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Със стандартно вграден 100Mbit Ethernet TCP/IP и BACnet/IP

свързване в допълнение към съществуващите мрежови опции,

FR-F800-E предлага на производителите на машини и на систем-

ните интегратори разширени възможности за отдалечен мо-

ниторинг на системата и настройка на параметри, както и лес-

на интеграция в съществуващи системи.

По-ниски разходи
Стандартното Ethernet свързване намалява разходите за

свързване на честотен инвертор към Ethernet мрежа без нужда

от допълнителни модули. Свързването поддържа CC-Link IEF Basic

и Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

• Поддържа циклична комуникация за улесняване на програми-

рането;

• Икономично свързване през Ethernet;

• Позиционира се на водещо място в TCP/IP пакета за смесена

комуникация;

• Позволява разнообразни устройства, използващи TCP/IP, да

се свързват към същата мрежа;

• Лесно отстраняване на грешки с функции за диагностика.

Modbus/TCP

Адаптира се към индустриални Ethernet протоколи Modbus/TCP.

Оптимална поддръжка за Industry 4.0
Вграденият Ethernet порт позволява на потребителя да се

свърже към честотния регулатор през стандартен протокол

CCLink IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP / Modbus/TCP и BACnet/IP

за управление и мониторинг на състоянието на регулатора и

настройка на параметри.

• Без нужда от специализиран софтуер;

• Подобрена сигурност с филтриране на IP обхвата;

• Директно свързване за управление със SCADA система;

• Дистанционно диагностициране и отстраняване на грешки;

• По-бърза диагностика и поддръжка.

Лесен достъп до всички инвертори от едно

място
Със софтуера FR-Configurator2 на Mitsubishi Electric потреби-

телите могат да търсят в мрежата свързани инвертори и да

установят връзка с пълен контрол върху настройката на пара-

метрите, записването/изтеглянето на параметри и монито-

ринга.

• Директно свързване към TCP/IP мрежа с кабел или през WiFi;

• Сканиране на системата за откриване на инвертори FR-F800-

E в мрежата;

• Пълен достъп до инвертора за настройка на параметри и мо-

ниторинг;

• Качване и изтегляне на програма за PLC;

• Качване и изтегляне на набор от параметри.

Просто окабеляване и обработка на данни
Възможността да се стандартизира мрежата с индустри-

ален Ethernet опростява окабеляването и позволява същата сис-

темна инфраструктура да се използва за различни Ethernet-ба-

Честотни инвертори FR-F800 - E

с интегриран Ethernet

зирани протоколи. Това е изключително икономично и позволява

лесно обновяване на машините.

Гъвкав достъп
В допълнение към директната Ethernet връзка, през USB пор-

та на програмируемия контролер на Mitsubishi Electric може да

се свърже PC. Предлага удобна и позната среда на инженерите,

които извършват настройката на инвертора, както и на пер-

сонала по поддръжката.

Прогнозна поддръжка с FAG SmartCheck
Инверторът FR-F800-E предлага множество функции и въз-

можности, които допринасят за намаляване на времето на прес-

той и дават възможност за прогнозна поддръжка.

Директно свързване към вибрационен сензор

FAG SmartCheck
С FAG SmartCheck, който може да бъде свързан през Ethernet,

инверторът FR-F800-E предоставя информация за сензора, та-

ка че да може да се комбинират данните за скоростта с дан-

ните за вибрациите, за да се създаде по-ясна представа за със-

тоянието на машината.

Свързване към две мрежи
Когато е инсталирана опционална карта за свързване на ин-

вертора към определена индустриална мрежа като CC-Link или

Profibus, вграденият Ethernet интерфейс позволява FR-F800-E да

се свърже едновременно с това към друго устройство, като PC

за изпълняване на функции за управление на качеството. Двете

мрежи могат да работят паралелно.

www.akhnaton.biz

Честотни инвертори FR-F800 - E

с интегриран Ethernet

платена публикация
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ЕнвироХеми България с поредно участие на Вода София
ЕнвироХеми България традиционно участва и в тазгодишното издание

на международното изложение Вода София. Събитието, посветено на
технологиите за управление на води, се провежда между 27 и 29 март т.
г. в Интер Експо Център в София.

Посетителите на щанда на компанията (C5 в зала 1) имат възможност
да се запознаят с най-новите решения в областта на водоподготовката
и пречистването на индустриални отпадъчни води.

„Дейността ни е свързана и с редица услуги – консултации, планиране,
инженеринг на станциите, пилотни инсталации и планиране на разреши-
телните за строеж. Гамата на предлаганите от нас продукти и услуги се
допълва от цялостни решения за експлоатация на пречиствателни стан-
ции и мениджмънт на водите“, подчертават от ЕнвироХеми България.

Въвеждат нови цели за рециклиране и депониране на отпадъци в ЕС
Евродепутатите одобриха проект на ново законодателство в областта

на кръговата икономика, което поставя нови цели за рециклирането и
депонирането на отпадъци. До 2025 г. поне 55% от битовите отпадъци
(от домакинствата и търговския сектор) трябва да бъдат рециклирани.
Целта ще бъде увеличена до 60% до 2030 г. и 65% до 2035 г. Също така
до 2025 г. 65% от опаковъчните материали следва да бъдат рециклирани,
а до 2030 – 70%. Определени са и отделни цели за специфични опаковъчни
материали като хартия и картон, пластмаса, метал и дървесина.

Според проектното законодателство до 2030 г. държавите членки трябва
да гарантират, че депата не приемат никакви рециклируеми отпадъци.
Документът ограничава и процента депонирани битови отпадъци до мак-
симум 10% до 2035 г. Проектът ще бъде гласуван на пленарна сесия в
Страсбург между 16 и 18 април т. г., но неформално вече е одобрен от
Съвета на министрите.

ПУДООС финансира изграждането на пречиствателна станция в Борино
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната

среда (ПУДООС) отпуска безвъзмездна финансова помощ за реализацията
на проект „Интегрирана ВиК система и пречиствателна станция за от-
падъчни води (ПСОВ) на с. Борино, обл. Смолян“ – I етап. Договорът, под-
писан от изпълнителния директор на ПУДООС Ренета Колева и кмета на
община Борино Мустафа Караахмед, е на стойност над 2,9 млн. лв. Про-
ектът предвижда изграждане и реконструкция на 12 717 м канализационна
мрежа, реконструкция на около 12 133 м от силно амортизираната водо-
проводна мрежа и изграждане на пречиствателна станция. Поради големия
мащаб, проектът е разделен на три етапа, като първият включва рекон-
струкция на канализационна мрежа с дължина 4315 м и водопроводна мрежа
с дължина 2653 м.

Реализирането на проекта ще подобри условията за живот на населе-
нието чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна и кана-
лизационна инфраструктура, ще се ограничат загубите на вода по водо-
преносната мрежа и същевременно ще се постигне опазване на екологич-
ното състояние на района на града и повърхностните водни обекти от
замърсявания на непречистени отпадъчни води.
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Правителството одобри и предлага на Народното събрание да ратифици-
ра изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които
нарушават озоновия слой. Промяната въвежда мерки за поетапното ограни-
чаване на производството и употребата на някои флуоровъглеводороди (HFC),
които оказват въздействие върху климатичните изменения. С влизането в
сила на изменението от Кигали се предвижда да бъдат въведени лицензионни
системи за внос и износ на HFC, задължения за мониторинг и докладване на
количествата произвеждани и употребявани HFC, на емисиите на HFC-23,
където е приложимо, както и въвеждане от 1 януари 2033 г. на забрана за
търговия със страни, които не са ратифицирали промяната. Очаква се
изпълнението на изменението от Кигали на Монреалския протокол да спо-
могне за редуциране на производството и употребата на HFC с 80% за
развиващите се страни към 2045 г. и с 85% за развитите страни към 2036
г., като по този начин ще се предотврати с до 0,5°С затоплянето на
Земята до края на века.

Одобриха изменение на Монреалския протокол за веществата, нарушаващи
озоновия слой

България отбелязва ръст в рециклирането на отпадъци
През последните 5 години се наблюдава увеличение на дела на рецикли-

раните отпадъци, като през 2016 г. са рециклирани 917 хил. т битови
отпадъци или близо 32% от общото количество, съобщи зам.-министърът
на околната среда и водите Николай Кънчев по време на кръгла маса на
тема „Кръговата икономика – възможности за рециклиране“ в София.

Зам.-министърът информира, че страната е в челната тройка на ЕС по
ефективност на рециклирането на оловни акумулаторни батерии и отбе-
лязва трайна тенденция на увеличаване на количествата компостирани
биоотпадъци. България постига и заложените в европейското законода-
телство цели по рециклиране на специфични отпадъчни потоци – от опа-
ковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, МПС,
батерии и акумулатори. По време на събитието стана ясно, че тази го-
дина правителството предвижда изготвянето на национална стратегия
за кръгова икономика като предпоставка за по-нататъшно развитие на
секторите, пряко обвързани с управлението на отпадъците.

ДАМТН въвежда инспекция на язовири с дронове
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) обяви,

че планира да използва дронове при инспектирането на язовири на трудно
достъпни места, както и на водоеми с по-голям кубичен обем, особено през
зимните месеци. Модерната въздушна видеотехника ще спомогне за улес-
няване на проверките на съоръженията, за по-детайлното им целогодишно
наблюдение и за подобряване на контрола при извършването на тази дей-
ност, смятат от Агенцията. Във връзка с новия метод за инспекция бе
проведено и обучение за работа с въздушни камери на инспекторите на
ДАМТН. В него участие взеха служители от всички регионални отдели на
Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към
държавната агенция. Предстои всички регионални отдели на ДАТМН, от-
говарящи за сигурността на язовирните стени, да бъдат снабдени с про-
фесионални дронове и топографски карти, както и с термокамери за про-
следяване филтрацията на водата при извършването на инспекции.



