни води, обясняват организаторите на събитието. По време на
форума са предвидени конструктивни дискусии, които да предоставят отлични
възможности за заетите във ВиК сектора да научат за най-добрите налични прак-
тики и технологии, както и да разберат за последните технически нововъведения
в областта на водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите.

Изграждат 1200 метра канализация на кв. Виница във Варна
Започна работата по изграждането на битова канализация в квартал „Виница

север“, Варна. Инвестицията по проекта е в размер на 474 000 лв., осигурени от
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУ-
ДООС), като с тях се предвижда изграждането на общо седем канализационни
клона, или 1200 м. На официалната церемония по стартирането на проекта
присъстваха кметът на Варна Иван Портних, заместник-кметът Христо Иванов,
районният кмет на „Приморски“ Петя Проданова, както и жители на Виница.

„До момента сме подменили изцяло канализацията с всички отклонения към
къщите. Приключва изграждането на тротоарите и велоалеята, другата седмица
започва полагането на асфалт“, заяви Иван Портних по време на събитието.

Със средства от ПУДООС вече са завършени други седем отклонения на кана-
лизационната мрежа, припомни още Портних.

Френският министър на околната среда стана председател на COP21
Френският министър на околната среда Сеголен Роаял обяви назначението си

за председател на 21-aта Конференция на ООН за климатичните промени (COP21)
на 18 февруари т. г. Тя ще замести бившия френски министър на външните работи
и международното развитие Лоран Фабиюс, който се оттегли от поста заради
задълженията си като председател на Конституционния съвет.

„Президентът Франсоа Оланд предложи да заема позицията и аз приех“, заяви
Сеголен Роаял в ефира на френската телевизия iTELE. След промените във френ-
ското правителство от 11 февруари, длъжностите на Роаял включват и „Между-
народни отношения относно климата“. Франция ще задържи председателството
на COP21 до 7 ноември т. г., когато е откриването на 22-рата сесия на Конфе-
ренцията в Маракеш.

Международно B2B изложение за пречиствателни технологии IWE 2016
Международното B2B изложение и конференция в областта на пречиствателни-

те технологии за питейни и отпадъчни води Istanbul Water Expo (IWE) ще се проведе
от 1 до 3 септември т. г. в Истанбул, Турция. Istanbul Water Expo ще събере на едно
място широка гама от най-новите технологии и разработки в областта на устой-
чивото оползотворяване на водните ресурси, управлението на водите, пречиства-
телните технологии за питейни и отпадъчни води и повторната им употреба.

„През 2014 г. Турция се класира на 24-о място по отношение на атрактивност
за преки чуждестранни инвестиции, а до 2050 г. се очаква да бъде 9-ата по голе-
мина икономика в света. Турция е и един от най-големите пазари в света за
решения за питейни и отпадъчни води според доклади на ЕС. Около 33,9 млрд. евро
ще бъдат инвестирани в страната до 2023 г. за нови и рехабилитационни проек-
ти“, обясняват организаторите от ITE Turkey.
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   комаркировката е доброволна

инициатива за сертифициране на

екологичните показатели на продук-

ти и услуги. За присъждането на

сертификат, тези продукти и услуги

следва да отговорят на специфични

критерии за редуциране на въздей-

ствието им върху околната среда,

разработени за всяка от продукто-

вите групи. Екомаркировката на ЕС

съответства на дефиницията на

Международната организация по

стандартизация за екомаркировка

тип 1. Това означава, че тя е добро-

волна инициатива, основаваща се на

различни критерии, в рамките на ко-

ято независима трета страна дава

правото на използване на маркиров-

ката като доказателство за добри-

те екологични показатели на един

продукт по време на целия му жизнен

цикъл. Намаляването на въздействи-

ето на продуктите и услугите върху

околната среда се оценява от момен-

та на производството им, през упот-

ребата, до крайното им обезврежда-

не. Това прави екомаркировката на ЕС

изключително надеждна. Критериите

за оценка се разработват по прозра-

чен начин с участието на учени, не-

правителствени организации и дру-

ги заинтересовани страни.

Логото на екомаркировката на ЕС

гарантира на потребителите, че

продуктът, който те купуват, оказ-

ва по-малко въздействие върху при-

родните ресурси, отколкото другите

подобни продукти, предлагани на па-

зара. Според проучване на

Eurobarometer от април 2009 г., 40%

от анкетираните са запознати с ев-

ропейската схема за екомаркировка.

Повече от 80% от запитаните потре-

бители заявяват, че обръщат внима-

ние на екологичните аспекти на про-

дуктите, а 47% процента търсят ло-

гото на екомаркировката. Това е

доказателство за определящата роля

на тази схема за поведението на

пазаруване. Към настоящия момент

схемата е приложима за всички про-

дукти и услуги, с изключение на хра-

ни, напитки, фармацевтични продук-

ти и медицински устройства. Досе-

га са сертифицирани хиляди продук-

ти от голямо разнообразие продукто-

ви групи, включително текстилни

изделия, детергенти и обекти за ту-

ристическо настаняване. От внедря-

ването на екомаркировката от Евро-

пейската комисия през 1992 г. до

септември 2015 г. са сертифицира-

ни 44 771 продукта и услуги. По пос-

ледни данни в България правото за

ползване на екомаркировката на ЕС

е присъдено от Министерството на

околната среда и водите на 3 орга-

низации за общо 18 техни продукта.

Създадена е електронна база данни,

която съдържа всички продукти и

услуги, носещи логото на европейс-

ката екомаркировка. В нея потреби-

телите могат да търсят по произ-

водител и по продуктова група.

Продукти и критерии
Критериите за екомаркировката

на ЕС се основават на екологични-

те показатели на продуктите, като

се отчитат най-новите стратеги-

чески цели на Общността в облас-

тта на околната среда. Те опреде-

лят на какви екологични изисквания

трябва да отговаря даден продукт,

за да може да носи екомаркировка-

та на ЕС. При определянето на та-

кива критерии се вземат предвид

най-значителните въздействия

върху околната среда, по-специално

въздействието върху изменението

на климата, върху природата и био-

разнообразието, потреблението на

енергия и суровини, генерирането на

отпадъци, емисиите във всички ви-

дове среда, замърсяването чрез фи-

зични въздействия и употребата и

изпускането на опасни вещества.

Сред другите фактори, които се от-

читат при разработването на кри-

териите, е заместването на опас-

ни вещества с по-безопасни или

употребата на алтернативни мате-

риали или изработка, когато това е

технически осъществимо. Такива са

и потенциалът за намаляване на

въздействието върху околната сре-

да, дължащо се на трайността и

възможността за повторна употре-

ба на продуктите, нетният екологи-

чен баланс между ползите и тежес-

тите за околната среда, включител-

но и аспекти на здравето и безопас-

ността, на различните етапи от

жизнения цикъл на продуктите.

В случаите, когато е подходящо,

се вземат предвид и социалните и

етични аспекти, например чрез по-

зоваване на приложими международ-

ни конвенции и споразумения. Обръща

се внимание и на установените кри-

терии за други екологични маркиров-

ки, особено официално признати на

национално или регионално равнище,

екологичните маркировки, отговаря-

щи на изискванията на БДС EN ISO

14024:2004 тип 1, когато съществу-

ват такива за съответната група

продукти, с оглед засилването на си-

нергии. Доколкото е възможно се сле-

ди и за изпълнение на принципа за

намаляване на изпитването върху

животни.

Решения на Европейската комисия

за установяване на екологични кри-

терии има за следните 35 продукто-

ви групи: промишлени и институци-

онални перилни детергенти; промиш-

лени и институционални детерген-

ти за автоматични съдомиялни ма-

Европейска схема
за екомаркировка

Е

Европейска схема
за екомаркировка
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шини; универсални почистващи сред-

ства и почистващи средства за

санитарни помещения; детергенти

за съдомиялни машини; детергенти

за ръчно миене на съдове; перилни

детергенти; сапуни, шампоани и

балсами за коса; абсорбиращи про-

дукти за лична хигиена; смазочни

материали; санитарни арматури; бои

и лакове за вътрешно и външно бо-

ядисване; подобрители на почвата;

растежни среди; термопомпи; свет-

линни източници; персонални ком-

пютри; преносими компютри; теле-

визори; копирна и графична хартия;

хартия тип „тишу“; печатни изде-

лия; вестникарска хартия; матраци;

мебели от дърво; дървени подови

настилки; текстилни подови настил-

ки; твърди настилки и облицовки;

обувни изделия; текстилни изделия;

къмпинг услуги; туристическо на-

станяване; оборудване за получава-

не на изображения; промивни тоа-

летни; изделия от преработена хар-

тия; водогрейни топлоизточници.

Критериите се преразглеждат

средно на всеки четири години, за да

бъдат отразени технически инова-

ции като еволюцията на материали-

те, производствените процеси,

технологиите за ограничаване на

емисиите и промените в пазара. По

този начин производителите и по-

требителите могат да бъдат сигур-

ни, че екомакировката на ЕС съот-

ветства на най-високите екологич-

ни показатели. Критериите за

присъждане на екомаркировка на

универсални почистващи препарати,

например, контролират токсичнос-

тта за водни организми, биоразгра-

димостта на повърхностно актив-

ни вещества, съдържанието на ве-

щества или смеси, които са изклю-

чени или ограничени за употреба,

ароматни вещества, летливи орга-

нични съединения, фосфор и др.

За водогрейни топлоизточници се

разглеждат характеристики като

минимална енергийна ефективност,

вид на хладилен агент и второсте-

пенен хладилен агент, максимално

допустими емисии на парникови га-

зове, азотен оксид, въглероден оксид,

органичен газообразен въглерод,

прахови частици и съдържанието на

опасни вещества и смеси.

