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Електра Помп обнови сайта си
Електра Помп представи напълно обновения си сайт, който се отличава

с модерна визия, подобрена навигация и обогатено съдържание.

„Новият сайт предоставя много по-детайлна продуктова информация

на потребителите. Предлаганите от компанията продукти са групирани

в 16 категории – битови помпи, сондажни помпи, хоризонтални много-

стъпални помпи, хидрофорни системи, помпени станции, пречиствателни

станции и др. Сайтът разполага и с форма за избор на помпа, която

максимално улеснява клиентите в намирането на търсеното решение. В

секция „Новини“ на уеб страницата може да откриете последните ново-

сти от партньорите ни – SAER Elettropompe, Faggiolati Pumps, SEF Pumps,

Matic и др., а в раздел „Обекти“ е включена информация и снимков мате-

риал за успешно изпълнените от Електра Помп проекти“, обясняват от

компанията.

На новата уеб страница са налични и раздели за сертификати и рефе-

ренции за Електра Помп. Сайтът е достъпен и в мобилна версия и може

да бъде визуализиран на всякакви устройства.

БАВ организира семинар за зониране на водопроводни мрежи
На 27 септември т. г. в комплекс „Старосел“ Българската асоциация по

водите (БАВ) ще проведе национален семинар „Зониране на водопроводна-

та мрежа и управление на налягането“. Семинарът ще бъде последван от

кръгла маса на тема „Намаляване на неотчетените водни количества в

България – реална ситуация и перспективи“ на 28 септември т. г. в Плов-

див.

В рамките на семинара ще бъдат представени възможностите за по-

добряване на водопроводната система чрез обособяване на зони по водо-

проводната мрежа, както и добрите практики в тази сфера. Сред основ-

ните акценти ще са: зониране на водопроводната мрежа – нормативни

изисквания; зонирането като инструмент за управление на налягането и

намаляване на загубите на вода; подход при определяне на зоните на

водопроводната мрежа; инженерни мерки за изпълнение на зонирането, и

др.

Основни теми на кръглата маса ще са: Колко реално са загубите на

питейна вода във водоснабдителните мрежи на населените места в Бълга-

рия?; Какъв е приносът на институциите за подпомагане на ВиК операто-

рите за намаляване загубите на вода?; Кои са най-ефективните практики

и методи за справяне с проблема?; Образованието на служителите във

водния сектор – основа за намаляване на загубите и др.

В семинара и в кръглата маса са поканени да участват редица предста-

вители на МРРБ, МОСВ, КЕВР, ВиК оператори, асоциации по ВиК и др.
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ЛАКОС към Еко-консулт-инженеринг разшири обхвата на акредитацията си
От началото на август т. г. лабораторията за анализ на компонентите

на околната среда (ЛАКОС) към Еко-консулт-инженеринг разшири обхвата

си на акредитация, съобщават от компанията. Лабораторията вече е

акредитирана за: определяне съдържанието на нефтопродукти във води,

почви, утайки и отпадъци с помощта на газова хроматография; определяне

съдържанието на сребро, ванадий, талий и адсорбируеми органични халоге-

ниди (АОХ) във води; определяне съдържанието на 15 броя елементи, фор-

малдехид и флуороводород в емисии, излъчвани от стационарен източник;

измерване на водород от газови кладенци на депа за отпадъци.

Акредитацията на ЛАКОС към Еко-консулт-инженеринг обхваща още

определяне съдържанието на талий, сулфатна и сулфитна сяра в отпадъци,

определяне на фосфор, сулфати, примеси/камъни, хумус и общ въглерод в

почви, утайки и третирани биоотпадъци (компост) и пробовземане на утайки

и третирани биоотпадъци (компост).

Генерирането на битови отпадъци в страната е намаляло според доклад на ООН
Съгласно данните от доклад на Икономическата комисия за Европа на

ООН количеството генерирани битови отпадъци в България е намаляло

съществено през периода 2007-2015 г. Според документа страната е отбе-

лязала значителен напредък по проследените показатели в сферата на окол-

ната среда. В доклада се подчертава, че подобрение се наблюдава и по

отношение на процента обхванато население в организираното управление

на отпадъците, който вече достига 99,6%. Напредък е отбелязан и в изграж-

дането и модернизирането на съоръженията за пречистване на отпадъчни

води, както и в развитието на политическата рамка за околна среда.

От ООН са оценили положително и подобренията по отношение на

качеството на въздуха и използването на енергия от ВЕИ, като делът й

достига 16,3% през 2012 г., с което е изпълнена целта от поне 16% през

2020 г. Докладът включва и редица препоръки относно мониторинга и

управлението на компонентите на околната среда и биоразнообразието.

