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Седма конференция ‘’Намаляване на загубите на вода във водоснабдителните
системи’’ Седмото издание на международната конференция „Намаляване на загубите

на вода във водоснабдителните системи“ ще се проведе на 10 и 11 ноември

т.г. в Интер Експо Център, София. Форумът се организира от Българската

асоциация по водите (БАВ) с подкрепата на Европейската асоциация по водни

ресурси (EWRA). Четири са основните теми, които ще бъдат дискутирани по

време на събитието. Те са свързани с разглеждането на иновативни решения

за намаляване на физическите загуби на вода, проблеми при намаляване на

търговските загуби на вода, поставяне на реални цели: как да поддържаме

резултатите и проблеми, свързани с икономическото ниво на течовете.

Експертите в областта определят форума като най-голямото събитие,

което разглежда проблемите и предизвикателствата по темата с намалява-

нето на водните загуби в Балканския регион. „Основните цели на конференци-

ята са насочени към насърчаване на обмена на опит и информация за успешни

примери по подобряване контрола на течовете и намаляване на загубите във

водоснабдителните мрежи и към възможността да съберат факти и добри

примери за увеличаване на осведомеността и вниманието към проблема със

загубите на вода от страна на политиците и водните мениджъри“, заявиха

от БАВ.

АББ се присъединява към Програмата за околната среда на ООН
На 23 септември т. г. в рамките на посветената на климата среща на

върха на ООН в Ню Йорк, АББ обяви, че се присъединява към глобалните дей-

ствия по Програмата за околната среда на Обединените нации за подобряване

на ефективността на всякакви уреди и оборудване. Компанията ще предоста-

вя експертни знания и опит в енергийно ефективните двигатели и трансфор-

матори, за да подпомага правителствата в изготвянето на политики, насо-

чени към ускорено спестяване на енергия.

„АББ се вълнува да бъде част от инициативата на ООН и да допринесе за

отделянето на икономическия растеж от енергийното потребление и еми-

сии,“ заяви Улрих Шписхофер, генерален изпълнителен директор на АББ. „Мно-

жество рентабилни и енергийно ефективни технологии са вече налице. Най-

големият принос, който правителствата и бизнесът могат да осигурят към

борбата с климатичните промени в краткосрочен план, е да стимулират

въвеждането на съществуващи, изпитани и често нискоразходни технологии

за по-ефективно използване на енергията“, допълни той.

„Очакванията на Програмата на ООН за околната среда са, че глобалният

преход към по-ефективни уреди и оборудване ще намали глобалното потреб-

ление на електричество с около 1500 TWh до 2030 година, което е еквивален-

тно на 8% от днешното потребление на електричество в цял свят“, заявиха

от компанията.

Проведе се семинар за екологични и енергоефективни превозни средства
На 1 октомври т.г. в София се състоя национален семинар, който разгледа

различните инициативи на Столична община за обновяване на транспортния

сектор с екологично чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства.

Семинарът бе организиран в рамките на участието на Столична община като

партньор по проект „Поощряване използването на екологично чисти и енер-

гоефективни превозни средства“ (Clean Fleets) по Програма „Интелигентна

енергия – Европа“ на Европейския съюз, който стартира през месец септем-

ври 2012 г. и ще продължи до август 2015 г. В него Столична община си

партнира с дванадесет публични и държавни транспортни организации и ин-

ституции от Германия, Швеция, Холандия, Румъния, Италия, Хърватска, Вели-

кобритания и Испания, а координатор е Международната организация на ме-

стните власти – ICLEI. Проектът има за цел повишаване енергийната ефек-

тивност на превозните средства чрез изграждане капацитет от високи

стандарти в градския транспорт, подобряване на енергийните и екологични

параметри и характеристики на използваните пътнически превозни средства.

По време на семинара бяха представени реализираните в Столична община

проекти с европейско финансиране в областта на транспортното обслужване

на гражданите и свързаните с тях доставки на нови екологично чисти и

енергийно ефективни пътни превозни средства.
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Завърши изграждането на ПСОВ в рудник Елаците
На 5 септември т.г. в рудничен комплекс „Елаците“ в Етрополе официално

бе поставено началото на технологичните проби на новата пречиствателна

станция за руднични отпадъчни води, които са етап от дейностите за въвеж-

дане в редовна експлоатация, съобщиха от БТПП. Съоръжението ще функци-

онира по иновативна технология на Mitsubishi Materials Techno Corporation

(MMTEC), Япония. Гости на събитието бяха кметът на община Етрополе инж.

Богомил Георгиев, Негово Превъзходителство г-н Такаши Коидзуми, посланик

на Япония в България, г-н Йошиаки Инаба, президент на ММТЕС, други офици-

ални лица и представители на местната общност.

„Проектът за новата ПСОВ стартира през 2009 г. с подписването на

споразумение с японския партньор MMTEC за техническа помощ за проекти-

ране, изграждане и пускане в експлоатация на съоръжението. Инвеститор е

Елаците-Мед, проектант от българска страна - Геопроект, а строителство-

то е изпълнено от Гeострой. Високотехнологичният метод за пречистване на

отпадъчните води чрез рециркулация на утайката, както и високото ниво на

автоматизация ще гарантират стойности на pH в границите на допустими-

те и съдържание на тежки метали и неразтворени вещества под нормативно

установените нива за заустване в река Малък Искър. С въвеждането в редов-

на експлоатация на пречиствателната станция ще се подобри състоянието

на реката в района на заустване на пречистените води“, допълниха от БТПП.

Екопак стартира ученически конкурс "Моята зелена мечта за България"
Екопак България стартира конкурс на тема "Моята зелена мечта за Бълга-

рия", съобщиха от компанията. В него могат да участват ученици от цялата

страна със свой разказ, есе, стихотворение или рисунка. "Всяко дете трябва

предварително да подготви своята творба и символично да я закачи на едно

от дърветата в пътуващата "Градина на мечтите" на Екопак, която в пери-

ода 10 октомври - 2 ноември т. г. ще премине през Русе, Добрич, Варна, Бургас,

Хасково, Враца, Велико Търново, Пловдив и София. Всички творби ще се раз-

глеждат и оценяват след края на конкурса от жури, в което участват худож-

никът Ставри Калинов, писателката Ваня Щерева и журналистът Констан-

тин Вълков. Стоте най-високо оценени произведения ще бъдат наградени на

18 ноември т. г.", допълниха организаторите на конкурса.

Световната асоциация по водите ще проведе конференция Water IDEAS 2014
Международната конференция Water IDEAS 2014 ще се проведе в Болоня,

Италия от 22 до 24 октомври т. г. Събитието се организира от Световната

асоциация по водите и ще съдържа технически сесии, уъркшопи и други раз-

нообразни инициативи. Форумът цели да представи най-новите постижения,

стратегии, техники и приложения от международните практики в управлени-

ето на иновативни водни мрежи.

В рамките на конференцията ще се проведе специална сесия за „интелиген-

тни водни проекти“, подготвена от Европейската комисия и други междуна-

родни институции. Тя ще позволи да бъдат представени иновативни решения,

които да получат широк отзвук и да покажат положителните резултати от

реализирането им.

Експерти от МОСВ ще участват в IV европейска конференция по въпросите
за водите Експерти от Министерството на околната среда и водите ще вземат уча-

стие в Европейската конференция по въпросите за водите, съобщиха от Мини-

стерството. Престижният форум ще се проведе за четвърти пореден път в

Брюксел през месец март 2015 г. "Фокусът на събитието ще бъде поставен

върху приложението на Рамковата директива за водите и директивата за

наводненията от страните-членки. Периодът, в който ще се проведе конферен-

цията, съвпада с този, определен за публични обсъждания на Плановете за

управление на речните корита и Плановете за управление на риска от навод-

нения. Конференцията цели да срещне експерти от страните-членки, които се

занимават с прилагането на Директивите на ЕК за водите и наводненията и

да спомогне за обмена на международен опит между тях и подобряване прило-

жението на европейската законодателна рамка", допълниха от МОСВ.

накратко
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Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) организира X Нацио-

нална конференция "Интелигентни градове и региони - устойчиво енергийно

управление и биоенергетика от отпадъци" в рамките на "Дните на зелената

енергия и енергийната ефективност" и Международната изложба за енергетика

и екология ЕНЕКО на есенния технически панаир в Пловдив. Паралелно с конфе-

ренцията се проведоха и редица съпътстващи събития. Сред тях бе обучението

MANAGENERGY "Финансови инструменти за енергийна ефективност в общини",

което запозна участниците с модели и програми за финансиране на ЕЕ и еко-

логичен и енергиен мениджмънт, както и със съществуващи добри практики.

Семинарът "Интелигентен енергиен мениджмънт в училища - VerySchool нави-

гатор" представи изградена пилотна ИКТ-система за мониторинг и контрол на

електрическата и топлинна енергия в училища по стандарт ISO 50 001. Семи-

нарът "Моделиране и измерване на качество на въздуха в градовете. Споделяне

на енергийни и екологични данни за устойчиво енергийно планиране" представи

системи за данни за моделиране на въздуха и потребление на енергия в реално

време, успешни модели на обмен на енергийни и екологични данни за целите на

изпълнение и актуализиране на общински планове и програми, както и създава-

нето на пилотна енергийна обсерватория.

АБЕА организира конференция за устойчиво енергийно управление и биоенергетика
от отпадъци

Сградите на завода за механично-биологично третиране на отпадъците се
строят усилено Заводът за механично-биологично третиране на отпадъците, част от

проекта "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране

на битовите отпадъци на Столична община" по ОП "Околна среда“ 2007-2013,

се изпълнява усилено, заяви кметът на София Йорданка Фандъкова при провер-

ка на работата на строителната площадка в "Садината". Първият етап от

проекта е завършен с построяването на депо за неопасни отпадъци в "Сади-

ната", ПСОВ и инсталациите за биологично третиране на био- и зелени от-

падъци на площадка "Хан Богров". Инсталацията на механично-биологично тре-

тиране (МБТ), която е втората фаза на проекта, съдържа 5 сгради. "Всички

те се строят в момента. Цялото оборудване за завода е поръчано и се про-

извежда. Очаква се до Коледа да бъдат покрити 3 от сградите, а по другите

2 да има съществен напредък," заяви кметът.

"От началото на тази година работят компостиращите инсталации за

зелени и биоотпадъци. Увеличава се обемът на зелените отпадъци, които се

преработват. До сега са преработени общо 3057 тона биоотпадъци и 8244

тона зелени отпадъци. От тези отпадъци се прави компост, който сега

използваме в зелената система на София и се произвежда електричество",

допълни г-жа Фандъкова.

Столична община вече разполага с 10 площадки за разделно събрани отпадъци
Столична община сключи нови договори с пет фирми, притежаващи разреше-

ние по Закона за управление на отпадъците за осигуряване на площадки на

територията на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани

отпадъци от домакинствата, съобщиха от общината. С договорите е осигуре-

на възможност на гражданите на столицата да предават на десет площадки

разделно събрани отпадъци от опаковки, отпадъчни материали от хартия, пла-

стмаса, метал, стъкло, негодни за употреба батерии, текстилни отпадъци,

излезли от употреба електрически уреди и други видове отпадъци от домакин-

ствата, включени в разрешенията на фирмите. Към момента юридически лица

могат да изхвърлят отпадъци на площадките. От 1 декември т. г. на тези

площадки физическите лица ще могат да предават и обемисти едрогабаритни

отпадъци и биоразградими зелени отпадъци. "Осигуряването на тези площадки

е най-евтиният за общината начин да увеличи количествата отпадъци, пре-

дадени за рециклиране, както и алтернатива на другите организирани систе-

ми за разделно събиране на рециклируеми отпадъци. Информация за всички

площадки, разположени на територията на СО, които притежават разреше-

ние по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за дейности с

ОЧЦМ, може да бъде намерена в Регистър на издадените разрешения за дей-

ности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците на интернет стра-

ницата на Изпълнителна агенция по околна среда", допълниха от общината.
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Стотици столичани се възползва-

ха от поредицата дни на отворени-

те врати, които "Софийска вода"

организира по случай 30-годишнина-

та от откриването на Софийската

пречиствателна станция за отпадъ-

чни води Кубратово в началото на ок-

томври, съобщиха от дружеството.

Освен гостите, които разгледа-

ха модерните съоръжения на стан-

цията, десетки студенти, препода-

ватели и еколози също имаха възмож-

ност да се запознаят отблизо с

всекидневната работа на СПСОВ

Кубратово.

„ Вече три десетилетия без

прекъсване, с капацитет за прера-

ботка до 500 000 куб. м вода дневно,

„Кубратово“ е сред най-големите

съоръжения на Балканите по мащаб,

технологични характеристики и по

капацитет на пречистване на от-

падъчни води. Посетителите имаха

"Софийска вода" организира Дни на
отворените врати в ПСОВ–Кубратово
"Софийска вода" организира Дни на
отворените врати в ПСОВ–Кубратово

възможност да видят на място и дей-

ствието на когенерацията в стан-

цията. Производството на биогаз и

зелена електроенергия отговаря на

стремежа на "Софийска вода" да бъде

модерна екологична компания, която

превръща отпадъците в ресурси. Над

70 на сто от енергийните нужди на

съоръжението се осигуряват от

тези съоръжения.

За трийсет години в станцията

са пречистени 4, 2 милиарда кубичес-

ки метра вода, което прави 5 пъти

обема на най-големия водоем в Бълга-

рия - язовир "Искър". Денонощната и

непрекъсната работа допринася за

завръщането на живота на река

Искър. Пречиствателна станция за

отпадъчни води "Кубратово" е едно

от най-модерните и жизненоважни

предприятия на София. Само в пери-

ода 2009-2013 г. "Софийска вода" ин-

вестира 17 милиона лева в СПСОВ

"Кубратово", допълниха от друже-

ството.

Четири наредби, с които се пости-

га съответствие между национални-

те и европейските изисквания в об-

ластта на емисиите парникови газо-

ве, бяха приети в края на месец ав-

густ т.г. от Министерски съвет. В

рамките на първата се регламенти-

рат изисквания относно докладване-

то на емисиите парникови газове от

операторите на инсталации и авиа-

ционните оператори в съответ-

ствие със Закона за ограничаване на

изменението на климата (ЗОИК) и

съобразно европейския регламент

относно мониторинга и докладване-

то на емисиите парникови газове.

Изисквания по отношение на мо-

ниторинга на емисиите парникови

газове се въвеждат чрез друга наред-

ба, приета на правителственото

заседание. С нея се определят редът

и начинът за издаване и преразглеж-

дане на разрешителни за емисии на

парникови газове от инсталации и за

Синхронизираха четири наредби за
парниковите емисии с изисквания на ЕС

осъществяване на мониторинг от

операторите на инсталации и авиа-

ционните оператори, участващи в

Европейската схема на търговия с

емисии.

Министерски съвет прие и Наред-

ба за реда и начина за организиране

на националните инвентаризации на

емисиите вредни вещества и парни-

кови газове в атмосферата. Приема-

нето й произтича от ангажименти-

те на България за докладванията по

Конвенцията за трансгранично замъ-

рсяване на въздуха на далечни раз-

стояния и на емисиите на парнико-

ви газове по Рамковата конвенция на

ООН по изменение на климата и

Протокола от Киото. Документът

съдържа нови текстове, както и

изменения и прецизиране на сега

действащите. Актуализира се наи-

менованието на някои от компетен-

тните органи и се включват нови.

Одобрена е и Наредба относно

реда и начина на администриране на

Националния регистър за търговия

с квоти за емисии на парникови га-

зове. С нея се въвеждат допълнител-

ни изисквания по отношение на до-

кументите, които се представят за

откриване на партида и за извършва-

не на трансакция в съответствие

със Закона за мерките срещу изпи-

рането на пари, ЗОИК и с европейс-

кия регламент.

Синхронизираха четири наредби за
парниковите емисии с изисквания на ЕС
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Mitsubishi Electric - надежден партньор
в проектите за енергия от отпадъци

Mitsubishi Electric, като доставчик за цялостни реше-

ния, покрива всички изисквания за проекти в областта

на енергията от отпадъци. Компетентният център на

компанията за тази сфера в енергетиката ME-Automation

Projects GmbH е базиран в Касел, Германия.

Пълният спектър от решения за автоматизация от

Mitsubishi Electric намаляват инвестираното време, раз-

ходите и рисковете при почти всички проекти за енер-

гия от отпадъци и в същото време гарантира макси-

мум ефективност на процесите и надеждност при про-

изводството на енергия.

Като дългосрочен партньор, Mitsubishi Electric предлага

иновативни, водещи на пазара решения, както и пълна

поддръжка в глобален аспект. Чрез използването на ино-

вативни решения, цялостните разходи за притежание и

разходите по време на целия жизнен цикъл на инстала-

ция са постоянно намалявани.

Комбинацията от цялостни решения в сферата на

енергията от отпадъци, предлагани от Mitsubishi Electric,

както и широкият обхват на портфолиото от техноло-

гии, значително намалява необходимостта от множес-

тво доставчици за повечето проекти.

Собствениците, строителите и доставчиците по

проекти в областта на енергията от изгарянето на от-

падъци, могат да разчитат на  доказаните решения за

автоматизация от Mitsubishi Electric - като се старти-

ра от пещта за изгаряне на отпадъците през турбин-

ния генератор до пречистването на димните газове, през

целия процес до присъединяването към мрежата.

 Продуктово и технологично портфолио
Постоянно високите стандарти  за качество на

Mitsubishi Electric гарантират максимално време непре-

късната работа на производствената инсталация при

върхова работна производителност. Нашите решения

покриват целия спектър електрически, автоматизаци-

онни и измервателни уреди:

• Заводска измервателна апаратура, вкл. пакет за пос-

тоянно измерване на емисиите

• Продукти за контрол и управление от най-висок клас

• Върхово качество - единствената система за разп-

ределено управление, сертифицирана от TUV за най-

стриктните VGB R170 A, B и C стандарти

• Защитени от хакерски атаки системи: кибер защи-

та още на ниво проектиране на ядрото (PMSXpro DCS,

контролери)

• Електроапаратура - НН, СН, ВН, от управление на дви-

гатели до присъединяване към мрежата

• Честотни преобразуватели - около 10% допълнител-

но спестяване на енергия чрез OEC технологията и

регенеративно връщане на енергията

• Safety Instrumentation System (SIS) - до SIL3

• Супервизиране и защита на генераторите

• Контрол на турбините - интеграция с пакетни кон-

тролери или използване на високо надеждни програ-

мируеми контролери с предварително конфигурирани

схеми на управление на турбините

• Базирано на условията управление на активите за вър-

тящото се/нестационарно оборудване и полеви сен-

зори чрез HART комуникация

• SCADA супервизиране на заводското оборудване

• Апаратура за корекция на фактора на мощността

• Системи за автоматизация на подстанции
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а специална церемония, която се

състоя в края на септември т. г. в

Стара Загора, Загорка обяви победи-

телите в публичния си дарителски

конкурс Загорка Зелен Фонд 2014. По

време на специалното събитие ком-

панията раздаде общ награден фонд

от 22 000 лв. В награждаването взеха

участие представители на пивовар-

ната компания, членовете на оценя-

ващата комисия на конкурса, тазго-

дишните финалисти, както и пред-

ставители на медиите.