8 брой 2/2018  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

накратко

ЕК предлага мерки за подобряването на качеството и достъпа до питейна вода
Европейската комисия предложи законодателни промени, насочени към

подобряването на качеството на питейната вода и достъпа до нея. Пра-
вото на достъп до ценни и качествени ресурси, включително вода, е един
принципите на Европейския стълб на социалните права, който бе едино-
душно одобрен от държавните глави и правителствените ръководители по
време на срещата на върха в Гьотеборг на 17 ноември миналата година,

припомнят от ЕК.
Целта на предложението за преразглеждане на законодателството в

областта от страна на Комисията има за цел да гарантира това право
за всеки гражданин на Европейския съюз и е в отговор на успешната граж-
данска инициатива „Право на вода“ (Right2Water). Кампанията събра 1,6

млн. подписа в полза на подобряването на достъпа до безопасна питейна
вода за всички европейци. Друга важна проектопромяна в законодател-
ството цели осигуряване на лесен достъп до информация (включително и
онлайн) за качеството на водата и водоснабдяването за питейни цели в
съответния район, за да могат потребителите да са сигурни в безопас-

ността на ресурса, който потребяват. От ЕК са изчислили, че новите
мерки могат да намалят потенциалните здравни рискове, свързани с пи-
тейната вода, от 4% до под 1%.

Представени са идейните проекти за ВиК съоръженията с финансиране по ОПОС
Идейните проекти за инвестиционните ВиК обекти, които е предви-

дено да бъдат финансирани с европейски средства по линия на Оператив-
на програма „Околна среда 2014 – 2020“, вече са представени. Тази ин-
формация бе оповестена от заместник-министъра на регионалното раз-
витие и благоустройството Малина Крумова по време на заседание на

Консултативния съвет в областта на проектирането, строителството,
инвестиционния процес, жилищната политика, енергийната ефективност,
регионалното развитие и стратегическото планиране. В рамките на кон-
султантските договори за изработването на регионални инвестиционни

проучвания се предвиждат по-детайлни анализи и предложения за техни-
чески решения, които да позволят финансиране и на по-малките агломе-
рации. Очаква се тези предложения да са факт до края на настоящата
година, стана ясно от думите на Крумова.

„Опитваме се да създадем устойчиви условия за планиране на ВиК сис-

темите и финансови инструменти, които да позволят адекватното финан-
сиране на отрасъла предвид факта, че ВиК инфраструктурата е недофи-
нансирана години наред. С него трябва да се създадат и условия за подо-
бряване на качеството на предоставяните услуги на социално поносими
цени“, подчерта още зам.-министърът по време на заседанието.

Карлсберг обяви резултатите по програмата си за устойчиво развитие за 2017 г.
Карлсберг Груп представи резултатите от изпълнението на обявената

през юни 2017 г. програма за устойчиво развитие „Заедно към нулевия
отпечатък“, чиито основни цели са постигането на нулев въглероден
отпечатък, елиминиране на отпадъчните води, и свеждане до минимум на

безотговорната консумация и инцидентите.
„Изминалата година беше важна за Карлсберг Груп, тъй като старти-

рахме новата ни програма за устойчиво развитие и поставихме нашите
най-амбициозни цели досега. Лично аз съм много горд от стъпките, които
предприемаме, за да отговорим на някои от глобалните предизвикател-

ства. А ние постепенно увеличаваме ефективността си и изграждаме
устойчивост по веригата за доставки“, заяви изпълнителният директор
на Карлсберг Груп Кийст Харт.

През м. г. Карлсберг спира да използва въглища в девет пивоварни в
Китай като част от целта си да премахне напълно използването на въгли-

ща като гориво до 2022 г. Друга стъпка за намаляване на въглеродните
емисии е превръщането на пивоварната Карслберг Швеция във Фалкенберг
в първата въглерод-неутрална пивоварна на Групата, която използва 100%
биогаз и зелена електроенергия. В световен мащаб компанията редуцира
въглеродните си емисии с 16% в сравнение с 2015 г., а 46% от необходи-

мата електроенергия се осигурява от възобновяеми източници. Карлсберг
Груп понижава и количеството на използвания воден ресурс с 6% от 2015
г. насам, достигайки средно потребление на вода от 3,1 хл вода за 1 хл
произведено пиво.
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   начимостта на дигитализаци-

ята за обществото нараства не-

прекъснато, като същевременно се

наблюдава и нова основна тенденция,

която може да промени веригите за

създаване на стойност и да доведе

до следващата индустриална рево-

люция. Това от своя страна популя-

ризира термини като големи маси-

ви от данни (big data), Интернет на

нещата (IoT) и кибер-физически сис-

теми (CPS).

Водната индустрия постоянно

търси възможности за адаптиране

към променените гранични условия,

както и за намиране на ефективни

решения за отговаряне на глобални-

те предизвикателства в областта.

Климатичните изменения и урбани-

зацията – само две от важните

движещи сили в сектора в световен

мащаб, непрекъснато увеличават

търсенето на изчерпващите се вод-

ни ресурси. Water 4.0 е концепция,

която отскоро се приема като бъде-

щето на водната индустрия. Но за

да се обясни какво точно представ-

лява тя, първо трябва да се разгле-

дат принципите на Industry 4.0.

Industry 4.0
Това е сборен термин за техно-

логиите и концепциите за организа-

ция на веригите за създаване на

стойност. Базирана на технологич-

ните концепции за кибер-физически-

те системи, Интернет на нещата

и Интернет на услугите, Industry 4.0

спомага за реализиране на визията

за интелигентния завод (Smart

Factory). В рамките на модулно струк-

турираните интелигентни фабрики

кибер-физическите системи наблю-

дават протичащите процеси, създа-

ват виртуални копия на физическия

свят и вземат децентрализирани

решения. Тези системи комуникират

и си сътрудничат помежду си, как-

то и с хората, в реално време посред-

ством Интернет на нещата. Благо-

дарение на Интернет на услугите

както вътрешните, така и междуор-

ганизационните услуги се предлагат

и използват от участниците във ве-

ригата на стойността. Концепция-

та Industry 4.0 се основава на шест

принципа:

n оперативна съвместимост – спо-

собността на кибер-физическите

системи (т. е. носещите устрой-

ства за работните детайли,

станциите за асемблиране и про-

дуктите), хората и интелигент-

ните фабрики да се свързват и да

комуникират помежду си чрез

Интернет на нещата и Интернет

на услугите;

n виртуализация – виртуално копие

на интелигентната фабрика,

създадено чрез свързване на сен-

зорни данни (от мониторинга на

физическите процеси) с виртуал-

ни и симулационни модели;

n децентрализация – способността

на кибер-физическите системи да

вземат решения сами;

n мониторинг в реално време –

възможност за събиране и анализ

на данни и незабавно предоставя-

не на изводи;

n ориентираност към услугите –

предлагане на услуги (на кибер-фи-

зически системи, хора и интели-

гентни фабрики) чрез Интернет

на услугите;

n модулност – гъвкава адаптация на

интелигентните фабрики към

променящите се изисквания на от-

делните модули.

Всички концепции от Industry 1.0 до

4.0 се отнасят за производствена-

та промишленост, която е сравни-

телно опростена – нещо се изработ-

ва и се сглобява, използвайки отдел-

ни части. Водната индустрия

всъщност е съвсем различна – неза-

висимо дали става дума за питейни

или отпадъчни води, те се пречи-

стват или за потребление от обще-

ството, или за връщане обратно в

околната среда.

Water 4.0 поставя дигитализаци-

ята и автоматизацията в центъра

на стратегия за ресурсно ефектив-

но, гъвкаво и конкурентоспособно уп-

равление на водите. Концепцията

включва същите основни характери-

стики и използва същите термини,

свързани с индустриалната револю-

ция Industry 4.0, като например мре-

жово свързване на машини, процеси,

системи за съхранение и ресурси, ин-

телигентни мрежи, Интернет на

нещата и услугите, и ги обединява в

системния контекст на управление

на водите.

При внедряването на Water 4.0

чрез кибер-физическите системи се

постига оптимално свързване на

виртуалните и реалните водни сис-

теми, като планирането, изгражда-

нето и експлоатацията се из-

вършват до голяма степен от со-

фтуера. Това позволява интелиген-

тното свързване на потребителите

на вода (селското стопанство, про-

мишлеността и домакинствата) и

компонентите от водните системи

в устойчива инфраструктура с окол-

ната среда и водоснабдителната

верига, следвайки холистичен подход

по веригата на добавената стой-

ност. Освен това Water 4.0 осигуря-

ва висока степен на прозрачност за

потребителите на вода, като по

този начин покрива настоящите

нужди и предоставя възможности за

устойчиви дейности в управлението

на водите.

З
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Water 4.0
В хода на дигитализацията ста-

ват достъпни все повече процедури,

инструменти и други ресурси, които

допринасят за нова ера в управлени-

ето на водите. Както и много други

отрасли, водната промишленост е в

състояние да усъвършенства допъ-

лнително бъдещата си конкурентос-

пособност чрез използването на

автоматизация в интелигентните

мрежи. Посредством засилено вне-

дряване на ИТ, сензори и приложения

за моделиране се създават възмож-

ности за по-добро разбиране на си-

стемите за управление на водите по

отношение на тяхната комплекс-

ност и степен на работа в мрежа,

демонстрирайки ги при процесите на

производство, ранно предупреждение

и вземане на решения. Интегриране-

то на планирането и оперативните

процеси с помощта на интелигентен

хардуер, софтуер и независим обмен

на информация – от потребителя до

отделни компоненти чак до водо-

снабдителната компания/оператора

на пречиствателна станция, става

все по-необходимо за постигането

на висока производителност и ресур-

сна ефективност.

Интернет на нещата и услугите

играят важна роля и за управлявани-

те в реално време системи, тъй

като благодарение на тях данните

за процесите и характеристиките,

свързани с водата, стават все по-

постоянни, достъпни и използваеми,

когато и където е необходимо. Ос-

вен това е възможно да се извърши

и допълнително свързване в мрежа с

други данни (например метеороло-

гични), за да се изготвят прогнози,

които могат да бъдат въведени в

управлението на процесите в съот-

ветните водни съоръжения.

Важна особеност на настоящия

етап на развитие както в Water 4.0,

така и в Industry 4.0, е сливането на

реалните и виртуалните модели в

кибер-физическите системи. Тази

фаза описва свързването на сензо-

ри, компютърни модели и контроле-

ри в реално време с действителни

водни системи с помощта на инте-

лигентни мрежи и интранет/интер-

нет. Тези системи комбинират про-

цесите, мерките и технологиите в

ИТ единица и включват класически,

доказани методи, както и нови, ино-

вативни подходи. Те могат да бъдат

реализирани както като централи-

зирани, така и като разпределени

решения. Единствената предпостав-

ка е наличието на обмен на данни и

информация, които се записват он-

лайн или се въвеждат и извеждат

офлайн (ръчно), на дигитален модел

на определената система, както и

на взаимодействие между виртуал-

ната и реалната система.