Процедура по присъждане
на екомаркировка на ЕС

За екомаркировката на ЕС могат

да кандидатстват производители,

вносители, доставчици на услуги,

търговци на едро и дребно. Търгов-

ците на едро и дребно могат да

кандидатстват само за продукти,

които се предлагат на пазара под

тяхната собствена търговска мар-

ка. Операторите, желаещи да изпол-

зват европейската екомаркировка,

подават заявление до компетентния

орган, който за България е МОСВ. То

може да обхваща един продукт или

гама от продукти, независимо от

това колко на брой различни наиме-

нования или марки се използват за

този продукт/тези продукти. Зато-

ва заявителят следва да докладва

всички търговски наименования или

вътрешни референтни номера на

производителя на въпросния продукт

или продукти в процеса на подаване

на заявление. Когато се кандидат-

ства за присъждане на екомаркиров-

ка на формулиран продукт, всички

химични вещества и смеси, използ-

вани в продукта, трябва да се пред-
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ставят като част от заявлението.

Ако съгласно критериите за екомар-

кировка на ЕС е необходимо производ-

ствените обекти да отговарят на

определени изисквания, те трябва да

бъдат изпълнени във всички обекти,

в които се произвежда съответни-

ят продукт. За доказване съответ-

ствието на екологичните показате-

ли на продукт се изисква извършва-

нето на изпитвания. Компетентни-

те органи признават с предимство

изпитванията в лаборатории, акре-

дитирани по БДС EN ISO/IEC

17025:2006. До два месеца след по-

лучаването на заявлението, компе-

тентният орган оценява продукта

спрямо критериите, проверява дали

документацията е пълна и уведомя-

ва оператора при нужда от допълне-

ния.

Цената на екомаркировката на ЕС

е възможно най-ниска за заинтере-

сованите фирми. Разходите за

присъждане на европейската екомар-

кировка и годишните такси могат да

варират за различните продуктови

групи. Отстъпки се правят на мал-

ки и средни предприятия, микропред-

приятия и компании от развиващи-

те се страни. За фирми, регистри-

рани по схемата на Общността за

управление по околна среда и одит

(EMAS), таксата за кандидатства-

не е намалена с 30%, а за тези сер-

тифицирани по ISO 14001 – с 15%.

В случай че притежателят на ли-

ценза иска да разшири гамата на

обхванатите в него продукти, след

като вече е била присъдена екомар-

кировка на ЕС, важат няколко усло-

вия. Когато се изисква разширение

с нови вътрешни референтни номе-

ра/търговски наименования на про-

изводителя, при което не се засяга

съответствието с критериите,

съответната информация следва да

се изпрати на компетентния орган.

След извършването на преглед и ако

заявлението бъде одобрено, компе-

тентният орган издава преработен

лиценз, в който са добавени нови/

допълнителни вътрешни референт-

ни номера/търговски наименования

на производителя. Разширение или

изменение с нови технически харак-

теристики, при което се засяга

съответствието с критериите

(например нови материали), трябва

да бъде одобрено от компетентния

орган, преди те да бъдат използва-

ни. Добавянето на нови доставчи-

ци или заместването на такива

също следва да бъде одобрено от

компетентния орган, след като му

се предостави актуализиран списък

на доставчиците и подходяща доку-

ментация, доказваща съответ-

ствието им с критериите.

Проверка на
съответствието

Операторите носят отговорност

за това продуктите или услугите, на

които е била присъдена екомаркиров-

ка на ЕС, винаги да остават в съот-

ветствие с определените критерии.

След като е предоставен лиценз за

екомаркировка на ЕС, притежателят

на лиценза е длъжен да поддържа до-

кументацията на заявлението в ак-

туален вид. Когато са необходими

непрекъснати изпитвания или измер-

вания, операторите са отговорни за

архивирането на резултатите от

изпитванията и воденето на друга

съответна документация. Невинаги

се налага тази документация да бъде

изпращана на компетентния орган,

освен когато съществува изрично

изискване това да се направи, но тя

трябва да бъде на разположение по

всяко време при поискване.

В случай че продуктът престане

да е в съответствие с критерии-

те в който и да е момент от пери-

ода на валидност на лиценза за еко-

маркировка на ЕС, това трябва да

бъде докладвано на компетентния

орган незабавно, заедно с обяснение

за причините за несъответствие-

то. Компетентният орган взема ре-

шение какви действия да предприе-

ме, например искане за допълнител-

ни измервания, временно прекратя-

ване на лиценза и др. Компетентни-

ят орган има правото да предприе-

ме всички необходими проучвания, за

да наблюдава текущото съответ-

ствие на притежателя на лиценз с

критериите за екомаркировка на ЕС

и с условията за използване и клау-

зите на договора. За тази цел ком-

петентният орган може да изиска

всички съответни документи, необ-

ходими за доказване на това съот-

ветствие. Освен това компетент-

ният орган може във всеки един мо-

мент и без предизвестие да изиска

достъп до помещенията на предпри-

ятието.
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   зискванията за управление на

отпадъците от опаковки в ЕС се

определят с Директива 94/62/ЕС за

опаковките и отпадъците от опаков-

ки. Тя поставя и цели за тяхното

рециклиране и оползотворяване. В

отговор на условията на Директива-

та в повечето от държавите-членки

са въведени системи, базирани на

принципа на „отговорност на произ-

водителя“. При тях производителите

приемат обратно отпадъците от

опаковки, организират свои системи

за обратно приемане, или участват

в общи системи за връщане на от-

падъчни опаковки. В някои европейс-

ки страни има създадени общински

схеми за връщане на отпадъците от

опаковки. В други държави членки на

ЕС са въведени системи за обратно

връщане и депозитни схеми, например

за опаковки от напитки. Резултати-

те от събраните отпадъци показват,

че тези схеми се реализират успеш-

но и стимулират връщането на изпол-

званите опаковки. Така се постига

редуциране на количеството им в

общия поток битови отпадъци и до-

стигане на изискваните от рецикли-

ращите предприятия нива за каче-

ство и чистота.

Директивата е транспонирана в

българското законодателство чрез

Закона за управление на отпадъци-

те и Наредбата за опаковките и

отпадъците от опаковки. Национал-

ният план за управление на отпадъ-

ците за периода 2014-2020 г. опре-

деля следните цели за отпадъците

от опаковки:

n не по-малко от 60% от теглото

на отпадъците от опаковки тряб-

ва да бъдат оползотворени или из-

горени в инсталации за изгаряне

на отпадъци с оползотворяване на

енергията;

n не по-малко от 55% и не повече от

80% от теглото на отпадъците

от опаковки трябва да бъдат ре-

циклирани, като се рециклира не

по-малко от: 60% от теглото на

отпадъците от опаковки от

стъкло; 60% от теглото на от-

падъците от опаковки от хартия

и картон; 50% от теглото на

отпадъците от опаковки от мета-

ли; 22,5% от теглото на отпадъ-

ците от опаковки от пластмаси,

при чието рециклиране се получа-

ва единствено пластмаса; 15% от

теглото на дървесните отпадъци

от опаковки.

Изпълнението на тези цели може

да бъде подпомогнато чрез внедря-

ването на депозитни системи. Те

намират приложение както за про-

дукти за многократна, така и за

такива за еднократна употреба.

Същност
По своята същност системите за

депозит представляват добавяне на

допълнителната такса към цената

на потенциално замърсяващи продук-

ти. Когато замърсяването се избяг-

ва чрез връщането на продуктите

или техните остатъци, се предос-

тавя възстановяване на допълнител-

ната такса. Депозитната система

насърчава връщането на материали-

те за организирани процеси на по-

вторна употреба, рециклиране, тре-

тиране или обезвреждане. Обикнове-

но производителите финансират

процеса като заплащат админист-

ративна такса за всяка една опаков-

ка. Предмет на депозитните систе-

ми в повечето случаи са контейне-

рите от напитки. Икономически

проучвания сочат обаче, че тези

системи са приложими за опасни

материали и други отпадъчни пото-

ци. Депозитната схема може да

стимулира рециклирането и повтор-

ната употреба в случаите, когато

се смята, че обезвреждането на

опаковките и остатъчния материал

в тях е по-лесно. Същият механизъм

може да бъде използван и за трудни

за обезвреждане или опасни матери-

али. Обратното им връщане ще га-

Депозитни системи за
отпадъци от опаковки
Депозитни системи за
отпадъци от опаковки

И
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рантира, че тези отпадъци няма да

постъпят в потока неопасни от-

падъци. Депозитните системи мо-

гат да бъдат разглеждани като

метод за предотвратяване образу-

ването на отпадъци и за понижава-

не на опасните свойства на мате-

риалите в отпадъчните потоци.

Освен за опаковки от напитки, реа-

лизирани системи за обратно връща-

не има за батерии (Швеция, Дания,

Мексико), акумулатори (Германия и

Дания), гуми (САЩ), излязло от упот-

реба електрическо и електронно

оборудване (Южна Корея) и смазоч-

но масло (Норвегия).

Сред ползите от въвеждане на

депозитна система са увеличаване на

рециклирането, намаляване на замъ-

рсяването и предотвратяване на

мобилизацията на опасни химикали в

компонентите на околната среда.

Видове
Въведените в европейските стра-

ни, САЩ и Канада депозитни систе-

ми са задължителни. Задължителна-

та депозитна система позволява да

се избегнат проблеми, причинени от

участието на едни и неучастието на

други организации. Доброволното

участие в депозитната схема би

довело до приходи за някои участни-

ци на пазара и до допълнителни раз-

ходи за други. Депозитът върху опа-

ковката на даден продукт би пови-

шил цената му и това би могло да

предизвика отдръпване на клиенти,

тъй като потребителите сравняват

качествата на продуктите и цена-

та при избора си. Освен това разхо-

дите по събирането на върнатите

опаковки биха били по-големи за уча-

стващите в депозитната система,

отколкото разходите на тези, кои-

то решат да не участват. Админи-

страцията на задължителните де-

позитни системи може да се осъще-

стви от централизиран орган или да

бъде реализирана с помощта на по-

опростена организация, при която

свързаните с начисляването и

възстановяването на депозит отно-

шения между участниците се уреж-

дат на базата на отделни двустран-

ни споразумения между тях. Опрос-

тяването се изразява в премахване-

то на някои участници и нива на

контрол. Чрез него се редуцират

експлоатационните разходи на депо-

зитната система. Законовите пред-

поставки, както и характеристики-

те на системата, касаещи терито-

риалния й обхват, задължителното

участие, видовете опаковки и изис-

кванията за маркиране при опросте-

ния вариант са същите, както при

централизирания вариант. Съще-

ствуват и някои разлики, например

търговците на дребно са задължени

да изкупуват само опаковки, които

продават, докато в пунктовете за

изкупуване могат да бъдат връща-

ни всякакви опаковки. По този начин

може да се използва инфраструкту-

рата на системата както за опаков-

ки за еднократна употреба, така и

за опаковки за многократна употре-

ба от стъкло, метал и пластмаса.

