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Лабораторна Техника Инженеринг с традиционно участие на Вода София
Лабораторна Техника Инженеринг (ЛТИ), запазена търговска марка на

Медицинска Техника Инженеринг, за поредна година участва на изложението

за водния сектор Вода София, информират от компанията. Събитието се

провежда между 4 и 6 април т. г. в Интер Експо Център.

На фирмения си щанд (С6 в зала 1) ЛТИ представя рН-метри, кондуктомет-

ри, йон метри и оксиметри на швейцарската фирма Mettler Toledo, системи за

биохимична и химична потребност от кислород, турбидиметри, флокулатори,

магнитни бъркалки, вортекси/миксери, хомогенизатори и др. на Velp Scientifica,

както и системи за чиста и ултрачиста вода на Evoqua Water Technologies.

Традиционно посетителите на щанда на ЛТИ могат да видят и друга

общолабораторна и специализирана апаратура за комплексно оборудване на

лаборатории в областта на водите, екологията, химията, ХВП и др.

Одобриха намаляване на квотите за емисиите на парникови газове
Европейският парламент одобри предложението на Европейската комисия

за ограничение на квотите на парникови газове на пазара на въглеродни

емисии. По този начин европейските политики за климатичните промени ще

бъдат хармонизирани с целите на Парижкото споразумение. Предвижда се

броят на въглеродните квоти да се намалява с 2,2% всяка година, а капаци-

тетът на пазарния резерв за 2019 г. да се удвои, с което да се елиминира

излишъкът от квоти. ЕК предлага увеличение на „коефициента за линейно

намаление“ на въглеродни квоти от сегашните 1,74% до 2.2% за 2021 г., като

се предвижда факторът да достигне до 2,4% през 2024 г.

Средствата от търговията с квоти ще послужат за създаване на два

фонда. С единия, модернизационен, ще се финансира обновяване на енергийни

системи в страните членки с по-ниски доходи, а другият - иновационен, ще

предоставя финансова подкрепа за проекти за възобновяеми енергийни из-

точници, както и за улавяне и съхранение на въглерод. Членовете на ЕП

предлагат също създаването на фонд от приходите от търгове на емисии,

чрез който да се финансира работната сила, засегната от преминаването

към нисковъглеродна икономика.

СО обсъди Програмата за КАВ в София със студенти от ЛТУ
На 15 март т. г. Столична община проведе среща със студенти от Лесо-

технически университет в рамките на общественото обсъждане на Актуа-

лизираната програма за управление на качеството на атмосферния въздух

(КАВ) в София до 2020 г. и Плана за действие към нея. На събитието в аулата

на ЛТУ присъстваха заместник-кметът по направление „Зелена система, еко-

логия и земеползване“ на СО Йоана Христова и студенти от специалности

„Екология и опазване на околната среда“ и „Ландшафтна архитектура“.

„Чух много интересни идеи и конструктивни предложения, които биха могли

да намерят място в настоящия проект. Неведнъж съм казвала, че разглеждам

Плана като динамичен и в него ще бъдат включвани или съответно изключвани

мерки, така че това, което правим да е максимално ефективно“, коментира

Йоана Христова. Досега в рамките на процедурата по обществено обсъждане

от СО са провели редица срещи с експерти, граждани, представители на

бизнеса и неправителствени организации. От общината ще обработят полу-

чените коментари и бележки и ще ги отразят във финалния вариант на Ак-

туализираната програма за управление на КАВ в София.
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Аква Джет 2011 демонстрира иновативни решения на Вода София
Аква Джет представя редица иновативни продукти на партньорите си по

време на провеждащото се в Интер Експо Център между 4 и 6 април т. г.

изложение за ВиК сектора Вода София, съобщават от компанията.

Фирмата участва в събитието с щанд C10 в зала 1, където демонстрира

продукти на Uraca, Schiebel, ENZ и Vetter със специален акцент върху хид-

робластиращ агрегат от новата серия SmartLine, хидравлична тест помпа

и трибутална помпа на немската компания Uraca.

Гостите на щанда могат да видят и дюзи за индустриално почистване

под високо налягане на ENZ, изработени от висококачествени материали,

поясняват от Аква Джет 2011. Фирмата представя и електрически задвиж-

ки Schiebel за шибри, вентили, клапи, сферични кранове, регулираща и защит-

на арматура, специфични решения, както и уплътнителни балони за тръби и

изпитване на плътност на Vetter, които се използват както във ВиК секто-

ра, така и в газоснабдяването.

ЕК изготви първи доклад за околната среда в България
Европейската комисия публикува първия си доклад по отношение състоя-

нието на околната среда в България и степента на изпълнение на европей-

ските политики за нейното опазване. В документа са отчетени полаганите

от страната усилия за справяне с предизвикателствата по опазване на

околната среда и са посочени силните и слабите страни при реализиране на

целите.

Докладът показва, че работата по отношение качеството на питейните

води и управление на отпадъците е съобразно изискванията на Комисията

и е постигната висока степен на съответствие. Посочват се и областите

за подобрение - кръгова икономика, ресурсна ефективност, изпълнение на

задълженията за разделно събиране на отпадъците, но като основна причина

за безпокойство от ЕК определят качеството на атмосферния въздух и

извършването на строителни дейности в зоните от Натура 2000.

Според доклада България е постигнала значителен напредък от присъеди-

няването си към ЕС през 2007 г. Неговата цел е да подкрепи обединяването

на усилията на всички държави членки за подобрение на работата по отно-

шение опазване на околната среда.

ECHA не класифицира глифозата като канцероген
Европейската агенция по химикали (ECHA) е извършила оценка на опасни-

те свойства на химикала глифозат, използван в Раундъп, един от най-упот-

ребяваните хербициди.

Според резултатите от оценката спрямо критериите на Регламента

относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и

смеси (CLP) химикалът предизвиква сериозно увреждане на очите и е ток-

сичен за водните организми с дълготраен ефект, но няма достатъчно научни

доказателства за класифицирането му като канцероген, мутаген или ток-

сичен за репродукцията.

Становището на ECHA ще бъде подложено на вътрешна проверка, след

което ще бъде изпратено до Европейската комисия. По-късно тази година

то ще бъде отчетено от ЕК и държавите членки при преценката дали да

се поднови одобрението за използването на глифозата като активна съставка

в пестициди.
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Община Панагюрище с одобрен проект за реконструкция и модернизация на
минерален водопровод Проектът „Развитие на находище Баня чрез пълноценно използване на

природния ресурс – минерална вода“ ще бъде реализиран по пилотна схема

Инвестиционна програма Минерални води на Национален доверителен еко-

фонд. Общата стойност на проекта е 353 694,46 лв., като от тях 50% са

безвъзмездна финансова помощ и 50% собствени средства. Проектът следва

приоритети на националните и европейски политики за развитие на селски-

те райони, в частност ефективното използване на минералната вода в село

Баня. Предвиждат се строително-монтажни дейности по реконструкция на

минерален водопровод и изграждане на нов събирателен водоем.

С реализацията на проекта от общината се надяват да осъществят ико-

номически растеж в село Баня. Очаква се да се осигури временна заетост при

изпълнението на проекта, увеличение на инвестициите и развитие в сферата

на туризма. По този начин ще се осигури по-добър живот за младите хора и

ще се създадат предпоставки за оставането им в населеното място.

Разработват система за прогнозиране на атмосферни замърсявания в София
Столична община стартира проект за ранно прогнозиране на замърсяване

с фини прахови частици във въздуха. Изпълнението на проекта е възложено на

Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН. Систе-

мата се очаква да заработи ефективно още преди следващия зимен сезон.

Разработката на НИМХ ще функционира благодарение на метеорологичен

алгоритъм и статистически модел, които ще изчисляват предпоставките за

поява на наднормени концентрации на фини прахови частици във въздуха.

Заместник-кметът по направление „Зелена система, екология и земепол-

зване“ Йоана Христова коментира, че с внедряването на системата за

предупреждение за превишаване на нормите за фини прахови частици във

въздуха от общината ще имат възможност да предприемат конкретни

действия за минимизиране на възможните рискове.

Организират 9-а конференция за управление на водните ресурси
Между 18 и 20 юли т. г. в Прага ще се проведе деветото издание на

конференцията „Управление на водните ресурси“. Събитието ще представи

последните новости в технологичното развитие при управлението на повърхно-

стни и подземни води. Конференцията осигурява възможност за професиона-

листите от водния сектор да обменят знания и да получат представа за

съвременните технологии и решения за устойчиво управление на водните

ресурси. Сред участниците са представители на научни и изследователски

институти, промишлени предприятия и правителствени организации.

Част от темите, които ще бъдат засегнати по време на конференцията,

са управление и планиране на водните ресурси, климатични промени, напои-

телни системи, хидравлично моделиране, качество и контрол на замърсява-

нето на водите, управление на речни басейни, социално-икономически аспек-

ти, иновативни технологии и др. Организатор на събитието е Wessex Institute.
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Консумацията на енергия, емиси-

ите на въглероден диоксид и потреб-

лението на вода на Карлсберг Груп

значително са намалели през изми-

налата година, сочи докладът за ус-

тойчиво развитие на компанията.

„През 2016 г. продължихме усили-

ята си в посока подобряване на на-

шата производствена устойчивост

чрез по-нататъшно ограничаване на

консумацията на енергия, емисиите

на въглероден диоксид и използване-

то на вода. Доволни сме, че и трите

области показват прогрес по-бързо

от очакваното и сега влагаме дори

повече старание в нашата устойчи-

вост“, коментира Симон Боас Хоф-

майер, директор устойчиво разви-

тие на Карлсберг Груп.

От Карлсберг Груп съобщават, че

през 2016 г. консумацията на енергия

е намаляла с 4% на 27,7 kWh/hl, в срав-

нение с 29 kWh/hl през 2015 г. Емиси-

Карлсберг Груп постигна целите си за
устойчиво развитие през 2016 г.