Оценката на проектите и из-

борът на победителите беше напра-

вен от комисия в състав: Николай

Младенов, изпълнителен директор на

Загорка; Нина Владимирова, ме-

ниджър правни въпроси и корпора-

тивни връзки в Загорка; Мирослав

Милков, мениджър производство в

Загорка; Емил Христов, председател

на Общински съвет в община Стара

Загора; Евгения Друмева, главен

редактор в Нетинфо; Даниела Ди-

митрова, председател на ОДФ Ста-

ра Загора; арх. Иван Атанасов, член

на Камарата на архитектите на

България; инж. Момчил Рабаджийски,

ръководител на лаборатория по ико-

номия на енергия в ТУ-София и арх.

Петър Киряков, член на УС на Кама-

рата на архитектите в България.

Първо място и награда от 10 000

лв. за проект "Пасивна еко класна

стая", разработен от СНЦ "Архитек-

тура на бъдещето", връчиха члено-

вете на журито в конкурса арх.

Петър Киряков и арх. Иван Атанасов.

Класната стая от ново поколение ще

Загорка отличи
победителите в
конкурса Загорка
Зелен Фонд 2014

бъде реализирана от

Загорка. Населеното

място от регион Ста-

ра Загора, където да

бъде изпълнена Пасив-

ната еко класна стая,

ще бъде определено

чрез онлайн гласуване

на корпоративния сайт

на Загорка.

Второ място и сума-

та от 7000 лв. за про-

ект "Безплатно отопле-

ние, без вредни емисии", разработен

от Манол Манолов, беше връчена от

Емил Христов, председател на Об-

щински съвет, Стара Загора и член

на оценяващата комисия на конкурса.

Трето място и награда от 5000 лв.

бяха присъдени на проекта "Използ-

ване на водата от последното из-

плакване на пералнята", разработен

от Венелин Диков. Те бяха връчени

на печелившия от преподавателя в

ТУ-София и член на журито на кон-

курса Момчил Рабаджийски.

"Загорка Зелен Фонд е израз на

нашето убеждение, че освен да пра-

вим добър бизнес, можем да правим

и добро, като инвестираме в общно-

стта, в която развиваме дейност-

та си. Много се гордеем с факта, че

Загорка е лидер не само на пазара,

не само в иновациите, не само в

представянето на нашите марки, но

и в социалната отговорност. Наша-

та дарителска програма е уникална

сред бирените компании в България

и за нас е радост, че в годините сме

изградили здраво партньорство с

областните и общинските власти и

работим с лекота и удоволствие

заедно, за да създаваме по-добър

свят", коментира по време на цере-

монията Нина Владимирова, ме-

ниджър правни въпроси и корпора-

тивни връзки в Загорка.

"През т. г. конкурсът Загорка Зе-

лен Фонд беше изключително оспор-

ван, като по него бяха получени де-

сетки проекти от цялата страна.

Новото през 2014 г. на конкурса

беше, че в него можеха да участват

и физически лица. Идейните предло-

жения покриха и трите категории на

дарителската програма: пасивна

стая или офис, решения за пестене

на вода, и решения за пестене на

енергия. До качествена оценка от

страна на комисията бяха допусна-

ти само шест проекта, които покри-

ха изискванията на програмата.

Критериите за разглеждане на раз-

работките бяха следните: ефикас-

ност на проекта - 50% тежест;

приложимост и въздействие - 30%

тежест и оригиналност/нестан-

дартност - 20% тежест", информи-

раха от компанията.

Н

Загорка отличи
победителите в
конкурса Загорка
Зелен Фонд 2014



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 3/2014 11

интервю

Какви са очакванията Ви във

връзка с реализацията на Стра-

тегията за развитието и управ-

лението на водоснабдяването и

канализацията до 2023 година?

Стратегията за развитието и

управлението на дейностите по во-

доснабдяване и канализация (ВиК)

съдържа основните цели и приорите-

ти на сектора, като същевременно

документът описва и конкретни на-

соки за изпълнението и финансиране-

то на политиките за постигане на

Реформите
в сектора ще се
осъществят само
със съдействието
на властите

инж. Румен Райков,

управител на ВиК - Стара Загора,

пред сп. Екология & Инфраструктура

тези цели за период от десет годи-

ни. Стратегията обединява конста-

тациите и анализите, включително

прегледа на регулаторната рамка.

В тази връзка очакванията ни при

реализирането на целите на стра-

тегията са в няколко посоки. На

първо място, активно взаимодей-

ствие с европейските структури за

постигане на съответствие с Ди-

ректива 98/83ЕО за качеството на

водата, предназначена за консумация

от човек; постигане на съответ-

ствие с Директива 91/271/ЕО за пре-

чистване на градски отпадъчни води;

постигане на съответствие с Ди-

ректива 2000/60/ЕО за установява-

не на рамка за действията на Общ-

ността в областта на политиката

Реформите
в сектора ще се
осъществят само
със съдействието
на властите
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за водите; осигуряване на финанси-

ране за разширяване на ВиК систе-

мите; избягване на забавянията в

изпълнението на проектите.

На второ място, създаване на

устойчива среда за сектора, даваща

възможност на ВиК операторите да

се развиват и да бъдат технически

и икономически гъвкави при влияни-

ето на различните фактори от сре-

дата: за периода ще се запази обхва-

та на водоснабдителната мрежа на

ниво 99% от населението; по-малко

от 2% от населението ще са подло-

жени на сезонен режим на водоснаб-

дяване; ВиК дружествата ще са

технически способни да отговорят

на бъдещите изисквания за ВиК ус-

лугите. Също така ще има възмож-

ности за финансиране на рехабили-

тации и подновяване на ВиК систе-

мите; ще се създадат реални пред-

поставки необходимите оперативни

разходи да бъдат изцяло финансира-

ни от приходите на всяко едно ВиК

дружество; ще бъдат въведени ме-

ханизми за устойчиви технологии при

проектиране, изграждане и експлоа-

тация на ВиК системи и съоръжения.

На трето място, при реализация-

та на стратегията очакваме труд-

ности и противоречиви резултати

при формиране на социалната поно-

симост на тарифите за осъществя-

ваните ВиК услуги. Съществува по-

тенциално противоречие между фи-

нансовата устойчивост и осигурява-

нето на социално поносими за потре-

бителите цени на ВиК услугите. С

прилагането на Стратегията веро-

ятно ще са налице механизми, кои-

то да правят възможно прилагане-

то на цени, които да възстановяват

разходите на ВиК дружествата и

същевременно да защитават уязви-

мите потребители. Разгледани в

европейски контекст, цените на ВиК

услугите в България не са високи

дори като се вземат предвид ниски-

те доходи и покупателна способ-

ност. Въпреки това сметките за ВиК

услуги остават непосилни за соци-

ално слабите и уязвимите домакин-

ства. В същото време са налице

големи разлики между областите по

отношение на доходите на домакин-

ствата. За съжаление, не липсват

основания да се очаква, че разходи-

те за предоставяне на услуги по

водоснабдяване, отвеждане и пречи-

стване ще бъдат по-ниски в облас-

тите, където доходите са по-ниски

и няма начин да не са налице пробле-

ми със социалната поносимост на

сметките за ВиК.

Съществуват значителни регио-

нални различия в цените за ВиК ус-

лугите и законоопределеното макси-

мално ниво може да не е поносимо за

социално слабите домакинства. В

настоящия момент месечните раз-

ходи за ВиК услуги обичайно са по-

ниски от 2% от средните месечни

доходи на домакинствата, но за да

се финансират разходите за експло-

атация и поддръжка на система,

която да отговаря на целите на тази

стратегия, цените на ВиК услугите

трябва да се повишават. Според

сега действащата нормативна база

сметката за ВиК услугите не след-

ва да надвишава 4% от средния до-

ход на домакинство в областта.

Обаче ако едно домакинство със

среден доход плаща 4% от месечни-

те си доходи, същата сметка за вода

за едно домакинство в най-бедната

група от една пета от домакинства-

та представлява повече от 10% от

доходите му, а домакинство от пос-

ледната най-бедна една десета пла-

ща повече от 15%. Подобни разходи

най-вероятно няма да бъдат социал-

но поносими за тези уязвими групи.

В заключение, по отношение на со-

циалната поносимост на тарифите

не може да се каже, че имаме високи

очаквания за прилагането на Стра-

тегията. Проблемите в сектора в

тази насока ще останат.

Как ще се отразят реформите

на ВиК дружествата и на сек-

тора като цяло?

За сектор ВиК е от изключител-

но важно значение безпрепятстве-

ното и институционално-координи-

рано усвояване на приблизително 7.5

млрд. лева за финансиране на инвес-

тиции във водоснабдяване, отвежда-

не и пречистване за постигане на

съответствие до 2023 г. От тях 3.7

млрд. лева са безвъзмездно финанси-

ране от ЕС, 3 млрд. лева са съфинан-

сиране на средствата от ЕС и ка-

питалови субсидии от централната

и местната власт. Това, разбира се

е възможно с промените в институ-

ционалната и правна рамка, посоче-

ни в стратегията. Отражението на

посочените реформи има много ас-

пекти, като основните от тях са

устойчивото развитие на сектора

в технико-икономическа насока,

възможността за мащабни реконст-

рукции на ВиК системите и изграж-

дане на нови такива и подобряване

съотношението "цена - качество" на

ВиК услугите.

За да се случи действително по-

зитивна промяна като цяло в секто-

ра, е необходимо не само да се слу-

чат въпросните реформи. Секторът

и секторната държавна политика са

зависими в огромна степен от общия

микроикономически климат в стра-

ната. Много ВиК дружества в момен-

та могат да се чувстват като

брънка от вътрешния дълг или по-

просто казано имат да вземат от

населението и фирмите и имат да

дават на доставчици и държавни

инстанции. Каквито и мерки и рефор-

ми да се предвидят в някакъв концеп-

ционален документ, този неблагоп-

риятен икономически статус няма

как да се преодолее за няколко годи-

ни.

От изключително значение в слу-

чая е ролята на държавния регула-

тор. ВиК операторите се борят

години наред за приемането от

страна на ДКЕВР на някои неопровер-

жими икономически обстоятелства

във формирането на тарифите. Без-

компромисното отношение и на

държавните структури от МОСВ,

МФ и др. е също от значение. Има

случаи ВиК оператор да ползва бан-

ков кредит за погасяване на такса

водоползване.

Изобщо реформите са в състоя-

ние да се отразят позитивно на

сектора единствено ако със съдей-

ствието на всички инстанции и

държавни и общински власти се за-

почне последователна и настойчива

политика за изпълнение на мащабна
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инвестиционна програма за следва-

щия програмен период; приемане на

по-съвършени и рационални правила

за частта от инвестиционната

програма, която ще бъде финансира-

на със средства от ЕС; приемане на

подходящи правила за ползване на

източници за допълнително финанси-

ране на инвестиционната програма.

Кои са основните предизвика-

телства в постигането на це-

лите, заложени в Стратегията?

Едно от основните предизвика-

телства, което е прието като да-

деност в стратегията, но е заложе-

но още в Закона за водите, е изобщо

работата на Асоциациите по ВиК. В

повечето обособени територии

тези асоциации все още съществу-

ват само на хартия. В регионите,

където в асоциациите участват

повече общини, вземането на реше-

ния ще е изключително трудно, имай-

ки предвид постоянните и в някои

случаи необосновани претенции на

местните власти. Поставяме под

сериозно съмнение дали ще е възмож-

но работата на асоциациите да бъде

последователна по отношение при-

етите вече Генерални планове за

всяка обособена територия. Затруд-

ненията произтичат не само от

спецификата на работа на Асоциа-

цията с всички общини, но и от не-

минуемия фактор непредвидимост в

работата на някои амортизирани

системи. Възможно е определени ВиК

мрежи и съоръжения да изпаднат в

колапс, който няма как да се предви-

ди нито в Генералния план, нито в

някои близки времеви хоризонти, по

които работи конкретна Асоциация.

Операторът няма да има правно-

икономическа възможност да напра-

ви инвестиция, а периодът за реали-

зиране на финансиране на мащабна

реконструкция или изграждане на

ново съоръжение няма как да е дос-

татъчно кратък без да възникнат

проблеми. Отново ще се кърпи на

парче, за да се излиза от положение

и ВиК дружествата ще харчат пари

за частични ремонти на места, ко-

ито в последствие ще бъдат гене-

рално реконструирани.

Някои от предложените мерки в

Стратегията са безспорно фунда-

ментални по отношение и на зако-

нодателство, и на неговото инсти-

туционално прилагане. Например

измененията в Закона за водите и

предоставянето на средства за

отрасъла от държавния бюджет.

Въпреки това обаче проблемите,

свързани с прилагането му, илюст-

рират, че всеки план за действие по

изпълнение на Стратегията трябва

да се ревизира редовно с цел иден-

тификация на критични места и

предизвикателства, свързани с при-

лагането, които могат да се появят

в последствие. За избягване на вся-

каква възможност за наказателни

процедури или финансови санкции от

страна на Европейската комисия е

необходимо преди прилагане на пред-

ложените от Стратегията мерки да

се извърши оценка на свързаните с

тях предложения, механизми, послед-

ващите актове и документи.
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От 2 до 4 декември т. г. за трети

път в Дюселдорфския изложбен

център ще се проведе изложението

Valve World Expo заедно със

съпътстващата го конференция. Как

се развива изложението от дебюта

му в Дюселдорф през 2011 г.?

В качеството си на водещото
търговско изложение за промишле-
ни вентили в света Valve World Expo
преживя непрекъснат растеж в
Дюселдорф. През 2010 г. в в излож-
бените зали до река Рейн взеха уча-
стие 535 изложители, a през 2012 г.
591 от 37 страни. Те бяха разполо-
жени на 15 500 кв. м изложбена площ
в две изложбени зали.

Valve World Expo отчете и нара-
стващ брой посетители. Над 10 500
души от 57 страни пристигнаха в
Дюселдорф през 2012 г. От тях 70%
бяха от чужбина, главно от Холандия,
Италия, Обединеното кралство,
Франция, Белгия и Испания. Въпреки
това в Дюселдорф имаше посетите-
ли и от по-далечни държави като
Индия и Китай. Днес, само около два
месеца преди началото на третото
издание на Valve World Expo, вече са
регистрирани цели 626 компании от
40 държави. Най-силните страни
след Германия са Италия, Испания,
Великобритания, Франция, САЩ, Тур-
ция, Холандия, Индия, Тайван и Китай.

За да отговорим на нарасналите
изисквания, открихме дори трета
изложбена зала. Тази година вече е
продадено над 17 700 кв. м изложбено
пространство, което е повече от
общата площ, продадена през 2012 г.

Valve World Expo притежава голям
икономически потенциал, защото
вентилите формират основата и
служат като интерфейс за множе-
ство технологии като помпи, филт-

ри и тръбни системи. Те са задължи-
телни за всички технологични про-
цеси по автоматизация и ключов
компонент в почти всички сектори
на индустрията.

Какво ще кажете за придружаваща-

та конференцията през тази годи-

на?

Както и в предишните години, ор-
ганизацията на конференцията ще
бъде в ръцете на доказаните специ-
алисти от KCI. На изложението са
представени съоръжения, машини,
компоненти и системи, докато се-
минарите и работните срещи на
конференцията представят техни-
те приложения или дават възмож-
ност за обсъждане на иновативни
решения за използването на различ-
ни вентили. Различни експертни лек-
ции се фокусират върху теми като
емисии, покрития, отливки, стандар-
тизация, материали, изпитвания и
нов дизайн.

Как Valve World Expo се вписва в

портфолиото на изложенията в

Дюселдорфския панаир?

Международният търговски пана-
ир за индустриални вентили се впис-
ва идеално в нашето портфолио от
търговски събития. В края на краи-
щата нито един процес по индуст-
риална автоматизация не може да се
осъществи без фитинги, вентили и
възвратни клапани.

Специални синергии съществуват
с международното изложение за про-
изводство на тръби Tube, което се
провежда на всеки две години. Дю-
селдорф е домакин и на най-голямо-
то изложение за окабеляване и кабе-
ли в света Wire, както и на четири-
те търговски изложения GMTN (GIFA
– за леярство, METEC – за металур-
гия, THERMPROCESS – за технологии

за топлинна обработка, и NEWCAST
– за технологии за отливане). GMTN
концентрира технологичната мощ в
Дюселдорф на всеки четири години.

Valve World Expo е част от све-
товната серия от търговски изло-
жения за флуидни технологии, която
включва и международни събития в
Китай (Valve World Expo Азия) и САЩ
(Valve World Expo Americas), както и
нашите международни търговски
изложения Tube в Индия, Китай, Тай-
ланд, Бразилия, Русия, арабските
държави и Neftegaz в Русия.

Какво ще бъде различно през 2014 г?

На първо място отваряме още три
изложбени зали. Освен това на 2 и 3
декември за първи път през тази
година в Дюселдорфския изложбен
център ще се проведе конференция-
та за помпени технологии Pump
Summit. Производители, доставчици,
търговци и крайни потребители на
помпи, компресори и уплътнения ще
имат технически форум, посветен
само на тях. Провеждането на съби-
тието съвместно с Valve World Expo
има за цел да подпомогне взаимодей-
ствието между експертите в две-
те индустрии. В рамките на Pump
Summit ще се проведе семинар, чии-
то лектори ще обърнат внимание на
въпроси като енергийната ефектив-
ност, бъдещото набиране на инже-
нери, технологии за уплътнения, под-
дръжка и др.

Изложението Valve
World Expo притежава
голям икономически
потенциал

Фридрих-Георг Керер, директор на Valve World
Expo, пред сп. Екология и Инфраструктура

Изложението Valve
World Expo притежава
голям икономически
потенциал
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Компанията Herborner Pumpen-

technik предлага надеждни решения

в областта на помпите за пречи-

ствателни съоръжения и водни

съоръжения повече от 140 години.

На какво според Вас се дължи ус-

пехът на марката?

Надеждността, дълготрайност-

та и непрекъснатите иновации са в

основата на 140-годишния ни успех

в производството на помпи. Фабри-

ката Herborner Pumpenfabrik е семей-

на собственост вече 7-о поколение,

което ни прави напълно независими,

в това число и от банките. Ние сме

достатъчно гъвкави, за да дадем

решение на всеки проблем на наши-

те клиенти. На това е базирана

всъщност и фирмената ни философия

"Решения за проблемите на клиента".

По какъв начин гарантирате каче-

ството на предлаганите от Вас

решения? Кое прави продуктите Ви

уникални?

Ние работим и живеем съобразно

нашия стандарт за качество. Про-

дуктите ни са изцяло произведени в

Германия. Освен това разполагаме

със собствена леярна в Herborn, в

чиято лаборатория се извършва не-

престанен контрол на качеството.