Основната разлика между двата

варианта се състои в това, че при

опростените депозитни системи лип-

сват централизиран орган за управле-

ние и система за клиринг, които да

балансират сумите на платените и

получени депозити между участници-

те. При тези схеми няма и обща сис-

тема за транспортиране на събрани-

те опаковки, т. е. всеки производител

или търговец на едро организира об-

ратното изкупуване, транспортира-

не и рециклиране на опаковките само-

стоятелно. Производителите или

търговците на едро заплащат такса

в определен размер на търговците на

дребно или изкупвателните пунктове,

за да се покрият разходите, свързани

с обратното приемане на опаковките.

По отношение на разходите по въвеж-

дане, опростеният модел на депозит-

на система е по-евтин. Липсата на

централизиран орган и свързаните с

него разходи намаляват значително

финансовите изисквания към участни-

ците. Една от негативните страни на

опростените депозитни системи е, че

успехът на цялостното функционира-

не на системата зависи от корект-

ното отношение на всеки отделен

участник, а то невинаги е гарантира-

но. Осъществяването на такъв тип

системи е възможно единствено ко-

гато стойността на депозита е нис-

ка. Ниските нива на депозит обаче

могат да доведат до това потреби-

телите да нямат достатъчен стимул

да връщат обратно опаковките. В
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практиката често се стига до преда-

ване и изкупуване на сравнително го-

леми количества опаковки по тегло в

изкупвателните пунктове, където е

възможно и връщането на всякакви

други недепозитни опаковки и отпадъ-

ци. Това води до отдалечаване от

целите и практиката на депозитни-

те системи. Когато депозитът е

висок, се получават разлики между

продадени и върнати опаковки на про-

изводителите, което означава загуби

за някои от тях поради голямото ко-

личество осребрени депозити спря-

мо получените такива.

Събиране на опаковките
Първичното събиране се извършва

или чрез автомати, или ръчно в по-

малките търговски обекти. По вре-

ме на този етап потребителите

получават обратно депозита си,

когато върнат отпадъчните опаков-

ки. Автоматите приемат празните

опаковки, сканират ги и издават

касова бележка за сумата, която

потребителят следва да получи (де-

позита за връщане). Използването на

автомати осигурява по-бързо функ-

циониране на системата. Така

събраните опаковки се поставят в

чували и се запечатват. Информаци-

ята за броя върнати опаковки се

изпраща по електронен път до про-

изводителите или администратора

на системата и се предявява съот-

ветната сума за плащане по депо-

зити. За голяма част от депозитни-

те схеми съществува и вариант за

ръчно приемане на опаковките. Дори

в обекти, оборудвани с автомати за

обратно връщане, се налага да има

и обучен персонал за приемане. Тази

необходимост се обуславя от

възможността за повреда, не-

възможността на автоматите да

работят с всички видове опаковки,

обхванати от в депозитната систе-

ма и др. Нужно е персоналът, отго-

варящ за приемането на празните

опаковки, да е добре обучен, да от-

крива евентуални опити за измама

и да не приема замърсени или повре-

дени опаковки. За да се предотвра-

тят измамите от дублиране на

върнати депозити, някои модели

автомати са снабдени с преси, кои-

то компактират събраните отпадъ-

ци от опаковки. Ако приемането

става ръчно, компактирането се

извършва в преброителните центро-

ве след преброяването на опаковки-

те. След това опаковките се поста-

вят в чували или други транспортни

опаковки, запечатват се и се насоч-

ват към преброителните и сорти-

ровъчни центрове.

В случай, че търговците на дреб-

но нямат монтирани автомати за

връщане на опаковки в техните обек-

ти и събират ръчно върнатите еднок-

ратни опаковки, те могат да възло-

жат на центровете за броене да

следят данните за върнатите опа-

ковки за еднократно ползване, подле-

жащи на депозит. Тези центрове за

броене са сертифицирани от админи-

стратора на системата обекти, в

които се преброяват предадените

еднократни опаковки и генерират

записи данни за тях за нуждите на

клиринга на депозити с производите-

лите. След преброяването отпадъци-

те от опаковки се компактират и

предават на преработващите пред-

приятия за вторични суровини. Опе-

раторите, които желаят да ползват

услугите на центровете за броене,

следва да бъдат одобрени от адми-

нистратора на системата и да сер-

тифицират площадката на съответ-

ния център от страна на админист-

ратора или посочена от него серти-

фицираща организация. С тази серти-

фикация те трябва да докажат, че

функционират коректно по отноше-

ние на преброяването на опаковките,

създаването на съответните запи-

си данни и компактирането им.

Сепарация на събраните
отпадъчни опаковки

След като бъдат събрани в

търговските обекти, отпадъците

от опаковки се транспортират до

инсталациите за преброяване и сор-

тиране. Когато опаковките са

събрани ръчно, преброяването им е

задължително, за да се верифицират

исканията за възстановяване на

депозит. Когато се използват авто-

мати, те сами изпращат данни за

събраното количество опаковки и в

тези случаи повторно преброяване

не е необходимо. В повечето случаи

сортиращите инсталации имат

изисквания опаковките да бъдат

предварително сортирани при

търговците. В тези инсталации се

използват високопроизводителни

сортиращи машини, които обработ-

ват близо 500 опаковки в минута.

Сепарацията става по цвят РЕТ,

алуминиеви контейнери и стъклени

опаковки, като сортирането на

стъклените обикновено е ограниче-

но до 20% от опаковките. Поради

спецификата на транспортиране и

съхранение стъклените опаковки

обикновено се изисква да бъдат сор-

тирани при търговците.

Начините за приемане и съхране-

ние на опаковките при търговците

са от голямо значение за преброи-

телните центрове. При депозитни-

те системи в Дания и Швеция РЕТ

опаковките най-често се събират с

автомати. В Швеция в търговските

обекти има автомати предимно за

РЕТ и алуминиеви опаковки. По-ряд-

ко се срещат комбинирани автома-

ти поради по-високата им цена.

Понякога, заради липса на възмож-

ност, например липса на достатъч-

но място за съхранение на отпадъ-

чните опаковки, използване на по-

малки автомати и др., е нужно сепа-

рацията да се осъществи на два

етапа. В първия етап, който обикно-

вено протича в търговските обек-

ти, опаковките се сортират по ос-

новен признак, а през втория – по

вторичен признак.

Управление на
депозитната система

Успешното въвеждане и функцио-

ниране на депозитните системи

изискват създаването на централи-

зиран орган. Той следва да разрабо-

ти основните принципи на схемата,

да подготви въвеждането и впослед-

ствие да администрира системата.

Обикновено централизираният орган

е търговска организация, създадена

по инициатива и с участието на

производителите, вносителите и

дистрибуторите или по инициатива

и в рамките на държавен орган.

Сред основните цели на центра-

лизирания орган са разработването

и внедряването на организационна-

та рамка, уреждаща отношенията,

свързани с депозитите между учас-

тниците в системата и създаване-

то на нужната организация, която да

гарантира успешна практическа ре-

ализация на депозитната система в

условията на реалния икономически

процес.
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   ще през 60-те години на мина-

лия век са направени първите опити

за намаляване на вредните веще-

ства в отработените автомобилни

газове чрез каталитични преобразу-

ватели (катализатори). В резултат,

такива преобразуватели са използ-

вани за пръв път в САЩ през 70-те,

а след това са въведени и в Европа

през 80-те години. Първоначално в

процеса се акцентира върху окисле-

нието на въглероден оксид и въгле-

водороди, но днес в трипътните

катализатори се редуцират и азот-

ните оксиди. Химичната реакция се

осъществява при състояние на сте-

хиометрично равновесие с катализа-

тор благороден метал – платина,

Рециклиране
на отработени
автомобилни
катализатори

родий и паладий. Химичното равно-

весие по време на редукцията гаран-

тира, че ще бъде освободено точно

количество кислород за окисляване.

Катализаторът, както подсказва

името му, не е колектор (филтър), а

преобразувател на изгорелите газо-

ве.

На катализатора е необходима

голяма реактивна повърхност, за да

преобразува отработените газове,

които се отвеждат при висока ско-

рост. Това се подсигурява от сама-

та структура на субстрата и от

специално покритие за разширяване

на повърхността. Повърхността на

стандартните субстрати е прибли-

зително 3 m2 на 1 литър обем и се

увеличава до няколко хиляди m2 от

покритието за разширяване. Пред-

приетите мерки за повишаване на

ефективността на катализатора

обикновено водят до допълнително

увеличение на специфичната гео-

метрична повърхност.

Първите катализатори за мотор-

ни превозни средства са произведе-

ни от насипен материал (пелети) с

покритие за разширяване на по-

върхността. Триенето от движени-

ето на насипния материал обаче

води до износване, затова керамич-

ните монолити ги изместват почти

във всички случаи. Но все по-строги-

те правни разпоредби, засягащи

отработените газове, създават

нуждата от непрекъснато повиша-

ване на ефективността на преобра-

Рециклиране
на отработени
автомобилни
катализатори
О
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зувателите. Металните катализа-

тори, разработени в края на осем-

десетте години, са произведени от

тънък, запоен метален лист, и пред-

лагат известни предимства в това

отношение.