ите на въглерод са ограничени с 10%

на 6,3 kg CO2/hl, сравнено със 7 kg CO2/

hl през предходната година. Делът на

използваната енергия, генерирана от

възобновяеми източници, включител-

но биомаса и слънчева енергия, е

нараснал до 17,1% от 15,4% през 2015

г. През м. г. Карлсберг Груп въведе в

експлоатация масивна инсталация от

соларни панели на съоръжението си

в Дали, Китай – четвъртата по го-

лемина в света инсталация от този

вид, обслужваща пивоварна.

Съгласно доклада за устойчиво

развитие компанията е подобрила и

водната си ефективност, понижа-

вайки консумацията на 3,2 hl/hl, в

сравнение с 3,4 hl/hl за 2015 г. През

2016 г. Групата си сътрудничи със

WWF (Световния фонд за дивата

природа), за да обнови оценката си

на риска, свързан с водните ресур-

си. Установено е, че 15 от пивовар-

ните в Групата са разположени в

зони с висок риск от воден недостиг.

Подходът на Карлсберг Груп

включва внедряване на принципите

на устойчиво развитие в съществу-

ващата корпоративна стратегия и

бизнес процеси, разработване на

политики, които да осигуряват по-

стигане на съответните стандар-

ти, сътрудничество с партньори за

постигане на мащаб и поставяне на

измерими цели за проследяване на

напредъка - както година за година,

така и в дългосрочен план.

Европейският парламент прие нов

проектозакон, съгласно който делът

на рециклираните отпадъци трябва

да достигне 70% до 2030 г. Евроде-

путатите предлагат и ограничава-

не на депонираните отпадъци до 5%,

както и редуциране на хранителни-

те отпадъци с 50%. Предстои ЕП да

обсъди проектозакона със Съвета на

министрите.

Според документа, до 2030 г. 70%

от битовите отпадъци трябва да

бъдат рециклирани или подготвени за

повторна употреба, докато ЕК пред-

ложи процентът да е 65. За матери-

алите за опаковки, като хартия и

картон, пластмаса, стъкло, метал и

дървесина, евродепутатите предла-

гат цел от 80% до 2030 г. с междин-

ни цели за всеки материал за 2025 г.

Проектозаконът ограничава дяла

на депонираните отпадъци до 10% до

2030 г. От ЕП предлагат този про-

ЕП прие проектозакон за увеличаване
процента на рециклирани отпадъци

цент да бъде намален до 5 с възмож-

ност за петгодишна отсрочка при

определени условия за държави член-

ки, които през 2013 г. са депонирали

повече от 65% от битовите си

отпадъци. Количеството на храни-

телните отпадъци в ЕС се оценява

на 89 млн. тона, или 180 кг на човек

годишно. Евродепутатите предла-

гат залагане на цел за редуциране-

то им с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030

г. в сравнение с 2014 г.

По данни на ЕП през 2014 г. в Ав-

стрия, Белгия, Дания, Германия, Хо-

ландия и Швеция практически не са

депонирани битови отпадъци, дока-

то Кипър, Хърватска, Гърция, Латвия

и Малта все още изпращат три чет-

върти от отпадъците си в депа.

Въпреки че управлението на отпадъ-

ци в ЕС се е подобрило в значителна

степен през последните десетиле-

тия, почти една трета от тях все

още се депонират, а по-малко от

половината се рециклират или ком-

постират.

От Парламента коментират, че

оптимизирането на дейностите с

отпадъците ще донесе ползи за окол-

ната среда, климата, човешкото

здраве и икономиката. Направените

предложения от ЕП подсилват раз-

поредбите на ЕС по отношение пре-

дотвратяване генерирането на

отпадъци, разширената отговор-

ност на производителя, задължени-

ята за докладване и методите за

изчисляване на целите.

ЕП прие проектозакон за увеличаване
процента на рециклирани отпадъци

Карлсберг Груп постигна целите си за
устойчиво развитие през 2016 г.



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 2/2017 9

бизнес

118 общини от 26 Регионални

сдружения за управление на от-

падъците (РСУО) са бенефициенти

по процедурата за изграждане на

инсталации за компостиране и

предварително третиране, съоб-

щиха за сп. Екология & Инфраструк-

тура от Министерството на

околната среда и водите (МОСВ).

BG16M1OP002-2.002 „Комбинира-

на процедура за проектиране и

изграждане на компостиращи ин-

сталации и на инсталации за пред-

варително третиране на битови

отпадъци“ е с бюджет 169 млн. лв.,

а целта й е да се намали количе-

ството на депонираните отпадъ-

ци чрез рециклирането и оползот-

воряването им.

От МОСВ информираха, че крайни-

ят срок за подаване на проектни

предложения е 21 април т. г., а

срокът за изпълнение на проекти-

те е общо 35 месеца от сключва-

нето на договора, като инстала-

циите трябва да бъдат въведени

в експлоатация до 30-ия месец.

„Безвъзмездната финансова помощ

по тази процедура ще се предос-

тавя на кандидатите директно.

Изборът на общините от 26-те

РСУО се извършва въз основа на

определени критерии. Първо, общи-

ните трябва да имат нужда от

изграждането на такива инстала-

ции според Националната програ-

ма за управление на отпадъците.

Също така, едно от условията е и

на територията им да няма об-

щински или регионални инсталации

за компостиране, анаеробно тре-

тиране и предварително третира-

не на битови отпадъци, които

обслужват всички общини в регио-

на“, допълниха още от МОСВ.

Сред допустимите за бенефициен-

тите дейности по процедурата не

е закупуването на контейнери за

битови отпадъци и на техника за

118 общини могат да
кандидатстват за финансиране
за компостиращи инсталации

транспортирането им, подчерта-

ха от министерството.

Инсталациите, включени в проек-

тните предложения, могат да

бъдат системи за компостиране

в: редове без аерация; открити

или покрити редове с улеи и при-

нудителна аерация; открити

клетки със или без навес. Допус-

тими за финансиране са инстала-

ции за предварително третиране,

които осигуряват отделяне на

възможно най-голямо количество

отпадъци от потока смесено

събрани битови отпадъци, които

впоследствие ще бъдат подложе-

ни на рециклиране и оползотворя-

ване, както и на стабилизиране на

биологичната фракция. Всяка една

инсталация за предварително

третиране, която е включена в

проектното предложение, трябва

да осигурява намаляване на коли-

чеството отпадък, което ще се

депонира с поне 50% спрямо коли-

чеството (теглото) на входящия

поток отпадъци.

Всяко едно РСУО може да кандидат-

ства за неограничен брой компос-

тиращи инсталации при доказване

на капацитет между 2000 и

20 000 т/годишно зелени и биораз-

градими отпадъци и само на 1 брой

инсталация за предварително тре-

тиране на смесено събрани бито-

ви отпадъци с капацитет до

80 000 т/годишно. Инсталациите

за предварително третиране и ин-

сталациите за компостиране

трябва да обслужват само общи-

ни в рамките на съответното

Регионално сдружение.

За целите на кандидатстването

с проектни предложения по Опера-

тивна програма „Околна среда

2014-2020 г.“ (ОПОС) всяко РСУО

определя водеща община, а оста-

налите общини в сдружението са

партньори, като всички заедно са

бенефициент.

Очаква се резултатите от реали-

зацията на проектите да доприне-

сат за намаляване на депонирани-

те битови отпадъци с 12,27%

спрямо установените нива за 2012

г. По данни на МОСВ през първия

програмен период със средства по

ОПОС 2007-2013 г. са изградени 18

Регионални системи за управление

на отпадъците, като 11 от тях

включват инсталации за компос-

тиране на зелени отпадъци.

118 общини могат да
кандидатстват за финансиране
за компостиращи инсталации
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    омпите за отпадъчни води

традиционно се експлоатират в

режим на включване и изключване

както за малки, така и за големи

помпени станции. Тъй като при-

токът на отпадъчни води е промен-

лив във времето, често е достатъ-

чно използването на само малка част

от капацитета на помпата. Поради

тази причина се търсят инженерни

решения за работни режими с нама-

лен капацитет на помпите, за да се

оптимизира производителността и

да се намалят експлоатационните

разходи. Преди задвижванията с про-

менлива честота да навлязат в

употреба, изпомпването с различна

скорост се е осъществявало с по-

мощта на двускоростни двигатели

и намотки с регулируемо напрежение.

През последните 10-15 години инду-

стрията е започнала усилено да

използва задвижващи механизми с

променлива честота при системите

за транспортиране на отпадъчни

води. Основният стремеж е да се

оптимизира придвижването на пото-

ка отпадъчни води през помпените

станции, като системите с промен-

лива скорост осигуряват по-гъвкаво

и сигурно решение в сравнение с

помпите с постоянна скорост. С

правилното прилагане на технологи-

ята за изпомпване с променлива ско-

рост може да се постигне по-добро

управление на процеса, спестяване

Изпомпване на
отпадъчни води
с променлива
скорост

на енергия, по-равномерна работа и

намалени разходи за поддръжка на

помпената станция.

Някои фирми за пречистване на

отпадъчни води, които са инстали-

рали помпи с променлива скорост, не

отбелязват намаление в потребле-

нието на енергия, а някои общини

дори отчитат повишен разход на

енергия. Наблюдава се и зачестява-

не на случаите на запушване на пом-

пите. Това е пряко свързано с нама-

лената работна скорост. При кон-

венционални незапушващи се помпи

в резултат на намалената скорост

консумираната мощност от работ-

ното колело ще спадне с промяната

на скоростта, повдигната на тре-

та степен, а възможността за пре-

минаване на по-големи твърди час-

тици ще се понижи. Увеличеното

потребление на енергия се наблюда-

ва поради две причини: частично

запушване на работното колело и

експлоатация в режими извън опти-

малните за ефективна работа на

помпата. Първото е резултат от

удълженото време за работа, тъй

като помпите, задвижвани от меха-

низми с променлива честота, имат

по-дълъг оперативен цикъл при по-

ниски скорости, а второто се дължи

на изпомпване в системи, при които

статичната височина представлява

голяма част от общия напор.