Производственият ни процес също е

обект на постоянни вътрешни про-

верки. Преди даден продукт да бъде

доставен, той се подлага на строг

контрол. Ето защо можем с чиста

съвест да кажем: "Ние предлагаме

100% качество, произведено в Герма-

ния". Затова и срокът на експлоата-

ция от 50 и повече години за наши-

те продукти не е необичаен.

В предварителния ни разговор спо-

делихте, че енергийната ефектив-

ност е ключова за компанията.

Какви решения в тази посока са за-

ложени в разработките Ви?

България e добър
пазар за развитие

Със сигурност енергийната

ефективност играе изключително

важна роля в работата ни. От юни

2011 влезе в сила новият регламент

на ЕС 640 / 2009 за прилагане на Ди-

ректива 2005/32/ЕО по отношение

на изискванията за екопроектира-

не на електродвигатели. Според

документа ефективността на дви-

гателите се класифицира от IE 1 до

IE4+. Ние сме пионер в Германия с

нашите задвижвания и сме първият

производител на помпи, който може

да предложи цялостна гама продук-

ти. Важно е да се знае, че прибли-

зително 80% от всички помпи могат

да бъдат оборудвани с двигател,

чиято ефективност е IE4+. С нашия

двигател с постоянни магнити (PM)

ние стигаме дори по-далеч, тъй

като неговата ефективност е дори

по-висока от IE4+.

Също така е важно за България,

като член на ЕС да се знае, че след-

ващата по-висока класификационна

степен влиза в сила от 1 януари 2015.

Това означава, че от тази дата

директно в мрежата могат да се

включват двигатели от клас IE3 или

по-висок. Двигатели от клас IE2 (с

номинална мощност от 7.5 до 375 kW)

ще могат да се използват само с

честотни преобразуватели!

Това е регламент на ЕС, който

засяга всички държави-членки.

Освен качествен продукт, предла-

гате на клиентите си и допълни-

телни услуги като сервиз и под-

дръжка. Как е организиран този

аспект от дейността Ви?

Знаете ли, повечето клиенти

всъщност изискват сервиза като

възможност, въпреки че рядко се

нуждаят от него, а по-скоро от под-

дръжка на продуктите. За нас обаче

това е предпоставка за удовлетво-

реност на клиента. Ако Herborner

Pumpenfabrik започва работа по про-

екти в една страна, това е свърза-

но с дългосрочни намерения.

Затова и партньорите ни по ме-

ста могат да извършват и съответ-

ната поддръжка. Това означава да

дадем на нашите клиенти това,

което искат, въпреки че в действи-

телност може да не им е необходи-

мо. Важно е поддръжката да се из-

вършва точно както е описано в

нашето ръководство за експлоата-

ция. Така помпите Herborner работят

надеждно години наред.

Работите активно в региона. Как-

ви са впечатленията ви от мест-

ния пазар и какво място заема

България в плановете ви за разви-

тие?

Работим в България от 2001 г. За

разлика от установените "правила",

ние се борим и работим честно тук.

Силно се надявам, че правителство-

то най-накрая ще предприеме някак-

ви конкретни действия за налагане-

то на ясни и прозрачни правила на

работа. Пазарът в България има

голям потенциал, но по мое мнение

има още какво да се работи по из-

граждането на инфраструктурата.

Българският народ има правото да

получи по-добре работеща икономи-

ка и аз лично ще направя всичко

възможно, за да подпомогна този

процес.

Буркхард Шварц, мениджър продажби
за Източна Европа в Herborner Pumpentechnik,

пред сп. Екология & Инфраструктура

България e добър
пазар за развитие
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БАВ проведе семинар
за качеството
на питейните води

събития

БАВ проведе семинар
за качеството
на питейните води

   а 25 и 26 септември т.г. се про-

веде двудневен семинар, посветен на

качеството и контрола на питейни-

те води в Слънчев бряг. Организатор

на събитието бе Българската асо-

циация по водите (БАВ).

Събитието бе открито от инж.

Иван Иванов, председател на БАВ, кой-

то приветства присъстващите. "Те-

мата за качеството и контрола на пи-

тейните води е водеща за България,

въпреки че в последно време акцентът

бива поставян предимно върху стро-

ителството на пречиствателни

станции за отпадъчни води. Осигуря-

ването на вода с питейни качества

за населените места в страната

обаче е от първостепенно значение за

всички нас", посочи той.

"Радвам се, че в един момент на

политическа несигурност, която все

още силно влияе на процесите в

отрасъл ВиК, успяхме да съберем на

едно място много и ключови експер-

ти в областта на пречистване и

мониторинг на питейните води и да

проведем задълбочена дискусия по

темата. Същата остава дълго вре-

ме в сянката на проблемите, свърза-

ни с изпълненията на задълженията

ни към ЕС за изграждане на канали-

зация и пречиствателни съоръжения

за отпадъчни води. По тази причина

волно или неволно се премълчават

дългогодишни проблеми, които не

само че не отшумяват във времето,

но се задълбочават", допълни пред-

седателят на БАВ.

Инж. Иванов коментира, че поло-

жителният ефект от семинара се

състои в това, че темата е подета

от институциите и вече присъства

в дневния ред на обсъжданите инве-

стиционни приоритети в отрасъла.

Семинарът продължи с участие-

то на директора на дирекция "Обще-

ствено здраве" в Министерство на

здравеопазването д-р Димитър Ди-

митров, който обърна внимание на

състоянието на качеството на пи-

тейните води в България, като очер-

та основни проблеми и приоритети

по въпросите. Според д-р Димитров

основни приоритети в областта са

ускоряването на реформите във ВиК

отрасъла и осигуряване на финанси-

ране от ЕС, най-вече по Оператив-

на програма "Околна среда" 2014-2020

г. и Програмата за развитие на сел-

ските райони за същия период, с цел

реконструкция и модернизация на

водоснабдителните мрежи и съоръ-

жения, изграждане на нови станции

за пречистване и обеззаразяване на

водите, търсене и разкриване на

нови водоизточници и др.

Осем компании, работещи на

българския пазар, представиха мо-

дерни технологии и актуални техни-

чески решения, засягащи различните

аспекти на въпроса за качеството

и контрола на питейните води. Ко-

стадин Костадинов, управител на

МЦ-Баухеми, презентира иноватив-

на система за рехабилитация и за-

щита на резервоари за питейни води.

Инж. Ваня Кушлева, търговски пред-

ставител на ДМ, Арматурен демон-

стрира качествата на автоматич-

ни филтри с обратно промиване -

HAWLE-OPTIFIL. Ален Дехан от Hach-

Lange говори за оптимизация на

многослойни пясъчни филтри и про-

цеса на тяхното промиване. Николай

Витанов представи мониторинг на

качеството на питейните води с

лабораторни методи и апаратура на

Хах Ланге, а инж. Росен Русев наблег-

на на темата за контрола и уп-

равлението на процесите в ПСПВ с

помощта на процесни измервателни

уреди на компанията. Инж. Явор

Писанов от Аквахим запозна

присъстващите на събитието с апа-

ратура за мониторинг на ключови

показатели на суровата вода и на

водата в процеса на пречистване.

Представителите на Т.Е.А.М. - Ни-

колай Неделчев и Борислав Арнаудов,

споделиха актуални лабораторни

методи за анализ на сурова и питей-

на вода и аналитична апаратура.

Светлин Гарев от WAGO Kontakt-

technik представи модерни системи

за автоматизация с безжично преда-

ване на данни през GSM мрежата при

управление на процесите в пречи-

ствателните станции за питейни

води. Инж. Венчо Иванов от Кева груп

запозна аудиторията с технология за

качество и контрол на питейните

води с поплавък клапа. Мениджърът

на Метром България Александър

Кирилов демонстрира иновативни

решения Metrohm за анализ на вода.

Фирма Пайплайф България, която

предлага решения за пълния воден

цикъл, също подкрепи форума в

Слънчев бряг.

„Няколко са проблемите, свърза-

ни с качеството на питейните води,

като започнем от отговорността за

мониторинга и докладването на су-

ровата и доставяната до потреби-

телите питейна вода особено в

малките населени места, до специ-

фични и системни за определени

районни проблеми като високо

съдържание на пестициди, манган и

др. химични елементи. Всички учас-

тници се обединиха около мнението,

че е недопустимо с години опреде-

лени населени места да бъдат водо-

снабдявани с неотговаряща на нор-

мативните изисквания води; някол-

ко големи градове като Сливен и

Шумен да нямат пречиствателни

Н
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станции за питейна вода; да лисва

интегрирана политика за опазване

на водния ресурс, която да ограни-

чава въздействието на селското

стопанство и промишлеността

върху качеството на водния ресурс.

Хубаво е, че по време на семина-

ра участниците видяха и най-нови-

те високотехнологични решения на

водещи фирми в областта на мони-

торинг, контрол и пречистване на

питейни води“, обобщи специално за

сп. Екология & Инфраструктура ре-

зултатите от провелото се съби-

тие инж. Иван Иванов.

В ролята си на основен медиен

партньор на семинара, сп. Екология

& Инфраструктура представя резю-

мирани акценти от презентациите

на някои от участниците в провело-

то се събитие:

Представихме иноватив-
ни решения за монито-
ринг и контрол на качест-
вото на питейни води

На националния семинар „Каче-

ство и контрол на питейните води“,

организиран от Българската асоци-

ация по водите, който се проведе на

25 и 26 септември 2014 г. в Слънчев

бряг, Аквахим АД представи инова-

тивни и доказани продукти и реше-

ния за контрол и мониторинг на пи-

тейните води.

Темата, по която представител на

Аквахим АД докладва - „Апаратура за

мониторинг на ключови показатели на

суровата вода и на водата в процеса

на пречистване“, беше съобразена с

изискванията на плана за безопасна

питейна вода „WSP“, предложен от

световната здравна организация

„WHO“. Според този план, който ще

бъде включен във второто допълне-

ние на европейската директива за

питейна вода „DWD 98/83/EC“, посто-

янният мониторинг на потенциалния

риск за качеството и безопасност-

та на водата, предназначена за пи-

тейно битови нужди, е задължителен.

Ето защо надеждни системи ос-

новно за мониторинг на рН, Eh, озон,

рО2, хлор, проводимост, мътност и

неразтворени вещества са от съще-

ствено значение. Важни параметри за

надеждна система е бързата реакция

на сензорите. Колкото по-бързо се

отчете промяната на даден каче-

ствен показател, толкова по-бързо

ще могат да се предприемат навре-

менни и адекватни действия за овла-

дяване на възникналия потенциален

риск. Освен намаляване на риска, така

се избягват и увеличените производ-

ствени разходи поради иначе бавния

„отклик“ на системите за постоянен

мониторинг.

Българската асоциация по водите

за пореден път доказа необходимос-

тта от работни семинари и срещи.

От името на Аквахим АД благодаря

за добре организирания семинар.

Беше създадена благоприятна среда

за обсъждане на специфичните про-

блеми и изисквания във ВиК секто-

ра. Коментира се намирането на

адекватни решения за постигане на

европейските стандарти, свързани

с осигуряването на здравословна

питейна вода за потребителите.

Участниците имаха възможност

да се запознаят на живо с възмож-

ностите на някои от съвременните

модулни апарати за електрохимични

измервания с широк диапазон.
инж. Явор Писанов, продуктов специалист

Обработка на води, отдел Научни

изследвания, лабораторен и индустриален

контрол, Аквахим

Продуктите ни
допринасят за
повишаване качеството
на питейната вода

WAGO отдава голямо значение в

последните години на развитието на

иновативни и модерни технологии,

съобразени с всички съвременни еко-

логични изисквания. Приоритет за

нас е грижата не само за спестява-

не и опазване на ресурсите на пла-

нетата, но също така и за „спестя-

ване на ресурсите“ на всеки отде-

лен потребител, комбинирана със

стремеж към повишаване качество-

то на крайния продукт. Чрез опти-

мизиране на процесите на управле-

ние на питейните води WAGO в край-

на сметка предлага възможност не

само за спестяване на екологични и

финансови ресурси, но индиректно

допринася и за повишаване качество-

то на питейната вода.

Акцент в презентацията на WAGO

Kontakttechnik в рамките на провелия

се семинар, организиран от БАВ, бяха

модерните системи за автоматиза-

ция с безжично предаване на данни

през GSM мрежата при управление на

процесите в пречиствателните

станции за питейни води. Входно-

изходната система се характеризи-

ра с универсалност и гъвкавост.

Продуктът предоставя на клиенти-

те управление, мониторинг и визуа-

лизация директно от едно устрой-

ство, PLC + IT функционалност, мре-

жова независимост, различни възмож-

ности за конфигуриране. Сред каче-

ствата на системата са изисквани-

ята за малко пространство, модул-

ност и фактът, че представлява

добра инвестиция – лесна промяна към

нов мрежов стандарт.

Системата представлява гъвка-

ва комбинация от цифрови и анало-

гови вход/изходи с различни потен-

циали, захранвания и измервани сиг-

нали, улесняващи изпълнение на спе-

цифичните за потребителя задачи.

В лекцията бяха представени и ре-

шенията за дистанционно управле-

ние TO-PASS, които използват след-

ните GSM услуги: SMS – изпращане

и получаване на съобщения с до 160

буквено-цифрови знака, съхранение

на недоставени съобщения и изпра-

щането им при достъпност; CSD –

CSD повикванията са много подобни

на гласовите в GSM мрежата,

трансфер на данни със скорост 9,6

kBit/s; GPRS – трансфер на данни

единствено чрез интернет, възмож-

ност за постоянна онлайн свърза-

ност, използване на интернет IP

адреси, трансфер на данни до 53,6

kBit/s, комуникация винаги до сървър

с TCP/IP адрес, плащане на база из-

пратени данни, а не по време.

Присъстващите на събитието се

запознаха и с конкретно решение,

изпълнено с TO-PASS оборудване. В

края на презентацията бе обърнато

внимание и на конкретното приложе-

ние на TO-PASS при сервизирането

на помпи, мониторинг на състояни-

ето им, мрежа от станции и техния

мониторинг и други.
Светлин Гарев, продуктов мениджър,

WAGO Kontakttechnik
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Новите анализатори на
Agilent Technologies
предоставят бързи и
точни анализи на всички
групи органични химични
съединения

От организационна гледна точка

семинарът беше проведен на високо

ниво - бихме искали да благодарим на

Българската асоциация по водите за

чудесната работа, както и за отзив-

чивостта им при всяка стъпка от

организационния процес. Като пред-

ложение бихме могли да отправим

единствено осигуряване на присъст-

вие на по-широк кръг от заинтере-

совани лица - само малка част от ВиК

дружествата бяха представени,

липсваха представители на Мини-

стерството на регионалното разви-

тие и Министерството на околна-

та среда и водите.

За нас бе полезно да се запознаем

с презентацията на д-р Димитър

Димитров от Министерство на

здравеопазването на тема основни

проблеми, свързани с качеството на

питейните води в България. Именно

тази презентация разкри големия

проблем, свързан с липсата на дос-

татъчно данни от мониторинг на

питейните води по отношение на

химическите замърсители – област,

в която ние предлагаме съвременни

високотехнологични решения.

В рамките на участието си в

програмата на семинара успяхме да

представим нашите съвременни,

бързи и лесни хроматографски и спек-

троскопски решения за анализ на

химични замърсители в питейни

води. Най-интересната част от

нашата презентация бе свързана с

най-новите анализатори на Agilent

Technologies. Базирани на газ-хрома-

тографски аналитични инструмен-

ти, комбинирани с мас-спектромет-

ри, тези анализатори са фабрично

подготвени за бързи и точни анали-

зи на всички групи органични химич-

ни съединения, включени в Директи-

ва 98/83/ЕС за питейни води (пести-

циди, полициклични ароматни въгле-

водороди, летливи и полулетливи

органични вещества и др). Характе-

ризиращи се с обемна база данни и

специализиран софтуер, тези апара-

ти превръщат сложните химични

анализи на вещества, присъстващи

дори в много ниски концентрации и

с различна природа, в рутинна рабо-

та. Друг интересен момент в наша-

та презентация бе представянето

на най-новите решения за анализ на

неорганични замърсители във води

(включително тежки метали, нитра-

ти, фосфати и др.) чрез спектроскоп-

ски методи. Предлаганите апарати

покриват всички изисквания на Ди-

ректива 98/83/EC, базирани на мето-

дите UV-VIS, FT-IR, ААС, ICP-OES и

ICP-MS. Решенията на Agilent Techno-

logies се отличават с редица харак-

теристики, които пестят време и

разходи на лабораториите, като

същевременно гарантират надежд-

ни и точни резултати.
Борислав Арнаудов, специалист продажби,

и Николай Неделчев, специалист продажби,

Т.Е.А.М. ООД
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   речистването на отпадъчните

води в пречиствателните станции

неизменно е съпроводено с образува-

не на голямо количество утайки. С

цел да се улесни тяхното транспор-

тиране, оползотворяване, изгаряне

или депониране утайките се подла-

гат на различни процеси, сред кои-

то е и обезводняването. То може да

се осъществи в естествени условия

в изсушителни полета и лагуни или

с помощта на механично оборудва-

не.

Съществуват различни видове

съоръжения за механично обезводня-

ване и изборът зависи от състава и

количеството на произведените

твърди частици, както и от нужния

кек. Най-често за механичното обез-

водняване на утайки се използват

вакуумфилтри, филтър преси и цен-

трофуги.

Вакуумфилтри
Вакуумфилтрите са обезводни-

телни устройства с непрекъснато

действие за филтруване на суспен-

зии със средно и високо съдържание

на твърда фаза. Предлагат се основ-

но в три разновидности – барабан-

Оборудване
за обезводняване
на утайки

ни, дискови и лентови. Конструкци-

ята на барабанните вакуумфилтри

включва хоризонтално разположен

въртящ се барабан, който частич-

но е потопен в утайките. Барабанът

е с двойни стени – вътрешна и

външна. Вътрешната стена е

плътна, докато външната е перфо-

рирана и е обвита с филтърно плат-

но. Обикновено вътрешната страна

на барабана е разделена на отделни

секции. Самият процес на обезвод-

няване на утайките преминава през

три фази – засмукване, обезводнява-

не и отстраняване.

Дисковите вакуумфилтри се раз-

личават от барабанните по това, че

при еднакви габаритни размери и

тегло имат значително по-голяма

филтърна повърхнина благодарение

на това, че барабанът е заменен с

кух вал, на който са наредени диско-

ве. Суспензията се подава в корито,

закрепено между стойки, където се

разбърква с люлееща се бъркалка.

Дисковете са потопени в суспензи-

ята и като се въртят заедно с кухия

вал, я филтруват със страничните

си повърхнини. Работният цикъл,

спомагателната техника и обслуж-

ването на дисковите филтри са

същите както при барабанните

филтри.

Лентовите вакуумфилтри са ви-

сокопроизводителни съоръжения,

въпреки че имат по-малки размери и

маса от дисковите и барабанните.