Едно от тези предимства е пови-

шената специфична геометрична

повърхност в сравнение с керамич-

ния субстрат. Тъй като ефективно-

стта зависи преди всичко от площ-

та на геометричната повърхност,

обемът на металния катализатор

може да бъде намален, но действи-

ето му да остане ефективно. Това

означава, че и количеството необхо-

дими благородни метали от групата

на платината също ще е по-малко.

Освен това, употребата на изклю-

чително тънък, запоен метален лист

намалява топлинната маса на суб-

страта, така че да достигне работ-

ната си температура много по-

бързо. Тези качества са причините,

поради които металните субстра-

ти се използват все по-често.

В исторически план, основният

стимул за рециклиране на катализа-

торите са приходите от благород-

ните метали от групата на плати-

ната с висока стойност, които се

възстановяват от монолитите.

Стойността на бракуваните ката-

лизатори е различна в зависимост

главно от вида и размера на възста-

новените благородни метали. Коли-

чеството необходими благородни

метали на един катализатор са раз-

лични, но обикновено варират от 2

до 6 грама благородни метали на

превозно средство за коли, лекото-

варни камиони и мотоциклети, и от

6 до 30 грама за превозни средства

с по-големи двигатели, като джипо-

ве и товарни автомобили. Катали-

тичните преобразуватели, инстали-

рани в превозни средства с дизело-

ви двигатели, обикновено съдържат

платина и родий. Катализаторите в

превозни средства, задвижвани с

бензин, използват паладий, платина

и родий.

Разлика в структурата
на катализаторите

Керамичният субстрат има

структура на пчелна пита. Отрабо-

тените газове преминават през

каналите с покритие и достигат

благородните метали. Монолитът е

обграден от изолиращ материал (ке-

рамични влакна), предназначен за

термично изолиране на катализато-

ра, както и за неговото механично

придържане на едно място.

Металният субстрат е направен

от плосък, гофриран метален лист.

Листовете се подреждат на слоеве

и се навиват в цилиндрична или елип-

совидна форма, след което се при-

тискат в метален корпус и се спо-

яват под висока температура. Реду-

ващите се плоски и гофрирани сло-

еве могат да бъдат и обработени с

покритие, за да се увеличи площта,

както при керамичния субстрат. Тъй

като корпусът е заварен, няма нуж-

да от допълнителни мерки за подси-

гуряване на субстрата. Ако е необ-

ходимо, могат да се инсталират още

топлоизолационни листове за допъ-

лнителна термична защита.

Металният и керамичният моно-

лит се различават по форма, размер,

тегло и количество благородни ме-

тали, тъй като различните им мо-

дели са подходящи за отделните

предимства на двете техники. Зара-

ди това са необходими и различни

изисквания за рециклирането на тези

компоненти.

Процедури за
рециклиране

Тъй като благородните метали са

налични само в определени части на

катализатора (неговото покритие),

първата стъпка от техническия

процес на рециклиране е сравнител-

но проста: механично отделяне на

благородните метали и покритието

от субстрата. Следващата стъпка

е хомогенизирането на отделените

благородни метали. Това е от клю-

чово значение за определянето на

стойността на рециклираните

партиди – представителните проби,

които се анализират, за да се изме-

ри съдържанието на ценни метали.

Резултатите от този анализ се

използват при определянето на це-

ната с доставчика. Керамичният

монолит само се полага в корпуса,

обграден от керамични влакна, а тъй

като механичните му свойства зна-

чително се различават от тези на

стоманения корпус, отделянето му

е относително лесно. Керамичният

материал, получен от разчупването

на катализатора, може лесно да се

стрие на хомогенен прах, подходящ

за взимане на проби.

Първите процедури за рециклира-

не на използвани метални субстра-

ти са се извършвали без този вид

разделяне. Вместо това целият ка-

тализатор е бил обработван чрез

топене, което освен високите раз-

ходи има и друг недостатък – вмес-

то да извежда концентрирано коли-

чество благородни метали, така се

разрежда количеството благородни

метали в получената стопилка

(включително и от корпуса). Този

процес е по-малко ефективен, а ос-

вен това от получения хомогенен

материал е трудно да се извади

представителна проба.

Поради тази причина е поставен

специален акцент върху разработва-

нето на полезна процедура за взима-

не на проби от метални катализато-

ри. Претопяването на няколко цяло-

стни компонента е нерентабилно и

не произвежда достатъчно чиста

проба. Затова е предприет друг

подход – обработването на всички

компоненти в една „хомогенна маса“

чрез механични, а не пирометалургич-

ни процедури, така че от получена-

та смес да е възможно взимането

образец. При първите извършени

опити, обаче, раздробяването произ-

вежда фин прах, богат на благород-

ни метали, но и с голяма вероятност

за загубването му, освен ако не се

предприемат скъпи процеси за съби-

ране на прах. Самото покритие пък

частично се отделя от субстрата.

Този отрицателен ефект почти бе-

лежи края на подобни опити, но се

провежда един допълнителен опит за

обръщане на негативните резулта-

ти в позитивни. Така идва и идеята

за произвеждане не на една изцяло

хомогенна маса, а за отделяне на

цялото покритие и съдържанието му

на благородни метали от останалия

материал посредством предвари-

телна процедура. Впоследствие чрез

тестване е доказано, че това е

възможно. Тази процедура вече е

патентована в цял свят и позволява

извличането не само на покритието

и благородните метали в него, но

също така и на стоманената фрак-

ция.

Процедурата е разработена след

емпирични изследвания и е устано-

вено, че в определени условия на

процеса, покритието може да се

отдели от субстрата по механичен

начин. Освен това, ако по този на-
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чин се получи смес от частици с

различна форма, размер и тегло, след

това те могат да бъдат отделени

според произхода им. Като краен

резултат се извличат различни, но

хомогенни фракции с висока чисто-

та на материала. В първата фаза,

катализаторите се свеждат до оп-

ределен размер на частиците чрез

раздробяване. Заради високата сте-

пен на деформация на субстратния

лист от приложената механична

сила, голяма част от покритието се

отделя още в самото начало и може

да бъде събрано след филтриране на

въздуха. В повечето случаи (в зави-

симост от използваните материа-

ли), останалата метална фракция

може да се отдели чрез магнитна

сепарация. Материалът, от който е

изграден корпусът – обикновено аус-

тенитна неръждаема стомана – не

се обработва допълнително. Извес-

тен остатък от покритието оста-

ва залепен за субстратния лист.

В следващ етап на обработка,

остатъкът от благородни метали

по субстратното фолио се отделя

от стоманените части по механи-

чен начин. За това се използва чуко-

ва мелница, която чрез удари разде-

ля останалите частици на покрити-

ето и субстратния лист. В края на

този процес листът и керамичните

частици отново могат да се отде-

лят чрез въздушна сепарация. Всич-

ки получени фракции от покритието

се събират за хомогенизиране и взи-

мане на проби. Субстратният лист

и корпусът могат да се оползотво-

рят след топене.

След разделянето на различни

фракции, покритието, съдържащо

благородни метали, субстратният

лист и корпусът могат отделно да

се предадат за по-нататъшна обра-

ботка. Всички следващи стъпки,

предприети за извличане на благо-

родните метали, са съсредоточени

изцяло върху покритието. Както вече

бе споменато, взимането на проби

е от голямо значение при рециклира-

нето на благородни метали, тъй

като съдържанието на материала

трябва да може точно да се опреде-

ли аналитично. При наличието на

керамични материали, използваните

процеси обикновено са множество

етапи на хомогенизиране и сепара-

ция. Първият етап е синхронно сми-

лане и пресяване – по този начин

остатъкът от стоманата се отде-

ля, а по-големите частици от покри-

тието се смилат до еднакъв размер.

Сравнение на различните
катализатори при
рециклиране

Отделянето на керамичните ка-

тализатори може да бъде постигна-

то чрез много по-прости средства

в сравнение с процеса на раздробя-

ване, който се предприема при рецик-

лирането на метални катализатори.

И в двата случая резултатът е ке-

рамичен материал, което означава,

че за вземането на проби не са не-

обходими скъпи технически процеду-

ри. При металните катализатори

допълнителна обработка е необходи-

ма само за покритието от благород-

ни метали, а при керамичните ката-

лизатори и субстратът се обработ-

ва допълнително. Това оказва съще-

ствено влияние върху цялостните

разходи – последващото извличане на

благородните метали е по-евтино,

тъй като трябва да се пречисти

далеч по-малко количество матери-

ал. Освен това, субстратът на ме-

талния катализатор може да се

претопи, а керамичният субстрат се

превръща в шлака.

Големите разходи при предвари-

телното третиране се компенсират

от по-ниските разходи в по-нататъ-

шната обработка. Нито една от

двете процедури няма предимство

пред другата от икономическа глед-

на точка. От екологична гледна

точка, обаче, е за предпочитане само

малка част от целия материал да не

може да се оползотвори изцяло –

както е в случая с металните ката-

лизатори.

Съществуват значителни разли-

ки в методите на рециклиране, осо-

бено в начина, по който материали-

те се разделят. С керамичния ката-

лизатор, субстратът и покритието

се смилат заедно на хомогенен прах.

Когато катализаторът е метален,

металните частици и покритието

се отделят още в първоначалното

механично раздробяване и разделяне.

До известна степен е по-скъпо ме-

талният катализатор да се раздро-

бява паралелно с отделянето на

покритието, но този процес води до

по-висока концентрация на благород-

ни метали. Това означава и че по-

малко количество прах ще трябва да

бъде обработен, за да се извлекат

благородните метали, като така се

постигат значителни икономии на

разходите от този етап. Друго пре-

димство пред използваните в мина-

лото методи е възможността за

извличане на разделени на фракции

материали от конвертора. В резул-

тат на тези икономии, цялостните

разходи за рециклиране на катализа-

тори са по-малки при металните

катализатори, а стойността на

извлечения материал в сравнение с

разходите за рециклиране е близка и

за двата вида катализатори.
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Своевременно за IFAT 2016 бе

подобрена хидравлично още веднъж

особено ефективната BSK®-тур-

бина за аерация в ПСОВ, така че

на разположение е агрегат, който

точно отговаря на актуалните

екологични цели: висока енергийна

ефективност, капацитет по кис-

лород от над 2,5 kgO2/kWh, както

и задвижване с мотор с клас на

ефективност IE4.