За да се изгради добре функциони-

раща помпена станция, е важно да

се обмислят добре всички компонен-

Изпомпване на
отпадъчни води
с променлива
скорост

П
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ти на помпената система и станция – системни криви,

избор на помпа и двигател, електрически характерис-

тики, потенциал за пестене на енергия, компоненти на

тръбната система, стратегии за управление и др. По

този начин е възможно да се осигури максимална енер-

гийна ефективност при изпомпването на отпадъчни води

с променлива скорост и да се ограничат запушванията

при експлоатация.

Помпи и помпени системи
Важно е утайникът на помпата да се поддържа чист,

за да се предотврати натрупването на органични и

неорганични вещества, което би могло да доведе до

проблеми с неприятни миризми и поддръжката. Регула-

торите на скоростта могат да бъдат програмирани

редовно да извършват цикли на почистване на утайни-

ците, с което да се намали рискът от натрупване на

утайка и плаващи замърсявания. По време на тези цикли

нивото се понижава толкова, че помпата започва да зас-

муква въздух („хъркане“). При сваляне на нивото на теч-

ностите се формират повърхностни вихри с голяма сила

и честота. В момента преди помпата да започне да

„хърка“ високоскоростните повърхностни вихри засмук-

ват плаващи отломки в помпата. От съществено зна-

чение е да се сведе до минимум работата на помпата

при „хъркане“, за да се ограничи количеството въздух в

нагнетателния тръбопровод и да се предотврати по-

тенциално излагане на високи нива на вибрации. Скоро-

стта на течностите в напорния тръбопровод оказва

влияние на нивата на утаяване в него, както и на по-

треблението на енергия поради спад на триенето.

Работа при високи скорости на течностите намалява

риска от натрупване на утайка, но увеличава разхода

на енергия. Обратно, при ниски скорости на преминава-

не на флуидите през напорния тръбопровод намалява

потреблението на енергия и се увеличава рискът от

наслояване на утайка. Поради тази причина е важно да

се обмисли скоростта на движение на течностите и

консумацията на енергия при определяне размера на

смукателния и нагнетателния тръбопровод. Изпомпва-

нето на отпадъчни води с променлива скорост позволя-

ва намаляване на скоростта на флуидите под препоръ-

чителните 0,7 м/сек за продължителни периоди от вре-

ме. Това дава възможност за периодично промиване на

нагнетателния тръбопровод чрез увеличаване скорос-

тта на помпата, а оттам и на течността. В зависи-

мост от вида и концентрацията на тежки утайки и

мазнини в средата, степента на утаяване ще е различ-

на – по-високата концентрация на твърди вещества води

до по-голям риск от образуване на утайка. При помпени-

те станции с възможност за управление на скоростта,

чрез увеличаването й може да се промива и напорния

тръбопровод. Честотата на промиване зависи от кон-

струкцията на системата, степента на замърсяване и

минималната скорост, необходима за поддържане опти-

мални условия на работа.

При употребата на помпи с променлива скорост,

темпът на изпомпване на флуида често е по-нисък от

нормалния за тръбопроводната система. Затова при

намалена скорост потреблението на енергия се пони-

жава, ако бъде предпочетен спирателен дисков клапан

пред сачмен.

Помпите с променлива скорост имат възможност за

плавно пускане и спиране чрез постепенно увеличаване

и намаляване скоростта на помпата, като по този начин

се намалява влиянието на хидравличния удар и износва-

нето на възвратните клапани. Когато цикълът на спи-

ране на помпата е дълъг (плавно намаляване на скоро-

стта), скоростта на течността ще намалее бавно в

напорния тръбопровод. Добре е да се отбележи, че зад-

вижващите механизми с променлива честота няма да

функционират по време на прекъсване на електрозахран-

ването (освен ако не са включени към резервен източ-

ник на енергия, който незабавно да осигури мощност),

което намалява тяхната ефективност като защитно

устройство от хидравличния удар.

Някои помпи имат ограничение на минималната допу-

стима скорост на помпата. Тя може да зависи от пра-

вилното функциониране на охладителната система,

честотата на резонанс на вала и др.

Управление на помпите и задвижвания
Функциите за пускане и спиране могат да бъдат

осъществени с прости релейни системи или статич-

ни контролери. Днес широко приложение намират спе-

циализирани регулатори и устройства за мониторинг

на помпите. Задвижванията с променлива скорост че-

сто са използвани като средство за управление скоро-
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стта на асинхронни двигатели. За

по-големи и сложни системи могат

да бъдат използвани програмируеми

логически контролери, но за целта

трябва да бъде създаден широкооб-

хватен софтуер за конкретното

приложение. Задвижването с про-

менлива скорост приема указания

от софтуера, за да бъде в състоя-

ние да управлява помпата, като в

помпената станция трябва да има

главен контролер, който да задава

правилната последователност за

всички помпи. Най-модерните реше-

ния за контролери на помпи за от-

падъчни води са инсталирани в ме-

ханизмите за променлива скорост.

Специализираният софтуер може да

бъде инсталиран и конфигуриран

предварително в задвижващото ус-

тройство, предназначено за опреде-

лена помпа и двигател. Стартира-

нето на системата е изключител-

но просто – чрез свързване на сен-

зорите за ниво и захранващите

кабели към задвижващия механизъм

и след това натискане на старт

бутона.

Номиналният ток за задвижване-

то за всяка помпа трябва да бъде по-

голям от този на двигателя. За спра-

вяне в ситуации с ниско или високо

напрежение обикновено се препоръ-

чва да се остави 20% резерв. При

помпите за отпадъчни води е важно

двигателят да предава пълен

въртящ момент на работното коле-

ло, за да може то да се справи с

потенциални запушвания. Поради

тази причина е необходимо помпите

за отпадъчни води да са оборудвани

със задвижвания с променлива ско-

рост, способни да предоставят но-

минален въртящ момент при стар-

тиране и поддържане на два пъти

този момент при пълна експлоата-

ционна скорост в продължение на

най-малко една секунда. Има два

основни типа устройства – задвиж-

вания със скаларно или векторно

управление. При първите се генери-

ра предварително зададено напреже-

ние като функция на честотата, а

вторите анализират напрежението

и тока, необходими за управлението

на помпата. Използвайки данните от

обратната връзка от двигателя,

пусковият ток може да се намали, а

въртящият момент при стартира-

не – да се увеличи.

Управление на процеса
Притокът на отпадъчни води в

помпена станция в рамките на 24 часа

варира значително. Обикновено през

нощта дебитът е малък, а пиковете

са сутрин и вечер, като често за

визуализиране на тези изменения в

потока се използват диаграми.

Специфичната енергия за дадена

система варира в зависимост от

скоростта на помпата. Оптимална-
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та скорост от гледна точка на пес-

тенето енергия е, когато помпата

работи при честота, която съответ-

ства на минималната специфична

енергия. Оптималната честота за-

виси от няколко фактора. Те включ-

ват кривите на производителност-

та на помпата и на системата, ко-

ито заедно образуват различни кри-

ви на специфичната енергия. Опреде-

лянето на оптималната честота на

работа на помпите с променлива

скорост представлява предизвика-

телство. Един от начините за това

е чрез използването на алгоритми.

Интелигентните управляващи уст-

ройства на помпите имат алгорит-

ми, които осигуряват автоматична

оптимизация на скоростта за мини-

мално потребление на енергия. Про-

веждането на теоретично изследва-

не на помпената система е друг

метод за идентифициране на опти-

малната честота. Този подход има

някои недостатъци, включително

възможността да настъпят проме-

ни в системата по всяко време. Из-

численията са невъзможни или в най-

добрия случай неточни, ако липсва

документация на тръбната система.

Управление на нивото
В станциите помпите с постоян-

на скорост работят в режим на

включване и изключване, при който

отличителни нива за стартиране и

спиране на системата дават

възможност на резервоара да се

изпразни и напълни. Помпите рабо-

тят при предназначената им ско-

рост и вероятността да не се за-

пушват зависи от дизайна им.

Двускоростните помпи и тези с

променлива скорост позволяват ра-

бота при режими, по-близки до дей-

ствителния приток, отколкото до

дебита, предвиден при проектиране-

то. Ако експлоатацията с променли-

ва скорост е правилно внедрена,

разходът на енергия може да се на-

мали.

Традиционният метод за управле-

ние на експлоатацията на помпи при

променлива скорост, когато се при-

лагат за отпадъчни води, е този при

постоянно ниво. Контролерът изпол-

зва нивото на течността като ре-

ферентна стойност. При нисък при-

ток помпата ще работи с твърде

ниска скорост и следователно с

много ниска ефективност, като по

този начин се изразходва много енер-

гия. В допълнение, рискът от утая-

ване в тръбите и утайника се уве-

личава. Помпите често работят

извън предпочитания работен диапа-

зон, което води до скъсяване на ек-

сплоатационния живот. Това се случ-

ва, когато помпата работи при ско-

рост, по-ниска от оптималната, т.

е. скоростта, с която специфични-

ят разход на енергия е минимален.

Вероятността от частично запуш-

ване също е по-голяма при помпи,

които не се самопочистват.

Най-енергийно ефективният ме-

тод за управление на помпи с промен-

лива скорост включва комбинация от

работа при намалена скорост и пе-

риодично засмукване и напълване.

Този метод се препоръчва за помпе-

ните станции за отпадъчни води.