Имайки предвид всичко това,

Water 4.0 не е конкретна технология

и за нея не съществува строга де-

финиция. По-скоро Water 4.0 е взаи-

модействието на иновативни, на-

стоящи и бъдещи мрежови техноло-

гии, в които водата се разглежда

като природен ресурс, продукт или

суровина, с цел устойчиво управле-

ние, използване и намаляване на рис-

ка, като същевременно се вземат

предвид интересите на всички пре-

ки и косвени потребители и заинте-

ресовани страни.

Свързването в мрежа на контрол-

но-измервателни системи с решения
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за анализ и моделиране на данните

води до получаване на информация,

която подпомага или дава основа за

вземането на решения, прилагането

на мерки и следенето на функциони-

рането им във водната система. В

допълнение, събраната с времето

информация може предостави нови

начини за осигуряване на по-ефектив-

но използване на водата в различни-

те области на приложение. Това

превръща Water 4.0 в холистичен

подход, който оценява цифрови дан-

ни и ги използва за изготвяне на

прогнози, разчитайки на данни и от

други технически области, като по

този начин дава възможност за взе-

мането на устойчиви решения. Кон-

цепцията Water 4.0 не е статична, а

следва техническите разработки и

използва новите предоставени

възможности. Подходът е фокусиран

предимно върху цялата система и

сравнението между виртуалните и

реалните водни системи, и в по-

малка степен върху иновативни

отделни елементи.

Предизвикателства
Реализирането на концепцията

Water 4.0 (интелигентната водна

индустрия или просто ефективната

експлоатация на водните съоръже-

ния), която е от съществено значе-

ние за бъдещето на сектора, може

да се постигне чрез прилагане на

основните принципи на Industry 4.0.

Пред успешното прилагане на подхо-

да обаче има няколко бариери, които

трябва да бъдат отчетени не на

ниво компания, а на ниво индустрия

като цяло.

Първата от тези бариери е

свързана с комуникационните про-

токоли – досега в по-голямата си

част водната индустрия работи

основно с аналогови сигнали и

Profibus при по-големите инстала-

ции, а бъдещите концепции са насо-

чени повече към Ethernet. Втората

е киберсигурността, която се пре-

връща във все по-належащ въпрос.

Гарантирането на пълна сигурност

е абсолютно задължително за всич-

ки, използващи облачни или IoT сре-

ди. Проблемът става още по-важен

и актуален с оглед на минали хакер-

ски атаки и възможността за нови

такива. Хакерска атака, свързана

например с промяна на нивата на

химикалите, може да има сериозно

въздействие върху клиентите на

водоснабдителните дружества или

околната среда.

Третото предизвикателство

пред реализирането на концепцията

е качеството на инструментите и

данните и елиминирането на ситу-

ации, в които са налични много дан-

ни, а липсва извлечената полезна

информация. Водната индустрия

разполага с разнообразие от инст-

рументи, генериращи огромно коли-

чество данни, които обаче невина-

ги предоставят основа за предпри-

емане на необходимите действия.

Затова следва да се премине към

подход, който осигурява наличието

на богата и точна информация, но в

разбираем и лесно достъпен формат.

Това, разбира се, налага закупуване-

то, инсталирането, управлението и

правилната поддръжка на подходящо-

то оборудване. Това невинаги е така

в съвременната водна индустрия,

тъй като стойността на данните

и информацията е относително нис-

ка.

Water 4.0 предлага огромен потен-

циал за оптимизиране на управлени-

ето на водните инфраструктурни

системи и за постигане на още по-

ефективно използване на ресурсите

(например на енергия, вода, персо-

нал), съчетано с подобрена сигур-

ност на услугите по водоснабдява-

не и третиране на отпадъчните

води.

Първоначалните проучвания показ-

ват, че ключовият момент в изграж-

дането на мрежи и автоматизация-

та на водната инфраструктура е

свързан с образованието, обучение-

то и уменията на целия персонал,

участващ в създаването на стой-

ност. За да се отговори на новите

изисквания, следва да се установи

какви точно умения са необходими и

как да се развият знанията на уча-

стващите страни.

В бъдеще както опитният, така

и новоназначеният персонал ще се

нуждаят от подготовка, за да могат

да се справят с новата ситуация, а

образованието и обучението ще

трябва да се съсредоточат върху

актуалните предизвикателства.

Въвеждането на ново технологично

оборудване и модернизирането на

системите ще трябва да бъде съпро-

водено от подходящото обучение на

служителите, съобразено с новите

изисквания.

Реализирането на Water 4.0 е ево-

люционен процес – съществуващите

основни технологии и опит трябва

да бъдат адаптирани към специал-

ните нужди на водната индустрия,

особено в международно отношение.

В същото време е необходимо да се

прилагат иновативни решения и

едновременно с това да се използва

пазарният потенциал.
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     а територията на Европейс-

кия съюз функционират над 50 000

пречиствателни станции за отпадъ-

чни води (ПСОВ), от които се гене-

рират общо около 7,9 милиона тона

утайки. Тези отпадъци се оползот-

воряват основно в селското стопан-

ство или се депонират, а сравнител-

но малко количество се изгаря с цел

получаване на енергия. Образуване-

то на утайки от пречиствателни

станции за отпадъчни води не може

да бъде избегнато, а тъй като стан-

дартите за качество на третира-

ните води стават все по-строги, то

неизбежно техните количества ще

нараснат. Въпреки че съществуват

редица технологии за редуциране на

теглото им (уплътняване, обезвод-

няване, сушене, унищожаване на лет-

ливи твърди вещества), техните

количества все пак не могат да

бъдат сведени до минимум. Основен

проблем при тяхното третиране е

как да се намали високото им вла-

госъдържание, което при суровите

утайки варира между 92 и 99%, като

водата е свързана добре с твърди-

те частици.

Сушене
Ефективен метод за намаляване

на водното съдържание в утайките,

генерирани от пречиствателните

станции за отпадъчни води, е суше-

нето. Този подход осигурява редуци-

ране на водното съдържание до ня-

колко процента. Критичен фактор

при прилагането на метода е коли-

чеството консумирана енергия, не-

обходима за провеждане на процеса.

За изсушаването на уплътнена утай-

ка от 25 до 90% сухо вещество се

изразходва топлинна енергия в по-

рядъка на 70-80 kWh за 1 kg изпарена

вода. Сушенето се извършва при

различни температурни диапазони.

При относително високи температу-

ри на сушене (>300°C) е необходимо

да се внимава в парите да не се

формират органични съединения

като диоксини и фурани. Отделяне-

то на неприятно миришещи веще-

ства също е неизбежно в повечето

случаи, а съществува и риск от

възникване на прахови експлозии. От

друга страна, нискотемпературно-

то сушене по метода на тънкослой-

ното разстилане (температури

малко над 100°C) се е утвърдило като

ефективен метод, тъй като генери-

раните под формата на рула утайки

се съхраняват лесно и при процеса

се отделят по-малки количества

прах и пари.

Желаната степен на обезводнява-

не се постига чрез подходящо управ-

ление на процеса на сушене. Критич-

ната стойност на влагосъдържание

е около 60%, като тя трябва да се

избягва поради лепливия ефект, кой-

то води до запушвания. Допълнител-

но обезводняване след изсушаването

се прилага само, в случай че после-

дващите системи за оползотворява-

не на утайките изискват промяна на

консистенцията или структурата,

както и висок процент на остатъ-

чното сухо вещество. Крайният

продукт е под формата на прах или

пелети.

Основните цели на сушенето на

утайките от пречиствателни стан-

ции за отпадъчни води са елимини-

ране на водата от тях, редуциране

на обема им (приблизително 4-5

пъти) и стабилизиране, за да се

намалят транспортните разходи и

да се улесни съхранението. Изсуша-

ването повишава калоричността на

утайките, така че те могат лесно

да се изгарят, без да се добавя допъ-

лнително гориво. Третираните по

този начин утайки не съдържат

патогенни организми и се отличават

с подобрена структура, което улес-

нява разпръскването им от селско-

стопанското оборудване и ги пре-

връща в почвен подобрител с висо-

ка пазарна стойност.

Технологии за сушене
Съществува голямо разнообразие

от технически решения за съоръже-

ния за сушене. Те се класифицират в

зависимост от метода за осигуря-

ване на топлина на частиците от

утайката. По този показател сушил-

ните могат да бъдат разделени на:

конвективни (барабанни), в които

утайката встъпва в директен кон-

такт със сушилния елемент (напри-

мер горещ въздух); контактни (с

тави и със слоеве), в които утайка-

та има контакт само с горещата

повърхност, която се загрява от

другата страна; хибридни конвек-

тивно-контактни; инфрачервени

сушилни с използване на инфрачерве-

но лъчение или високочестотни

токове. Барабанните и конвективни-

те сушилни са особено ефективни за

сушене и стабилизиране на утайки-

те под формата на гранулат.

Съоръженията за директно изсу-

шаване се делят на: пневматични

сушилни, ротационни или барабанни

сушилни, сушилни с флуидизиран слой.

Работният принцип на този тип

сушилни обикновено се основава на

висока температура, поради което

често има проблеми с генерирания

от утайките прах, създаващ риск от

взрив. Необходимо е осигуряването

и на оборудване за опазване на каче-

ството на въздуха и отстраняване

на лошо миришещите вещества.

Сред основните недостатъци на

директните сушилни е значително

по-голямата степен на замърсяване

на въздуха (прах и летливи съедине-

ния) и необходимостта от рецирку-

лация на суха утайка (в зависимост

от нивото на обезводняването й).

Н
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Освен това използването на конвек-

тивни сушилни е скъпо.

Към индиректните сушилни се

включват сушилните с лопатки, дис-

ковите сушилни и многоетажните

сушилни. Като предимства на тези

съоръжения могат да се посочат

пониженият риск от отделяне на

миризми и прах, намаленото замърся-

ване на въздуха и липсата на необхо-

димост от рециркулация на суха

утайка. Основният недостатък на

този тип сушилни е фактът, че те

са с по-ниска икономическа рентабил-

ност от директните. Те също така

имат ограничена ефективност на

сушене и обикновено периодът на

задържане на утайките е дълъг. Из-

борът на съоръжение за сушене на

утайките от пречиствателни стан-

ции зависи от типа им и от начина

на последващото им използване.