BSK®-турбини за аерация се рад-

ват на увеличаващ се интерес. Те

се използват в целия свят в био-

басейните, когато се търси най-

високо качество, константен ка-

пацитет по подаване на кислород

и корозионна устойчивост. Тъй

като BSK®-аераторът е произве-

Иновативна разработка на
BSK® - турбини за аерация

ден изцяло от неръждаема стома-

на (сплав в съответствие с про-

цеса), той практически е вечен.

Екстремно устойчиви и високое-

фективни задвижвания допълват

качеството на продукта (made in

Germany).

Допълнителна информация от

Biogest International GmbH

(www.biogest-international.de).

Иновативна разработка на
BSK® - турбини за аерация
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DOKON - Уникалната
канална преса за
балиране от Paal

Във време на непрекъснато нарастване на цените на енер-

гията и увеличаване на количествата депонирани отпадъци,

значението на концепцията "отпадъци за енергия" става все

по-важно и съществено. DOKON балиращите преси са специ-

ално проектирани, за да отговарят на високите изисквания

на компании, които обработват RDF (гориво от отпадъци) и

SRF (твърдо регенерирано гориво).

Доста компании, предлагащи услуги за обработка на RDF

и SRF, вече се възползват от предимствата по отношение

на високата икономическа ефективност, която им предлага

DOKON. Балират се бали с тегло до 1,5 тона и благодарение

на върховия дизайн, се постигат ненадминати нива на про-

изводителност и надеждност при възможно най-ниски експ-

лоатационни разходи. Най-голямото предимство на балира-

щата машина DOKON е, че тя използва стандартна PP-лен-

та, вместо стоманена тел, за да компресира RDF и SRF бали.

Освен че съхранението и пренасянето им са изключително

улеснени при ползване на лента, това намалява разходите

за връзване с цели 50%!

Основният акцент в разработването на новата DOKON-

Н е по-малкото потребление на енергия. Машините от серия

H са оборудвани изцяло с най-съвременни аксиални бутални

помпи. Използването на регулиращо мощността управление

на помпите резултира в по-висока пропускателна способност,

например само 55 kW вместо 75 kW. Оптимизираната форма

на острието и адаптирането на свободното пространство

над фиксирания нож значително намаляват силата на рязане

и вследствие на това - и потреблението на енергия. Други

нововъведения, които трябва да бъдат споменати, са отво-

ри за подаване на различните материали, които са индиви-

дуално регулируеми в зависимост от позициониращата си-

стема, нов програмируем контролер и нов операторски па-

нел от SIEMENS.

Напълно автоматизираните машини DOKON са мощни и

ефективни балиращи преси с хоризонтална система за връзва-

не с лента. Дългогодишният ни опит, комбиниран с непрекъ-

снатото ни развитие, установи DOKON като фактор на па-

зара на преси за балиране. DOKON предлагат сила на пресо-

ване от 820kN - 2000kN и формати на балиране 80 х 110 или

110 х 110 cm. Перфектната комбинация от голяма сила на

пресоване, независимост от процесите на рязането и на

компресиране, както и патентована настройка преди комп-

ресиране, комбинирана с индивидуална настройка за балира-

не, са в основата на постиганото най-високо качество на

балиране. Тези балиращи преси са разработени за продължи-

телна работа при трудни експлоатационни условия.

DOKON - Уникалната
канална преса за
балиране от Paal

AUWA Рисайклинг България ЕООД

1000 София, ул. Цар Освободител 8, ет. 3

www.auwa.at

платена публикация
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Озон генераторите на Wedeco осигуряват
максимално производство с минимален
разход на енергия

Като един от най-силните окислители, озонът нами-

ра приложение в много индустриални сектори, използ-
ващи вода. Той е високоефективен при третиране на

питейни и отпадъчни, морски и баластни води, избелва-
не на целулоза и хартия и при производство на фарма-

цевтични продукти и пречистването на отпадни води

от тях, обезцветяване на води и отстраняване на мик-
розамърсители.

Когато се използва като дезинфектант за питейни
води, озонът, за разлика от хлора, не води до формира-

нето на странични продукти. Освен това той разграж-

да веществата, създаващи странични продукти при
дезинфекция, което понижава необходимото количество

хлор и предотвратява образуването на странични про-
дукти с хлора във водоразпределителната мрежа.

Алмекс-БГ, официалният дистрибутор на Wedeco за

България, предлага четири серии озон генератори на
германската фирма, притежание на шведската компа-

ния Xylem Water Solutions – GSO, PDOevo, SMOevo и Z-
Compact системи за озон.

Озонът не налага необходимостта от транспорт и

Озон генератори - част 2
В продължение на темата, посветена на озон генераторите от брой 1/ 2016 на сп. Екология &

Инфраструктура, ви представяме коментарите на фирмите Алмекс-БГ и Гуга-92.

съхранение,

тъй като се
генерира на

място и се из-
ползва непос-

р е д стве н о

след това.
Затова озони-

рането е под-
ходящо за при-

ложение, ко-

гато про-
странството

е ограничено.
Wedeco GSO

малките сис-

теми за озон са компактни и са предназначени за ефек-
тивно производство на озон от 3 до 400 г/час. Тези

системи предлагат голямо производство на озон с нис-
ко енергийно потребление. GSO генераторите на озон

намират приложение за дезинфекция и окисление на

питейни и производствени води, в хранително-вкусова-
та промишленост, рибовъдството и за плувни басейни.

Технологията за генериране на озон включва проти-

чането на коронен разряд между два концентрично раз-
положени електрода. Основният елемент на всеки озо-

нов генератор в PDOevo системите с капацитет от 18
до 300 кг/ч е електродът Effizon EVO 2G. Той осигурява

голяма надеждност и енергийна ефективност. Електро-

дите са произведени изцяло от благородни материали и
затова не са необходими предпазни покрития, което ги

прави изключително устойчиви на корозия. Това означа-
ва, че озон генераторите на Wedeco са практически без

поддръжка, без нужда от редовно почистване или смяна

на електродите.
Озонът е силно корозивен газ и това налага съоръже-

нията, с които той има контакт, да са изработени от
устойчиви материали. Всички тръби в SMOevo систе-

мите за озон на Wedeco са изпълнени от специална

неръждаема стомана. Те са оборудвани със система за
мониторинг и опционални измервателни инструменти

за концентрация на озона. Тези системи са с възмож-
ност за генериране на озон в границите от 400 г/ч до

25 кг/ч. Wedeco SMOevo системите за озон са предназ-

начени да отговорят на изискванията на клиентите и
са готови за инсталиране, лесни и надеждни за работа.

Системата за озон в контейнер Z-Compact е разра-
ботена да отговори на нуждите на целулозно-хартие-

ната промишленост. За разлика от традиционната

система за генериране на озон, съставена само от
озоновия генератор и захранващ блок, при Z-Compact се

включват трансформатор за високо напрежение, гене-
ратор, PLC, климатична система и химически филтърни

системи. Модулната конструкция може да работи и в

агресивни среди. Системите са проектирани и произ-
ведени в съответствие с международните стандарти

за прилагане на озон.

Григор Йорданов, управител на Алмекс-БГ

Озон генератори - част 2
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Гуга-92 предлага ефективни
озон генератори за всякакви
приложения

В миналия брой бе разгледан озонът и неговото при-

ложение в редица области. Едно от основните му ка-

чества е неговата химическа нестабилност. Озонът

се разпада до кислород и страничните продукти от

неговата употреба, в повечето случаи, също се раз-

падат до безопасни и широко разпространени в при-

родата вещества – кислород, въглероден диоксид,

азот, вода. От една страна, поради тази характери-

стика на озона употребата му е екологосъобразна, но

от друга - прави невъзможно съхранението и транс-

портирането на озон до местата, където ще се из-

ползва.

Следователно, за да ползваме озон, трябва да си го

произведем на място. За целта са необходими кислород,

генератор на озон и сравнително малко енергия.

Набавянето на големи количества кислород може да

се окаже проблем , както и останалите 78% азот в

атмосферата. При производството на озон по мето-

да, наречен „Корона-ефект“, т. е. чрез прекарването

на кислород между два електрода с високо напрежение

между тях (2-3 kV) част от кислородните молекули се

прегрупират и се образува озон. Освен него се получа-

ват и малки количества азотен триоксид NO3, който

реагира с влагата във въздуха и с водата (ако ще се

разтваря във вода) и като страничен продукт се обра-

зува азотна киселина. От особено значение е влажно-

стта на въздуха. Колкото по-сух е той, толкова коли-

чеството на азотния триоксид е по-малко.

Предлаганите от фирмата озонови генератори за

промишлени цели са снабдени с въздушни филтри на

входящия въздух, които абсорбират влагата, а също така

извършват и механично филтриране на въздуха за пред-

пазване на газоразрядните тръби. Моделите осигуряват

регулиране на количеството произвеждан озон и на

неговата концентрация, като по този начин позволяват

фина настройка на процеса.

Всички генератори използват метода „Корона-ефект“,

като за по-ефективна работа в процеса се използва

променливо напрежение с честота 8-10 kHz.

Генераторите от серия „OZ“ използват атмосфе-

рен въздух. В случаите, когато се изисква постигане-

то на по-висока концентрация на изходящия озон и за

избягване на образуването на азотни оксиди, може да

се захранват от източник на кислород – кислородни

бутилки или централизирана система за подаване на

кислород.