Този метод ще елиминира времето,

при което помпата работи със ско-

рост, по-ниска от оптималната. За

да се постигне прекъснат работен

режим и да се гарантира, че помпи-

те няма да тръгват и спират пре-

калено често, е важно да се опреде-

ли подходящ интервал между нивата

на включване и изключване, което ще

позволи работа при минимален раз-

ход на енергия за достатъчно дълъг

период от време. Когато методът

за постоянно ниво се използва като

стратегия за управление, е необхо-

димо честотата с минимално енер-

гийно потребление да се определи

като оптимална, за да се увеличи

пестенето на енергия и оператив-

ната надеждност.

Друг често използван метод за

управление на помпите за отпадъч-

ни води е с променливо ниво. Предим-

ството при него е, че потокът може

да бъде буфериран в утайника, в

резултат на което изпомпването

става по-плавно и пиковете на вхо-

дящия поток се изглаждат. При този

метод на управление скоростта на

помпата е функция на нивото на

течността в утайника.

Използва се и метод за управле-

ние, който се основава на използва-

нето на производна на времето от

нивото на течността в утайника

(скорост по повърхността на теч-

ността). Това включва определяне-

то на минимален дебит, което гаран-

тира, че скоростта на намаляване

нивото на течността е настроена

за даден минимум. Ако нивото на

течността не намалее с този темп,

то скоростта на помпата автома-

тично ще се увеличи. С цел енергий-

на ефективност скоростта не тряб-

ва да пада под оптималната, дори ако

нивото на течността намалява с по-

бавни темпове.
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     беззаразяването чрез ултра-

виолетово лъчение е относително

рентабилен метод за дезинфекция

както на питейни, така и на отпадъ-

чни води. Експлоатационните разхо-

ди на технологията са сравними с

тези на комбинацията от процеси на

хлориране и дехлориране. При хлори-

рането оперативните разходи зави-

сят от капацитета на пречиства-

телната станция и регулаторните

изисквания за съхранението на хлор.

Също така, за разлика от хлорира-

нето, процесът на UV обеззаразява-

не не води до получаването на зна-

чителни количества странични про-

дукти.

Ултравиолетовата радиация

инактивира микроорганизмите, тъй

като уврежда тяхната ДНК или РНК.

Организмът все още може да функ-

ционира, но не може да използва ДНК/

РНК-то си за възпроизводство и

съответно популацията измира. Ув-

Системи за
UV обеззаразяване
на води

реждането на ДНК е в резултат

главно от лъчението при дължина на

вълната в UV-C областта на спек-

търа (200-280 nm) и е с максимална

ефективност при 254 nm. Този прин-

цип се използва при UV дезинфекци-

ята на води.

UV дозата обикновено се изразя-

ва в единици mJ/cm2 или J/m2 и е

функция на UV интензитета, mW/cm2

и времето на експозиция s. Систе-

мите за UV дезинфекция имат

възможност да работят със зададе-

на за определени експлоатационни

О

Системи за
UV обеззаразяване
на води
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условия (например дебит, качество

на водата) доза.

UV лампи
Ултравиолетовата светлина

може да бъде осигурена от различни

видове лампи – обикновено за дезин-

фекция на питейни води се използват

живачни лампи с ниско (LP) или сред-

но (MP) налягане, или с ниско наляга-

не и висока мощност (LPHO). Свет-

линната мощност на живачните

лампи зависи от налягането на па-

рите в тях. В LP и LPHO лампите

живакът съществува при ниско пар-

но налягане и умерена температура

(40 и 200°C съответно), при което

се получава монохроматично UV из-

лъчване с дължина на вълната 253,7

nm. По-високите стойности на пар-

ното налягане и работната темпе-

ратура в MP лампите водят до уве-

личаване честотата на сблъсъците

между живачните атоми. Така се

получава полихроматична UV свет-

лина в широк спектър между 180 и

300 nm, с общо взето висок интен-

зитет, малка част от който попада

в бактерицидния диапазон.

Ефективността на ултравиоле-

товата светлина варира в зависи-

мост от дължината на вълната. За

повечето микроорганизми пикът на

бактерицидното UV действие се

проявява при около 260 nm, локал-

ният минимум - при 230 nm, и падът

до нула при 300 nm. Тъй като няма

ефективен метод за получаване на

UV светлина с 260 nm, използване-

то на живак за 254 nm се е

превърнало в стандарт. При пода-

ване на напрежение през електро-

дите на лампата се генерира елек-

трическа дъга от йонизиран газ или

газови смеси, които провеждат

ток. С нарастване температура-

та на дъгата, живакът в лампата

преминава в състояние на пара. Жи-

вачните пари провеждат електри-

чеството, затваряйки веригата и

отделят фотони UV светлина. В

сравнение с лампите със средно

налягане, тези с ниско имат по-

малко енергопотребление и по-сла-

бо бактерицидно действие, но са с

по-висока ефективност и по-дълъг

експлоатационен живот. За осигу-

ряването на определена доза оба-

че са необходими много по-голям

брой LP, отколкото MP лампи. С

увеличаване възрастта на лампи-

те с живачни пари тяхната мощ-

ност намалява и живакът посте-

пенно се изчерпва. Обикновено из-

численията за една система за UV

обеззаразяване се правят на база

дозата в края на експлоатационния

период на лампата.

UV реактори
При дезинфекция на питейна вода

ултравиолетовите лампи се монти-

рат в затворени реактори. Предла-

гат се реактори с различна конфи-

гурация в зависимост от произво-

дителя и ограниченията на площад-

ката за специфичната инсталация.

Реакторите могат да бъдат на ре-

дове, U- или S-образни. Ултравиоле-

товите лампи могат да бъдат раз-

положени успоредно, перпендикуляр-

но или диагонално на водния поток.

При реакторите с квадратно сече-

ние лампите обикновено са ориен-

тирани перпендикулярно на потока,

а при тези с кръгло сечение – успо-

редно. От съществено значение е
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и разстоянието между лампите,

като то зависи от коефициента на

пропускане на UV светлина на вода-

та, мощността на лампата и хид-

равличното смесване в рамките на

реактора. LP и LPHO системи се

използват както за малки, така и за

средни по големина инсталации. С

увеличаване на хидравличните по-

тоци, LPHO системите стават по-

некомпактни заради необходимост-

та от повече лампи за осигуряване

на определената доза. Входът и

изходът на реактора трябва да

бъдат проектирани така, че да не

се получават мъртви зони. Прави-

те впускателни отвори с постепен-

но изменение площта на напречно-

то сечение могат да спомогнат за

създаване на условия на потока за

оптимално разпределение на доза-

та.

Системите за UV дезинфекция са

оборудвани с един или повече датчи-

ци и анализатор на коефициента на

пропускливост на UV, който е инста-

лиран преди реактора. Сензорите

измерват дяла на интензитета,

попадащ в бактерицидния диапазон,

а анализаторът определя UV пропус-

кливостта на предвидената за тре-

тиране вода. Надеждното измерва-

не на интензитета е от ключово

значение за управление на дозата,

което налага периодичното верифи-

циране на сензорите спрямо рефе-

рентни прибори.

Ефективност
Ефективността на UV дезинфек-

цията е най-висока за бактерии, след

това за протозойни патогени и е

най-ниска за вируси и спори на бак-

терии. Реакцията на един микроор-

ганизъм на UV дозата е мярка за

чувствителността му към експози-

ция на ултравиолетова светлина и

е уникална за всеки организъм. Тя се

определя чрез облъчване на водни

проби, съдържащи микроорганизми, с

различни дози и измерване на концен-

трацията на жизнеспособните орга-

низми преди и след експозиция.

Ако UV системата се използва за

първична дезинфекция, дозата тряб-

ва да осигурява достатъчна инакти-

вация на няколко вида патогени.

Според международните стандарти

за UV оборудване за питейна вода,

подходящата доза е 40 mJ/cm2.

Потенциално проблемни за водо-

снабдяването странични продукти

се образуват предимно в резултат

на реакцията на UV светлина с

дължини на вълната под 240 nm с

органиката или нитратите във во-

дата. Естествените органични ве-

щества могат да се разложат под

действието на UV светлината до по-

лесно биоразградими съединения

като алдехиди или карбоксилни кисе-

лини, което може да допринесе за

образуването на биофилм по вътреш-

ната повърхност на водопроводните

тръби. Нитрити могат да се форми-

рат при редукцията на нитрати с UV

светлина с дължини на вълната под

225 nm. Освен че са предмет на

регулаторен контрол, нитритите

могат съществено да увеличат не-

обходимия за водата хлор. Образува-

нето на нитрати е свързано с упот-

ребата на MP лампи, при които

вълновият диапазон е по-широк. Лам-

пите със средно налягане на парите

обикновено имат балон, който задъ-

ржа светлината с по-малки дължи-

ни на вълната, водеща до получава-

нето на нитрити. Това в повечето

случаи ограничава и формирането на

органични странични продукти.

Фактори, влияещи на
ефективността

Качеството на водата на вход на

UV реактора може да повлияе на

ефективността на дезинфекция по

няколко начина. Пропускливостта

определя колко лесно UV светлина-

та преминава през водата, като

ниската пропускливост може да

осигури защита от излъчването за

някои микроорганизми. Понижаване-

то й се дължи на разсейването и

поглъщането на ултравиолетовата

светлина от водата, вследствие на

съдържанието на естествена орга-

нична материя, фракцията разтво-

рен общ органичен въглерод и неор-

ганични вещества като желязо и

нитрати.

Въпреки че мътността оказва

влияние на UV пропускливостта на

третираната вода, все още не е

установена пряка корелация между

мътността и ефективността на UV

дозата. Всяка такава връзка обаче

ще зависи от степента на разсей-

ване, а не на поглъщане на светли-

ната.

Стойността на пропускливостта

при води от подземни водоносни

пластове обикновено е по-висока,

отколкото при такива от повърхно-

стни източници. Подземните водни

тела във варовикови области са по-

податливи на сезонни изменения на

пропускливостта, които се дължат

на замърсяване от повърхността.