Те се състоят от лента, поставена

върху задвижващия барабан и опъва-

щия барабан. Лентата се плъзга по

хоризонтална маса, на нивото на

която са монтирани вакуумкамери,

съединени чрез тръби с вакуум сбор-

ници. В случай че освен филтруване

върху филтъра се извършва промив-

ка, промивната течност от сборни-

ците може да се връща в улеите.

Филтърът се захранва със суспензия

по цялата широчина на лентата през

улея. Снемането на утайката от

лентата става под действие на

теглото й, но за сигурност се при-

лага остъргване с нож по цялата й

дължина над барабана. За някои кон-

струкции лентови филтри филтър-

ното платно е делимо от лентата.

То се опъва с ролки и се промива чрез

дюзите. Предимства на лентовите

вакуумфилтри са високата им про-

изводителност и възможността за

образуване на пореста структура на

утайката, при което намалява съпро-

П

Оборудване
за обезводняване
на утайки
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тивлението и се увеличава скорос-

тта на филтруване. Създадена е

възможност за секторно промиване

и разделено отвеждане на филтра-

та и промивните течности, както

и за пълно регенериране на филтър-

ната тъкан преди повторение на

цикъла на филтруване. Лентовите

филтри имат проста конструкция,

която дава възможност за лесно и

удобно обслужване.

Непрекъснато действащите ваку-

умфилтри не могат да функционират

сами. Те са свързани с други спома-

гателни и основни съоръжения чрез

тръбопроводи и арматура и образу-

ват вакуумфилтърни инсталации.

Филтър преси
Друго често използвано съоръже-

ние за механично обезводняване на

утайките са филтър пресите. Като

основни техни предимства обикно-

вено се посочват: висока степен на

сухо вещество на обезводнения кек;

ниски експлоатационни разходи;

нисък разход на реагенти; удобство

при монтаж и експлоатация; дълъг

експлоатационен срок.

Във филтър пресата суспензията

се притиска към филтърна прегра-

да. Тя задържа твърдите частици

и пропуска само течната част,

която минава през филтъра и се

събира като филтрат без твърди

частици. На филтърната преграда

се оформя кек. Като филтърни пре-

гради в някои преси се използват

тъкани, известни като филтърни

платна, а в други – полупропускливи

мембрани или плочи. При непрекъс-

натите процеси (рамкови преси)

този кек се изважда от машината

в края на процеса, когато пресата

се отвори. Използването на тек-

стилни филтър-преси изисква ста-

билна суспензия, която да не полеп-

ва по филтърната преграда и да не

образува задръстване.

При листовите (камерни) филтър

преси и рамковите (мембранни)

филтър преси се използва налягане

за отделяне на течността от теч-

но-твърдия разтвор. Те са особено

подходящи за суспензии с малко

съдържание на твърда фаза (<2%

твърди частици) или примеси от

ситнеж, но като цяло могат да обез-

водняват много комбинации от сус-

пензии с различен размер и процен-

тно съдържание на твърди частици.

Използвайки принципа на камерната

филтър преса (твърди листи от

стената на камерата се притискат

един към друг, след като междинна-

та камера се напълни със суспензи-

ята), мембранните филтър-преси

действат на две фази с помощта на

камера и мембранни листи. През

първата фаза камерите се пълнят до

ниво, при което физичната сила води

до обезводняване. През втората

оформилият се кек се притиска към

еластични мембрани.

Лентови филтър преси
Обезводняването при лентовите

филтър преси се осъществява с

прилагане на механично налягане

върху химически стабилизираната

суспензия, която се притиска от

двете страни от опънати ленти,

минаващи през серпентина от рол-

ки с все по-малък диаметър. Опера-

циите на машината могат да се

разделят на три основни етапа:

първоначално обезводняване, където

от утайките се получава гъста

каша; притискане или филтриране

при средно налягане, което подгот-

вя утайките за филтрация под висо-

ко налягане; както и филтрация при

високо налягане, която повишава

максимално съдържанието на сухо

вещество в кека.

Съществуват лентови филтър-

преси с три и две ленти, и удължена

гравитачна двулентова конструк-

ция. Трилентовата преса има неза-

висима зона за оттичане с по-отво-

рена лента за по-бързо намаляване

обема на водата. Моделът с удълже-

на лента има по-дълга зона за гра-

витачно оттичане. Изборът на ос-

новната машина зависи от типа

утайки и подаването на твърди ча-

стици. Предимството на лентовия

филтър е непрекъснатата експлоа-

тация. Обикновено лентовата
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филтър-преса третира суспензия с

първоначално съдържание на твърди

частици, вариращо между 1 и 4% и

произвежда кек с 12-35% съдържание

на сухо вещество.

Шнекови преси
Този метод на обезводняване се

състои от шнеков транспортьор,

който се върти в цилиндрично сито

с променлива скорост. Свободната

вода се филтрира през отворите на

преградата, докато шламът се

придвижва бавно по силата на гра-

витацията, по шнековата сонда към

изхода. Ситото се почиства редов-

но с автоматично отмиващо уст-

ройство. Шнековите преси са дос-

та нечувствителни към едър мате-

риал заради по-голямото простран-

ство за преминаване между шнеко-

вия транспортьор и ситото. Не се

образува филтърен кек и по този на-

чин се избягва високото филтраци-

онно съпротивление, а и не се изпол-

зва много материал за предварител-

но стабилизиране.

Мобилни версии
Мобилните версии за обезводня-

ване на утайки използват най-мно-

го технологията на центрофугата,

шнековата и рамковата преса.

Обикновено мобилните съоръжения

за обезводняване се предпочитат в

децентрализирани ПСОВ с ниско

производство на утайки, какъвто е

случаят със селските райони. Нере-

довните количества обезводнени

утайки се подлагат на съвместно

изгаряне. Това е единственият ва-

риант на практика за по-нататъш-

но топлинно оползотворяване, кое-

то, от своя страна, не дава възмож-

ност за оползотворяване на фосфо-

ра.

Центрофуги
Този метод за обезводняване на

утайките се основава на действие-

то на центробежна сила, получена

вследствие от въртенето на рото-

ра на центрофугата. Методът се

счита за много подходящ при обез-

водняването на тежки утайки.

Основно центрофугите се подраз-

делят на филтруващи и утаителни

според това дали барабанът им е

перфориран и снабден с филтърна

тъкан или е плътен. Барабаните на

филтруващите центрофуги имат

перфорирана стена. Филтруването

се извършва вследствие на центро-

бежното налягане, което развива

машината. Филтратът преминава

през натрупания слой утайка, филтъ-

рната тъкан и през ситото, което

крепи тъканта и я дистанцира от

стената на барабана. За някои кон-

струкции центрофуги се употребя-

ва само фино сито или само филтъ-

рно платно. Поставянето на „дре-

нажни“ мрежи между стената на

барабана на центрофугата и филтъ-

рната преграда увеличава съще-

ствено производителността на

машината по филтрат, тъй като в

процеса филтруване участва значи-

телно по-голяма площ от платното,

повдигнато от стената на бараба-

на. В противен случай филтруване-

то се извършва само в местата,

където платното прилепва срещу

отворите на барабана, пропускащи

филтрата. Видът на филтърната

преграда - сито, тъкан, пластмасо-

во поресто фолио и други, се избира

по технологични съображения в за-

висимост от вида и характера на

суспензията.

Утаителните центрофуги отде-

лят твърдите от течните фази в

един-единствен процес посредством

бързото въртене на суспензията в

барабана. Центробежната сила раз-

деля различните фази и отвежда

излишната течност. Утаителните

центрофуги се използват, когато

твърдите частици са с много по-

голямо относително тегло, отколко-

то водата. Направляващи прегради

вътре в тях определят правилния

поток на отделените фази и не по-

зволяват взаимно замърсяване.

Утайката, която се образува от

твърдите частици, постоянно се

отстранява, например посредством

транспортиращ шнек, който се

върти със скорост, различна от тази

на барабана.

Като критерии за класификация на

центрофугите се използват още

оста на въртене на ротора, режимът

на работа и други. По начина на дей-

ствие те биват още с ръчно обслуж-

ване (ръчно разтоварване на твърда-

та фаза) и автоматични (разтовар-

ване с обстъргващ нож, пулсиращо

бутало или с шнек). Според разполо-

жението на вала и ротора центрофу-

гите се класифицират като верти-

кални и хоризонтални, а според раз-

положението на лагерното тяло спря-

мо ротора - на стоящи и висящи. В

зависимост от броя на фазите, на

които чрез центрофугиране се разде-

ля дадена смес, тези съоръжения са

двуфазни или трифазни. Обикновено

трифазните са хоризонтални шнеко-

ви центрофуги, които разделят теч-

ната система на три фази.

Непрекъснато действащите шне-

кови автоматични центрофуги рабо-

тят по установен цикъл. От напорен

съд или помпа към центрофугата се

подава непрекъснато суспензия. Ко-

личеството й е регулирано така, че

машината да центрофугира суспен-

зията до утайка с желана крайна
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влажност. Твърдата фаза се уплът-

нява достатъчно добре към стената

на барабана, докато филтратът пре-

лива непрекъснато през отворите.

Шнекът изтласква непрекъснато

утайката през отворите, като изо-

става с около 40 мин-1 от честота-

та на въртене на барабана. Така се

постига регулиране на времепребива-

ването на суспензията в машината.

Ако за разтоварването на твърдата

фаза на утаителна центрофуга се

използва остъргващ нож, тогава

времето на работа на машината се

програмира. За известно време по-

стъпва суспензия, като се гаранти-

ра точно определена порция в бара-

бана. После няколко минути се цент-

рофугира без прилив на суспензия,

като непрекъснато се отвежда фил-

трат. Утайката се подсушава в до-

статъчна степен. След това чрез

хидравлично бутало се задейства

нож, който остъргва утайката от

вътрешната страна на барабана и я

извежда от машината. Циклите на

центрофугиране се повтарят по вре-

ме.

При обработването с центрофу-

ги влажността на обезводнените

утайки обикновено варира в грани-

ците на 65-75%. За постигането на

по-добри резултати се препоръчва

прилагането на минерални реагенти

и флокуланти - катоден тип. При

използването на центрофуги за обез-

водняване инсталацията може да

бъде напълно автоматизирана.

Възможности за
оптимизация на
обезводняването

Независимо от използваните

съоръжения за обезводняване на

утайките, с оглед на повишаване на

ефекта от механичното обезводня-

ване, специалистите препоръчват

утайките да се подлагат на предва-

рителна обработка. Консистенция-

та на уплътнените утайки е от

съществено значение за успешното

обезводняване. Предпочитат се ме-

тодите, които осигуряват идеално

трошливи уплътнени утайки с доб-

ра структура и висока делителна

повърхност. Повторното разрежда-

не на филтрата или концентрата

(водата от утайките) трябва да

бъде сведено до минимум. При пред-

варителната обработка на утайки-

те, с цел постигане на по-добри

резултати при обезводняването и

нива на съдържание на сухо веще-

ство >10%, обикновено се добавят

органични коагулиращи агенти или

други утаители.

Намаляването на нивата на фос-

фат в утайките също влияе положи-

телно на обезводняването. Съдържа-

нието на сухо вещество при обезвод-

няване може да се увеличи с до 5%,

а при намаляване на фосфата, и по-

вече. За премахването на фосфата

могат да се използват биологични

или химични процеси (например чрез

утаяване с желязо). Най-често се

прибягва до биологичните процеси,

тъй като са по-евтини и по-лесни за

реализация от техническа гледна

точка. Недостатъкът при тях е, че

фосфорът не се стабилизира, а пре-

минава във взаимозаменяеми съеди-

нения с биологична структура, кои-

то могат да се разтворят и акти-

вират отново при различни промени

в околната среда. Освен с биологич-

но отделяне на фосфора, проблемът

може да се реши и чрез специфично

утаяване на фосфата, като се уве-

личи pH.
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  истемите за омекотяване се

прилагат с цел намаляване съдържа-

нието на солите на калция (Ca) и маг-

незия (Mg) във водата и предотвра-

тяване отлагането им върху нагре-

вателните повърхности под форма-

та на котлен камък или затлачване-

то на мембранните елементи. Тях-

ното приложение в индустрията е

широко разпространено, тъй като

съществуват производства, в кои-

то е от голямо значение в техноло-

гичните процеси да се ползва оме-

котена вода като например рафине-

рии, електроцентрали, хранително-

вкусова промишленост, болници, ох-

ладителни кули и други.

Омекотителните инсталации се

състоят от: автоматизиран клапан

за управление; колона (или няколко)

от стъклопласт; филтриращ еле-

мент - силнокисела катионитна

смола; съд за реагента за регенера-

ция на смолите с NaCl; дренажно-

разпределителна система.

Заредената в системата йонооб-

менна смола (силен катионит) има

ролята да замества йоните на Ca и

Mg с Na йони. При обслужването на

омекотителната инсталация е задъ-

лжително да бъде контролирано на-

личието на достатъчно количество

сол в съда за приготвянето на раз-

твора за регенерация, която се из-

вършва чрез промиването й с раз-

твор на NaCl (20%) в автоматичен

режим. За приготвянето на разтво-

ра се препоръчва използването на

таблетирана сол или сол за храни-

телно-вкусовата промишленост,

несъдържаща йод.

При избора на омекотителна сис-

тема в производството трябва да

Омекотителни
инсталации за вода
в производството

бъдат взети под внимание редица

фактори. На първо място е сферата

на приложение на инсталацията. Друг

фактор, предопределящ проектиране-

то и избора на омекотителна инста-

лация, е необходимият й дневен капа-

цитет. При планиране работата на

омекотителната инсталация е важ-

но да се предвидят някои фактори,

сред които: химически анализ на во-

дата; нейната обща твърдост; мак-

симален разход на час; среднодневен

разход на водата; фиксиране на ра-

ботните часове на инсталацията;

специфични изисквания на агрегата,

използващ омекотена вода и т.н. За

решението каква да бъде омекоти-

телната инсталация основен еле-

мент е определяне на количеството

смола, необходимо да омекоти конк-

ретно количество вода между реге-

нерациите при зададената твърдост

на водата. За да не се получават

проскоци на твърдост, при определен

максимален дебит се подбира колона

стъклопласт с размери, при които

скоростта на йонообмен да не над-

вишава 25 м/ч. В общия случай клапа-

ните за управление имат възможност

да пропуснат по-голямо количество

вода, отколкото е подбраният макси-

малночасов разход на омекотителна-

та инсталация. Този разход се опре-

деля спрямо заложените скорости на

йонообмена. Когато този разчет е

пренебрегнат и се подбират по-мал-

ки омекотителни инсталации, които

не омекотяват добре, има проскоци

на твърда вода.

При нормална работа на омекоти-

телната инсталация твърдостта на

водата след нея трябва да бъде в

диапазона 0,5 - 1,0 °H. За агрегати,

при които е необходимо омекотена-

та вода да бъде 0,1 - 0,2 °H, се кон-

струират специални омекотителни

инсталации с противопоток, дейони-

затори или обратни осмози, или се

подбира двустепенно омекотяване.

Препоръчва се количеството ча-

сове между регенерациите да бъде

не по-малко от 12, за да има време

за разтварянето на солта (NaCl) за

регенерацията на смолата. В случай

че разтворът е под 20%, регенера-

цията няма да се извърши добре и ще

има проскоци на твърдост. Регене-

рацията на смолите трае 2-3 часа,

през които протича твърда вода. По

мнение на специалисти регенераци-

ята е добре да се осъществява през

нощта или поне в периоди, когато

няма водочерпене. В случаите на

необходимост от постоянно подава-

не на омекотена вода за целите на

производството, се монтират дву-

и повече колонни омекотителни ин-

сталации, които могат да работят

в следните режими:

n едната колона работи, а другата

се регенерира. Контролерът на

клапана по зададената твърдост,

литри смола и дебит (от вграде-

ния дебитомер) определя кога е из-

тощена смолата в работещата

колона и прехвърля потока към ре-

генерираната колона, а в работе-

щата до момента започва регене-

рация.

n двете колони работят в паралел,

но по команди от контролера на

клапана колоните излизат една

след друга в регенерация.

Съществуват различни възможно-

сти за управление на процесите по

регенерация, а именно: по време –

този тип управление се прилага, ко-

гато е налице приблизително равно-

Омекотителни
инсталации за вода
в производството
С
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мерно потребление. В този случай отговорното за това

лице измерва твърдостта на водата и изчислява време-

то в дни между две регенерации; по дебит – при този начин

се задава количеството на смола в колоната и твърдо-

стта на водата, а управляващата глава изчислява обема

вода до регенерация. На дисплея се редуват текущият

час и оставащите обеми вода до регенерация.

Поради важността на проблема, предоставихме ду-

мата на водещи компании в областта да очертаят

тенденциите в решенията за омекотяването на вода в

индустрията, както и да представят своите най-акту-

ални продукти:

H2O смесените смоли елиминират
ефективно до 5 основни замърсителя

Автоматичните омекотителни инсталации използ-

ват технологията на йонообмена - процес на замяна на

калциевите и магнезиевите йони с йони на натрия и хлора.

Това е класически метод, прилаган от десетилетия в

бита и промишлеността с огромен успех. При премина-

ване на водата през йонообменната смола се извършва

процес на замяна на натриевите и хлорни йони с калци-

еви и магнезиеви (тези, които образуват твърдостта

на водата - по този начин те са извлечени от водата

и нейната твърдост може да бъде измерена с тестер).

Йонообменната смола е изтощена, когато всички йони

са заменени. Тогава системата преминава в процес на

регенерация и калциевите и магнезиевите йони се из-

хвърлят към канализацията автоматично. Регенераци-

ята на смолата се извършва с наситен разтвор на

натриев хлорид NaCl (таблетирана сол на чували по 25

кг).В промишлеността намират широко приложение

автоматичните двуколонни омекотители за непрекъс-

нато действие – двете колони работят в паралел – по

време на регенерация захранването се извършва само

от едната колона. Инсталациите са заредени със йоно-

обменна смола силен катионит, заместваща йоните на

Ca и Mg с Na йони. Чрез омекотяването на водата се

предпазват уредите от натрупване на котлен камък,

който води до увеличаване разхода на енергия и в по-

следствие до изгаряне на нагревателите и намаляване

на дебита.

При програмирането сервизният инженер задава ко-

личеството на смола в колоната, твърдостта на вода-

та и управляващата глава изчислява обема вода до

регенерация. На дисплея се редуват текущия час и ос-

таващите м3 вода до регенерация.

Новост при обработката на H2O са смесените смо-

ли, чиято основна цел е омекотяването на водата, но

също така имат и още 4 функции. H2O смесени смоли и

H2O смесени смоли БИО са мултифункционални филтри-

ращи компоненти за вода, които се състоят от 5 висо-

кокачествени съставки (йонообменящи и абсорбиращи).

Те ефективно елиминират 5 основни проблема едновре-

менно (твърдост, желязо, манган, органични замърсите-

ли, амоняк) в битови и промишлени приложения. H2O

смесени смоли намаляват нивата на органични замър-

сители до 50% (а H2O смесени смоли БИО до 80%).