Генераторите от серията „ОТ“ са снабдени с вгра-

ден кислороден концентратор, осигуряващ 90% концен-

трация на подавания кислород. Това им позволява да

работят с атмосферен въздух и да осигуряват високо

качество и концентрация на подавания озон – 60-120 mg/

L, което ги прави особено подходящи в случаите, кога-

то озонът ще се разтваря във вода, тъй като разтво-

римостта му е в права пропорционална зависимост от

концентрацията. Продуктовата гама включва генера-

тори с производителност от 10 g/h до 500 g/h.

Серията „XF“ включва преносими озонови генерато-

ри с производителност до 5 g/h, работещи с атмосфе-

рен кислород или с подаване на кислород от външен

източник. Подходящи са за дезинфекция на помещения,

транспортни средства, за инцидентно пречистване на

малки басейни, фонтани, резервоари с питейна вода, за

спа процедури и др.

Павлин Гюров, основател и управител на Гуга-92
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През последните три години

фирма "Братя Пашев" ООД като

официален търговски представи-

тел на фирмите MAS Maschinen

und Anlagenbau Schulz, Vecoplan

AG и други в областта на рецик-

лирането и преработката на

пластмасови и други отпадъци,

участва на изложението SAVE

THE PLANET, което се провежда

от 5 до 7 април 2016 в София. Фир-

ма "Братя Пашев" ООД предлага

на своите клиенти на българския

пазар преработвателни машини

за биомаса, дървесина, пластма-

си, хартия, битови отпадъци, ин-

сталации за сухо почистване на

пластмасови отпадъци, екстру-

дер-гранулатори за преработка

на пластмаси, както и консулта-

ция и съдействие при монтаж на

машините.

Изложението SAVE THE

PLANET е единственото специа-

лизирано бизнес събитие в об-

ластта на отпадъците у нас и ка-

то утвърдена компания с много-

годишен опит Братя Пашев вина-

ги предлага нови технологии в оп-

ределени насоки. Чрез изложени-

ето фирмата реализира една го-

ляма част от маркетинговата си

стратегия за проучване на паза-

ра като същевременно поставя

акцент на осъществените проек-

ти през последните 3 години.

Повече от 10 години фирма Бра-

тя Пашев заедно с водещи евро-

пейски фирми работи успешно в

сферата на рециклирането на

различни пластмасови, битови и

други отпадъци.

През  2014 фирма Братя Пашев

съвместно с фирма STF Maschinen-

und Anlagenbau Gmbh и фирма

Sesotec Германия реализира единс-

твения мащабен проект в Бълга-

рия за преработка на PET бутилки

с капацитет 15 000 т/годишно.

Инсталацията се състои от

напълно автоматизирана линия за

оптично сортиране и пране на

ПЕТ-бутилки.

2014 година фирма Братя Па-

шев ООД съвместно с фирма

Vecoplan AG реализира първия в

България комплексен проект за

производство на алтернативно

гориво - RDF ( гориво от отпадъ-

ци) с общ капацитет от 15 000

кг/час или 150 000 т/годишно.

През  2015 фирма Братя Пашев

ООД съвместно с фирма M-A-S

Maschinen und Anlagenbau Schulz

Gmbh, Австрия реализира и дос-

тави на българския пазар ново

поколение патентован двушне-

ков екструдер MAS 90 K с пос-

тоянен, самопочистващ се фил-

тър CDF 500 D за регранулиране

и компаундиране на различни ви-

дове пластмаси с капацитет от

1300 кг /час, окомплектован с ав-

томатични дозиращи устройст-

ва на фирма PROCESSCONTROL

Германия.

През 2015 година фирма Братя

Пашев ООД отново съвместно с

фирма Vecoplan AG, Германия ре-

ализира първата не само в Бъл-

гария, но и в света нова патен-

тована инсталация HydroDyn за

пране на различни видове пласт-

масови отпадъци с капацитет

1000 кг/час.

Инсталацията гарантира 20-

30 % по-добро пране от същест-

вуващите технологии, при по-нис-

Братя Пашев ООД -
компетентност и иновативност
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ

ки енергийни разходи и незначи-

телна употреба на свежа вода в

процеса на пране.

За периода от 2007 до днес в

няколко български водещи фир-

ми в бранша се внедриха ново по-

коление шредери на фирма

Vecoplan AG. Ширините на дос-

тавените машини варират от

1100 до 2500 мм.

 Фирма Братя Пашев освен

консултантска и търговска дей-

ност обезпечава определени ма-

шини с резервни части директно

от производителите или от

склад, което позволява на фирми-

те да обслужват безпроблемно

машинния парк.

И през 2016 г. фирма Братя Па-

шев си поставя нови амбициозни

цели в сферата на рециклиране и

оползотворяване на различни от-

падъци като в момента се рабо-

ти върху нови предстоящи проек-

ти между които са:

• инсталация за автоматично

сортиране на твърди пласт-

маси

• инсталации за изгаряне на

битови отпадъци с алтерна-

тивно използване на топлин-

ната енергия или производс-

тво на ел. енергия.

Братя Пашев ООД -
компетентност и иновативност

Доверете се на нас

и нашите партньори -

гаранция за вашите успехи!

Братя Пашев ООД

4003 Пловдив, ул. Георги Бенев №3

Тел : 032/901000

daniel.paschev@g-paschev.com

www.g-paschev.com
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  арактерно за почти всички ме-

тоди за пречистване на отпадъчни

води е формирането на твърд ос-

татък от процесите на обезводня-

ване във филтърпреси и утаяване. По

този начин замърсителят се сепари-

ра от течната фаза и се получават

утайки с високо съдържание на замъ-

рсители. Последните данни на ИАОС

сочат, че през 2014 г. в България са

генерирани близо 55 хил. тона утай-

ки от 87 действащи пречиствател-

ни станции за отпадъчни води

(ПСОВ). Около 41% от това количе-

ство са временно съхранени, 30% са

употребени в земеделието, а 15% са

депонирани. Малка част от образу-

ваните утайки от ПСОВ е използва-

на за рекултивация на нарушени

терени или е предадена за компос-

тиране с червени калифорнийски

червеи с цел получаване на почвен

подобрител.

Според прогнозите в Националния

стратегически план за управление на

утайките от градските пречиства-

телни станции за отпадъчни води на

територията на Р България за пери-

ода 2014-2020 г., се очаква през 2020

г. количеството генерирани утайки

да достигне 160 хил. тона. Това е

една от предпоставките за необхо-

димостта от търсене на екологосъ-

образни решения за третиране на

този отпадък.

Методът за обезвреждане или

оползотворяване на утайките се

определя от тяхното качество, ко-

Технологии
за термично
оползотворяване
на утайки от ПСОВ

ето зависи предимно от характери-

стиките на пречистваните отпадъ-

чни води и техния източник. С тре-

тирането на утайките от ПСОВ

следва да се осигури прекратяване

на процесите на ферментация, ели-

миниране на патогенните микроор-

ганизми и ограничаване на отделя-

нето на неприятни миризми. Редица

изследвания доказват потенциала за

превръщане на утайките в почвен

подобрител, поради факта, че те

съдържат някои ценни за земедели-

ето елементи (N, P, K, Mg, Ca, S и

органични вещества). Същевремен-

но обаче в техния състав влизат и

всички замърсители, вируси и бакте-

рии, отделени по време на пречи-

стването на отпадъчния поток води.

С най-висока ефективност по отно-

шение на деструкцията на патоген-

ните микроорганизми са термични-

те технологии, позволяващи и опол-

зотворяването на утайките като

енергиен ресурс. Най-широко прила-

ганите методи са изгаряне, газифи-

кация и пиролиза.

Изгаряне
Инсинераторите за самостоя-

телно изгаряне се проектират за

ефективно елиминиране на опасните

органични съединения в утайките от

ПСОВ, съчетано с производство на

енергия. Тези съоръжения обикнове-

но се изграждат на площадката на

пречиствателната станция, за да се

избегнат разходите по транспорта

на утайките и свързаните с него

вредни въздействия върху околната

среда. Температурите, при които

работят инсинераторите, са в диа-

пазона 850-950 °C. Когато темпера-

турата е по-ниска от 850 °C се

стига до отделяне на емисии на лошо

миришещи газове. Най-широко изпол-

званите видове инсинератори за

термично оползотворяване на утай-

ки от ПСОВ са пещи с флуидизиран

слой, многоетажни пещи, много-

етажни пещи с флуидизиран слой и

пещи с циркулация на газа.

Инсинераторите със стациона-

рен флуидизиран слой са подходящи

за утайки от градски ПСОВ, както и

за други производствени утайки, на-

пример от нефтохимическата и хи-

мическата промишленост. Тези ин-

сталации се състоят от цилиндрич-

на или правоъгълна пещ, слой с раз-

пределителни дюзи в зоната на ки-

пене и разположена в долния край

горелка за стартиране на процеса.

В зависимост от характеристиките

на утайките, могат да бъдат изпол-

звани различни материали за флуиди-

зирания слой (кварцов пясък, базалт,

Технологии
за термично
оползотворяване
на утайки от ПСОВ

Х
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мулит и др.) с различни размери на

частиците (обикновено в границите

0,5-3 мм). Зареждането на отпадъ-

ците може да стане през горната

част на съоръжението, отстрани

чрез лентови транспортьори или да

бъдат директно инжектирани във

флуидизирания слой. Утайките се

смесват с горещия слой, изсушават

се и изгарят частично. Остатъчни-

те фракции (летливи и фини части-

ци) изгарят в пространството над

флуидизирания слой. Летящата пепел

се отстранява заедно с димните

газове от пещта. За да може про-

цесът да протече без допълнител-

но гориво, е хубаво утайките да

бъдат изсушени предварително.