Проектирането на UV реактори-

те, които следва да се включват в

системата за пречистване след

филтриращите съоръжения, изисква

предварително да бъде извършен



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 2/2017 19

води

анализ на проби от предвидената за

пречистване вода. При изследване-

то на тези проби трябва да се иден-

тифицира най-ниската възможна

стойност на пропускливостта, като

се отчете сезонността на каче-

ството на повърхностните води и

ефективността на предварителна-

та филтрация с цел намаляване

съдържанието на химични съедине-

ния, редуциране на оцветеността и

мътността.

Съдържащите се във водата ве-

щества могат да замърсят външни-

те повърхности на балоните на лам-

пите, както и други омокряни компо-

ненти на UV реакторите, което

може да доведе до понижаване ин-

тензитета на светлината, а от там

и на ефективността на дезинфекци-

ята. Замърсяването на лампите

може да се дължи и на други парамет-

ри на водата, водещи до блокиране

на ултравиолетовата светлина.

Измененията в pH например не вли-

яят върху пропускливостта, но

съдържанието на желязо и високата

твърдост на водата могат да при-

чинят отлагане на минерални веще-

ства върху кварцовите балони на UV

лампите. Водите с висока твърдост

имат по-голям потенциал за замър-

сяване, тъй като съдържат съедине-

ния, чиято разтворимост намалява

с увеличаване на температурата,

например CaCO3, CaSO4, MgSO4,

Al2(SO4)3. Води с висока концентра-

ция на желязо (над 0,1 mg/l), CaCO3

(над 140 mg/l), сероводород и органич-

ни вещества налагат необходимос-

тта от често химично почистване

на балоните на лампите, като пери-

одичността се определя освен от

съответния химичен състав на во-

дата и от вида на лампата.

Предимства и
недостатъци

Сред основните преимущества на

системите за UV обеззаразяване на

вода са способността им лесно да

инактивират бактерии и протозой-

ни патогени (например Cryptospori-

dium) при ниски дози и това, че вслед-

ствие на дезинфекцията не се фор-

мират странични продукти. Освен

това инсталациите заемат малко

място, а необходимите капиталови

разходи са в много по-малък размер,

отколкото тези за обеззаразяване

чрез озониране или мембранна фил-

трация. Съотношението за експло-

атационните разходи – 1 (UV): 3 (озо-

ниране): 8 (мембрани), също показва

колко рентабилен е методът.

Като недостатък може да бъде

посочена невъзможността за защи-

та на водата при повторното й

замърсяване след третиране, за

разлика от хлорирането, където във

вече обеззаразената вода се запаз-

ва остатъчно количество хлор. В

допълнение, UV дезинфекцията има

ограничения по отношение химичния

състав на водата, не премахва оц-

ветяването и не води до окисление

на съдържащото се във водата же-

лязо или манган. Това прави метода

подходящ за дезинфекция на подзем-

ни води с високо качество, които не

изискват пречистване или вече тре-

тирани води с намалено съдържание

на частици, органика или химични

примеси. Също така ултравиолето-

вата светлина не оказва въздей-

ствие върху вкуса или мириса на

водата, в случай че има такива.
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Дозиращи помпи
за
пречиствателни
станции

Дозиращите помпи се използват за прецизно подава-

не на химикали както във водни, така и в парни или газови

потоци. Изпомпването се извършва по различни методи,

но общият принцип на работа включва засмукване на

определено количество химикал в камера и последващо

изпускане на този обем в дадената тръба или резервоар.

Освен в пречиствателни станции, те намират широко

приложение в селското стопанство, промишлеността, и

медицината. Дозиращите помпи обикновено са с доста

малки размери и се захранват или от малък електричес-

ки двигател, или от пневматично задвижващо устрой-

ство. Управляват се или от външна система, или чрез

вграден контролер, който може да изменя дебита, да

включва/изключва помпата или да подава сигнали в слу-

чай на недостатъчно ниво на препомпвания продукт.

Като продължение на темата от брой 1/2017, сп.

Екология & Инфраструктура представя коментарите на

фирмите Адара Инженеринг и Хенлих, в които те раз-

казват за характеристиките на своите най-актуални и

интересни продукти в областта.

Дозиращите помпи Grundfos SMART Digital са с

широки възможности по отношение на дебити

и налягания

Новото поколение дозиращи помпи Smart DIGITAL DDA,

DDC и DDE със стъпкови електродвигатели с променли-

ва скорост на въртене предлагат перфектни характе-

ристики и имат широко приложение в различни отрас-

ли. Комбинацията от експертно познание и патентова-

ни съвременни решения трасират пътя за стандарти

на бъдещето.

Клик-монтажната плоча на помпите осигурява удоб-

ство при експлоатация и поддръжка – възможни са три

различни работни положения без влагане на допълнителни

Дозиращи помпи
за
пречиствателни
станции
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аксесоари. Управляващият панел на помпите от серии

DDA и DDC може да бъде лесно разположен челно или

странично.

Параметри на групата дозиращи помпи Smart DIGITAL

DDA, DDC и DDE като точност на дозиране до 1:3000,

широк диапазон на захранващо напрежение (100-240 V,

50/60 Hz), напълно окомплектоване с инсталационни

комплекти и други, дават възможност за най-оптима-

лен избор съобразно всяко конкретно приложение.

Серията дозиращи помпи Smart DIGITAL включва мо-

делите: DDA 7,5-16 с дебит на дозиране до 7,5 l/h, наля-

гане до 16 bar; DDC 6-10 (до 6 l/h, до 10 bar); DDE 6-10 (до

6 l/h, до 10 bar); DDC 9-7 (до 9 l/h, до 7 bar); DDA 12-10 (до

12 l/h, до 10 bar); DDC 15-4 (до 15 l/h, до 4 bar); DDE 15-

4 (до 15 l/h, до 4 bar); DDA 17-7 (до 17 l/h, до 7 bar); DDA

30-4 (до 30 l/h, до 4 bar).

Вариантите на управление за DDA моделите са с

алармено реле и аналогов изход и Flow Control или с алар-

мено реле и аналогов изход и Flow Control и възможност

за измерване на дебита. DDC могат да бъдат управля-

вани посредством дисплей или с алармено реле и анало-

гов изход. Управлението на DDE може да бъде базово (без

дисплей), с базов импулсен изход (без дисплей) или с

алармено реле и аналогов изход.

Предлагат се и варианти без алармено реле, с алар-

мено реле и аналогов изход, като в доставката са вклю-

чени и инсталационен комплект за монтаж и присъеди-

нителни фитинги, както и кабелен щекер.

Дозиращите помпи DDA са с широки възможности по

отношение на дебити и налягания, с дисплей, сензорен

контрол и измервателни функции. Те се използват ос-

новно за индустриални приложения, процесни води, об-

ратна осмоза, производство на напитки, производство

и обработка на хартия, третиране на вода в топлотех-

нически системи и пречиствателни приложения, и в

хранително-вкусовата промишленост.

DDC са лесни за работа дозиращи помпи със стан-

дартни входове и изходи за обща употреба. Те намират

приложение при обработка на питейна вода, дезинфек-

ция, третиране на отпадъчни води и вода в басейни, в

почистващи системи, охладителни кули и химическата

индустрия.

Дозиращите помпи от нискобюджетната серия DDE

са без дисплей и се използват в автомивки и за поливни

системи. Те се предлагат с дозираща глава от PP, PVC,

PVDF или неръждаема стомана 1.4401, уплътнения, из-

работени от EPDM, FKM или PTFE, и кран от керамика

или неръждаема стомана 1.4401. Вентилът може да е

стандартен или с пружина.

инж. Милен Петков,

регионален офис Варна, Адара Инженеринг

Високотехнологичните продукти на sera

предлагат сигурно и надеждно третиране на

водата

Фирма Хенлих е ексклузивен представител на герман-

ския производител на дозиращи помпи и системи sera

ProDos, чиито продукти са широко познати и доказани

при обработката на питейни и отпадъчни води повече

от 60 години. Познавайки в детайли процеса на пречи-

стване, всички етапи и проблеми при тях, ние можем да

предложим високотехнологични продукти, с които надеж-

дно и ефективно да разрешим инженерните задачи,

свързани с проектирането и експлоатацията на ПСОВ

в градския и промишления сектор.

Още от канализационната мрежа и помпените стан-
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ции започва образуване и натрупване на водороден сул-

фид H2S - вреден газ с тежък мирис и корозивно въздей-

ствие върху бетона и материала на тръбите. Дозира-

щите системи на sera за железни соли FeCl2 спомагат

за свързването му и образуване на железен сулфид FeS,

който се транспортира до ПСОВ. Биологичната обра-

ботка в аерационния басейн се съпътства от натруп-

ване на фосфати и нитрати. Дозирането на метални или

алуминиеви соли, например железен трихлорид FeCl3, води

до реакция с PO4 йоните до неразтворими соли, а с

източници на въглерод, например метанол, се постига

анаеробно разграждане на нитратите. За целта sera

предлага изцяло окомплектовани и автоматизирани

дозиращи инсталации от серии CTD/CVD. При вторич-

ното утаяване и третирането на утайката се изпол-

зват станциите sera за приготвяне, транспортиране и

дозиране на полимери (флокуланти) от серията PolyLine,

с чиято помощ се решават проблемите с малките ча-

стици, бавното утаяване, и се спомага сгъстяването и

обезводняването на утайката.

Обеззаразяването на пречистената вода се налага

при високо наличие на микроорганизми от ПСОВ на пред-

приятия или болнични заведения. Дозиращите комплек-

ти на sera за дезинфектанти предлагат сигурно и на-

деждно третиране на водата. Пречистването на питей-

на вода е жизненоважен и отговорен процес, за който

sera предлага следните системи: 1) за дозиране на анти-

скалант при обратна осмоза, 2) за дозиране на натриев

хипохлорит NaClO (белина) при малки водни количества

до 50 l/s и 3) производство и дозиране на хлор диоксид

ClO2 при обработка на затворени водни системи.