Видове сушилни
Лентовите сушилни са подходящи

за малък до среден капацитет на из-

парение, като могат да използват

отпадна топлина с температури над

90°C и налягане на парата под 6 bar.

Системата за изсушаване гранулира

обезводнената утайка в смесител с

продукт, който вече е изсушен. Така

полученият влажен гранулат се раз-

пределя равномерно върху лентата в

сушилнята чрез специално разработен

захранващ модул. Равномерният слой

материал върху ремъка създава опти-

мални условия за разпределението на

изсушаващия въздух. Това, от своя

страна, е необходимо за равномер-

ното нагряване и сушене на утайки-

те. Слоят от материал върху лента-

та представлява филтърна среда за

преминаване на постъпващия отго-

ре въздух, което предотвратява

увличането на прах. Ниската темпе-

ратура на изсушаващите газове (под

150°C) и ниското съдържание на прах

в системата способстват за безо-

пасна експлоатация. Изсушеният

материал не е изложен на механич-

но натоварване по време на сушене-

то и бива охладен преди отстраня-

ването му от сушилнята.

Технологията на лентовите су-

шилни е сравнително проста и ико-

номически изгодна, тъй като се из-

ползва отпадна топлина с ниска

температура. Друго предимство на

метода е високото качество на про-

дуктите, независещо от вариращи-

те свойства на утайките. Това е

постижимо поради възможността за

променливо захранване, модулната

структура и простата конструкция,

както и високата достъпност.

Сушилните с флуидизиран слой

могат да се използват за средни до

големи изпарителни мощности, ако

са осигурени нагряваща среда с тем-

пература над 180°C и пара с наляга-

не над 6 bar. Te служат за сушене на

обезводнени утайки, работейки в

режим на затворена циркулация на

инертния газ. Цялата топлина, необ-

ходима за изпарението на водата, се

подава в сушилнята чрез топлооб-

менници, т. е. без да има директен
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контакт между топлоносителя и

продукта. Обезводнената утайка се

изпомпва директно в сушилнята с

флуидизиран слой без предварител-

но смесване, раздробява се механич-

но и след това се смесва с вече сухия

гранулат. Благодарение на отлични-

те условия за топло- и масопренос

във флуидизирания слой утайката се

изсушава в продължение на много

кратко време при температура от

85°С до над 90% съдържание на сухо

вещество. Сушилните с псевдоки-

пящ слой използват отпадна топли-

на от промишлени процеси, но също

така и първична енергия. В същото

време, при работа при температу-

ра от 60°C отпадната топлина може

също да се оползотвори.

Предимствата на технологията

включват: захранване на утайки без

сух гранулат, което осигурява зна-

чителна гъвкавост при адаптация

към различни свойства на утайките;

високо ниво на безопасност, дължа-

що се на факта, че сушенето проти-

ча в среда от инертен газ; възмож-

ност за автоматизация на процеса;

висока топлинна ефективност пора-

ди затворените газови контури;

малък обем на отпадъчните газове.

Утайките от пречиствателни

станции за отпадъчни води с повече

от 90% съдържание на сухо вещество

са органичен материал, който е за-

палим и при определени условия –

потенциално взривоопасен. Работа-

та в условията на среда от инертен

газ гарантира безопасна експлоата-

ция на съоръжението във всичките му

режими (стартиране, изключване,

стационарен, нарушен режим).

Топлината за сушене на обезвод-

нените утайки се взема изцяло от

генерирания от тях газ. Той се из-

ползва за подгряване на сушилнята

с флуидизиран слой с ефективност

над 90% в съвременните инсталации

за изгаряне. В същото време тези

сушилни могат да осигуряват и

топлинна енергия за загряване на

биореактори. В етапа на сушене се

получава ценен продукт– сух грану-

лат, който намира приложение като

заместително гориво при производ-

ството на цимент или в работещи-

те на въглища електроцентрали,

поради калоричната му стойност,

сравнима с тази на лигнита, и него-

вите въглерод-неутрални свойства.

Предимства за операторите на

пречиствателни станции са: значи-

телното редуциране на остатъчни-

те вещества, напускащи станцията;

липсата на допълнителни разходи за

топлинна енергия, необходима за

сушене; екологосъобразна концепция

за опазване на ресурсите (чрез на-

маляване на предвидените за транс-

портиране утайки) и получаването

на заместително гориво.

Барабанните сушилни предоста-

вят възможност за едновременно

сушене и гранулиране, и се използват

за средни до големи изпарителни

мощности с помощта на природен

газ, биогаз и др.

Барабанното сушене е един от

най-старите методи за изсушаване

на утайки от пречиствателни стан-

ции за отпадъчни води. Обезводне-

ната утайка се разбърква в смеси-

тел до съдържание на сухо вещество

от приблизително 60% с материал,

който вече е изсушен. Предварител-

но гранулираният влажен материал

се подава към барабана през три

входни отвора. Преминаващият през

барабана горещ газ увлича предвари-

телно гранулираната утайка и

съдържащата се в нея вода се изпа-

рява. В бавно въртящия се барабан,

изграден от концентрични цилиндри,

продуктът се оформя като гранулат

благодарение на постоянното

въртеливо движение.

Технологията се отличава с нис-

ка енергоконсумация поради специал-

ната конструкция на барабана. При

експлоатация, поради частичния

вакуум в сушилната система, почти

не се отделят миризми. Благодаре-

ние на затворения контур за цирку-

лация на въздуха, обемът на отрабо-

тения газ е малък. Съоръженията са

с дълъг експлоатационен живот,

дължащ се на издръжливите компо-

ненти и компактната конструкция.

Крайният продукт е със съдържа-

ние на сухо вещество 92-95%, до

голяма степен не отделя прах и е

стабилен под налягане. Той е равно-

мерно изсушен, лесен за съхранение

и дозиране, с отлични свойства и

особено подходящ за използване като

почвен подобрител.

Електрическият ток за работа на

инсталацията се доставя от газов

мотор, работещ като когенерацион-

но устройство, а топлинната енер-

гия за изсушаване в барабана се

осигурява от отработения въздух на

двигателя. Ефективното възстано-

вяване на топлината е много важен

фактор. Интегрирането на комбини-

рано производство на топлинна и

електроенергия намалява емисиите

на въглероден диоксид и отработен

въздух с до 20% поради директното

използване на отпадъчни газове.

Предимства на барабанните су-

шилни са фактът, че не е необходим

директен контакт между отработе-
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ните газове от когенерацията и

системата за сушене, което води до

опростено управление на безопасно-

стта, както и осигуряването на

възможност за ефективно възстано-

вяване на топлината.

Местоположение на
сушилните

Разполагането на едно съоръже-

ние за сушене на утайки е много

важен въпрос, особено от икономи-

ческа гледна точка, поради което

следва да бъде добре обмислено. Има

три варианта, които могат да

бъдат приложени:

n на територията на всяка пречи-

ствателна станция за отпадъчни

води да има инсталация за сушене

на утайки, като се извършва и

предварителна обработка, т. е. су-

шилното съоръжение да е

продължение на линията за трети-

ране;

n централно съоръжение за сушене

на утайки, което е общо за някол-

ко пречиствателни станции. При

този вариант се налага третира-

нето на много по-големи количе-

ства утайки в сравнение с тези,

получаващи се само от една пре-

чиствателна станция;

n мобилна станция за сушене на

утайки.

При разполагането на сушилните

на територията на всяка пречиства-

телна станция за отпадъчни води се

елиминира нуждата от оборудване за

транспортиране на мокрите утай-

ки до сушилната инсталация и за

опаковане или съхранение на големи

количества от тях. Друго важно

предимство на това решение е

възможността за връщане на пари-

те от сушилните в инсталациите за

третиране. Недостатък са сравни-

телно високите инвестиционни и

експлоатационни разходи.

Енергопотребление и
разходи за сушене

При сравняване на общите разхо-

ди за различните варианти за тре-

тиране на утайки от пречиствател-

ни станции за отпадъчни води чес-

то най-добрият вариант е сушене-

то. Вземащите окончателното ре-

шение трябва да отчетат не само

икономическите фактори, но и дру-

ги като надеждност, лесно обслуж-

ване на инсталациите, съхранение и

транспорт на утайките, както и

ползите за околната среда.

Консумацията на енергия при про-

цеса на сушене на утайки до голяма

степен зависи от влагосъдържани-

ето им. Енергопотреблението сил-

но зависи и от техническите харак-

теристики на сушилните съоръже-

ния като: тип сушилня; метод за

възстановяване на топлината; свой-

ствата на утайката. Тъй като топ-

линното сушене на утайките изиск-

ва значително количество енергия,

се препоръчва използването на био-

газ, енергия от изгаряне на утайки

или отпадъци, или друга отпадна

енергия, за да се намали количество-

то изкопаеми горива, необходими за

генерирането на топлината за осъ-

ществяване на процеса.
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     иоразградимите отпадъци от

паркове и градини и хранителните и

кухненски отпадъци от домакинства-

та, ресторантите, сектора на кетъ-

ринга и търговията се класифицират

като биоотпадъци. Най-значимата

заплаха за околната среда, свързана

с този вид отпадъци, е генериране-

то на метан при разлагането им в

депата. Очаква се този проблем да

бъде ограничен в голяма степен на

територията на държавите членки на

ЕС с изпълнение на задължението по

Директива 1999/31/ЕО за намаляване

на депонираните биоотпадъци до 35%

от нивата през 1995 г.

Нормативният документ не пре-

доставя предписания за специфични

методи за третиране на отклонени-

те от депата отпадъци. Най-съще-

ствената полза от прилагането на

подходящо управление на хранител-

ните и зелените отпадъци е получа-

ването на компост с добро качество,

който може да бъде използван като

почвен подобрител, или на биогаз.