Отделената от изгарянето топли-

на може да бъде оползотворена имен-

но за тази цел. При стартиране на

съоръжението или когато качество-

то на утайките е ниско, се налага

да се ползва и допълнително гориво

за достигане на необходимата тем-

пература. С цел контрол на темпе-

ратурата в пещта, може да бъде

впръскана вода. Инсинераторите с

циркулиращ флуидизиран слой са осо-

бено подходящи за изгаряне на изсу-

шени утайки от ПСОВ с висока ка-

лоричност. При тези съоръжения се

използва фин материал за флуидизи-

рания слой. Високите скорости на

газа отстраняват по-голямата част

от твърдите частици с димните

газове. Впоследствие тези частици

се отделят в циклон и се връщат

отново в горивната камера на инси-

нератора. Предимство на инсинера-

торите с циркулиращ флуидизиран

слой е, че при процеса се отделя по-

вече топлина, която се оползотво-

рява посредством топлообменници.

Многоетажните пещи
се конструират от облицована с

огнеупорни тухли цилиндрична сто-

манена обвивка, няколко хоризонтал-

ни слоя (етажи) и въртящ се тръбен

вал с монтирани на него напречни

греди (гребла), чрез които утайките

се придвижват към дъното на пещ-

та. Броят на етажите се определя

от свойствата на утайките. От-

падъците се подават в горната част

на пещта и се придвижват надолу по

етажите в противоток с въздуха,

необходим за горенето, който се

подава в долната част на пещта.

Горните етажи осигуряват зона за

изсушаване на утайките от ПСОВ и

охлаждане на димните газове. Изга-

рянето протича в средните етажи,

като температурата е ограничена

до 980 °C, тъй като при по-високи

температури се образува шлака. Ако

тази температура не може да се

достигне, се използва помощна го-

релка за стартиране и поддържане

на процеса или към отпадъците се

добавя твърдо гориво. За да се пре-

дотврати изпускането на горещи

токсични димни газове, многоетаж-

ните пещи винаги работят под лек

вакуум.

При многоетажните пещи с флу-

идизиран слой в пространството над

слоя се монтират няколко етажа,

чрез които се осигурява предвари-

телно сушене на утайките с димни-

те газове. По този начин от самия

флуидизиран слой се изпарява много

малко количество вода. Това позво-

лява намаляване на повърхността на

слоя и на цялата пещ. Оптимизира-

нето на подаването на въздух и пясък

и на процеса на изпарение в етажи-

те и флуидизирания слой гарантира

непрекъснато горене. Препоръчител-

но е да няма разлики в температу-

рите в горната и долната част на

пещта, за да се ограничи формира-

нето на азотни оксиди.

Оптималната големина на части-

ците на отпадъците, предвидени за

обезвреждане в пещи с циркулация на

газа, е 1-5 мм, т.е. тези съоръжения

са подходящи само за предварител-

но изсушени и гранулирани утайки от

ПСОВ. Гранулираното гориво се по-

дава гравиметрично по радиален

канал в долната част на инсинера-

торната камера. На различни нива на

камерата се инжектира въздух –

първичният въздух постъпва в дол-

ната част на пещта, а вторичният

– през няколко тангенциално разпо-

ложени на различна височина на пещ-

та инжектори. Изгарянето на утай-

ки от ПСОВ в пещи с циркулация на

газа изисква равномерно темпера-

турно разпределение (900-1000° C) в

целия обем на камерата. По този

начин температурата на пепелта се

поддържа под точката й на размек-

ване.

Повечето от технологиите, при-

лагани за самостоятелно изгаряне,

са подходящи и за съвместно изга-

ряне на утайки от ПСОВ и твърди

битови отпадъци. Най-често обаче

за тази цел се използват въртящи

се пещи. Експлоатационните темпе-

ратури на ротационните пещи за

отпадъци варират в интервала 500-

1450 °C. Въртящите се пещи се

състоят от цилиндричен съд с лек

наклон по хоризонталната ос. Съдът

се върти около оста си (възвратно-

постъпателно движение), а утайки-

те се подават в пещта посредством

тръба с водна изолация. Отпадъци-

те се разпределят в пещта грави-

метрично. Времето на престой на

утайките в пещта се определя от

ъгъла на наклон на съда и скорост-

та на ротация. Обикновено време на

престой от порядъка на 30 до 90 ми-

нути е достатъчно за ефективно

изгаряне на утайките.
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Газификация
Газификацията на утайки от ПСОВ води до получа-

ването на висококачествен запалим газ. Този процес

на термично оползотворяване на отпадъци може да

бъде разделен на три етапа – сушене, пиролиза и гази-

фикация. От етапа на сушене остава 85-93% сухо ве-

щество в зависимост от вида на газификатора. Този

етап протича при температура от около 150 °C. След

изсушаване на утайките температурата се повишава

до 400 °C и протича процес на пиролиза. В последния

етап пиролитичните продукти, кондензиращите и не-

кондензиращи пари и коксът се трансформират в син-

тез газ.

Газификацията на утайки от ПСОВ се провежда с по-

малко от стехиометрично необходимото количество

кислород. Същинският процес на газификация се осъ-

ществява в температурния интервал 800-1400 °C. За

поддържане на желаната температура в реактора обик-

новено са необходими допълнителни горива. След гази-

фикация температурата на суровия синтез газ се по-

нижава чрез охлаждане с вода или с вече охладен син-

тез газ. Преди отстраняването на унесените части-

ци може да се извърши допълнително охлаждане в

топлообменник. Пречистването на газа от прахови

частици обикновено става с воден скрубер. Най-често

за газификация на утайки от ПСОВ се използват реак-

тори със стационарен слой, с флуидизиран слой и с

циркулиращ слой.

При първия вид газификатори слоят отпадъци, през

който се пропуска окислителят, е стационарен. Гази-

фикаторите със стационарен слой се класифицират

като реактори с низходящ и възходящ поток. Особеност

на газификаторите с възходящ поток е, че утайките се

подават в горната част на реакционната камера, а

окислителният агент – в долната. При тези газифика-

тори има характерно стеснение (гърло), в което се

монтира решетка, върху която се натрупват постъпва-

щите отпадъци. Основен недостатък на този метод за

термично оползотворяване е получаването на газ с

високо съдържание на катран (10-20%). При газификато-

рите с низходящ поток, отпадъците отново се захран-

ват в горната част на реактора, но окислителят, по-

даван в горивната зона, се движи в низходяща посока

към дъното на реактора. Полученият синтез газ е с много

по-ниско съдържание на катран (<1%).

Процесът на газификация в реакторите с флуидизи-

ран слой протича като през нагретия слой от инертен

материал (обикновено пясък) се пропуска въздух. Утай-

ките се подават в долния край на газификатора, бързо

се смесват с флуидизирания слой и достигат неговата

температура. Допълнително протича газификация и в

газовата фаза над кипящия слой.

Както при изгарянето, така и при газификацията, се

постига значително редуциране теглото и обема на

утайките. Най-голямото предимство на газификацион-

ните системи в сравнение с инсинерацията е получава-

нето на синтез газ, който може да бъде оползотворен

за генериране на енергия или за производство на мета-

нол и други химични продукти. Поради използването на

по-малко количество кислород, при газификацията на

отпадъци се отделят по-малко газови емисии.

Пиролиза
Пиролизата на утайки от ПСОВ включва термично-

то им разлагане чрез прилагането на топлина в от-

съствието на кислород. Пиролизните инсталации за

обезвреждане на отпадъци включват няколко техноло-

гични процеса. Етапът на сушене на утайките повиша-

ва долната специфична топлина на изгаряне на сурови-

те газове и повишава ефективността на реакциите

между газовата и твърдата фаза в съоръжението.

Следва етапът на пиролиза на отпадъците, по време на

който се генерира пиролизният газ и се натрупва твърд

въглеродсъдържащ остатък, който съдържа също и

минерални частици. Последният етап обхваща вторич-

ното третиране на пиролизния газ и пиролизния кокс чрез

кондензация на газовете с цел извличане на енергийно

ценни маслени смеси и/или инсинериране на газа и кокса

с цел деструкция на органичните компоненти и в също-

то време оползотворяване на енергията.

Температурата по време на пиролизния етап обикно-

вено е в границите 400-700 °C. Когато температурите

са по-ниски (250 °C), започват да протичат други реак-

ции. Процесът на термично оползотворяване на утай-

ките чрез пиролиза е предимно конверсионен. Сред пре-

димствата на пиролизния процес са възможността за

възстановяване материалната стойност на органична-

та фракция, например като метанол, възможността за

повишено производство на електрическа енергия при

използване на газови турбини (вместо парни котли) и

намаленият обем на димните газове след изгаряне, ко-

ето редуцира разходите по пречистването им.
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WEIMA прави
отпадъците ценни!

Без значение дали става дума за

производствени или едрогабаритни

отпадъци, брак от производството,

хартия, дървесина, текстил или ки-

лими, WEIMA гарантира оптимални

резултати и ефективно възстановя-

ване на вторични суровини чрез под-

ходящо редуциране на размерите на

отпадъците. Решенията за шредира-

не на WEIMA са проектирани за все-

ки етап от процеса и са пригодими

за вашите индивидуални нужди.

Производството на гориво от от-

падъци (RDF) също е важен компо-

нент при шредирането на отпадъци.

Благодарение на изключително здра-

вата конструкция на машините и

усъвършенствания двигателен меха-

низъм, шредерите на WEIMA са дос-

татъчно износоустойиви за това

приложение. WEIMA предлага съоръ-

жения както за първично, така и за

вторично намаляване на размерите,

и доставя оборудване за едно-, дву-

и многоетапна обработка.

С нашия дългогодишен опит ние

можем да ви предоставим и консул-

тантска помощ.

Строги към отпадъците.
Мили към счетоводния
ви баланс.

Бъдещето е в отпадъците: специ-

алисти, обединявайте се! Интелиген-

тното обезвреждане на отпадъци се

превръща във фактор от все по-

първостепенно значение за много

компании и търсенето на ефектив-

ни технологии е по-голямо отвсяко-

WEIMA шредира отпадъци!WEIMA шредира отпадъци!