Съвременните разработки на помпи със стъпков

мотор от серията iSTEP комбинират концепцията на

интелигентно задвижване с прецизността на мембран-

ната помпа. Те са интелигентни – визуализират работ-

ния режим чрез различен цвят на дисплея (син, зелен,

жълт, червен); позволяват дистанционно управление чрез

преместваемия си екран; имат „бавен режим“ за удъл-

жаване времетраенето на нагнетателния ход или при

работа с вискозни флуиди; интерфейс за ProfiBus или

ProfiNet; иновативни – имат слот за карта памет и USB

вход за ъпдейт на софтуера, дисплеят може да се пре-

мества на удобно и видимо място или да се разкача, за

да се постави на друга помпа и да се прехвърлят настрой-

ките; интуитивни – управляват се с мек въртелив бу-

тон и са с интуитивно меню и настройка.

Дозиращите помпи и системи на sera могат да се

използват от прости до много сложни и взискателни

приложения.

инж. Емил Панчев,

ръководител отдел Помпи, дюзи и компенсатори,

 Хенлих ООД
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Г-н Тен Хоор, представете нак-

ратко структурата и предме-

та на дейност на КВТ Конст-

ракшън.

КВТ Констракшън е собственост на

холдинга KWT Group, развиващ дейност-

та си и в Холандия и Белгия. Всички фир-

ми от КВТ Груп, който е част от

Bergschenhoek groep, произвеждат реше-

ния за управление както на чисти, така

и отпадъчни води - стенни и канални са-

ваци, клапи, преливници и др. Вече има-

ме повече от 25 години опит с тези про-

дукти, като продължаваме да ги усъвър-

шенстваме и в момента.

На територията на България рабо-

тим от 2004 г. - в гр. Благоевград, а от

2012 г. базата е ситуирана в собстве-

на производствена сграда в гр. Симит-

ли. Търговски офиси имаме в Белгия, ня-

колко в Холандия, като от 2-3 години ак-

тивно продаваме и тук.

Заводът на КВТ в Симитли бе изгра-

ден според нуждите и стандартите на

холдинга и има ключово значение за нас.

Целият производствен процес е копиран

от този в Холандия и в момента скла-

довите наличности в Холандия и Белгия

се поемат на 100% от КВТ Констракшън.

Все повече продукти се правят тук, ко-

ето постоянно налага осъвременяване

и увеличаване на машинната база.

Как виждате развитието на

компанията в България?

Производствената база и търговски-

ят офис в България имат стратегичес-

ко значение и обслужват българския па-

зар, всички ваши съседи - Сърбия, Румъ-

ния, Гърция, част от страните от Близ-

кия Изток и други държави по света.

Чрез продуктите си ние се опитва-

ме да предадем дългогодишния опит с

управлението на води, което в нашата

родина винаги е било от първостепен-

но значение, тъй като половината от

територията на Холандия се намира на

по-малко от 1 метър над морското рав-

нище. Климатичните промени ни подна-

Решения за управление на дъждовни и

отпадни води, проектирани с холандски

опит и произведени в България

сят сериозни предизвикателства, за-

това мисля, че занапред имаме с какво

да помогнем и в България. Тук през пос-

ледните години също ставаме свидете-

ли на наводнения, и ние вярваме, че с на-

шия опит част от тях ще могат да бъ-

дат предотвратени.

Немалко водни съоръжения тук имат

и ще имат нужда от модернизиране и

поддръжка. Използването на правилни-

те решения с високо качество е един от

начините тези съоръжения да работят

безпроблемно занапред, а ние сме и ще

бъдем насреща, за да помагаме.

Разкажете за участието на фир-

мата във финансирани от ЕС

проекти.

Вече изтеклият програмен период

2007-2013 даде много възможности на

водния сектор в България, но за съжале-

ние ние се включихме в края, когато про-

цедурите по повечето проекти бяха ми-

нали. Успяхме да участваме в няколко

проекта за пречиствателни станции за

отпадъчни води (ПСОВ) и за управление

на водите. За текущия програмен пери-

од 2014-2020 правим всичко възможно, за

да се включим в повече проекти и да

предложим висококачествени решения,

които да служат дълги години във вод-

ните съоръжения. Използването на про-

дуктите ни, изработени от материали

с изключително дълъг експлоатационен

срок и висока корозионна устойчивост,

гарантира многократно възвръщане на

инвестицията само за няколко години.

Много е важно да се подходи с отговор-

ност при реализирането на проектите

във водния сектор, тъй като той ще

става с все по-висок приоритет.

В кои области намират прило-

жение вашите продукти в Бъл-

гария, а и по света?

Продуктите за ограничаване на вод-

ния поток, регулиране на водното ниво,

изолиране на определени сектори и кон-

тролирано изпускане се използват ши-

роко в ПСОВ и прилежащите към тях

помпени станции.

Дренажните и напоителни канали съ-

що предизвикват вниманието ни, тъй ка-

то в Холандия тези системи са регули-

рани много прецизно с цел да не позво-

ляваме през дъждовните периоди да се

наводняват определени зони, а през по-

сухите да има достатъчно вода за на-

появане на големи и малки ферми. Възс-

тановяването на напоителните систе-

ми тук би могло да стимулира развити-

ето на селското стопанство и да помог-

не на хората да обработват иначе пус-

теещите земи.

Интерес за нас предизвиква и болна-

та тема за язовирите и другите малки

и големи водни басейни, която е от из-

ключителна важност и не трябва да се

пренебрегва или да се чака проблемът

да се разрасне. Доколкото е възможно,

бихме могли да се включим и в проекти

в това направление и да допринесем за

решаването на трудностите, пред ко-

ито сте изправени.

Даниел Тен Хоор е изпълнителен директор на

КВТ Груп и заема тази позиция от края на 2013 г.

Решения за управление на дъждовни и

отпадни води, проектирани с холандски

опит и произведени в България

www.kwtgroup.nl
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      алоричността на сметищния

газ, съдържащ над 500 компонента

с микроконцентрация, които пред-

ставляват около 1% от състава му,

зависи предимно от съотношението

метан/въглероден диоксид. Газът

съдържа халогенирани въглеводоро-

ди, висши алкани и ароматни въгле-

водороди. Повечето от висшите

алкани са горими, но ако калорично-

стта им е по-ниска от тази на ме-

тана, наличието им ще намали кало-

ричната стойност на сметищния

газ. Някои от ароматните съедине-

ния (например бензен) и хлорираните

въглеводороди (хлороетен) са риско-

ви за човешкото здраве, други имат

силен мирис (терпени, естери и

тиоли), а някои могат да повредят

оборудването за оползотворяване на

газа (органохалогени, серни съедине-

ния и силоксани). Следователно

съдържанието на компоненти с мик-

роконцентрация в сметищния газ

оказва влияние върху здравето, окол-

ната среда и функционирането на

газовите двигатели.

Основна част от емисиите от

съвременните депа се изпускат през

системата за управление на сме-

тищния газ, която може да включва

съоръжения за факелно изгаряне и/или

за оползотворяване на газа, и от

повърхността на депото. Оборудва-

нето в системата за управление на

газа до голяма степен елиминира

метана и летливите органични съе-

Технологии
за третиране на
сметищен газ

динения, но ползването му може да

доведе до получаването на допълни-

телни продукти от горенето. Каче-

ственият състав на димните газо-

ве зависи от характеристиките на

сметищния газ, конструкцията на

електрогенераторния агрегат и

конфигурацията на системата за

управление на двигателя.

Състав
Сметищният газ съдържа разно-

образие от серни съединения, някои

от които са със силен неприятен

мирис. Сред тях са сулфиди/дисулфи-

ди (сероводород, диметил сулфид,

диметил дисулфид, диетил дисулфид

и въглероден дисулфид) и тиоли (ме-

тил меркаптан, етан- и пропантиол

и др.). Серните съединения са коро-

зивни в присъствието на несвърза-

на вода или влага в моторното мас-

ло и/или сметищния аз. Тези съеди-

нения могат да доведат до износва-

не на буталните пръстени и облицов-

ката на цилиндрите на двигателя.

Прилагането на системи за рецир-

кулация на газа може да повиши вла-

госъдържанието в двигателната

система. Това оказва въздействие и

върху качеството на маслото, кое-

то обуславя необходимостта от по-

честата му смяна. Обикновено сме-

тищният газ съдържа <100 ppm H2S,

но в депата, в които сулфатното

натоварване е високо, тази стой-

К

Технологии
за третиране на
сметищен газ
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ност може да достигне няколко хи-

ляди ppm.

Халогенираните съединения,

съдържащи хлор, бром и флуор (въгле-

роден тетрахлорид, хлорбензен, хло-

роформ и трифлуорометан), се раз-

лагат по време на горене и това

може да доведе до формирането на

киселинни газове, HCl и HF в

присъствието на влага. Тези съеди-

нения могат да причинят корозия на

металните тръби и компоненти на

двигателя. Изгарянето на халогени-

раните съединения в присъствието

на въглеводородите от сметищния

газ може да доведе и до образуване-

то на полихлорирани дибензодиокси-

ни и фурани, особено при охлаждане-

то на горивните газове до темпе-

ратури под 400°C. Скоростта на

абсорбция на хлорните съединения

от моторното масло определя чес-

тотата на смяната му в двигате-

лите за сметищен газ. Обикновено

производителите на такива двига-

тели задават препоръчителни гра-

ници за общото съдържание на хлор

и флуор на вход.