Смолите работят с всякакъв вид водоснабдяване (цен-

трално или локално). Сред основните предимства на H2O

смесени смоли и H2O смесени смоли БИО са: премахват

до 5 основни замърсителя; много по-ефективни са в

сравнение с традиционните технологии за пречиства-

не на водата; лесно изчисляване размера на филтъра;

ниски оперативни разходи; иновативен подход, който

дава възможност за значителни икономии. Смолите са

налични в двуслойни PE торби от 25 или 12 литра.

Младен Минчев, офис H2O Глобал Гарант ООД

Индустриалната серия Vulcan е лесно
решение за проблема с котления камък

Водата, която се използва в бита и индустрията,

съдържа карбонатни съединения на калций и магнезий.

При повишаване на температурата или спада на наля-

гането варовикът, съдържащ се във водата, се отлага

на кристали. Тези варовикови отлагания се появяват на
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места, където водата се нагрява, върти или напуска

тръбната система.

Варовиковите отлагания на вътрешната стена на

тръбите, нагревателите и машините водят до следни-

те негативни последствия: загуба на енергия поради по-

дългото време за нагряване; високи разходи за поправки

и поддръжка на машини и оборудване; загуба на налягане

вследствие на намаленото сечение на тръбите; високи

разходи за почистване и необходимост от почистване

със силно агресивни вещества; намаление на цялостна-

та продуктивност на индустрията.

Колкото по-дълго чакате преди да предприемете нещо

срещу този проблем, толкова по-скъпо ще бъде отстра-

няването на щетите. Пълната подмяна на водоснабди-

телната система и набавянето на нови уреди и машини

е само въпрос на време.

Vulcan предоставя екологично чиста система за об-

работка на вода, която предпазва водопровода и оборуд-

ването от корозия и варовик. Методът на обработка

на водата без използване на соли и други химикали се

базира на патентованата технология Vulcan-Impulse.

В необработената и съдържаща карбонатни съедине-

ния вода протичат два паралелни процеса. При първия

процес се отлага варовик чрез взаимното захващане на

варовитите кристали, при което се освобождава въгле-

родна киселина. Получената въглеродна киселина в един

паралелен процес разрушава варовитите отлагания, т.

нар. процес на естествено саморазтваряне. Тъй като

отлагането на варовик е по-бърз процес от този на "ес-

тественото саморазтваряне", в тръбната система се

отлага варовик, който намалява диаметъра на тръбата.

Vulcan спира по-нататъшното отлагане на варовик в

тръбата. С Vulcan процесът на "естествено саморазт-

варяне" разлага само вече отложилия се варовик. По този

начин варовикът бързо се премахва и тръбата се осво-

бождава от отлаганията. Въглеродната киселина разтва-

ря варовика, но не го отстранява изцяло от вътрешната

стена на тръбата и там остава тънък защитен слой.

При всички метални тръби и особено при тези от мед,

желязо и поцинкованите такива, започва процес на ок-

сидация, когато те са в контакт с агресивна, съдържа-

ща варовик вода. Тези оксиди водят до точкова корозия

по повърхността на тръбите. Патентованата Vulcan-

Impulse технология причинява електрофорезов ефект,

който води до създаването на металокарбонатен защи-

тен слой. Този слой се състои в зависимост от мате-

риала на тръбата от меден карбонат, железен карбо-

нат или цинков карбонат и се отлага на всички гладки

метални повърхности. Той защитава тръбата от агре-

сивните субстанции, които водят до корозия.

Най-големите уреди Vulcan S 250 и S 500 могат да се

използват за решаването на проблеми в почти всички

сфери на леката и тежката индустрия. Индивидуално-

то напасване към всяко сечение и материала на тръба-

та е възможно благодарение на 10 различни програми.

Индустриалната серия предоставя редица предимства,

сред които: лесно безкиселинно почистване на охлади-

телните кули и филт; минимални разходи за монтаж без

прекъсване на производството; подобрена продуктив-

ност, основана на минималното образуване на котлен

камък; избягване на продължителното време на престой

на скъпи производствени линии; евтино решение на про-

блема с котления камък без използване на соли и хими-

кали и т.н.

Георги Софиянски, управител, Инсогруп

Омекотяването на вода със смола
DOWEX™ Marathon™ C намира
приложение в различни сектори на
индустрията

За обработка и пречистване на води и течности се

използват основно йонообменни и мембранни техноло-

гии. Интензивното развитие на йонообменните техно-

логии започва през 50-те години на 20-и век. През 1948

Rohm and Haas представя на пазара първия слабо кисел

катионит (Amberlite IRC 50), през 1949 за първи път се

използва смола от смесен тип за индустриални цели, през

1959 се появяват първите макропорьозни смоли, а през

1988 DOW представя UPS смоли с моносферна грануло-

метрия. Първите инсталации, използващи йонообменни

процеси в България, се появяват през 50-те години на

миналия век за нуждите от омекотена вода на ТЕЦ

"София", ТЕЦ "Марица Изток" 3 и химическия комбинат

за минерални торове в Димитровград.

И до ден днешен йонообменната технология за оме-

котяване на вода остава най-разпространеният и науч-

но валидиран метод за премахване на твърдостта на

водата. Карбонатните отлагания, познати още като

котлен камък, са най-често срещаният и сериозен про-

блем в природните източници на вода за потребности-

те на бита и индустрията. Това обуславя и все по-

широкото разпространение на инсталации за омекотя-

ване на вода като цялостни решения или като междин-

ни звена от технологичния процес на кондициониране на

водата (като предочистка пред инсталации за обрат-

на осмоза и електродейонизация например, или като

полиращо звено за ултрачиста вода за производството

на електроника).

За омекотяване на вода се използва смола, която е

силно кисел катионит. Селективният катионит задър-

жа солите на твърдостта (калций, магнезий и бикарбо-

нат) и ги заменя с натриеви йони, които са по-лесно

разтворими и не образуват отлагания от котлен камък.

Пример за такава смола е DOWEX™ Marathon C™, про-

изводство на The Dow Chemical Company (САЩ) – UPS

йонообменна смола с моносферни гранули. Еднаквият
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размер на гранулите минимизира частичните загуби на

филтърна медия през отворите на дистрибуторите

(дюзите) в омекотителните инсталации. Материалът

и структурата на зрънцата йонообменна смола ги пра-

вят високоустойчиви на механично и химично натовар-

ване, повишават работния капацитет на смолата и

спомагат за оптимизиране на регенерационния процес.

DOWEX™ Marathon C™ намира приложение в омекоти-

телни инсталации за нуждите на електроцентрали,

текстилната индустрия, перални стопанства, парни

котли, парогенератори, бойлери, конвектомати, хотел-

ски и жилищни комплекси, обществени учреждения, фар-

мация и редица други промишлени отрасли. Стандартно

омекотителните инсталации, които сме привели в екс-

плоатация, се състоят от напълно автоматични контрол-

ни глави, йонообменни колони, солесъдържател и йонооб-

менна смола. Благодарение на висококачествените про-

дукти и компоненти на водещите фирми в бранша – The

Dow Chemical Company, Rohm and Haas (вече част от The

Dow Chemical Company), Clack Corporation, KSH GmbH, как-

то и на редица утвърдени производители на помпи, из-

мервателни уреди, филтри и филтърни колони, съвремен-

ните омекотителни инсталации са изключително прак-

тични като начин на действие, експлоатация и дизайн.

Модерните контролери и дългият експлоатационен жи-

вот на йонообменните смоли правят омекотителните

инсталации изключително добра и ефикасна инвестиция.

Ползите от омекотяването на водата са: намалени

разходи за енергия, ремонти и резервни части за комп-

рометирано от котлен камък оборудване; оптимизира-

не на работния капацитет на битово, професионално и

промишлено оборудване; непрекъснат процес на работа

и удължен живот на уредите и топлообменниците; по-

добряване на крайния продукт или последващ производ-

ствен процес.

От нашата над 20-годишна практика в сферата на

обработката на вода считаме, че йонообменната тех-

нология за омекотяване на вода в промишления сектор е

утвърден, ефикасен и икономически оправдан метод за

премахване на котлен камък и ще продължи да бъде една

от двете водещи технологии, наред с мембранните

модули, за обработка и кондициониране на вода.

Марта Алексиева, офис мениджър, Флунемерг ЕООД
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 ащитата на околната среда и

здравето на човека са основна гри-

жа на Европейския съюз. Освен уста-

новяването на различни директиви

(WID, LCPD IPPC) за индустрията,

критериите за производителност и

процедурите за проверка на систе-

мите за автоматично измерване са

посочени в EN15267-3. Системата

Siemens Set CEM CERT е сертифици-

рана от TUEV Sued в Германия за

това, че изпълнява тези изисквания.

Модулната система Siemens Set CEM

CERT се използва за непрекъснато

измерване на NOx, SO2, CО и O2 в

изходящи димни газове.

Методики за измерване
Повишените изисквания на Евро-

пейската комисия поставят и висо-

ки експлоатационни характеристи-

ки към СЕМ (Системи за непрекъс-

нат емисионен мониторинг). Гранич-

ните стойности на емисиите (ELV)

стават все по-ниски и поради това

експлоатационните характеристи-

ки на измервателното оборудване

стават все по-важни. СЕМ могат да

бъдат разделени на две категории:

с извличане на проба или с измерва-

не на място. Set CEM CERT (фиг. 1)

се основава на т. нар. технология на

студено извличане. Подгрята сонда

с филтър непрекъснато извлича про-

ба, след което по подгрята линия се

предава пробата към компресорен

охладител, където се отстранява

влагата. След това изсушеният газ

може да бъде измерен от специали-

зирани анализатори. Едно от предим-

ствата на технологията на "студе-

но извличане" е, че не е необходимо

измерване на влагосъдържанието,

тъй като измерването вече се ба-

зира на суха основа, както се посоч-

ва в съответните директиви. Ком-

понентите NO, SO2 и CO се опреде-

лят от недиспергиращ инфрачервен

(NDIR) анализатор (ULTRAMAT 23). За

по-ниски гранични стойности на

емисиите може да се избере като

алтернатива например недисперги-

ращ ултравиолетов (NDUV) анализа-

тор (SIPROCESS UV600). Поради

факта, че емитираните газове тряб-

ва да бъдат нормализирани спрямо

определено кислородно ниво, се изис-

ква и измерване на кислорода, което

се предлага с парамагнитна или елек-

трохимична клетка, поставена в

ULTRAMAT 23.

При Set CEM CERT трябва да се

проведат много изпитателни проце-

дури по време на процеса на серти-

фикация - както в лаборатория, така

и при реални технологични условия на

място. Изпитателните процедури

включват проверка на параметри

като функция калибриране, време на

реагиране, линейност, интервал меж-

ду техническите поддръжки, изме-

стване на нулата и обхвата на измер-

ване, повторяемост, ефективност на

преобразувателя за NO, разход на

пробата, влияние на вибрации и, може

би най-важното, влиянието на опре-

делени смущаващи компоненти. От

резултатите от лабораторните и

полевите изпитания е изчислена и

регистрирана в сертификата по EN

15267-3 общата неопределеност.

Фиг. 1. Изглед на панела на Set CEM CERT

З
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Преди и по време на процеса на

закупуване на Set CEM CERT от край-

ния потребител се изисква да уточ-

ни и предаде данните и информаци-

ята, изисквани от EN 14181, за да се

осигури качеството на СЕМ. Про-

цесът на осигуряване на качество-

то е класифициран в три различни

нива по осигуряване на качеството

(QAL): QAL 1, QAL 2 и QAL 3. В допъл-

нение към стъпката QAL-3 трябва да

се проведе годишно контролно из-

питване .

Уникални
характеристики на
системата

По време на полевите изпитания

на Set CEM CERT в съответствие с

EN 15267 трябва да се изследва вли-

янието на всеки компонент като

цяло. Например трябва да се вземе

предвид, че SO2 (серен диоксид), кой-

то се образува, когато сярата в

горивото реагира с кислород, е сил-

но разтворим във вода. Благодарение

на охлаждането на влажния газ до

точката на оросяване +5 °C, влагосъ-

държанието в димните газове обра-

зува кондензат, който след това

може да бъде отстранен посред-

ством перисталтични помпи. Ако не

се вземе тази предпазна мярка, се

получава значителна загуба на SO2

поради разтворимостта му във вод-

ния кондензат при ниски концентра-

ционни нива. Set CEM CERT предла-

га решение за предотвратяване на

тази загуба на SO2. Един подкисли-

телен модул осигурява достатъчно

киселинна среда вътре в топлооб-

менниците на охладителя, за да се

замести водният кондензат със сла-

ба киселина. Благодарение на кисе-

линната среда разтворимостта на

газовете в киселини и вода се мини-

мизира до незначителна степен.

Много подходяща киселина за тази

цел е разредена орто-фосфорна ки-

селина (H3PO4), която се впръсква

преди първичния охладител посред-

ством перисталтична помпа. Всич-

кият разтвор на разредена орто-

фосфорна киселина, смесена с кон-

дензат, се отстранява в долната

част на охладителя посредством

друга перисталтична помпа. Подкис-

лителният модул (фиг. 2) се препоръ-

чва, когато се измерват концентра-

ции на SO2 или NO2, които имат

подобно на SO2 поведение в обхвати

под 0-150 mg/m3. Поради това Set

CEM CERT може да се използва като

одобрена по EN 15267 система за

мониторинг на емисии в случаи, къде-

то трябва да се измерват ниски

концентрации на SO2, например при

приложения за газови турбини.

Друго важно предимство на Set

CEM CERT е голямото разнообразие

от различни измервателни диапазо-

ни, които са изпитани и одобрени. В

случай на SO2, най-широкият диапа-

зон, който може да се използва, е 0-

7000 mg/m3. Освен това модулната

система използва сертифицирани

компоненти за пробоподготвка от

водещи европейски производители,

осигурявайки по този начин необхо-

димост от разумно количество ре-

зервни части на склад. В Set CEM

CERT може да се конфигурират до

два отделни анализатора с различ-

ни измервателни диапазони, с вари-

анти за монтаж както на закрито,

така и на открито. Когато се изпол-

зват електрически нагреватели или

климатизатори, диапазонът на при-

ложимите околни температури може

да бъде съобразен в съответствие

с локалните изисквания.

Основни приложения
Set CEM CERT може да се изпол-

зва за разнообразни приложения

като:

n електроцентрали, работещи на

твърдо, газообразно или течно го-

риво

n циментови заводи и пещи за изпи-

чане на варовик

n заводи за производство и обра-

ботка на стомана и алуминий

n пещи за топене на стъкло.

Модулното измервателно оборуд-

ване е съставено от сонда за взе-

мане на проби, подгрята линия за

газови проби, двустъпален охлади-

тел, помпа за газ и многокомпонент-

ните анализатори - ULTRAMAT 23 и

SIPROCESS UV600. Пътят на газа се

разделя на две след газовия охлади-

тел за проби. Така всеки анализатор

се захранва с газова проба поотдел-

но. Това дава предимство за техни-

ческата поддръжка - всеки анализа-

тор може да бъде обслужван отдел-

но, без това да засяга другия. Газо-

вите охладители имат сигнализация

по влага в случай на неизправна ра-

бота. За допълнителна сигурност

всеки анализатор е защитен и с

кондензационна бариера, която спи-

ра газовия поток в случай на неизп-

равна работа. Това гарантира опти-

мална защита на "сърцето" на Set

CEM CERT – газовите анализатори.

Чрез 3/2-пътен електромагнитен

клапан, монтиран между първото и

второто охладително стъпало, е

осигурено полуавтоматично калиб-

риране с калибровъчни газове за ну-

лата и горната границата на измер-

ване. Този електромагнитен клапан

може да бъде използван и за целите

на AUTOCAL калибриране на

ULTRAMAT 23.
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 дин от най-сериозните и трудни

за овладяване причинители на замъ-

рсяване на въздуха е транспортът.

Вредните емисии от енергетиката,

индустриите и производствените

предприятия са друга основна причи-

на за влошаването на качеството на

атмосферния въздух. Най-честите

замърсители на атмосферата в гло-

бален план са въглеродният диоксид

и въглеродният оксид. В България

основни замърсители са прах, серен

диоксид, азотни оксиди, оловни аеро-

золи, амоняк, фенол, сероводород и

други. Концентрацията им във възду-

ха може да бъде измерена посред-

ством различни системи и инстру-

менти за мониторинг и контрол на

емисии и имисии.

Емисии и имисии
Според действащия у нас Закон за

опазване на околната среда, емисия

е прякото или непрякото изпускане на

вещества, вибрации, топлинни лъче-

ния или шумове в атмосферния въздух,

водите или почвите от организира-

ни или неорганизирани източници в

рамките на дадена инсталация. Точ-

ката или повърхността, откъдето се

осъществява изпускането, се нарича

източник. Всяка емисия има като

последица имисия – образуваната

концентрация на отделяните в окол-

ната среда вещества в непосред-

ствена близост до обекта, върху

който те въздействат – до 1,5 м

височина над земната повърхност или

над горните части на растенията или

до 1,5 м отдалеченост от сградите

и съоръженията.

С развитието на технологиите на

пазара стават достъпни множество

технически решения за наблюдение

и измерване на емисиите, чрез кои-

то на глобално и локално ниво да се

осъществяват мониторинг и конт-

рол на вредните вещества и при

необходимост да се инициират не-

обходимите мероприятия за предот-

вратяване или ограничаване на

Съвременни системи за
мониторинг и контрол
на емисии и имисии

възможните въздействия на атмос-

ферните замърсители върху околна-

та среда, както и на свързаните с

тях потенциални рискове за човеш-

кото здраве.

Ролята на индустрията
С годините световната индуст-

рия вложи огромни усилия, за да на-

мали отделянето на вредни веще-

ства в атмосферата и да покрие

екологичните си задължения. Голяма

част от тези задължения са свърза-

ни с измерване на различни парамет-

ри на въздуха в заводите или фабри-

ките и осигуряването на съответ-

ствие с пределно допустимите кон-

центрации на вредни вещества.

Първа стъпка при всеки анализ на

качеството на въздуха, свързан с

регулаторните изисквания, е да се

идентифицират всички видове вред-

ни вещества, отделяни от даден

източник или съоръжение, както и

тяхната концентрация. Правилното

идентифициране и измерване показ-

ва на какви нормативни изисквания

подлежи дейността на съоръжение-

то и какви мерки за контрол на замъ-

рсяването трябва да бъдат предпри-

ети. Емисиите обикновено се изчис-

ляват посредством константни

параметри като емисионни факто-

ри на инсталациите, чиито стойно-

сти могат да бъдат открити в спе-

циални регистри или в техническа-

та документация. Важна роля при

определянето на емисионните фак-

тори играят техническите сред-

ства за измерване на замърсяване-

то на въздуха.