Компостиране
Процесът се дефинира като био-

логичното разлагане на биоразгради-

мите твърди отпадъци при контро-

лирани, предимно аеробни условия, до

стабилно състояние, предоставящо

възможност за екологосъобразно

съхранение и приложение в земеде-

лието. За осъществяването на про-

цеса, освен микроорганизми – бакте-

рии, гъби и актиномицети, е необхо-

димо да бъдат осигурени и опреде-

лени стойности на работните пара-

метри – температура, pH, влажност,

размер на частиците. От съществе-

но значение са и съдържанието на

макро- и микронутриенти, съотно-

шението въглерод/азот (C/N) и ско-

ростта на аерация.

Въпреки че няма строго определе-

ни граници, процесът може да бъде

разделен условно на три етапа –

консумация на наличните захари от

бактериите, съпроводена с бързо

повишаване на температурата; раз-

граждане на целулозата от бакте-

риите и актиномицетите; разлага-

не на по-трудно разградимите лиг-

нини от гъбите при охлаждане на

компоста. При компостиране в ат-

мосферата се отделят следните

емисии:

n прах и газови емисии като въгле-

роден диоксид (в най-голяма сте-

пен), както и амоняк, метан и

летливи органични съединения (ня-

кои от които могат да са в резул-

тат от използването на биофил-

три с дървесни материали);

n биоаерозоли – предимно при об-

ръщането на компостираните

материали;

n миризми – те могат да бъдат кон-

тролирани чрез биофилтри при

провеждане на процеса на закрито.

Откритите системи за уиндроу

компостиране представляват ниско-

технологично решение, изискващо

минимални инвестиции по отношение

на оборудване. По време на активна-

та фаза на компостиране суровинни-

те материали се натрупват на дълги

купчини с малка височина, след което

се оставят за определен период от

време за узряване на компоста.

Все по-често обаче този метод се

използва само за зелени отпадъци.

Тенденцията е към използване на

високотехнологични реактори за

съвместно компостиране на хра-

нителни отпадъци и други фермен-

тиращи материали.

В допълнение към откритото уин-

дроу компостиране е налична широ-

ка гама други технологии за произ-

водството на компост. Тя включва

реактори, тунели и статични купчи-

ни. По-интензивните от тези тех-

нологии се прилагат предимно за т.

нар. проблемни биоразградими от-

падъци, например утайки от пречи-

ствателни станции за отпадъчни

води (ПСОВ) и хранителни отпадъ-

ци. При тези методи е възможно по-

високо ниво на контрол на процесни-

те параметри, с което да се постиг-

не елиминиране на патогенните

микроорганизми. Също така начална-

та фаза на разграждане може да

протече за по-малък период от вре-

ме в сравнение с уиндроу системи-

те, което е важно, когато се изис-

ква бърза обработка на отпадъците.

Всички технологии обаче включват

фаза на зреене на компоста, чиято

продължителност варира в зависи-

мост от използвания метод и изис-

кванията за качество на крайния

продукт. Обикновено, за постигане

на много висока степен на узряване

на компоста този етап продължава

от 90 до 120 дни.

Процесни параметри при
компостиране

Процесът на компостиране в по-

малка или голяма степен се повлия-

ва негативно от температури над

65°C. Причината за това е, че висо-

ката температура или забавя дей-

ността на микроорганизмите, или ги

убива, освен ако не са термофилни.

Вследствие на това в съвременна-

та практика е прието, че трябва да

се избягват температури над 60°C.

Стойността на pH на компости-

раната маса обикновено варира с

времето, като при началото на про-

цеса се наблюдава спад поради син-

тезирането на органични киселини.

Б
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Впоследствие pH нараства до около

9, което отразява използването на

киселините от микроорганизмите.

Тъй като първоначално ниската

стойност на pH не инхибира микро-

организмите, не е желателно да се

прилага буфериране, тъй като то

може да има негативен ефект върху

процеса. Например използването на

калциева основа може да доведе до

загуба на амонячен азот при отно-

сително повишените температура

и pH с напредването на процеса на

компостиране. В някои случаи обаче

добавянето на този химикал може да

подобри физичното състояние на

компостираната маса, изпълнявайки

функцията на влагоабсорбент.

Важна характеристика на компо-

стирането е тясната връзка между

влагосъдържанието на биоотпадъци-

те и аерацията – особено при уинд-

роу компостирането. В основата на

тази връзка е фактът, че главният

източник на кислород за микробните

популации е въздухът в порите на

субстрата, където се задържа и

свободната влага. Затова следва да

се постигне баланс между влагосъ-

държанието и наличния кислород.

Когато компостирането се провеж-

да в реактори, влагосъдържанието

не е от толкова критично значение

за аерацията, тъй като при тези

системи отпадъците се разбъркват

механично и почти непрекъснато.

Влагосъдържанието на субстрата

трябва да се поддържа над 40-45%,

тъй като под 12% микробиалната

активност спира.

Един от най-важните параметри

за процеса е C/N съотношението.

Теоретично то трябва да е 25/1, тъй

като въглеродът е много по-необхо-

дим на микроорганизмите, отколко-

то азотът. Високи стойности на

съотношението могат да бъдат

регулирани чрез добавянето на от-

падъци с по-високо азотно съдържа-

ние или ако е икономически целесъ-

образно – на азотен тор като кар-

бамид или амониев сулфат.

Анаеробно разграждане
Третирането на зелени и храни-

телни отпадъци чрез контролирано

анаеробно разграждане трансформи-

ра органичната материя в биогаз и

твърд продукт – дигестат. Анаероб-

ното разграждане се прилага и в

индустрията за отпадъци с много

висока стойност на химичната по-

требност на кислород (ХПК), както

и за утайки от ПСОВ. Получаването

на биогаз от процеса е едно от ос-

новните му предимства – той е

възобновяем енергиен ресурс, който

може да се използва за производство

на електрическа и топлинна енергия

или да се оползотвори като гориво

(газообразно или втечнено).

Анаеробното разграждане е сло-

жен биохимичен процес, който включ-

ва бактериалното разлагане на био-

отпадъците в отсъствието на кис-

лород. В процеса се различават 4

фази. В първия етап, хидролиза, по-

лимерните компоненти на отпадъци-

те (въглехидрати, протеини, мазни-

ни) се разграждат до съединения с

по-малка молекулна маса (аминокисе-

лини, захар и мастни киселини). По

време на тази фаза се отделя и во-

дород, който може да се използва

директно за формирането на метан.

Получените междинни продукти

продължават да се разграждат по
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време на втория етап, ацидогенеза

(ферментация), до летливи мастни

киселини, въглероден диоксид и водо-

род. Процесът продължава с фазата

на ацетогенеза, в която междинни-

те продукти от предходния етап се

превръщат в оцетна киселина, водо-

род и въглероден диоксид. В после-

дния етап, метаногенеза, микроор-

ганизмите формират метан и въгле-

роден диоксид.

В процеса въглеродът от отпадъ-

ците се превръща предимно в метан

и въглероден диоксид, след което се

отделя като биогаз. Той може да

бъде изгорен в котел за получаване

на топлинна енергия или в системи

за когенерация. Биогазът може да

бъде модифициран и в биометан чрез

отстраняването на въглеродния

диоксид, след което да бъде подаден

в газоснабдителната мрежа или да

бъде оползотворен като гориво за

превозни средства.

Описание на процеса
Основните променливи при анае-

робното разграждане са методът за

осъществяване на контакт между

отпадъците и микроорганизмите, и

влагосъдържанието на отпадъците.

Процесът започва с приемане на пред-

видените за третиране биоотпадъ-

ци, претеглянето им и записването

на характеристиките и количество-

то им. Дизайнът на приемната зона

се определя от вида на субстрата,

контрола на атмосферното замърся-

ване и хигиенните изисквания.

С цел подобряване на процеса на

разграждане наличните в отпадъч-

ния поток материали като пластма-

са, (включително биоразградими

торбички), метали и други едрогаба-

ритни елементи се отстраняват.

Следва редуциране на размера на

частиците за получаване на хомоге-

нен материал, което подпомага ана-

еробното разграждане и улеснява

преработката. Намаляването на

размера на частиците може да се

осъществи чрез мелници, шредира-

щи машини и др.

За да се подобри разграждането

на отпадъците и да се загрее суб-

стратът, отпадъците могат да

бъдат подложени на предварително

аеробно разлагане за период от 2 до

4 дни. Този етап може да се проведе

директно във ферментаторите или

в отделни съоръжения, например

тунели за компостиране, оборудва-

ни със системи за аерация за нама-

ляване на емисиите на миризми и

биоаерозоли. Загретият материал

спомага за понижаване на количе-

ството енергия, необходимо за под-

гряване на анаеробния реактор.

Като междинен етап след меха-

ничната обработка и преди подава-

нето на отпадъците в реактора

може да се приложи и термично раз-

лагане. То подобрява разградимост-

та на субстрата, което може да

доведе и до по-висок добив на био-

газ. Този процес се използва предим-

но за трудно разградими биоотпадъ-

ци с високо съдържание на фибри и

лигнин.

В зависимост от работната тем-

пература и процента сухо вещество

в реактора се различават няколко

вида системи за анаеробно разграж-

дане – термофилни (55°C), мезофил-

ни (40°C), сухи (15-40% сухо вещество)

и мокри (сухото вещество е под 15%).

Прието е, че колкото по-висока е

температурата, толкова по-бързо

протича процесът. Термофилният

процес обаче може да се контролира

по-трудно и изисква повече енергия

за загряване на субстрата и компен-

сиране на големите топлинни загуби

от резервоарите.

Влагосъдържанието и разградимо-

стта на отпадъците са много важ-

ни фактори при избора на технология.

Например кухненските отпадъци,

които могат да бъдат с прекалено

висока влажност, за да бъдат компо-

стирани, могат да са отлична суро-

вина за анаеробно разграждане. Про-

веждането на термофилен процес се

изисква и когато субстратът е с

високо съдържание на мазнини.
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Vibrowest има повече от 45 години опит в

технологиите за пресяване. Машините на

компанията са изключително издръжливи и

надеждни, като постигат високo нивo на про-

изводителност. Vibrowest предлага производ-

ство на персонализирани машини, включващи

всяка от следните характеристики: конст-

рукция от въглеродна стомана; конструкция

от неръждаема стомана AISI 304; конструк-

ция от неръждаема стомана AISI 316; ATEX

сертификация; FDA IQ-OQ съвместимост;

сертифициране по GMP; елементи от

неръждаема стомана влизащи в контакт с ма-

териала; залепени или заварени контактни

елементи, отговарящи на вашите изисквания.