Влиянието на силиция, силициевия

диоксид и силоксаните е различно за

всеки отделен случай. Основният

източник на силиций в сметищния

газ са депонираните потребителс-

ки стоки, включително козметични

продукти. Понятието силоксани се

отнася до група съединения със Si-O

връзки с органични радикали (метил-

ни, етилни, или други функционални

групи), свързани към силициевия

атом. При горене органичните сили-

циеви съединения от сметищния газ

могат да се отложат върху глави-

те на цилиндрите. Тези твърди

отлагания съществено редуцират

експлоатационния живот на двига-

теля. В такива случаи се налага

разглобяване и ръчно отстраняване

на отлаганията от буталата, гла-

вите на цилиндрите и клапаните.

Силоксаните не създават пряко про-

блеми с емисиите от двигателите

за сметищен газ, но износването

вследствие на наличието им може да

увеличи емисиите на SOx, заради

изгарянето на смазочно масло.

Първично пречистване
Посредством технологиите за

първично пречистване се осъще-

ствява първият етап от редуцира-

нето на замърсителите, съдържащи

се в сметищния газ. Те обикновено

са прости физични процеси, чрез

които се отстраняват водата (кон-

дензата) и частиците. Тези техно-

логии се използват отдавна и вече

са се утвърдили като стандартен

елемент на инсталациите за трети-

ране на сметищен газ.

Наличието на вода в течно състо-

яние в тръбопроводите за сметищен

газ може да окаже негативно въздей-

ствие върху ефективността на ин-

сталацията. Първо, събирането на

вода намалява пространството за

преминаване на газовия поток и води

до загуба на налягане. Второ, неста-

билният характер на тези двуфазни

потоци (течност и газ) може да

причини колебания, които да затруд-

нят управлението на инсталацията.

Замърсената вода, от друга страна,

може да причини отлагания върху

стените на газопроводите, което

също намалява стабилността на

експлоатация и увеличава загубата

на налягане. Поради тези причини

съдържанието на вода в тръбопро-

водите за сметищен газ трябва да

се контролира и свежда до минимум.

Обезводняването директно в по-

точната линия е често прилагана от

операторите практика. Понякога

обаче е необходимо да се внедрят и

допълнителни мерки за управление,

които да гарантират, че в газовия

поток няма течна вода. Още по-раз-

пространено е използването на ба-

рабани за избиване на водата от

газа. Целта на тези съоръжения е да

намалят скоростта на потока в

достатъчна степен, че водата да се

отдели и да може да бъде дренирана

или препомпана. Това оборудване е

доста опростено и може да обслуж-

ва газови потоци с голям дебит (до

10 000 m3/h), отстранявайки повече

от 1 l/min вода.

Повишаването на налягането на

една газова смес води до покачване

на температурата. Част от получе-

ната топлина се разсейва при източ-

ника, но все пак температурата на

компресирания газов поток неизбеж-

но ще е по-висока от тази на окол-

ната среда. Това може да наложи

необходимостта от охлаждане на

газа с цел предпазване леглото на
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регулиращите вентили, предотвра-

тяване претоварването на полиети-

леновите тръбопроводи и постига-

не на съответствие с изискванията

за надеждно измерване и безопас-

ност за персонала.

Охлаждането на газа преди и след

кондициониране се извършва по раз-

лични причини, като количеството

на енергията, която трябва да бъде

отстранена зависи от специфичния

топлинен капацитет на газовата

смес, масовия дебит на газа и спе-

цифицираната крайна температура.

При компресиране относителната

влажност на газа намалява. Това се

определя от специфичното влагосъ-

държание на газовия поток, изпускан

от депото. Понижаването на отно-

сителната влажност може да дове-

де до кондензация, което би пред-

ставлявало проблем за потребите-

ля. Затова е важно операторите на

инсталациите за оползотворяване

на сметищен газ да определят тем-

пературния профил по продължение

на тръбопроводите, и, ако е необхо-

димо, да поставят изолация или под-

гряващи съоръжения. Много по-слож-

ни и съответно по-рядко прилагани

методи за охлаждане на газа включ-

ват използването на кожухотръбни

топлообменници, охладителни кули и

рекуператори със студена вода.

Ако газът, подаван към инстала-

ция или крайни потребители,

съдържа частици, той може да при-

чини щети и износване на системи-

те и оборудването. Следва да се

внимава при използването на бара-

бани за избиване на вода, тъй като

е възможно върху повърхността на

съда да се развият микроорганизми,

които да доведат до отделянето на

частици в газа. Съдържанието на

частици в газовия поток може да се

контролира чрез филтър (обикнове-

но изработен от тел от неръждае-

ма стомана), който може да служи и

за решетка за улавяне на пяна, или

циклонен сепаратор. Циклоните мо-

гат да отстраняват частици с ди-

аметър 15 µm (или дори 5 µm за

високоефективните съоръжения),

докато филтрите могат да задър-

жат и частици с диаметър 2 µm. И

при двата вида системи обаче може

да се стигне до запушване, и зато-

ва се изисква редовна поддръжка и

отстраняване на натрупаните

твърди материали. Друг подход за

филтрация включва пропускането на

газа през филтри с пълнеж от чакъл

или керамика, който задържа както

частиците с диаметър до 150 µm,

така и водните капки от газовия

поток.

Вторично пречистване
Налични са много техники за по-

качествено пречистване, включващи

и физични, и химични процеси. Необ-

ходимостта от вторично пречи-

стване на газа може да нарасне в

зависимост от измененията в

състава на депонираните отпадъци

в отговор на прилаганите страте-

гии за отклоняване на определени

видове отпадъци. Филтрите с акти-

вен въглен са едни от най-често

използваните съоръжения за пречи-

стване на сметищен газ. Ефектив-

ността им на задържане намалява в

реда сероводород – халогенирани

органични вещества – силоксани.

Основно предимство на системите

с активен въглен е възможността им

да отстраняват няколко вида компо-

ненти с микроконцентрация еднов-

ременно. Ключови параметри, които
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трябва да бъдат отчетени при про-

ектирането на филтър с активен

въглен, са натоварването и точка-

та на насищане на въглена.

Съществуват два вида съоръжения

за отстраняване на сероводород от

сметищен газ – сухи и мокри скрубе-

ри. Като цяло, мокрите скрубери са с

по-висока производителност, но за

тях са необходими много по-големи

първоначални капиталови разходи.

Сухите скрубери са с по-малък капа-

цитет и по-ниски първоначални раз-

ходи. Химикалите за мокро пречи-

стване могат да бъдат в твърдо или

течно състояние и да бъдат инжек-

тирани директно в газопровода или

да бъдат прибавяни към газовия по-

ток в специални контакторни съоръ-

жения. Налични са и няколко вида про-

цеси за пречистване на сметищен газ

от повечето халогенирани органични

съединения, които имат предимство-

то, че отстраняват и въглеродния

диоксид и други компоненти с микро-

концентрация.

Все още няма стандартен метод

за третиране на сметищен газ с цел

елиминиране или минимизиране на

силоксаните. В някои инсталации в

САЩ например се използва комбина-

ция от понижаване температурата

на газа до 4°C и отстраняване на

допълнителната влага с коалесцен-

тен филтър/сепаратор. Ефективни-

те системи с активен въглен обик-

новено са доста скъпи, а отработе-

ният въглен не може да бъде реге-

нериран и трябва да бъде обезвреден,

което също изисква значителни раз-

ходи. Освен това активните зони на

въглена задържат и водни пари и

халогенирани съединения, което

съществено скъсява експлоатацион-

ния му живот.
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   начението на емисиите от

съхранение за околната среда зави-

си от потенциала им да замърсят

компонентите й, както и от физи-

кохимичните свойства на съхранява-

ните вещества. Важно е да се от-

бележи, че има разлика между опас-

ност (присъщите свойства на един

химикал) и риск (вероятността опас-

ните свойства на химикала да навре-

дят на хората или околната среда).

Отделните вещества създават

много различни рискове, поради сво-

ите опасности. Затова мерките за

емисионен контрол трябва да бъдат

разработвани и прилагани на база

добро разбиране на физикохимични-

те свойства на дадените вещества.

Емисиите от съхранение могат да

се отделят при нормални експлоата-

ционни условия (включително при

внасяне и изнасяне на веществата

от резервоара, както и при почи-

стване) или при инциденти и аварии.

Те могат да бъдат газообразни,

течни, шумови или отпадъци. Емиси-

ите в атмосферата от съхранение-

то на течности и втечнени газове

могат да бъдат и: в резултат на

дишането на резервоара, дължащо се

на разширяване на парното про-

странство поради повишаване на

температурата; фугитивни емисии

от фланцови уплътнения, фитинги и

помпи; или отделящи се при пробов-

земане.

Покриви
Типичният резервоар с външен

плаващ покрив има отворен цилинд-

ричен корпус, оборудван с покрив,

плаващ по повърхността на съхра-

Управление
на емисии от
съхранение

няваната течност. Покривът се

състои от палуба, фитинги и систе-

ма от бордови уплътнения. Прин-

ципът на действие на плаващия по-

крив се изразява в издигането и

потъването му в съответствие с

покачването или понижаването на

нивото на течността в резервоара.

Системата от бордови уплътнения

е прикрепена по периметъра на

външната плаваща палуба и е в кон-

такт със стената на резервоара.

Целта на тези съоръжения е ограни-

чаване на емисиите в атмосферата

и съответно на загубата на продукт.

Конструкцията на външните плава-

щи покриви е такава, че загубите от

изпарение се свеждат до загубите

от уплътнението и фитингите и от

остатъчното количество течност

по вътрешната стена на резервоа-

ра след потъване на покрива.

Плаваемостта на понтонните

плаващи покриви се осигурява от

пръстеновиден понтон, който покри-

ва приблизително 20 до 25% от об-

щата площ на покрива. Централна-

та палуба може да издържа на около

250 mm валеж по цялата площ на

покрива. Пръстеновидният понтон е

разделен на участъци, а плаващата

част е проектирана по такъв начин,

че покривът да продължи да плава,

дори ако два съседни участъка на

понтона и централната палуба са

пробити.