Технически средства за
мониторинг и контрол
на въздуха

Нормативните изисквания по

отношение на качеството на ат-

мосферния въздух в много страни на-

лагат осъществяване на монито-

ринг на околния въздух преди и след

конструирането на дадено индуст-

риално съоръжение, както и изгот-

вяне на предварителни прогнозни

планове на емисиите според емиси-

онните фактори. Всички тези дей-

ности изискват измерването на

дадени параметри на атмосферния

въздух и на замърсяването в съоръ-

жението и около него. Достъпните

технически решения за осъществя-

ване на такива измервания се поде-

лят основно в четири категории:

инструменти за измерване на кон-

центрацията на вредни вещества,

включително инструменти за взе-

мане на газообразни и прахообраз-

ни проби; системи за непрекъснат

мониторинг на емисии, базирани на

технологии за мониторинг в реал-

но време на газовете, излизащи от

комините на индустриалните

съоръжения; устройства за измер-

ване параметрите на въздуха, вклю-

чително инструменти за измерва-

не на обем, разход и скорост в га-

зоходи и комини; метеорологични

инструменти, в т.ч. основни уст-

ройства, използвани за измерване на

атмосферните променливи, метео-

рологични сензори и станции.

Инструменти за измер-
ване концентрацията на
вредни вещества в
атмосферата

Измерването на концентрацията

на замърсители е важен аспект в

поддържането на качеството на

атмосферния въздух и въздуха в зат-

ворени помещения в допустимите

граници. Достъпните на пазара реше-

ния измерват концентрацията както

на газообразните замърсители, така

и на праховите частици. В зависи-

мост от размера на устройствата

и системите, те условно се поделят

в две групи: преносими и стационар-

ни. Към преносимите устройства

спадат портативните газови мони-

тори, газанализаторите за H2S, CO,

CO2, CH4, NOx, O2,  и др., детектори-

те за въглероден диоксид, пробовзем-

ните апарати за аерозоли, прах и

газове, устройствата за мониторинг

Е

Съвременни системи за
мониторинг и контрол
на емисии и имисии
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на въздуха в затворени помещения,

персоналните уреди и помпи за прах

и параметри на работна среда и др.

Към стационарните инструменти се

причисляват цялостните системи за

комплексен емисионен, имисионен и

метеорологичен мониторинг, газде-

текторните и газсигнализаторни

системи, калибрационните системи,

системите за зонов мониторинг на

опасни газове и изпарения и др. Едни

от най-разпространените решения за

емисионен мониторинг и контрол в

индустриалните предприятия са си-

стемите за непрекъснат емисионен

мониторинг и контрол.

Непрекъснат мониторинг
на емисии (НМЕ)

Съществуват различни подходи за

измерването на емисии и имисии.

Безспорно един от най-надеждните

и широко използвани методи е не-

прекъснатият мониторинг на еми-

сии. Устройствата, използвани за

такъв тип мониторинг и контрол,

най-често директно измерват еми-

сиите и приравняват стойностите

на вредните вещества към действа-

щите стандарти и регулации. Най-

разпространената технология за

НМЕ е монтирането на измервател-

ни устройства на изходите на газо-

ходите и комините на индустриал-

ните съоръжения, като монито-

рингът и контролът се осъществя-

ват в реално време и е възможна

адекватна съпоставка на стойнос-

тите във времето. Фабриките и

заводите, които използват такива

системи, могат да модифицират

производствените процеси така, че

да сведат до минимум вредните

емисии.

Системи за непрекъснат
мониторинг на емисии

Системите за непрекъснат мони-

торинг на емисии представляват

цялото необходимо оборудване за

определяне концентрацията на да-

ден вреден газ или прахови частици

или скоростта, с която емисиите

биват освобождавани в атмосфера-

та. Тези системи използват инст-

рументи за измерване и анализ на

замърсителите и инструменти за

визуализиране на резултатите, като

ги приравняват към стандартните

измервателни скали и мерни едини-

ци. Една система за непрекъснат

мониторинг обикновено включва

множество различни елементи като

газанализатори, пробовземни инст-

рументи, монитори за температура,

дебит и прозрачност на емисиите,

както и система за събиране на

данни, софтуер за събиране, преда-

ване и управление на данни в съот-

ветствие с нормативните изисква-

ния, анализ, графична визуализация и

др.

Разпространено решение са и

т.нар. екстракционни системи за

непрекъснат мониторинг на емисии.

При тях газова проба се взима от

точката на изпускане на емисии

през определени интервали във вре-

мето и се филтрира, транспорти-

ра и тества чрез стационарна га-

занализаторна система. Концент-

рациите на вредни вещества в газа

се измерват, записват и съхраняват

в архив. В последствие данните се

използват за генериране на справ-

ки и доклади, задаване на аларми,

контрол на процеси и пр. Екстрак-

ционните системи позволяват из-

бор на най-подходящата техника за

анализ, както и гъвкаво и лесно

разширяване или свиване на обхва-

та на емисионния анализ. Системи-

те за непрекъснат емисионен мони-

торинг са важни инструменти за

оценяването на екологичната при-

годност на дадено производство.

Системи за предсказващ
мониторинг на
емисиите (СПМЕ)

Представляват съвкупността

от оборудване, необходимо за оп-

ределяне на нивото на концентра-

ция на газа или на емисиите с по-

мощта на контролно-измервател-

ни уреди и получаването на резул-

тати в мерните единици на прило-

жимите стандарти за ограничава-

не на емисии. Системите за пред-

сказващ мониторинг на емисиите

(СПМЕ) са софтуерно базирани

системи за събиране на данни с цел

постоянен мониторинг на емисии-

те с помощта на данни от произ-

водството. СПМЕ е свързана със

системата за управление на произ-

водството. Тя използва данни от

процесите на горене или контрол

на замърсяването, за да определи

нивата на емисиите от различни-

те замърсители, които са регули-

рани. Системата за предсказващ

мониторинг на емисиите не се нуж-

дае от газанализатори.

Чрез използване на серия от дан-

ни за емисиите и за избрани произ-

водствени процеси (например

състав на горивото, дебит, наляга-

не и температура, условия на окол-

ната среда, настройки на турбини

и котли или характеристики на си-

стемата за намаляване на отрабо-

тените газове) се генерира модел,

който дава възможност за опреде-

ляне на действителните емисии на

предприятието с цел привеждане в

съответствие с нормите. СПМЕ

може да се използва като алтерна-

тива на системите за непрекъснат

мониторинг на емисии във всички

предприятия, използващи газ или

нафта (турбини, котли, нагревате-

ли и т. н.) за компоненти като NOx,

SO2, CO, O2, CO2, а също така и за

NH3, H2S, HC, VOC.
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  ретирането на твърдите бито-

ви отпадъци се свързва с прилагане-

то на интегрирана система за тях-

ното ефективно управление и опол-

зотворяване на енергийния им потен-

циал. Тя включва събиране, транспор-

тиране, сортиране, обезвреждане,

преработване и оползотворяване на

отпадъците чрез рециклиране, депо-

ниране, биологично третиране, тер-

мично третиране и др. В предишни

броеве на списанието отделихме

внимание на депонирането и биоло-

гичното третиране на твърди бито-

ви отпадъци. Обект на настоящата

статия са методите за термично

третиране, които включват тяхно-

то директно изгаряне за производ-

ство на енергия или преработване-

то им до течни или газообразни го-

рива.

Термични методи за
третиране на твърди
отпадъци

Голямото разнообразие във вида

и състава на отпадъците, както и

характера и съдържанието на опас-

ни вещества в тях, определя много-

образието от методи и съоръжения

за тяхното термично третиране.

Общото за термичните процеси е

провеждането им при температура

над 300 °С и постигането на обез-

вреждане и оползотворяване на

твърдите битови отпадъци до

енергия и вторични суровини. На

термично третиране се подлагат

смесени твърди отпадъци с разли-

чен състав и отделяните от тях

чрез механично сортиране горивни

компоненти, както и разделно

събраните горими, но нерециклира-

ни твърди отпадъци. Най-често

използвани в практиката са мето-

дите изгаряне; пиролиза; газифика-

ция; комбинация на газификация и

пиролиза. Макар и по-рядко приложе-

ние намират и хидротермичните и

микровълнови технологии за трети-

ране.

Изгаряне на отпадъци
При термичното третиране на

битовите отпадъци с цел оползот-

Методи за
третиране и
оползотворяване
на твърди битови
отпадъци
Т

Методи за
третиране и
оползотворяване
на твърди битови
отпадъци
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воряване на енергията се прилагат

два основни подхода: изгаряне без

предварително сортиране по вид

(освен отстраняването на по-обе-

мистите отпадъци) и изгаряне на

отделни фракции отпадъци с висо-

ка калоричност. Несортираните би-

тови отпадъци обикновено се изга-

рят в пещи при температура над

800 оС. Отделената при изгарянето

енергия може да се използва за про-

изводство на електроенергия или за

отопление. В много европейски гра-

дове има общински системи за ото-

пление, които изцяло или частично

използват отпадъци за гориво.

Изгарянето на сортирани от-

падъци включва предварително се-

париране на негоримата част от

твърдите битови отпадъци (мета-

ли, стъкло и др.) и преработването

на останалата част чрез сушене и

брикетиране. По този начин кало-

ричността нараства 2-3 пъти и на-

малява общия обем за термично

третиране. Получаваните брикети

се транспортират до потребите-

лите в индустрията – топлоелект-

рически централи, циментови заво-

ди и др. Понастоящем за по-ефек-

тивно се смята изгарянето на бри-

кетите на място, тъй като по този

начин се избягва брикетирането и

транспортирането им.

В практиката се използват раз-

личен тип пещи за изгаряне на от-

падъците. За постигане на по-висо-

ки температури на горене понякога

се комбинира изгаряне на отпадъци

с други горива – въглища, течни

горива или природен газ.

Директното изгаряне на отпадъ-

ци има някои съществени недо-

статъци като например неконтро-

лируемото отделяне в атмосфера-

та на вредни вещества. По време

на процеса в димните газове се от-

делят редица органични съединения

(алдехиди, феноли, диоксини), азот-

ни и серни окиси, както и съедине-

ния на тежки метали. Отделят се

и значителни количества твърди ча-

стици. Независимо че за очиства-

нето на димните газове се прила-

гат различни методи и средства,

директното изгаряне на отпадъци

все повече се възприема като не

особено ефективен начин за тяхно-

то оползотворяване.

Пиролиза
Друг начин за извличане на енер-

гийния потенциал от отпадъците е

чрез пиролиза. Това е процес на раз-

граждане на сложни химични съеди-

нения до по-прости субстанции чрез

нагряване в отсъствие на кислород.

Като резултат от отпадъците се

получава твърд остатък – пепел и

кокс; течни въглеводороди – пиролиз-
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но масло; вода, замърсена с органич-

ни вещества; горивен газ. Получени-

те продукти от процеса могат да се

използват като енергийни източни-

ци и като суровини в промишленос-

тта. Димните газове, получени в

резултат на пиролизата, са слабо

замърсени с летлива пепел и сажди

и това позволява да отпадне допъл-

нителното пречистване преди изпол-

зването им за горене, производство-

то на водна пара или за други цели.

Пиролизата се извършва в херме-

тично затворен реактор, в който

суровината се хомогенизира и разла-

га. Едни от най-често използваните

видове са реакторите с кипящ слой.

Сред причините за това е сравни-

телно по-простото проектиране и

изграждане в сравнение с други ре-

актори. Също така те осигуряват

добър контакт между газа и твърда-

та част, добър пренос на топлина,

добър температурен контрол и доб-

ри възможности за съхраняване на

топлина. Приложение намират и

реакторите с неподвижен слой, ре-

актори с увличащ поток, реактори

с циркулиращ кипящ слой, вакуум

реактори, вихрови реактори и др.

Характерна особеност на пиролизни-

те реактори е високата степен на

херметичност, като особено внима-

ние се отделя на зареждащото уст-

ройство и на устройството за от-

страняване на пиролизния остатък.

В зависимост от температурата

в пиролизния реактор се различават

три вида суха пиролиза (ниско-, сред-

но- и високотемпературна). Ниско-

температурната пиролиза протича

в интервала от 450 до 550 оС и при

нея се постига максимално отделя-

не на течни продукти и твърд ос-

татък. Течните продукти съдържат

около 70 - 80% вода и имат калорич-

ност 2340 – 4660 kJ/kg. Твърдият

остатък – кокс или дървени въглища,

е много близък до състава на въгли-

щата. Среднотемпературната пи-

ролиза протича при температура

550 - 800 оС. При нея количеството

на газовете е по-високо, като същев-

ременно специфичната им топлина

на горене става по-ниска. Високо-

температурната пиролиза се про-

вежда при температури в интерва-

ла от 800 оС до 1050 оС. При този

процес отделянето на течни продук-

ти и твърд остатък е минимално за

сметка на голямото количество

горивен газ, който е основна цел на

високотемпературната пиролиза.

При по-висока скорост на нагряване

и по-висока крайна температура по-

голямата част от отпадъците се

превръщат в газообразни и течни

продукти.

Газификация
Газификацията представлява ча-

стично изгаряне с цел получаване на

газове, които могат да бъдат изпол-

звани като захранваща смес или

като гориво. В практиката се изпол-

зват различни процеси на газифика-

ция, като при всички тях се съблю-

дава поддържането в определени

граници на параметрите на подава-

ните отпадъци (размер, консистен-

ция). Това често изисква специално

предварително третиране на бито-

вите отпадъци. За газификация се

използват различен тип реактори: с

флуидизиран слой, включително цик-

лонен тип; въртящи пещи; реакто-

ри с пълнеж; с „летящо състояние“.

И пиролизата, и газификацията се

различават от изгарянето по това,

че могат да бъдат използвани за

регенериране на химическата и енер-

гийна стойност на отпадъка. Произ-

вежданите химични продукти в мно-

го случаи могат да бъдат използва-

ни като суровини за реализиране на

други производствени процеси.

Плазмени технологии
В основата на разработването на

плазмената технология стои преодо-

ляването на някои от недостатъци-

те на съществуващите системи за

термично третиране на отпадъци-

те. С нея могат да се преработват

различни видове отпадъци при мак-

симална защита на околната среда.

Технологията е гъвкава спрямо пото-

ка отпадъци за преработка - няма

изисквания към техния химически

състав; отпадъците могат да не

бъдат сортирани; могат да се пре-

работват отпадъци в твърда, теч-

на или газообразна форма, отделно

или едновременно.

Съоръженията за плазменото

третиране на отпадъците се състо-

ят от пет основни компонента -

захранваща система, плазмен реак-

тор, система за пречистване на

образуваните газове, система за

управление и генератор на електро-

енергия. С помощта на захранваща

система отпадъците се подават в

плазмения реактор, където в резул-

тат на високата температура и

реакционната способност на йони-

те се извършва много бързо разграж-

дане на отпадъците, като се обра-

зуват газове и течна фаза. В осно-

вата на процеса е генерирането на

постоянна електрическа дъга в плаз-

мения факел, от която се пренася

огромно количество енергия върху

отпадъците, като по този начин се

предизвиква молекулна дисоциация и

необратимото им разграждане.
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Като резултат на изхода се получа-

ват синтез-газ – смес от водород и

въглероден оксид, малки количества

азот, въглероден диоксид, въглеводо-

роди и подобен на обсидианта без-

вреден материал, който намира при-

ложение в металургията, строител-

ството, като абразивен материал и

др.

Плазмените технологии в голяма

степен се доближават до безотпадъ-

чните, тъй като постъпилите на

входа отпадъци се преобразуват в

суровини за производство на крайни

продукти или в крайни продукти.

След отделяне на полезните газови

компоненти като суровина за други

синтези останалите компоненти

могат да се използват в затворен

цикъл, при което отпада необходи-

мостта от комин. Всички газообраз-

ни продукти, получени при третира-

нето, след оползотворяване на енер-

гийния им потенциал и пречистване

могат да се отделят като емисии в

атмосферата. Постигането на тази

универсалност и пълен контрол върху

процесите и образуваните веще-

ства е позволило тези технологии да

се приложат при преработването и

на силно токсични отпадъци.

Хидротермични
технологии

Хидротермичните методи се при-

лагат главно за болнични отпадъци,

но могат да бъдат използвани и за

третиране на битовите органични

отпадъци. Технологията включва

загряване на отпадъчния материал

с пара в затворен контейнер при

високо налягане. Подготовката на

материала изисква разделяне за пре-

махване на неподходящия материал

и раздробяване за намаляване на

отделните парчета отпадък до при-

емливи размери.

При този тип третиране на от-

падъците се получава добър резул-

тат при унищожаване на инфекциоз-

ни организми, превенция на замърся-

ване на околната среда и избягване

на вектори на заболявания. Получа-

ваният остатък обикновено е нео-

пасен материал и може да се депо-

нира с другите битови отпадъци.

Процесът генерира и отпадъчна

вода, която трябва да бъде внима-

телно и контролирано обезвредена.

Големите хидротермични съоръже-

ния се нуждаят от буферни резерво-

ари и други компоненти, които се

нуждаят от превенция и строг кон-

трол.

Микровълнови
инсталации

Микровълновите инсталации са

компактни съоръжения за бързо и

икономично третиране на отпадъци.

Те също се използват предимно за

болнични отпадъци, но могат да

бъдат прилагани и за органични

твърди битови отпадъци. Облъчва-

нето с микро- и радиовълни включва

третиране на отпадъците във висо-

коенергийно електромагнитно поле,

което провокира течността в от-

падъка, както и течния клетъчен

материал на микроорганизмите да

осицилира с висока честота, да се

загрява по-бързо и евентуално да

причини разрушаване на всички ин-

фекциозни компоненти на отпадъка.

Това става в затворени реактори

при атмосферно налягане и темпе-

ратури под нормалната точка на

кипене на водата. Отпадъкът пре-

минава през подготвителен процес

на отделяне на нежеланите компо-

ненти, смилане, пулверизиране и

уплътняване преди дезинфекцията.

Генерираният обработен отпадък е

с качества на битов и може да бъде

депониран като такъв. Тъй като

технологията не включва използва-

не на пара, отпадъчната вода е в

малки количества и с подходяща

преработка може да бъде използва-

на отново в системата.

Изборът на метод за третиране

на твърдите битови отпадъци се

определя от много фактори, които

трябва да се отчитат комплексно

въз основа на технико-икономически-

те и екологичните критерии за оп-

тималност. Главната цел е пости-

гането на опазване на околната

среда, на човешкото здраве и осигу-

ряване на рационално използване на

природните ресурси.
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21-и век е времето на преоценка на

начина на потребление и производст-

во. Само след няколко десетилетия

броят на населението ще достигне 9

милиарда и ще трябва да споделя ог-

раничените природни ресурси. В тези

нови реалности досегашният модел

"вземи, направи, консумирай и депони-

рай" доказва своята неефективност и

вече се налага концепцията "кръгова

икономика". Тя надгражда досегашни-

те политики в управлението на отпа-

дъците и разширява отговорността

на производителите и потребители-

те. Реализирането на нейните въз-

можности води до редица екологични

и икономически ползи. Тя е адекватен

отговор на проблемите, свързани с из-

черпването на суровините, растящи-

те количества отпадъци, значителни-

те разходи за възстановяване на на-

несените щети върху природата.