га. От важно значение е преработ-

ването на отпадъци до заместите-

ли на горива и по-специално до гори-

во от отпадъци (RDF). Решенията за

шредиране на WEIMA осигуряват ре-

шаващите условия, необходими за

производството на RDF. Те са тех-

нологии за шредиране, пригодени за

конкретните нужди на заводите,

ориентирани към бъдещето. С висо-

ката компетентност, резултат от

десетилетия опит, в световен ма-

щаб са реализирани над 25 000 шре-

диращи инсталации на WEIMA.

Вие имате
изискванията. Ние
имаме правилното
решение.

Няма значение какъв вид отпадъ-

ци преработвате - производствени,

смесени строителни отпадъци от

промишлеността, скрап, нецелулоз-

ни отпадъци от производството на

хартия, хартия, дървесина, отпадъ-

ци от пулпери, килими или пластма-

си - ще получите най-доброто от тях

с WEIMA. Това може да стане чрез

специфични решения, адаптирани за

вашите производствени условия. С

тях ще сте приготвени за все по-

суровите пазарни условия. Чрез тех-

нологията за шредиране на WEIMA се

получава RDF с най-високо качество,

който може да бъде предложен на

клиенти като електроцентрали и

производители на цимент.

Всичко, което прави един завод за

RDF рентабилен.

AUWA Рисайклинг България ЕООД

1000 София, ул. Цар Освободител 8, ет. 3

www.auwa.at
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Следенето на замърсителите във во-

дите е от ключово значение, както за окол-

ната среда, така и за здравето на чове-

ка. Според Директива 2008/105/EC за

стандарти за качество на околната сре-

да, и поправките в Директива 2013/39/EU,

нужни са нови механизми за висококачес-

твен мониторинг на потенциални замър-

сители във водната среда. За съжаление,

в България данните от такъв мониторинг

са крайно недостатъчни. Това се дължи на

ред причини, една от които е сложност-

та на анализите свързани с горе-посоче-

ните директиви, допълнени от Наредба №9

за качеството на питейните води и На-

редба №Н-4 за характеризиране на повър-

хностните води. Качеството на водите

е сериозен проблем в световен мащаб и

нашите партньори от LCTech и Agilent

Technologies имат богат опит в изграж-

дането на цялостни решения за подобен

тип анализи - от пробоподготовката до

крайният резултат.

Системите на LCTech позволяват из-

цяло да автоматизирате пробоподготов-

Agilent Technologies и LCTech -

от пробоподготовката до крайният резултат

ка на голямо количество водни проби, без

нужда от човешки надзор - поставяте про-

бите и получавате концентрат, готов за

следващата стъпка. Тук фабрично подгот-

вените анализатори на Agilent Technologies

предлагат бързи и точни аналитични ре-

зултати за всички групи органични съеди-

нения, включени в Рамковите директиви за

водата - полициклични ароматни въглево-

дороди, пестициди, летливи и полу-летли-

ви органични вещества, хормони, лекарс-

твени форми и др. Благодарение на инту-

итивния софтуер и богатите бази данни,

те превръщат и най-сложните анализи на

много ниски количества вещества в ру-

тинна работа. От голямо значение за ка-

чеството на водите е и съдържанието на

неорганични съединения и тежки метали.

Изключително чувствителните ICP-OES и

ICP-MS апарати на Agilent Technologies га-

рантират безпроблемно определяне дори

на следовите количества метали, които

се изискват от законовите наредби. Ре-

дица допълнителни характеристики на

апаратите позволяват същите анализи да

се извършват изключително лесно и с ми-

нимални разходи, като същевременно га-

рантират надеждни и точни резултати.

Красимир Ставрев,

Управител, Т.Е.А.М. ООД
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въздух

  акто е известно, пътният

транспорт е съществен източник на

парникови газове и атмосферни замъ-

рсители. Въпреки подобренията в

ефективността на автомобилите

през последните десетилетия, сек-

торът е отговорен за близо една

пета от емисиите на парникови

газове в Европа. Емисиите от пре-

возните средства водят и до преви-

шаване на установените норми за

атмосферни замърсители в много

европейски градове. В Столична

община, например, приносът на сек-

тор транспорт към емисиите на

ФПЧ10 е 57%, което е една от пред-

поставките за наблюдаваните пре-

вишения на средногодишната норма

за този замърсител в пет от шес-

тте пункта на територията на

София през 2014 г. Пътният транс-

порт допринася и за 30% от емиси-

ите на азотни оксиди.

През последните 25 години е по-

стигнат значителен прогрес в огра-

ничаването на емисиите от транс-

порт. Тези постижения са резултат

от комбинация от политики и мер-

ки, като например определяне на

технологични стандарти за емиси-

ите от превозни средства и за ка-

чество на горивата, законодател-

ство, въвеждащо норми за качество-

то на въздуха, и мерки за управление

на транспорта на местно ниво –

подобрено планиране и стимули за

използване на градски транспорт.

Независимо от това, общото нара-

стване на пътническия и товарния

трафик, както и лошите екологични

показатели на някои автомобили в

Емисии от транспорт -
измерване и прогрес в
ограничаването им –
част I

реални условия, показват, че този

прогрес всъщност не е достатъчен.

Видове емисии
Емисиите от пътния транспорт

могат да бъдат класифицирани в три

основни групи – емисии на димни

газове, емисии от износване и еми-

сии от изпарение. В момента конт-

ролираните от законодателството

замърсители, изпускани с димните

газове от превозните средства,

включват CO2, CO, въглеводороди,

азотни оксиди и прахови частици.

Емисионните стандарти в ЕС засе-

га не регулират емисиите от транс-

порт на: някои кисели замърсители

като NH3 и SO2 (въпреки че концен-

трацията на SO2 се ограничава ин-

директно чрез законодателството

за качество на горивата); канцеро-

генни и токсични органични замър-

сители като полициклични аромат-

ни въглеводороди, устойчиви орга-

нични замърсители, диоксини и фура-

ни; тежки метали като Pb, Cr, Hg, Ni,

Se и Zn. Съдържанието на всеки един

от тези замърсители в емисиите,

разбира се, зависи от вида на изпол-

званото гориво и от типа на двига-

теля.

Емисиите от износване са резул-

тат от механичното изтриване и

корозия на частите на превозните

средства. Тези емисии включват

само прахови частици и някои теж-

ки метали. Значителни емисии на

прах се генерират от механичното

износване на гумите, спирачките,

съединителя, повърхността на

пътната настилка и от корозията

на шасито на превозните средства.

Емисиите от изпарение се форми-

рат от пари, отделящи се от горив-

ната система на автомобилите. Те

съдържат единствено летливи орга-

нични съединения, които се изпускат

в околната среда, дори когато пре-

возното средство е паркирано и е с

изключен двигател.

Статията продължава в следващ брой

на сп. Екология & Инфраструктура

Емисии от транспорт -
измерване и прогрес в
ограничаването им –
част I

K
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GetAMO предостави безплатно обо-

рудване - GetOtwo3210 (кислороден опти-

чен сензор), Get pH2210 (електорхимичен

pH метър) и GetCOMPPA (докинг стан-

ция) на екип от катедра "Хидробиология"

към СУ "Св.Климент Охридски", които из-

вършиха мониторинг на основното те-

чение на р. Искър, р. Черни Искър и р. Бели

Искър, намиращи се в района на гр. Са-

моков. В рамките на летния период на

2015 г. бяха осъществени множество

теренни измервания на хидрофизичните

Теренни изследвания на хидрофизични
параметри с прототип GetOtwo3210 -
кислороден оптичен сензор, Get pH2210
и GetCOMPPA-докинг станция

параметри: pН, температурата (°С ), ко-

личеството кислород (mg/l) и насищане-

то (%) с цел проследяване на динамика-

та им през период на лятно маловодие.

Пунктовете на пробонабиране са разпо-

ложени под и над населените места, за

да се проследи дали те оказват влияние

върху измерените параметри.

 Пункт 1 беше разположен под гр.

Самоков, а над гр. Самоков в основното

течение на р. Искър - Пункт 2. Пункт 3

се намираше под вливането на два от

основните притоци на реката (Бели

Искър и Черни Искър ),както и в същите

притоци преди вливането им (р. Бели

Искър) - Пункт 4. Пункт 5 се намираше

съответно на р. Черни Искър под села-

та Мала Църква, Маджаре и Говедарци,

а над тях - Пункт 6.

По отношение на температурата,

която варира както следва:

 Не се наблюдава съществена раз-

лика в стойности между Пункт 1 и

Пункт 2 (под и над Самоков), което

може да означава, че градът не оказ-

ва голямо значение и не спомага за го-

лямо повишаване на температурата

в изследвания период.

Водородният показател рН в изслед-

ваните пунктове варира от неутрално

до слабо алкално и се изменя в граници-

те - 7,2 pH (Пункт 2) и 8,2 pH (Пункт 6).

Тези стойности отговарят на "добро"

екологично състояние според критери-

ите, заложени в наредба Н-4(ДВ. 22/

05.03.2013).

Съдържанието и насищането на кис-

лород за всички изследвани пунктове е

високо - 8,23-10,27 mg/l, което до голяма

степен се дължи на физичното размес-

ване на водните слоеве и е типично за

планински тип реки. Тези стойности

отговарят на "много добро" екологично

състояние според критериите, заложе-

ни в наредба Н-4 (ДВ. 22/ 05.03.2013).

Ние от GetAMO вярваме, че монито-

рингът на околната среда има изключи-

телно значение за нас, хората, и е въпрос

на получаване на качествена информа-

ция за ключовите параметри. С

GetOtwo3210 - оптичен кислороден сен-

зор, Get pH2210 и GetCOMPPA ние пре-

дизвикахме себе си да предложим възмож-

но най-надеждното, прецизно и лесно за

ползване решение на пазара.

Теренни изследвания на хидрофизични
параметри с прототип GetOtwo3210 -
кислороден оптичен сензор, Get pH2210
и GetCOMPPA-докинг станция
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