Двупалубните плаващи покриви са

по-издръжливи от понтонните. Гор-

ната палуба е разположена непосред-

ствено над нивото на съхранявания

продукт и събирането на вода върху

нея не е възможно, тъй като тя се

изпуска през отводнителната сис-

тема. Двупалубните покриви обикно-

вено се монтират на резервоари с

голям диаметър (над 50 m). Предим-

Управление
на емисии от
съхранение
З



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 2/2017 29

въздух

ството им в сравнение с понтонни-

те покриви е тяхната по-голяма

структурна якост, която спомага за

предотвратяване на евентуални

проблеми при наличието на силен

вятър.

Радиално подсилените покриви

имат понтонен пръстен и отделен

понтон в средата на централната

палуба. Обикновено тези покриви се

конструират с определен наклон,

което позволява оттичането на

дъждовните води. Радиалните реб-

ра се добавят с цел поддържане на

наклона при плаването на покрива.

Този тип конструкция се използва

предимно за покриви с голям диа-

метър, но това решение вече не е

толкова разпространено, защото

двупалубните покриви са много по-

ефективни.

Резервоарите с неподвижен по-

крив се проектират като съоръже-

ния със свободна вентилация, резер-

воари под ниско (до около 20 mbar

вътрешно налягане) или високо (при-

близително до 56 mbar) налягане.

Резервоарите под атмосферно наля-

гане имат вентилационни отвори, но

могат да издържат на вътрешни

налягания от 7,5 mbar и вакуум от 2,5

mbar). Резервоарите с неподвижен

покрив под ниско или високо наляга-

не са оборудвани с предпазни клапа-

ни, които са изцяло отворени при

проектното налягане/вакуум. В тези

съоръжения с цел осигуряване на

безопасност може да се приложи

техника, при която в парното про-

странство над продукта се инжек-

тира инертен газ (например азот),

който да замени потенциално запа-

лимата паро-газова смес. Това оба-

че не е мярка за емисионен контрол,

тъй като продуктът ще продължи да

се изпарява. Подобен тип система

изисква внимателно проектиране, за

да се гарантира, че налягането в

резервоара ще се запази в рамките

на зададената стойност за предпаз-

ния клапан. Поради факта, че сред-

ното налягане в парното простран-

ство на резервоара е по-високо,

дишането в резултат на темпера-

турното разширение ще доведе до

по-високи емисии в атмосферата.

Цвят на резервоара
Цветът на резервоара оказва

въздействие върху количеството

топлинно или светлинно излъчване,

поглъщано от разположените над

земната повърхност съоръжения и

следователно върху температурата

на съдържащите се в тях течности

и пари. Тази мярка е подходяща за

всички видове надземни резервоари,

като ефективността от прилагане-

то й е ограничена, ако резервоарът

е оборудван с плаващ покрив. Разби-

ра се, боядисаните в бяло резервоа-

ри имат най-ниски нива на емисии-

те. В зависимост от вида и размера

на резервоара, броя пълнения и из-

празвания, топлинното или светлин-

ното излъчване, продуктите и т. н.,

потенциалът за редуциране на еми-

сиите от смяната на цвета на ре-

зервоара от сив към бял варира в

диапазона 15-82%. Трябва да се има

предвид, че това е валидно за случа-

ите, когато не се прилага друга

мярка за емисионен контрол. Това

показва, че ефективността е силно

зависима от условията на съхране-

ние, най-вече от количеството топ-

линна или светлинна радиация. При

планиране внедряването на тази

мярка трябва да бъдат отчетени

евентуални проблеми с визуалното

въздействие.

Сенници
Относително нов подход е изпол-

зването на сенници около вертикал-

ните резервоари. Техниката е при-

лагана предимно за хоризонтални

резервоари за втечнен газ и се ос-

новава на идеята, че с ограничаване

или предотвратяване покачването
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на температурата на парите или

продукта в резервоара количество-

то на емисиите ще намалее. Сенни-

ците се позиционират така, че да се

сведе до минимум въздействието на

слънчевите лъчи върху покрива и

корпуса на резервоара, като между

сенника и резервоара трябва да бъде

оставено свободно пространство.

Проучвания на сиви резервоари с

неподвижен покрив показват, че ин-

сталирането на сенник може да

редуцира емисиите с 44-49%, като

ефективността на мярката ще на-

малее, ако резервоарите са боядиса-

ни в бяло. В момента този подход се

прилага предимно за по-малки резер-

воари. Извършването на инспекции

под сенника може да бъде затрудне-

но, но общо взето тези съоръжения

имат много ниски изисквания за под-

дръжка.

Резервоарите с вътрешен плаващ

покрив имат както постоянен непод-

вижен покрив, така и вътрешен пла-

ващ. Палубата се повдига или потъва

с промяна нивото на течността и,

или плава директно върху повърхно-

стта на продукта (контактен

вътрешен плаващ покрив), или лежи

върху понтони на няколко сантимет-

ра от повърхността на течността

(безконтактен вътрешен плаващ

покрив). Контактните могат да

бъдат изградени от две алуминиеви

пластини с пореста структура на

ядрото между тях, стоманени пане-

ли със или без понтони, или панели

от армиран полиестер. За резерво-

ари с неподвижен покрив, по-големи

от 50 m3 и използвани за съхранение

на продукти с парно налягане над 1

kPa при работна температура, мон-

тирането на вътрешен плаващ по-

крив може да редуцира емисиите най-

малко с 90%.

Естествено охлаждане
Експлоатацията на резервоари

при ниски температури е важна

мярка за предотвратяване на емиси-

ите, особено когато се съхраняват

смеси от въглеводородни течности

с високи съдържания на леки молеку-

ли, като бензин, нафта или суров

петрол. С цел поддържане на темпе-

ратурата в определени граници е

целесъобразно да се използват всич-

ки естествени възможности за ох-

лаждане на резервоара. Съоръжени-

ята с плаващ покрив позволяват

поддържането на ниска температу-

ра в най-голяма степен, тъй като в

пространството между покрива и

съхраняваната течност няма загрят

въздух. Също така през летните

периоди е добре върху плаващия по-

крив да се остави дадено количество

дъждовна вода, чието изпарение ще

допринесе за постигане на по-ниски

температури на съхранение и по-

малки емисии.

Индустрията обаче не е склонна

да използва естественото охлажда-

не. Обикновено стремежът е върху

външните плаващи покриви да няма

вода, за да се сведат до минимум

корозията и рискът от потъване на

покрива поради събирането на

дъждовна вода по време на бури.

Освен това, въпреки че водното

охлаждане е приемливо при резерво-

ари с неподвижен покрив, повишени-

те нива на корозия и изисквания за

поддръжка са смятани за недопусти-

ми от операторите, особено ако се

използва солена вода.

Уплътнения и предпазни
клапани

Бордовите уплътнения запълват

пространството между външния

понтон на плаващия покрив и корпу-

са на резервоара, като по този на-

чин ограничават емисиите в атмос-

ферата. Всички външни плаващи

покриви са с такова уплътнение,

предотвратяващо изпускането на

пари в околната среда и наричано

още първично уплътнение. За още по-

добра ефективност, над първичното

може да бъде монтирано и вторич-

но уплътнение.

Първичните уплътнения за външни

плаващи покриви могат да бъдат

монтирани в парите, в течността,

или да са с механична пластина.

Някои видове първични уплътнения са

със защитни прегради, изработени

от метал, еластомер или композит-

ни материали, които ги предпазват

от влиянието на климатичните ус-

ловия и удължават живота им. Вто-

ричните уплътнения могат да бъдат

гъвкави или твърди.

Използването на бордови уплът-

нения може да редуцира емисиите

от резервоари с външен плаващ

покрив с до 97% (в сравнение с ре-

зервоар с неподвижен покрив и без

мерки за емисионен контрол), в слу-

чай че най-малко 95% от междина-

та между покрива и стената е под

3,2 mm и уплътненията са монти-

рани в течността и са с механична

пластина.

Освен че действат като защит-
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но устройство, предпазните клапа-

ни за налягане и вакуум са ефектив-

ни и в ограничаването на емисиите

в атмосферата. Те са полезни за

редуциране на загубите при пълнене

и най-вече при дишане на резервоа-

ра.

Баланс на парите
Балансът на парите се състои в

улавянето на отделените пари при

преместването на течност от при-

емен резервоар и връщането им в

резервоара, от който се доставя

продуктът. Системите за баланс на

парите изискват и двата резервоа-

ра да са с неподвижен покрив, за да

може парите да се съберат и пре-

хвърлят. Обемът на отнетия про-

дукт от резервоара за доставка се

замества с пари, вместо с всмукан

през вентилационните отвори ат-

мосферен въздух. По този начин, в

зависимост от степента на насите-

ност на върнатите пари, се намаля-

ва изпарението. Максимално пости-

жимата ефективност е ограничена

до около 80%, като тя се определя

от броя пълнения и изпразвания и

други фактори.

Прилагането на принципа за ба-

ланс на парите изисква тръбопровод-

ната връзка между парните про-

странства на двата резервоара да

не пропуска пари. Свързващата

тръба за балансиране на парите не

се затваря по време на пълнене, за

да се избегне свръхналягане в резер-

воара. Системата е проектирана

така, че при максимален дебит на

парите повишаването на налягане-

то в резервоара за доставка да не

доведе до отделянето на емисии от

предпазните му клапани. Този тип

системи трябва да бъдат обезопа-

сени за работа с потенциално взри-

воопасни смеси от въздух и въглево-

дороди, смесване на несъвместими

компоненти и прекомерни диферен-

циални налягания между приемния

резервоар и този за доставка.
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