Държавите от Югоизточна Евро-

па постепенно модернизират свои-

те системи за управление на отпа-

дъците и популяризират културата

на превенция, рециклиране и повтор-

на употреба, ускорявайки процеса на

преход към устойчива икономика.

За 6-а поредна година София ще бъ-

де домакин на "Save the Planet" 2015 -

изложение и конференция за Югоизточ-

на Европа. Те ще се проведат от 11-

и до 13-и март и ще бъдат място за

представяне на съвременни техноло-

Save the Planet 2015 - изложение
и конференция за управление
на отпадъци и рециклиране
за Югоизточна Европа

гии в областта на управлението на

отпадъците, за дебат за политики и

стратегии, обмяна на експертен опит.

Организаторите от Виа Експо

анонсират Австрия като стратеги-

чески партньор на събитието. Пред-

вид близкото географско разположе-

ние и нарастващото търсене на еко-

технологии австрийските фирми

проявяват интерес към България.

"Save the Planet" 2014 се отличи с из-

ключително силно международно при-

съствие - 69% от участниците бяха

компании от Австрия, Германия, Дания,

Италия, Полша, Румъния, Русия, Слове-

ния, Швеция и Швейцария. Отново на

територията на изложбата ще се ре-

ализира Австрийски павилион.

Профилът на
изложителите обхваща
следните направления:
•третиране на отпадъци, събира-

не на отпадъци;

•управление на депа и оператори;

•технологии и оборудване за ком-

постиране;

•транспортни средства и техно-

логии;

•рециклиращо оборудване и техно-

логии за стъкло, метал, отпадъ-

ци от електрическо и електрон-

но оборудване, хартия, пластма-

са, гума, текстил, строителни

отпадъци;

•консултантски услуги.

Следвайки актуалните тенденции и

целите на ЕС в областта на управлени-

ето на отпадъците, Виа Експо подгот-

вя интересна конферентна програма.

 Възможностите за развитие на

кръговата икономика в Югоизточна

Европа, рециклиране на пластмасови

отпадъци и такива, получени от стро-

ителни дейности, са основните акцен-

ти. Експерти от Европейската мре-

жа на професионалистите по опазва-

не на околната среда (ENEP),

PlasticsEurope и Европейската асоци-

ация за технологии и съоръжения за

разрушаване в строителството (EDA)

вече потвърдиха своето участие.

Броят на медиите и браншовите

асоциации, които се присъединиха

към партньорската мрежа на "Save

the Planet", достигна 47.

Паралелни събития: ЕЕ и ВЕ

(енергийна ефективност и възобно-

вяема енергия), "Интелигентни гра-

дове" и "Save the Life" (управление и

контрол при бедствия и аварии).

Организатор: Виа Експо

www.viaexpo.com

Кристоф де Смет, Президент на ENEP

Братя Пашев (България)

Container Trading WFW GmbH (Aвстрия)

Save the Planet 2015 - изложение
и конференция за управление
на отпадъци и рециклиране
за Югоизточна Европа
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  а 18 септември т.г. в ЛУКОЙЛ

Нефтохим Бургас бяха пуснати в

експлоатация нови пречиствателни

съоръжения. На официалната церемо-

ния присъстваха кметът на Бургас

Димитър Николов, кметът на Каме-

но Стефан Бонев, директорът на

РИОСВ в Бургас Антоний Иванов и

председателят на УС на дружество-

то Сергей Андронов.

Новоизградените инсталации са

предназначени да намаляват емиси-

ите от замърсители във въздуха в

съответствие с изискванията на

ЕС за „Най-добри налични техники“

(Best available techniques) за нефте-

ни рафинерии (BREF on mineral oil

refineries 2014) и пещи за изгаряне на

отпадъци (BREF on Waste Incineration

2006) и на Директива ЕС 2010/75/EC

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас
пусна в експлоатация
нови екологични обекти

– Industrial Emissions Directive.

„В съответствие с политиката

си по околна среда ЛУКОЙЛ Нефто-

хим Бургас инвестира във възможно

най-модерните технологии, осигуря-

ващи намаляване на емисиите до

нива много по-ниски от установени-

те норми. В инсталация „Каталити-

чен крекинг“ беше изграден нов Ко-

тел-утилизатор П-401, като същев-

ременно с това бе монтирана филт-

руваща система на фирмата

DAHLMANN. Системата е техноло-

гия от ново поколение в областта на

нефтопреработката и това е едно

от първите й приложения в рамките

на ЕС. За разлика от масово изпол-

званите до момента съоръжения,

които постигат намаляване на еми-

сиите от катализаторен прах до 20-

40 мг/нм3, новата технология гаран-

тира 10 мг/нм3, а проведените ана-

лизи при изпитанията на монтира-

ния филтър показаха резултати от

порядъка на 0,3 мг/нм3“, заявиха от

компанията.

„Инвестицията е на обща стой-

ност над 20 млн. USD и нейната

реализация позволи да се постигнат

значими екологични ефекти: съще-

ствено подобряване енергийната

ефективност на инсталация „Ката-

литичен крекинг“ и икономия от

48 000 МВт топлинна енергия годиш-

но; намаляване на емисиите от пар-

никови газове с около 45 хиляди тона

СО2/год (т.е. около 5% от общите

емисии от СО2 на Дружеството);

намаляване в годишен аспект на

емисиите от катализаторен прах с

38 тона спрямо нормативно разре-

шените количества“, допълниха от

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас.

Друга значима инвестиция на

стойност над 15 млн. евро е из-

граждането на системи за пречи-

стване на димните газове от пещи

F-101 и F 2101 в производство "В и

К и очистни съоръжения". "Инста-

лациите на всяка от двете пещи са

по лиценз на фирмата "Hamon",

състоят се от котел-утилизатор,

DeNOx-възел (за очистване от

азотни оксиди), електрофилтър

(ESP), DeSOx-възел (реактор-коло-

на за очистване от серни оксиди)

и ръкавен филтър (позиции FF-1901

и FF-2901) и отговарят изцяло на

изискванията на най-добрите на-

лични техники по отношение на

енергийна ефективност, консума-

ция на реагенти и ефективност на

работа. Избраните технологии по-

зволяват достигането на нива на

емисии значително под нормирани-

те към момента. Като резултат

от инсталирането на системите

се очаква емисиите от двете пещи

да бъдат намалени годишно с око-

ло 210 тона за SOx, 90 тона за NOx

и около 70 тона прахови частици.

Реализирайки инвестиционни

обекти с модерни технологии, оси-

гуряващи не само изпълнение на нор-

мативните изисквания на Република

България и ЕС, но и изпреварващо

съответствие на перспективните

норми, които се очаква да бъдат

въведени след 2020 г., ЛУКОЙЛ Неф-

тохим Бургас демонстрира проакти-

вен подход в управлението на окол-

ната среда, както и своя ангажи-

мент и отговорно отношение към

жителите на общините, в които

развива своята дейност“, допълни-

ха от дружеството.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас
пусна в експлоатация
нови екологични обекти

Н
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През последните години се говори много

за еко- и биоземеделие, за ползата от на-

туралното производство на храни, за зав-

ръщане към природата. В Европейския съ-

юз, пък и не само в него, вече се отделят

сериозни суми за субсидиране на биопро-

изводствата, за натуралните и еко-сто-

панствата. В световен мащаб вече е из-

вестен примера с Бутан, като първата

страна с изцяло органично чисто еко-про-

изводство на растителни и животински

продукти. Защо не и в България? България

има уникална природа и Бог ни е дал всич-

ки възможности за развитие на земеделие

и животновъдство! Просто трябва да се

научим да ги използваме правилно, приро-

досъобразно и Богоугодно! Това може да

стане, като се забавят темповете на из-

ползване нa химически торове и се преми-

не изцяло към обработване на посевите с

биоторове и биопродукти за борба с вре-

дителите. В последните няколко години се

увеличи броя на т.нар. екоферми за произ-

водство на биохумус, благодарение на ев-

ропейските субсидии, време е да се изпол-

зва този ресурс за създаване на реална ос-

нова за биоземеделието, като основа на

селскостопанската политика в България.

Вече са факт и промишлените биоинста-

лации за производство на биохумус, обра-

ботващи големи количества органични от-

падъци от фермите и преработвателни-

те предприятия. Производството на био-

тор или както е известен повече като био-

хумус е леко и сравнително евтино, като

е възможно да става на различни нива, от

домашен компостер до промишлени биоин-

сталации, каквито има вече на няколко

места в страната.

БГ Еко Проджект: Биохумус за
екологично чиста продукция
БГ Еко Проджект: Биохумус за
екологично чиста продукция

Какви са ползите от
биохумуса и начините за
неговото приложение

Биохумусът не е само тор, той е и по-

добрител на почвата, биоактивно ве-

щество, богат източник на хумус. Био-

хумусът е продукт от преработката на

оборски тор и други органични отпадъ-

ци от червени калифорнийски червеи. Би-

охумусът е ефективен във всички облас-

ти на растениевъдството. Използва се

успешно както в мащабното земеделие,

така и в домашната градина. Биохуму-

сът съдържа всичко нужно за растени-

ята - хранителни вещества, хормони, по-

лезни микроорганизми. Прилага се лесно,

има дълготраен ефект, не изгаря расте-

нията, не мирише. Торените с биохумус

земеделски култури растат по-бързо, да-

ват плод по-рано и осигуряват много по-

висок добив. Биохумусът възвръща пло-

дородието на разрушените почви.

Характеристики на
биохумуса

Биохумусът, наричан също лумбриком-

пост, се състои от екскременти на черве-

ните калифорнийски червеи (Eisenia foetida).

Червеите се хранят с различни видове обор-

ски тор и други органични отпадъци (стър-

готини, хартия, слама, листа и др.). По време

на храносмилателния процес, тези сурови-

ни се променят благоприятно както хими-

чески, така и физически. Крайният продукт

е "супер хумус", който е най-добрият обо-

гатител на почвата и осигурява всичко не-

обходимо за растенията.

Биохумусът съдържа всичките 16 еле-

мента необходими на растенията в мно-

го концентриран вид. Запасите на азот,

фосфор, калий, магнезий, калций и всички

други полезни елементи са много пъти по-

високи отколкото в най-богатата почва.

Тези хранителни вещества са обвити във

водоразтворима мембрана, освобожда-

ват се постепенно, според нуждите на

растенията, и се усвояват лесно от тях.

Биохумусът е най-добрият тор, тъй ка-

то съдържа огромни количества полезни

бактерии и други микроорганизми, много

биологически активни стимулатори за

растенията, витамини, аминокиселини и

антибиотици, добавени към него при хра-

носмилателния процес на червея. Те са над

100 пъти повече, отколкото в оборския

тор, да не говорим за неорганичния тор.

Особена ценност на биохумусът при-

дават хуминовите киселини, които са ос-

новен резерв на хранителни вещества в

почвата, участват в образуването на

водоустойчиви агрегати и подобряват

водно-въздушния режим на почвите.

Повече за неговите предимства ще Ви

разкажем в следващата ни публикация.

Общ вид на биохумус (вермикомпост)
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     аолин е най-големият произво-

дител на индустриални минерали в

Югоизточна България и сред най-

големите в Централна и Източна

Европа. Дружеството експлоатира

находища в района на Ветово, Као-

линово, Игнатиево, Димитровград и

Тополовград. Ръководството на ком-

панията поставя опазването на

околната среда сред основните си

приоритети в отговор на глобална-

та тенденция към постигане на ус-

тойчиво развитие. „Екологичните

решения са основополагащ елемент

от краткосрочната и дългосрочна-

та бизнес стратегии на Каолин.

Въпросите за устойчиво развитие са

повече от значими за компанията и

тя полага усилия за опазване на окол-

ната среда чрез предотвратяване на

замърсявания, вследствие на добив-

на и производствена дейност, раз-

виване на енергийно ефективно про-

изводство и оптимизиране на изпол-

званите ресурси. Така например

Каолин се стреми към селективен

добив - съществуват находища за

Екологични
проекти в Каолин

кварц-каолинова суровина, уникални

със своя генезис и вторичното им

формиране е предпоставка за нали-

чието на широка гама от качества

в суровината, които я превръщат в

своеобразна мозайка. Това усложня-

ва извършването на добив, но ком-

панията го превръща в предимство,

използвайки максимално предоставе-

ните от суровинната база условия,

чрез добиването на много на брой

обособени качества с параметри в

тесни граници. Каолин инвестира в

техника, позволяваща прецизното

изпълнение на селективен добив на

суровините, за което спомага и ек-

сплоатационната сондажна мрежа“,

заявяват от дружеството.

Иновативни технологии
подпомагат
ефективното
производство

Ефективното производство също

е от съществено значение за дейно-

стта на Каолин. Предприятието е

първото в света, използващо стек-

сайзери за преработване на кварц-

каолинови пясъци. Иновацията има за

цел да подобри процеса на разделя-

не на индустриалните минерали.

Разработените изследователска и

внедрителска програми водят до

намаляване на технологичните от-

падъци, увеличаване на производи-

телността и реализиране на нови

марки кварцови пясъци.

Кварц-каолиновите пясъци се се-

парират по нова технология чрез

мокро пресяване с 5-палубни вибра-

ционни пресевни уредби Derrick. Ре-

волюционният метод е въведен в

най-голямата обогатителна фабри-

ка на компанията в град Ветово.

Устойчиво енергийно
развитие

Каолин осъществява редица енер-

госпестяващи инициативи и инвес-

тиции, съобразени с фирмената про-

грама за устойчиво енергийно разви-

тие. Компанията намалява потреб-

лението на енергия чрез нови техно-

логии за обогатяване и ново оборуд-

ване с добри енергийни характерис-

тики. Сред основните въпроси,

свързани с енергийната ефектив-

ност на предприятието, е как опти-

мално да се разпредели съотношени-

ето на различните видове използва-

на енергия - електрическа и топлин-

на, под формата на газ, биомаса и

нефтопродукти. Компанията реша-

ва тези казуси, въвеждайки по-добър

мониторинг чрез развитие на съще-

ствуващата Система за енергиен

мениджмънт.

Голяма част от загубите при пре-

нос и разпределение на енергия са

намалени. На местата, където изти-

ча топлинна енергия, са взети мер-

ки и след направен Infra Red анализ е

създадена по-добра изолация на тех-

нологичните съоръжения за сушене

на основния продукт на компанията

– каолин.

„Енергоефективност е постигна-

та и чрез автоматично управление по

алгоритми с PLC и честотни преоб-

К

Екологични
проекти в Каолин
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разуватели; подмяна на отделни енер-

гонеефективни агрегати; усвояване

на отпадъчната топлина на изходя-

щите газове на лентови сушилни и

ротационни пещи с помощта на ре-

куператори и WHRB; енергоефектив-

на товарна и транспортна техника“,

разказват от компанията.

Каолин прилага също така алтер-

нативни енергийни източници. Осно-

вен пример за това е използването

на биомаса за ланцовата горелка на

шамотна пещ на Каолин във фабри-

ка Ветово - след преобразуване в

multi-fuel lance burner. В момента се

извършва оценка на възможните

алтернативи и експерименти с пи-

лотна инсталация за биомаса.

В процес на реализация са проек-

ти за производство на битова горе-

ща вода в две от фабриките на Ка-

олин. „От съществено значение за

нас е и намаляването на парникови-

те емисии“, заявяват от дружество-

то. „Постигането на добра резул-

татност е и критерий за успевае-

мост“, допълват те.

Каолин работи в различни направ-

ления за осигуряване на допълнител-

ни възможности за енергийна осигу-

реност и диверсификация на достав-

ките на гориво. Изпълнява също ан-

гажименти по реализирането на

мерки по енергийна ефективност,

касаещи сградния фонд и реализира

проект за саниране на централната

си административна сграда в град

Сеново.

Непрекъснат контрол
на екологичното
въздействие

За да осигури минимизиране на

неблагоприятното въздействие от

добива и преработката на индуст-

риални минерали, Каолин осъществя-

ва непрекъснат контрол чрез иден-

тифициране и планиране на операции,

свързани с определените значими

аспекти на околната среда в компа-

нията, в съответствие с политика-

та, общите и конкретни цели по

околна среда.

Дружеството създава, прилага и

поддържа процедури, отнасящи се

до определените значими аспекти

на околната среда и планира ефикас-

ни и ефективни средства за опера-

тивно управление – по отношение на

съоръжения, физически средства за

контрол и обучен персонал. Под-

държа и периодично оценява избра-

ните средства за оперативно уп-

равление за продължаване на тяхна-

та ефикасност; изпълнява операци-

ите при определените условия, ко-

ито осигуряват контролиране или

намаляване на вредните въздей-

ствия, както и предотвратяване на

аварийни ситуации. „Компанията

уведомява доставчици и клиенти за

приложимите към тях процедури и

изисквания по опазване на околната

среда и спазва условията в издаде-

ните разрешителни за предотвра-

тяване на замърсяването на компо-

нентите на околната среда. Също

така, осъществява собствен мони-

торинг съгласно нормативните

изисквания и одобрените от компе-

тентните органи планове за соб-

ствен мониторинг на всяка бизнес

единица в компанията. Каолин по-

ставя и изисквания по отношение

опазването на околната среда пред

свои доставчици и подизпълнители“,

информират от Каолин.

Запазване и
стимулиране на
биоразнообразието

„Част от социално отговорните

ангажименти на компанията е дава-

нето на позитивен принос за запаз-

ване и стимулиране на биоразнооб-

разието. Дружеството оценява нуж-

дата от професионални действия

при рекултивиране на находища с

приключила експлоатация, както и си

поставя амбициозната цел да подпо-

мага биологичното разнообразие,

съобразявайки се с особености на

местните видове. Обекти на Каолин

са се превърнали в постоянен или

временен дом за различни видове

животни и птици. Всяка година бре-

гови лястовици прелитат хиляди

километри, за да намерят място за

гнездене в пясъчна кариера на ком-

панията. Фирмено отпадъкохранили-

ще е зимовище и междинна спирка за

7 вида защитени птици. Обектът е

заобиколен от смесена дъбово-ака-

циева гора и изкуствено насаждение

от бял бор. Горските масиви обусла-

вят наличието на разнообразна бо-

зайна фауна. Могат да бъдат наблю-

давани дива свиня, благороден елен,

сърна, белка, язовец, лисица, чакал и

дива котка.

Каолин реализира проект за ма-

щабна рекултивация на външен от-

вал на свое находище за кварц-као-

линова суровина. Дружеството из-

вършва залесителни мероприятия

върху близо 200 декара площ. Днес

младата гора, наброяваща повече от

40 000 акациеви дръвчета, е едно

ново местообитание за различни

животински видове.