Вибрационните сита и сепаратори

Vibrowest имат многобройни приложения в

хранителнo-вкусовата промишленост, като

най-често използваните модели са следните:

Кръгло вибрационно сито MR
Вибрационното сито се използва за сепа-

риране, класифициране, отсяване на едрите

фракции, обезпрашаване и селектиране на

прахове и течности. Серията MR има способ-

ността да отделя твърди от течни матери-

али и да обработва сухи фракции. Размерите

на частиците, които могат да бъдат сепа-

рирани, са от 51 до 0,033 mm (номер на сито

400). В една машина могат да се извършат

до 5 сепарирания с 4 сита едно върху друго.

Стандартните размери на моделите са от

440 до 1800 mm. Опростената инсталация

прави модел MR лесен за включване към ва-

шата производствена линия. Подмяната на

ситата също става бързо и лесно. Към ма-

шината може да се добави допълнително обо-

рудване, което да подпомогне справянето с

проблемни материали или да увеличи произ-

водителността - система за предотвратя-

ване запушване на мрежата на сито, звездо-

видни четки, система за почистване на мя-

сто (Clean-in-place, CIP) и иновативна систе-

ма за почистване с ултразвук.

Индустриални сита Vibrowest - надеждност

и ефективност на високо ниво

Правоъгълен сепаратор VR
Правоъгълните сита от серия VR се произ-

веждат по поръчка, за да отговорят на ваши-

те спецификации. Те са алтернатива на кръгли-

те сита, когато е необходима висока произво-

дителност. Правоъгълните сита VR се предла-

гат в изпълнение както от неръждаема, така

и от въглеродна стомана. Може да се осъще-

стви отделяне на прахове и гранули с до чети-

ри сепарирания. Като допълнителен бонус пра-

воъгълното сито VR може да се използва за

транспортиране на материал от една точка

до друга, като има възможност сепарирането

да се извърши по време на транспортирането.

Серията машини VR са известни със своята

опростена и надеждна работа.

Система за контролно
пресяване MSC

Компактен кръгъл вибро сепаратор с

малка височина, използван за безопасно и

контролно пресяване на прахове и течности

чрез отстраняване на по-едрите примеси.

Централно разположените входен и изходен

отвор на ситото са предназначени да осигу-

рят висока производителност в хранително-

вкусовата, химическата, фармацевтичната

и други индустрии.

Вибрационна пресевна
система WESTON

Високоефективно сито за контролно преся-

ване на всякакъв вид продукти. Ситото е под-

вижно (на колела), което позволява да бъде

използвано в няколко производствени линии.

AUWA Рисайклинг България ЕООД

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

www.auwa.at

Корпусът е изработен от чугун, а всички час-

ти, които са в контакт с продукта, са изпълнени

от неръждаема стомана AISI 304 или 316.

Приложения за храни
Машините Vibrowest са подходящи за различ-

ни процеси в хранително-вкусовата промишле-

ност. Те се предлагат в неръждаема стомана

клас 304 или 316 за приложения, включващи

директен контакт с хранителни продукти.

Прикрепването на мрежата се осъществява с

лепила, сертифицирани за контакт с храна. За

да се отговори на изискванията на клиентите,

се предлагат и варианти със заварени мрежи.

Ситата Vibrowest изпълняват функциите по

прахоулавяне, разделяне на течности и твърди

частици и сепариране на сухи материали, кое-

то е от съществено значение в съвременното

хранително/вкусово производство. Те са проек-

тирани и произведени по поръчка, за да отго-

ворят на вашите изисквания, което гарантира

лесна инсталация във вашето производствено

предприятие. Високата производителност,

дълготрайността, лесната поддръжка и дълги-

ят срок на експлоатация са отличителни чер-

ти на машините Vibrowest.

За предложения, съобразени с вашите кон-

кретни изисквания - свържете се с AUWA.

Индустриални сита Vibrowest - надеждност

и ефективност на високо ниво
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 енерираните от промишлената

дейност отпадъчни газове се тре-

тират по технологии, които позво-

ляват тяхното регенериране и опол-

зотворяване в първоначалния или в

друг процес като суровина или енер-

гиен носител. Други методи осигу-

ряват понижаване на концентраци-

ята на замърсителите.

Скруберните системи са група

съоръжения за контрол на замърся-

ването на въздуха, които намират

приложение за отстраняване на пра-

хови частици и/или газове от инду-

стриални отпадъчни потоци. Тради-

ционно терминът се употребява за

пречиствателни съоръжения, в кои-

то за „отмиването“ на нежеланите

компоненти се използва течност. В

последните години обаче обхватът

на понятието се разшири, описвай-

ки и системи, в които в отпадъчния

газов поток се впръсква сух реагент

или суспензия за отстраняване на

киселинните газове. Скруберите

също така могат да бъдат използ-

вани за възстановяване на топлин-

ната енергия от горещи отпадъчни

потоци посредством процес на кон-

дензация.

Мокро пречистване
Мокрото пречистване (или абсор-

бцията) е масообменен процес, кой-

то се осъществява между разтво-

рим газ и разтворител – най-често

вода, които са в контакт помежду

си. Физическото пречистване се

предпочита за възстановяване на

Пречистване на
отпадъчни газове
в скрубери

химични вещества, докато химичес-

кото пречистване се ограничава

само до отстраняване и понижава-

не съдържанието на газообразни

съединения. Физикохимичното пречи-

стване заема междинна позиция – при

протичане на процеса съединенията

се разтварят в абсорбиращата

течност и участват в обратими

химични реакции, които позволяват

възстановяването им.

Основните приложения на скрубе-

рите за мокро пречистване са:

n отстраняване на газообразни

замърсители като халогениди,

серен диоксид, амоняк, сероводо-

род или летливи органични съеди-

нения (ЛОС);

n отстраняване на прах в някои

видове скрубери.

В зависимост от замърсителите,

които трябва да бъдат елиминира-

ни, се използват няколко вида течни

абсорбенти – вода, алкални и кисе-

линни разтвори, алкални окислител-

ни разтвори, разтвори на натриев

хидрогенсулфит, моно- и диетанола-

мин и органични разтворители.

Използват се и различни видове

скрубери, като например: скрубери с

пълнеж от влакнест материал, скру-

бери с подвижен слой, скрубери с

пълнежен слой, барботажни (тарел-

кови) колони, разпръсквателни абсор-

бери. Изборът на съоръжение зави-

си от изискванията за ефективност,

енергийните нужди, използваните

реактиви, свойствата на потока

отпадъчни газове.

Оптималният дизайн на скрубер-

Г

Пречистване на
отпадъчни газове
в скрубери
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ните системи за постигане на

възможно най-ниски изходни концен-

трации включва висока надеждност,

автоматизация на работния процес

и противотоков режим на течност-

та и газа. Скруберите обикновено са

оборудвани със съоръжения за пред-

варително охлаждане, които осигу-

ряват намаляване на температура-

та на входящите газове и същевре-

менно насищане на газовия поток,

като по този начин се избягват

понижение в скоростта на абсорб-

цията и изпаряване на разтворите-

ля. Такива допълнителни съоръжения

създават и падове на налягането.

Видове скрубери за
мокро пречистване

Скруберът с влакнест пълнеж се

състои от камера с вход и изход за

газа, която съдържа слоеве от влак-

нести материали, които се оросяват

с течност. Тези устройства могат

да бъдат проектирани за потоци,

движещи се както в хоризонтално,

така и във вертикално направление.

Използваните пълнежни материали

най-често са стъкло, пластмаса или

стомана. Благодарение на тях могат

да бъдат отстранени киселинни

съединения (флуороводород, хлорово-

дород, сярна и хромна киселина) и

органични/неорганични съединения.

Отпадъчните газови потоци че-

сто се охлаждат преди да постъпят

в скрубера, за да може по-голямата

част от съдържащата се в тях

течност да кондензира и да се уве-

личи размерът на съществуващите

аерозолни частици. Преди навлизане-

то на газовия поток в скрубера обик-

новено се прилага предварително

филтриране за отстраняване на по-

големите частици.

Скруберите с подвижен слой се

състоят от зони с подвижен пълнеж,

обикновено пластмасови сфери. Кор-

пусът на съда е оборудван с опорни

решетки, върху които се поставя

пълнежният материал, входове и

изходи за газа и пречистващата

течност. Скруберите с подвижен

слой се прилагат за пречистване на

серен диоксид, флуороводород и ми-

ришещи вещества. Те се използват

и за третиране на отпадъчни газо-

ве, които съдържат прах, и в случа-

ите, когато могат да се образуват

отлагания.

Пластмасовите сфери са с малка

плътност и могат свободно да се

движат в рамките на опорните ре-

шетки. Тези скрубери са по-малко

податливи на запушване, тъй като

сферичните кухи пластмасови топ-

чета се държат в постоянно състо-

яние на разбъркване и флуидизация.

Това постоянно движение и гладка-

та повърхност на сферите предот-

вратяват отлагането на частици

върху пълнежния материал.

Скруберите с пълнежен слой се

състоят от корпус с разположен в

него слой от различни пълнежни

материали, поставен върху носещи

решетки. Съоръжението включва

още и разпределители за течност-

та, входове и изходи за газа и теч-

ността, и мъглоуловител. Те са най-

често използваните абсорбери за

контрол на замърсяването. Скрубе-

рите с пълнежен слой, в комбинация

с подходящи реагенти, се използват

за абсорбиране на серен диоксид,

хромна киселина, сероводород, амо-

няк, хлориди, флуориди и ЛОС.

Скруберите с пълнежен слой не са

подходящи за пречистване на газо-

ви потоци, съдържащи прахови час-

тици, поради възможността от за-

пушване. Обикновено са ограничени

до приложения, при които съдържа-

нието на частици е по-малко от 0,5

g/Nm3. Отстраняването на полепна-

лите по пълнежа частици е сериозен

проблем за този вид скрубери, тъй

като почистването на пълнежа е по-

трудно. Следователно, това налага

необходимостта от предварително

пречистване на входящия газов по-

ток за ефективно отстраняване на

съдържащите се твърди частици.