Компанията осигурява ресурси за

поддържане и подобряване на Систе-

мата за управление на околната сре-

да в съответствие с изискванията

на ISO 14001:2004 и се стреми не-

прекъснато да привлече в екологич-

ните каузи своите служители, парт-

ньори и местните общности, в кои-

то развива дейност“, очертават в

детайли основни параметри от поли-

тиката си от дружеството.
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   зотните и въглеродните окиси

са сред основните замърсители на

атмосферния въздух. Азотните оки-

си (NO и NO2) се отделят в процеса

на окисляване на азота във въздуха

или в процеса на изгаряне на горива-

та при висока температура. Основ-

ният източник на азотни окиси в

атмосферата са индустриалните

производства и преди всичко тези в

областта на енергетиката - топло-

фикациите и топлоелектрическите

централи. Азотните окиси са опре-

деляни като водещ фактор за обра-

зуването на киселинните дъждове.

Обикновено те постъпват в атмос-

ферата под формата на NO, но при

взаимодействието си с озона се

окисляват до NO2. След това, под

въздействието на интензивната

слънчева светлина и в присъствие-

то на летливи органични съединения

в атмосферния въздух, азотният

диоксид взаимодейства химически,

което води до образуването на вто-

ричен замърсител - озон. В атмосфе-

рата азотните окиси съществуват

под формата на NO и NO2 в продължи-

телност на приблизително 24 часа.

Впоследствие те се преобразуват в

азотна киселина, която директно се

просмуква в почвата или се преоб-

разува във водни капки - киселинен

дъжд.

Отделяните от горивните проце-

си азотни окиси се разделят на три

основни вида: термични, горивни и

моментални. Термични азотни оки-

си се създават в среда, отличаваща

се с висока температура и присъст-

вие на свободен кислород. Този вид

азотни окиси са основна емисия от

вредни вещества, замърсяващи ат-

мосферния въздух, която се обра-

зува в процеси, свързани с енергий-

Апаратура
за инфрачервена
спектроскопия

но оползотворяване на горива. Горив-

ните азотни окиси се образуват от

свързания азот в състава на гори-

вото. Моменталните азотни окиси

се образуват в предния фронт на

пламъка, с който изгаря горивната

смес. Реакцията протича с висока

скорост и е резултат на взаимодей-

ствие със съдържащия се в атмос-

ферния въздух азот. Установено е, че

образуваните в процеса на изгаряне

термични азотни окиси представля-

ват от 5 до 10 ppm от общото ко-

личество генерирани NОx.

Въглеродните окиси (СО и СО2) са

отпадъчен продукт, който се полу-

чава в резултат на непълното горе-

не на въглеродосъдържащи горива

като въглища, дървесина и др. Пора-

ди това основните индустриални

замърсители на атмосферата с

въглеродни окиси са ТЕЦ-овете и

стоманодобивната промишленост.

Тъй като въглеродният окис е сред

основните парникови газове, които

водят до повишаване на температу-

рата на планетата, допринасят за

създаването на парниковия ефект и

разрушават озоновия слой, концент-

рациите му в атмосферата норма-

тивно подлежат на непрекъснат

мониторинг.

При мониторинга на концентраци-

ите на въглеродни и азотни окиси в

атмосферата се използват предим-

но анализатори, действието на ко-

ито е базирано на способността на

веществата да поглъщат електро-

магнитна енергия с различна дължи-

на на вълната. Такива са анализато-

рите, функциониращи на основата на

недиспергиращ инфрачервен спект-

рометричен метод (NDIR), и анали-

заторите, работещи на принципа на

инфрачервената спектроскопия с

трансформация на Фурие (FTIR).

NDIR анализатори
Едни от най-широко разпростра-

нените оптични прибори са инфра-

червените спектрални газанализа-

тори, използвани за анализ на газо-

ви потоци. Принципът им на работа

се основава на свойството на газо-

вете да поглъщат строго определе-

на част от електромагнитния

спектър. Добре известно е, че газо-

вите молекули с хетероатомна

структура, съдържащи два или пове-

че различни атома в молекулата си,

проявяват уникални абсорбционни

характеристики в инфрачервената

част от спектъра. Молекулите,

съдържащи един и същ вид атом, не

реагират, когато са изложени на

влиянието на инфрачервено лъчение.

За концентрацията на определено

вещество се съди по степента на

абсорбция на електромагнитна

вълна с определена дължина на вълна-

та от молекулите на изследваното

вещество. Точно по тази причина

дължината на електромагнитната

вълна, с която работи анализа-

торът, се избира така, че изследва-

ното вещество да абсорбира макси-

мално количество от нейната енер-

гия. Именно базирайки се на този

принцип, са разработени различни

видове NDIR анализатори. Освен за

въглероден окис, методът се изпол-

зва и за откриване и измерване кон-

центрацията на серни окиси, азот-

ни окиси, както и други атмосферни

замърсители. NDIR методът се при-

числява към групата на екстрактив-

ните.

При този вид анализатори свет-

линен източник излъчва светлинен

стоп с дължина в инфрачервената

област, която преминава през две

кювети. Едната от кюветите, нари-

чана референтна или опорна, е

А

Апаратура
за инфрачервена
спектроскопия



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 3/2014 45

екология

напълнена с газ, който не поглъща

енергия в тази част на спектъра, в

която излъчва светлинният източ-

ник. Втората кювета е напълнена с

пробата на анализирания газ. При

преминаването на светлинния лъч

през тази кювета, молекулите на

въглеродния окис ще погълнат част

от енергията. В резултат, на изхо-

да от кюветата енергията на свет-

линния сноп ще бъде по-малка. От

друга страна, енергията на светлин-

ния сноп, преминал през първата

кювета, не се променя. На базата на

отчетената разлика между двата

сигнала се определя концентрация-

та на измервания газ.

Като конструкция NDIR анализато-

рите принципно включват няколко

основни компонента: светлинен из-

точник, филтър, клетка с изследва-

ната проба, детектор и електрони-

ка, която обработва и показва детек-

тирания сигнал на екран. Сред изпол-

званите светлинни източници са

полупроводниковите. Това обикнове-

но са електролуминесцентни прибо-

ри, в които електроенергията се

преобразува в светлина. Най-широко

приложими са приборите с инжекци-

онна луминесценция, които имат ди-

одна структура – светодиоди. Като

приемници се използват фотоприем-

ници, в които под действието на

оптично лъчение стават изменения,

позволяващи откриването и измерва-

нето на някои характеристики на

това лъчение. Широко използвани са

фоторезистори и фотодиоди.

Елиминирането на влиянието на

условията, при които се провежда

измерването, като прозрачността

на газа, влияние на оптичните еле-

менти и т.н., е посредством еталон-

ния канал, който се използва за кос-

вено измерване на началната интен-

зивност на светлината.

Анализаторите, които работят

на принципа на недиспергираната

инфрачервена спектрометрия, обик-

новено се препоръчват в приложения,

при които се осъществява монито-

ринг само на един вид газ. Тези ана-

лизатори се отличават с дълъг екс-

плоатационен живот, висока чув-

ствителност и надеждност.

Детектори, базирани на
NDIR метода

За измерване концентрацията на

азотни окиси се използват Luft де-

тектори. Те са познати още и като

оптопневматични детектори и фил-

търни корелационни газанализатори.

Принципът им на работа е подобен

на NDIR анализаторите, базиран на

определяне на съотношението меж-

ду абсорбционните инфрачервени

спектри на димния газ и изследвано-

то вещество без примеси. Филтър-

ните корелационни газанализатори

се препоръчват в приложения, при

които отделяните газове са с висо-

ка температура от порядъка над

200 °С. Те са подходящи за измерва-

не на минимална концентрация до

няколко стотици ppm, а разделител-

ната им способност е няколко десет-

ки ppm. Сред характеристиките на

Luft детекторите е високата им чув-

ствителност по отношение на виб-

рации, което ограничава в голяма

степен областта им на приложение.

В конструктивно отношение са

изградени от референтна кювета,

кювета, в която се намира анализи-

раният газ, както и две напълнени с

газ абсорбционни кювети. Четирите

кювети обикновено се свързват в

мостова схема. Принципът на дей-

ствие на отпопневматичните де-

тектори се основава на повишава-

не на температурата в кюветата

с изследвания газ, в случая въглеро-

ден окис. Температурата се повиша-

ва в резултат от поглъщането на

енергията на преминаващия през нея

електромагнитен сноп с дължина на

вълната в инфрачервената област.

Съответно, при преминаване на сно-

па през референтната кювета тем-

пературата се запазва, тъй като

молекулите на референтния газ не

поглъщат енергията на тази част

от електромагнитния спектър. Про-

мяната в температурата води до

изменение в налягането на едното

рамо на моста. По разликата в сиг-

налите в двете рамене на моста се

съди за концентрацията на въглерод-

ния окис в изследваната проба.

Спектроскопи
с трансформация
на Фурие

Газовите инфрачервени анализа-

тори с трансформация на Фурие FTIR

се препоръчват в приложения, при

които концентрациите на азотни

окиси са много ниски, например под

10 ppm. Принципно тези анализато-

ри работят с електромагнитни

вълни с дължина от 2,5 до 25 микро-

метра. Основно тяхно предимство е

възможността за мониторинг на

няколко различни газа едновременно.

Концентрацията на изследвания

газ се определя на базата на различ-

ни алгоритми от инфрачервения

спектър на веществото. Вградена-

та микропроцесорна техника в

съвременните конструкции инфра-

червени анализатори дава възмож-

ност за съхранение на интерферен-

чната картина и определяне съ-

държанието на друг компонент от

газовата смес в по-късен период от

време.

Този метод позволява измерване-

то на спектри на силно поглъщащи,

отразяващи или разсейващи проби.

Регистрирането на един спектър

изисква много кратко време, което

дава възможност да се проследи

ходът на химични реакции, динами-

ката на физичните процеси по

повърхността на материалите и

други.
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Каква е същността на рамко-

вата програма за наука и ино-

вации Хоризонт 2020? Какви са

нейните основни функции, цели

и приоритетни области?

Хоризонт 2020 бе замислена като

интегрирана програма, която да

обхваща цялото финансиране на на-

учните изследвания и иновациите

осигурявано до момента чрез Рамко-

вата програма за научни изследвания

и технологично развитие, Рамкова-

та програма за конкурентоспособ-

ност и иновации (CIP) и Европейския

институт за иновации и технологии

(ЕИТ). Различните видове финанси-

ране, предвидени в съществуващи-

те програми, са обединени в единна

съгласувана и гъвкава рамка. Тя ще

осигури финансиране за всички ета-

пи на процеса на иновации от фун-

даменталните научни изследвания до

прилагането на резултатите от тях

на пазара. Програмата има за цел да

допринесе за излизане от икономи-

ческата криза, за висок растеж и

нови работни места чрез нов подход,

основан на намиране на решения на

големите предизвикателства пред

икономиката и обществото чрез

научни изследвания.

Финансирането от ЕС за научни

изследвания и иновации ще се фоку-

сира върху три ключови стълба -

Хоризонт 2020 ще
има пряко отражение
върху прехода към
нисковъглеродна
икономика
Геновева Жечева, началник отдел в дирекция Наука, МОН,
пред сп. Екология & Инфраструктура

високи постижения в научната об-

ласт, конкурентоспособни производ-

ства и по-добро общество. Основна-

та цел на Хоризонт 2020 е да се

укрепи позицията на ЕС като свето-

вен лидер в областта на науката, да

подпомогне превръщането на Евро-

па в по-привлекателно място за ин-

вестиции в научни изследвания и

иновации и да предложи отличните

резултати от изследванията на

пазара. Резултатите от програма-

та ще имат пряко отражение върху

ежедневния живот за гражданите

като осигуряване на достъпни здрав-

ни грижи, защита срещу престъпле-

нията в кибернетичното простран-

ство, и преход към ресурсно ефек-

тивна нисковъглеродна икономика.

Какви са новостите в сравне-

ние със 7РП за научни изследва-

ния и технологично развитие?

Нека първо да отбележим, че най-

добро представяне на български

научни колективи се регистрира в 6-

а и 7-а рамкови програми, когато е

натрупан достатъчно потенциал и

контакти за реализиране на научни-

те програми и проекти.

За периода 2007-2012 г. (7-а рам-

кова програма) са финансирани 678

български участия в 490 проекта и

са привлечени 96.54 млн. евро, кое-

то съотнесено към националните

инвестиции в НИРД съставлява се-

риозен финансов ресурс за научните

организации, висшите училища, пред-

приятията и неправителствения

сектор.

Различията са значителни и имат

за цел улесняване изграждането на

партньорства и изпълнение на про-

ектите чрез намаляване на админи-

стративните процедури.

На първо място, 7 Рамкова програ-

ма бе насочена само към научни из-

следвания, а във фокуса на Хоризонт

2020 освен научните изследвания са

и иновациите.

Имаме увеличение на бюджета на

програмата с над 30%. Нов елемент

е финансирането на всички етапи на

иновациите от фундаментални науч-

ни изследвания до внедряване на ино-

вации, както и схеми за нововъзник-

ващи технологии. Управлението на

отделните видове дейности е по-

децентрализирано във външни на

Комисията агенции. Размерът на

финансиране от програмата е увели-

чен - за научни изследвания от 75% на

100%, за иновационни проекти от 50%

на 75%. Размерът на непреките раз-

ходи е уеднаквен на 25%, докато в 7РП

съществуваха различни схеми – 20%,

60% и т.н. Времето от подаване на

проекта до подписване на договора е

Хоризонт 2020 ще
има пряко отражение
върху прехода към
нисковъглеродна
икономика
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намалено от 12 на 8 месеца.

Намален е броят на одитите –

само един при приключване на проек-

та. Тематичният подход е заменен с

решаване на предизвикателства -

това дава възможност за повече

интердисциплинарност на проекти-

те. За технологичните платформи и

съвместните предприятия Европей-

ската комисия подпомагаше само

създаването им, докато в Хоризонт

2020 участва с дялово финансиране

до 50%, равностойно на общия при-

нос на държавите членки и предпри-

ятията.

Засилено е значението на между-

народното сътрудничество, като се

групира в три категории с различно

стратегическо значение за ЕС –

сътрудничество с индустриализира-

ни и нововъзникващи икономики,

сътрудничество със съседни държа-

ви и сътрудничество с развиващи се

държави.

Осигурено е финансиране за инова-

тивни малки и средни предприятия с

нов инструмент, насочен специфич-

но към тях. Създадена е възможност

за комбинирано финансиране на раз-

лични части от един проект от раз-

лични източници – Хоризонт 2020 и

структурните фондове. Създаден е

единен портал за участие, където се

намира цялата информация за програ-

мата и конкурсите, подават се елек-

тронно проектите и представлява

платформа за взаимовръзка.

Какво е значението на 8 РП за

българските наука, образование,

индустрия и бизнес? Разкажете

за някои от подадените вече

проекти.

Нека да започна от втория въпрос.

Първите конкурси бяха със срок за

подаване м. март 2014. Тъй като

проектите се подават директно в

Европейската комисия, и български-

те участници нямат задължението

да предоставят информация на На-

ционалния координатор, ние не раз-

полагаме с информация колко и как-

ви проекти с българско участие са

подадени. Съгласно процедурата за

оценка, след петия месец предста-

вителите в Програмните комитети

и националната контактна мрежа

ще получат информация по служебен

път. Това означава м. септември.

Тогава ще имаме пълна информация

за подадените и получили одобрение

за финансиране проекти с българс-

ко участие.

По първия въпрос - за малка държа-

ва като нашата участието в Хори-

зонт 2020 е от особено значение.

Програмата предоставя възмож-

ност за достъп до нови знания, по-

лучени в резултат от съвместни

научни разработки, за привличане на

чужди инвестиции, за интернациона-

лизацията на предприятията, за нови

пазари за разработените техноло-

гии и услуги, за подобряване на каче-

ството на живот и растежа на

българската икономика.

В този смисъл е съвсем ново пре-

дизвикателство за нашите учени и

иноватори, които ще работят в нов

тип среда и с нов тип инструменти.

Участието на наши екипи в раз-

личните инициативи на програмата,

ще изисква нов вид усилия и парт-

ньорства, за да се гарантира ефек-

тивност и интегриране на българс-

ките учени в европейското научно

пространство. Засиленият елемент

на иновативни дейности и проактив-

ни пазарни инициативи ще укрепи

връзката наука - бизнес и ще създа-

де условия за развитие на конкурен-

тна и устойчива икономика.

Кои са предизвикателствата

пред българската научна и биз-

нес общност.

Първо, за да оцелеем в тази гло-

бална конкурентоспособност, е не-

обходимо да модернизираме нашата

образователна и научно-иновативна

система. Необходимо е да се създа-

дат центрове за компетентност и

центрове за върхови постижения в

ключови области за страната (като

енергетиката, нови материали, со-

фтуерна и хардуерна промишленост

и/или традиционни сектори за ико-

номиката и обществото от регио-

нално и обществено значение като

аграрния сектор и здравеопазване),

където изследователите, иновато-

рите и предприятията могат да

обединят усилията си за решаване

на технологични, икономически и

социални проблеми.

Второ, въпреки че научните из-

следвания и образованието, както и

иновациите са обявявани за приори-

тет, тези сектори остават все още

недофинансирани, а финансовите

инструменти са недостатъчни като

палитра. Затова привличането на

средства от Хоризонт 2020 е един

важен финансов инструмент за раз-

витието на нашата наука и иновации.

Трето, необходимо е да създадем

по-добри условия за развитие на

сътрудничеството между научната

общност и бизнеса и изграждане на

умения, свързани с иновациите, като

обучения за стартиране на компании

и защита на интелектуални права и

собственост.

Четвърто, потенциалът за

трансфер на знания и резултати от

научните организации и университе-

тите към бизнеса следва да се по-

добри. Това е жизненоважно, за да

може да се създават нови предпри-

ятия, а съществуващите предприя-

тия непрекъснато да обновяват

своите производства и да продължа-

ват да бъдат конкурентоспособни.

За България е особено важно да

бъдат създадени условия за допълня-

емост на политиките и на финанси-

рането на национално ниво и на ниво

участие в Рамковите програми на ЕС

и използването на Структурните

фондове за изграждане на научно-

иновативен капацитет в контекста

на иновационната стратегията за

интелигентна специализация с цел

осигуряване на максимален ефект.

Предвиждат се схеми за подпома-

гане разработването на проекти по

конкурсите на Хоризонт 2020, бонус

схеми за стимулиране на изпълнени-

ето на проект с участието на

български партньори, схеми, стиму-

лиращи участието в конференции в

направления от значение на страна-

та и региона.

Българските организации следва

да положат усилия за разработване

на подходящи стратегии за интег-

рирано използване на всички съще-

ствуващи програми и финансови

източници – национални, на програ-

мата Хоризонт 2020 и Структурни-

те фондове. Успешното участие в

проекти по програмата Хоризонт

2020 ще повиши доверието към

българските учени, научните органи-

зации, университети и бизнеса и ще

създаде условия за развитието нова

генерация от мотивирани, високок-

валифицирани блестящи учени на

утрешния ден на нашата държава и

на Европа.
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