Барботажните скрубери се

състоят от вертикална колона с

няколко хоризонтални перфорирани

тарелки (сита), наредени в нея. На

малки разстояния над отворите в

тарелките са разположени отража-

телни прегради. Типичното приложе-

ние на тези скрубери е абсорбцията

на киселини, серен диоксид и мири-

шещи вещества. Те са широко изпол-

звани, обикновено поради тяхната

висока ефективност и лесна под-

дръжка. В повечето случаи са проек-

тирани така, че да осигуряват

достъп на оператора до всяка тарел-

ка, което ги прави относително

лесни за поддръжка и почистване.

Височината на колоната и количе-

ството на пълнежния материал,

както и/или броят на металните

тарелки, заедно с пада на налягане-

то в колоната, обикновено опреде-

лят дебита на отпадъчните газове.

Понижаването на налягането е оп-

ределящ фактор при избора на скру-

бер и в това отношение барботаж-
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ните (тарелкови) скрубери са най-рентабилни при пре-

чистването на отпадъчни газове в сравнение с други

методи.

Разпръсквателните абсорбери (или спрей скрубери)

се състоят от дюзи, разположени в горната част на ко-

лоната, през които се впръсква абсорбиращата течност,

и вход за газа близо до дъното на съоръжението. Обик-

новено потокът от отпадъчни газове преминава във възхо-

дяща посока, в противоток на течността. Тези колони

имат традиционна скруберна конфигурация и се използ-

ват за отстраняване на киселинни газове и миризми. При-

ложението им обаче ограничава до отстраняването само

на силно разтворими газове, тъй като се характеризи-

рат с ниска ефективност на масопреноса.

Въздействия
Ефективността на пречистване на газовете чрез

скрубери зависи от времето на престой на газа в аб-

сорбционната колона, вида на използвания пълнеж, съот-

ношението течност/газ, скоростта на обновяване,

температурата на водата и добавените химикали.

Консумацията на вода за пречистване се определя до

голяма степен от входните и изходните концентрации

на газообразните съединения. Загубите от изпарение

зависят основно от температурата и влажността на

входящия газов поток.

Допълнителна обработка на рециркулиращата теч-

ност обикновено се изисква в зависимост от влошава-

нето на абсорбционните й свойства и загубите от

изпарение. Пречистването в скрубери води до генери-

ране на отпадъчни води, които се нуждаят от трети-

ране, освен когато съдържащият се в тях абсорбент не

се използва по друг начин – например в някои случаи той

може да се изпари и обработи за извличането на химич-

ни продукти. В някои държави чрез инсинератор за течни

и газообразни отпадъци абсорбиращата течност се

рециклира, като се връща обратно в системата или се

изпарява в горивната камера. В допълнение, генерира-

ната от инсталацията за изгаряне енергия се използва

за производството на пара.

Отпадъчните киселинни или алкални води се източ-

ват частично, за да се регулира стойността на рН и

отлагането на соли в системата. Необходимо е тези

води да бъдат третирани преди тяхното изпускане в

околната среда. Понякога дренираната вода може да се

използва повторно, например водите от отстраняване

на серен диоксид могат да намерят приложение в про-

изводството на гипс. Адекватното третиране включ-

ва десорбция на съдържанието на отпадъчни газове,

която се извършва във всички случаи, когато целта на

пречистването е възстановяването на газа. Десорбци-

ята обаче, от своя страна, може да доведе до отделяне

на емисии във въздуха, а и при осъществяване на проце-

са трябва да се имат предвид енергийните нужди.

Приложимост
Абсорбцията е широко използван метод за разделяне-

то и пречистването на газообразни потоци, които

съдържат високи концентрации на ЛОС, особено за съе-

динения, които са разтворими във вода като алкохоли,

ацетон или формалдехид. Прилагането на абсорбция като

първична контролна техника за органични пари зависи от

наличието на подходящ разтворител с висока разтвори-

мост за газа, ниско парно налягане и малък вискозитет.

За неорганичните съединения пречистването посред-

ством скруберни системи се използва като крайна

техника за емисионен контрол. Пригодността му като

метод за контрол на замърсяването зависи от: стойно-

стта за възстановяване на замърсителя; разходите за

обезвреждане на отпадъчните води; изискваната ефек-

тивност на пречистване; концентрацията на замърси-

телите във входящия газов поток; наличието на подхо-

дящ разтворител/химичен реагент.

Ефективността на процеса нараства при увеличава-

не на площта на контактните повърхности, при по-

високо съотношение течност/газ, при по-високи концен-

трации в газовия поток и по-ниски температури.

Предимства и недостатъци
Процесът на абсорбция е свързан с редица предим-

ства, сред които са: широката гама от приложения;

високата ефективност при пречистването на газови-

те потоци; компактната инсталация (благоприятното

съотношение между капацитета и обема на съоръже-

нията); простата и стабилна технология; лесната под-

дръжка. Като преимущества могат да се посочат и

малкият брой елементи, чувствителни към износване,

възможността за третиране на запалими и взривоопасни
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газове/прахове с малък риск, охлаж-

дането на горещите газови потоци,

способността за неутрализиране на

корозивни газове и прахове и възмож-

ността за модулност на инсталаци-

ите.

Недостатъците включват необ-

ходимостта от периодична подмяна

на използваните води или химикали

поради загуби от изпарение, изиск-

ването за третиране на генерира-

ните отпадъчни води и на праха,

отделен като утайка, и нуждата от

използване на кондициониращи аген-

ти (киселини, основи, окислители,

омекотители).

Биоскрубери
Бискруберите съчетават мокро

пречистване на газовите потоци и

биоразграждане. За целта сорбира-

щият воден поток съдържа попула-

ция от суспендирани микроорганиз-

ми, подходящи за окисляване на вред-

ните газообразни съединения. Това

обуславя необходимостта от осигу-

ряване на определени условия за из-

ползване на биоскруберите – наличи-

ето на възможност за отмиване на

веществата в отпадъчните газове,

които, от своя страна, трябва да

бъдат биоразградими при аеробни

условия. Дизайнът на биореактори-

те се основава на системи с актив-

на утайка или утайки, разположени

върху носещи конструкции. Сместа

от вода и утайка се рециркулира в

реактора, а абсорбираните замърси-

тели се разграждат в резервоари за

аерирана утайка. Сорбционната ко-

лона трябва да бъде проектирана по

такъв начин, че да се осигури контак-

тно време от около една секунда в

зависимост от замърсителите.

Биоскруберите често се инокули-

рат с активна утайка, например от

пречиствателни станции за биоло-

гично третиране на отпадъчни води.

В зависимост от състава на отпадъ-

чния газ, ефективността на биоскру-

бера може да достигне желаното

ниво само след няколко седмици на

адаптация. Инокулирането с култури,

приготвени във ферментатори, се

прилага по-специално за замърсите-

ли, които съдържат сяра (меркапта-

ни, сероводород, диметилсулфид и др.)

или хлор (хлорирани метани или ета-

ни).

Изпарението, съпроводено от ми-

нерализация и добавяне на хранител-

ни вещества (осигуряващи липсващи-

те елементи като фосфор, азот или

калий) и/или неутрализиращи агенти,

обикновено води до увеличаване на

съдържанието на соли в абсорбента.

Този ефект може да инхибира биоло-

гичния процес, въпреки че според про-

учвания стабилни скорости на биораз-

граждане могат да бъдат поддържа-

ни дори при концентрации на соли,

съответстващи на проводимост до

5000 µS/cm. Мерките за предотвра-

тяване на прекомерното образуване

на соли включват: адекватно отстра-

няване на абсорбента и едновремен-

но добавяне на чиста вода; работа с

омекотена вода; насищане на газови-

те потоци с пари. Вещества,

съдържащи сяра, хлор и азот, водят

до подкисляване, което се коригира

чрез регулиране на рН. Време на упот-

реба на абсорбента в порядък от 20

до 40 (максимум) дни се счита за до-

статъчно.

Поради биологичната активност

в биоскруберите, концентрацията на

соли в циркулационната вода се уве-

личава, което налага нейното пери-

одично подменяне. Отпадъчните

води и излишната активна утайка

трябва да бъдат третирани по под-

ходящ начин, в зависимост от

съдържащите се в тях замърсяващи

вещества. От резервоарите за

съхранение на продуктите от раз-

граждането е възможно отделянето

на миришещи вещества, което на-

лага улавянето на отработения

въздух и отвеждането му за после-

дващо третиране.

Биоскруберите намират успешно

приложение в химическата и нефто-

химическата промишленост, както

и в пречиствателните станции за

битови отпадъчни води. Те позволя-

ват лесното отстраняване на био-

разградими съединения като амоняк,

амини, въглеводороди, сероводород и

миришещи вещества. Методът е

подходящ и за замърсители с ниски

концентрации, които лесно се раз-

тварят във вода.

Биосорбцията дава възможност

за понижаване на високи концентра-

ции на лесно разградими съединения,

намаляване на концентрациите на

съединения, съдържащи сяра, хлор и/

или азот, чрез регулиране на рН, по-

добър контрол на пикови концентра-

ции на емисиите, отколкото при

биофилтри или капещи биофилтри.

Недостатъците на метода са

свързани с големите количества

биомаса, които се натрупват. Ме-

тодът не е подходящ за слабо раз-

творими съединения и може да се

прилага само за биоразградими ком-

поненти, а колебанията, например

променящите се концентрации и

дебит на газовия поток, оказват

значително въздействие върху ефек-

тивността.
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      продължение на много десе-

тилетия въздушният пренос на елек-

троенергия е един от най-важните

елементи на модерните енергийни

системи. Основната цел на пренос-

ните системи е доставянето на

електрическа енергия от централи-

те до индустриални предприятия и

подстанции. Това се постига посред-

ством въздушните електропровод-

ни линии, които свързват електро-

централите към преносната мрежа,

свързват две зони на преносните

мрежи или едно електроразпредели-

телно дружество към друго и доста-

вят електроенергия от различни

области до разпределителните

станции, които снабдяват с ток

битовите и търговските клиенти.

С разширяването на икономичес-

ките региони отвъд националните

граници са определени условията за

преноса на електроенергия на голе-

ми разстояния и съответно за либе-

рализация на електроенергийния

пазар. Въздушните електропроводни

линии са изключително дълготрайни

активи, изискващи дългосрочни ин-

вестиции с голям размер. Основни-

те им конструктивни елементи са

проводниците, изолаторите, стъл-

бовете, фундаментите и арматура-

та.

Стълбове
Електропроводните стълбове са

най-забележимата част от цялост-

ната преносна система. Тяхната

Изграждане
на въздушни
електропроводни
линии

функция е да придържат разделени

високонапреженовите проводници

от структури в заобикалящата ги

среда и един от друг, за да се пре-

дотврати възникването на неизп-

равности. Основните физически

размери на електропровода, включи-

телно височината на стълба, раз-

стоянието между проводниците и

дължината на изолатора, необходим

за монтиране на проводника, се оп-

ределят от електрическия потенци-

ал (напрежението). Имайки предвид

тези размери, следващото изисква-

не за електропроводните стълбове

е да предоставят структурната

якост за поддържане на нужните

разстояния под товара от тежест-

та на проводниците, ветрови и се-

измични натоварвания, заледявания

и други възможни въздействия. Раз-

бира се, структурата трябва да

отговаря на тези изисквания по

възможно най-изгоден икономически

начин. В резултат на това най-ши-

роко разпространени днес са стома-

норешетъчните стълбове, които

осигуряват висока якост с използва-

нето на минимални количества кон-

структивен материал. Последното

В

Изграждане
на въздушни
електропроводни
линии
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изискване е наличието на подходящ

фундамент, който да осигури дос-

татъчна опора за стълба при проек-

тните натоварвания.

Някои от въздействията на елек-

тропроводните линии върху околна-

та среда са пряко свързани с изиск-

ванията към стълбовете. На първо

място, физическите габарити на

стълбовете, съответните конфигу-

рации на проводниците и разстояния

определят минималните размери на

трасето, както и отстоянията до

естествени или изкуствено създаде-

ни структури. Често, за да се спа-

зят и поддържат тези отстояния, е

необходимо по време на строител-

ство и експлоатация да се премах-

не или подреже пречещата расти-

телност. В допълнение, за изгражда-

нето на фундаментите са необходи-

ми изкопни дейности, изливане на

бетон и пилотно фундиране.

Обикновено стоманорешетъчни-

те стълбове се асемблират на час-

ти на мястото, където ще бъдат

издигнати. Това позволява изгражда-

нето на стълбове с голяма височина

– обикновено до 100 m, но в специал-

ни случаи са възможни и по-големи

височини.

Проводници
Налични са много конструкции на

проводниците, способни да отгово-

рят на широка гама специфични изис-

квания. В миналото за изграждането

на проводниците почти без изключе-

ние е използвана мед, поради висока-

та й електропроводимост. Диа-

метърът на медните проводници

обаче е определян в по-голяма степен

в зависимост от необходимостта от

механична якост, отколкото на по-

добра проводимост. Ниското съотно-

шение якост/тегло на медта ограни-

чава приемливите разстояния между

стълбовете. Затова днес проводни-

ците масово се изработват от алу-

миний, който се отличава с по-висо-

ко съотношение якост/тегло. Въпре-

ки че медта е с по-висока проводи-

мост от алуминия, по-ниската

плътност на алуминия му осигурява

съотношение проводимост/тегло два

пъти колкото това на медта. Допъ-

лнителен стимул за използването на

алуминий е фактът, че той е иконо-

мически по-изгоден от медта.

Начални етапи
Един от основните проблеми,

свързани с електропроводните ли-

нии, е използването на зоната под

тях. Първият етап от всеки проект

за изграждане на въздушна електроп-

роводна линия е определянето на

възможно най-доброто трасе в зави-

симост от потенциалните послед-

ствия за засегнатите зони и разхо-

дите.

Въздушните електропроводни ли-

нии в близост до летища следва

задължително да се отбележат на

картите и да бъдат маркирани със

светлоотразители и нощни светлин-

ни индикатори.

Изграждането на въздушни елек-

тропроводи в извънградските райо-

ни може да окаже значими въздей-

ствия върху околната среда и био-

разнообразието – например промяна

на миграционните маршрути на ня-

кои животни, нарушаване на рибни

хабитати при пресичане на водни

басейни и др.

Всички тези фактори следва да се

отчетат в началния етап на опреде-

ляне на трасето, така че то да га-

рантира екологична съвместимост,

ниско въздействие върху околната

среда, възможност за разходно-ефек-

тивен процес на изграждане и ефек-

тивна експлоатация (ниски загуби).

Разбира се, трябва да се вземат

предвид и природните или изкустве-

ни препятствия (езера, планински

вериги, градове, защитени терито-

рии и др.), възможната близост до

трансформаторни подстанции и пло-

щадки за асемблиране, както и раз-

ходите за поддръжка и експлоатация.

Следва етапът на прецизно опре-

деляне на трасето, който включва

записване и оценяване на характери-

стиките на терена. Тази процедура

се осъществява поетапно, като във

всеки следващ етап се разглеждат

все повече детайли.

Отчитайки резултатите от

предходния етап, се изготвя подро-

бен план за изпълнение на въздушна-

та електропроводна линия. Освен

детайлно геоложко проучване, това

включва и проектиране на стълбове-

те. Дизайнът на електропроводни-

те стълбове зависи до голяма сте-

пен от топологичните условия (ми-

нимални отстояния от структури и

дървета), ландшафтните аспекти

(малка височина в населени области)

и метеорологичните фактори

(вятър, заледявания, опасност от

лавини), както и от броя проводни-

ци.

С цел осигуряване на възможно

най-високо ниво на работна безопас-

ност, по продължение на цялото

трасе се прави задълбочено проуч-

ване на ветровите условия. Устано-

вяват се отделни ветрови зони и

стълбовете за тях се оразмеряват

в съответствие с конкретните ус-

ловия. Особено внимание следва да

се отдели на секциите от трасето

за електропроводната линия, в кои-

то топографията е такава, че бла-

гоприятства т. нар. „ефекти на

фунията“, характеризиращи се с
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високи скорости на вятъра. Преси-

чанията на планински върхове също

следва да се смятат за критични

участъци. Подобно зониране на тра-

сето се прави и по отношение на

натоварванията от заледявания,

като стълбовете и проводниците в

участъците с повишен риск от за-

ледяване следва да са подсилени. В

районите с риск от лавина стълбо-

вете се проектират със специални

конструктивни елементи, отклоня-

ващи снежните маси, така че те да

заобикалят стълба.

В началните етапи се определя и

точната дължина на проводниците,

като се отчетат местоположение-

то, метеорологичните условия, то-

пологията на трасето, температур-

ното свиване и др.

Фази на изграждане
След приключване на подробното

планиране и получаване на всички

разрешителни, същинските дейнос-

ти по изграждането на електропро-

водната линия на място могат да

стартират. Преди обаче да се започ-

не работа по издигане на въздушна-

та електропроводна линия, е необхо-

димо да се извършат някои подгот-

вителни процедури – събаряне на

дървета при преминаване на трасе-

то през гористи местности, изграж-

дане на пътища и спомагателни

съоръжения (обикновено на всеки 20

km).

Фундаментите на стълбовете

могат да са големи и скъпи за изграж-

дане, особено ако геоложките усло-

вия са лоши, например в заблатени

терени. Всяка структура може да

бъде подсилена в значителна степен

посредством използването на обтя-

гащи въжета, които да поемат част

от натоварването от проводници-

те.

Геоложките условия са от съще-

ствено значение за размерите на

фундамента. С цел да се определят

тези условия се провежда геотехни-

ческо проучване, като особено вни-

мание следва да се обърне на ниво-

то на подземните води, вида на по-

чвата (песъчлива, глинеста и др.),

наличието на агресивни условия. При

изключително агресивни условия е

препоръчително да се използва спе-

циален бетон, за да се избегне увреж-

дане на фундамента. Когато клима-

тичните условия са екстремни, фун-

даментът трябва да е с по-висока

якост и по-големи размери. Ако ли-

нията се изгражда в крайбрежна

зона, трябва да се отчете, че вет-

ровете в тези райони са по-силни.

Размерът на стълба също е важен

фактор при оценяване на натоварва-

нето върху фундамента и впослед-

ствие при определянето на габари-

тите му.

След определяне на размера на

фундамента могат да започнат

строителните дейности по изграж-

дането му, като се използва някой от

следните методи:

n Стандартно оформяне на изкоп с

определените размери и изливане

на фундамента;

n Използване на шпунтови стени в

тесни пространства – в четири-

те ъгъла на изкопа се притискат

съединени стоманени листове,

след което фундаментът се изли-

ва поетапно. Шпунтовите стени

служат за укрепване на изкопа и

предотвратяване на срутването

на земни маси в него;

n Пилотно фундиране за изгражда-

не на фундаменти с изключител-

на здравина – методът е подходящ

за почви със слаба адхезия на ча-

стиците (песъчливи). В земята се

набиват бетонни пилоти на

дълбочина около 10 m, като над

земната повърхност се оставя от

0,5 до 1 m. Горната част на бетон-

ния пилот се избива и оставаща-

та желязна арматура се огъва в

горния слой на фундамента, кой-

то се излива отгоре. По този

начин фундаментът е анкериран

възможно най-добре и притежава

отличен статичен носещ капаци-

тет. Времето, необходимо за из-

граждането на фундамента, зави-

си от размерите му, но обикнове-

но изливането на фундамент 5х5

m отнема около седмица.

Периодът за съхнене на фундамен-

та зависи от сезона и метеорологич-

ните условия. През лятото фунда-

ментът е напълно готов след 1-2

седмици, докато през зимата съхне-

нето продължава около 3-4 седмици.

Както вече бе споменато, докато

бетонните и стоманените кръгли

стълбове се доставят готови, сто-

манорешетъчните стълбове обикно-

вено се транспортират на отделни

сегменти, които после се асембли-

рат на място. В зависимост от ус-

ловията и теглото на елементите,

асемблирането се осъществява с

помощта или на кранове, или – в

случай на много тежък терен – на

хеликоптери.

След издигане на стоманената

структура и поставянето на защи-

тите от пренапрежение, се добавят

изолаторите и кабелните макари.

Когато трасето на въздушната

електропроводна линия пресича

транспортни маршрути като маги-

страли и железопътни линии, в зона-

та на пресичане се изгражда пред-

пазно скеле, предотвратяващо рис-

ка за трафика при падане на някой от

проводниците.
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