Обсъдиха сътрудничеството между България и САЩ в опазването на околната среда
На среща на министъра на околната среда и водите Нено Димов с

посланика на САЩ Н. Пр. Ерик Рубин бе обсъдено партньорството между

двете държави в областта на опазването на околната среда, съобщиха от

МОСВ. Министър Димов изрази готовност МОСВ да сътрудничи на инве-

стиращите в България американски компании при прилагането на законите

и европейските ангажименти на страната. Друг въпрос, разгледан по време

на срещата, бе организираният от МОСВ и Европейската комисия 21-ви

Европейски форум „Еко иновации“. Събитието ще се състои на 5 и 6 фев-

руари 2018 г. в София в рамките на българското председателство на Съвета

на ЕС. Министър Димов отправи покана към американски компании, специ-

ализирани в областта на пречистване на въздуха, третиране на водите и

екологосъобразните технологии, да вземат участие във форума. От своя

страна, Н. Пр. Ерик Рубин покани министъра и експертите на МОСВ да

посетят САЩ с цел обмяна на опит и добри екологични практики.
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  сновна цел в плановете за

дългосрочно развитие на екологична-

та политика на община Костенец е

изграждането на пречиствателна

станция в град Костенец и на модул-

ни пречиствателни станции за тре-

тиране на отпадъчните води от с.

Костенец и с. Пчелин. Общината

предвижда да се предприемат и

мерки, насочени към борба с ерозия-

та, например корекция на реките в

горския фонд, изграждане на камен-

ни прагове, залесяване и озеленява-

не, ландшафтно оформяне на пъти-

щата и др.

По отношение на управлението на

отпадъци община Костенец планира

изграждане на депо за производстве-

ни отпадъци, a от 2004 г. е въведе-

на система за разделно събиране.

„Община Костенец има приета Про-

грама за управление на отпадъците

и Наредба за управление на отпадъ-

ците, като в тези два документа са

определени мерките за управление на

различните категории отпадъци

съгласно ЗООС и ЗУО. В общинска-

та програма за управление на от-

падъците са предвидени мерки за

ограничаване на замърсяване от

сметищата, тяхната реконструкция

и привеждане в съответствие с нор-

мативните изисквания“, обясняват

експертите от общината.

Реализирани екологични
проекти

Община Костенец има успешно

реализирани проекти, свързани с

въвеждане на мерки за подобряване

на енергийната ефективност, чрез

което се намаляват количествата

на генерираните и изпускани в ат-

мосферния въздух вредни емисии на

парникови газове. „Проектите обхва-

щат всички сгради от образовател-

Община Костенец планира
изграждането на депо за
производствени отпадъци

ната инфраструктура на територи-

ята на община Костенец. Това са

четири детски градини, три основ-

ни училища и едно средно общообра-

зователно училище, както и две чи-

талища. Проектите са реализирани

с финансиране по ОП „Регионално

развитие“, Националния доверите-

лен екофонд (НДЕФ) и собствени

средства“, информират от община

Костенец.

През месец юли т. г. общината

стартира изпълнението на два про-

екта за почистване, облагородява-

не и опазване на околната среда,

одобрени в националната кампания

„Чиста околна среда 2017 г.“, орга-

низирана от Предприятието за уп-

равление на дейностите по опазва-

не на околната среда (ПУДООС).

Освен това, през 2015 г. община

Костенец има успешно реализиран

проект за „Изграждане на кули и

технически съоръжения за детекция

и превенция на горски пожари в об-

щина Костенец“, чието изпълнение

намалява риска от замърсяване на

въздуха и почвите от възникването

на пожари.

Други успешно осъществени про-

екти са „Корекция на р. Марица в

регулацията на гр. Костенец от мо-

ста на ул. „Цариградско шосе“ до

заустването на р. Очушница“ - етап

1 от 2013 г. и „Реконструкция и доиз-

граждане на канализация по ул. „Цар

Самуил“, Вили Костенец“ през 2017 г.

Участието в
ЕКООБЩИНА 2016

В миналогодишното издание на

конкурса ЕКООБЩИНА община Кос-

тенец получи признание в категори-

ята „Устойчива мобилност“. Като

един от победителите в конкурса

общината участва с един предста-

вител в четиридневно учебно пъту-

ване до Франция с цел обмен на доб-

ри практики и установяване на дву-

странни отношения.

„Едно от основните направления за

развитие на устойчивата градска

мобилност във Франция е използване-

то на електрически превозни сред-

ства и велосипеди. Резултатът е

опазване на околната среда, по-доб-

ро качество на живот и спокоен

трафик. Определено бихме могли да

намерим приложение на добрите прак-

тики, с които се запознахме при по-

сещението си във Франция“, комен-

тират от община Костенец.

Община Костенец планира
изграждането на депо за
производствени отпадъци
О
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  кологичната политика на община Сливница е насо-

чена към опазване и предотвратяване на замърсяване-

то на околната среда по всичките й компоненти и

фактори на въздействие с цел намаляване на риска за

здравето на човека. „Сред основните приоритети на

общината са подобряване качеството на атмосферния

въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества

от промишлеността, автомобилния транспорт и би-

товия сектор, както и реконструкция на депото за би-

тови отпадъци и изграждане на компостираща инста-

лация“, разказват нейни представители. Други насто-

ящи цели са осигуряване на естетически оформени и

поддържани зони за отдих, развиване на туристичес-

ката дейност, предоставяне на добри условия за здра-

вословен начин на живот и преодоляване недостига на

питейна вода за някои селища на територията на об-

щина Сливница чрез изграждане на кладенци. Постига-

нето на всички тези цели е следваща стъпка към ре-

шаването на екологичните проблеми в общината.

Реализирани и бъдещи проекти
На територията на община Сливница вече има някол-

ко успешно реализирани проекта в областта на опазва-

не на околната среда и енергийната ефективност.

Такива са санирането на някои обществено значими

сгради като читалището и сградата на общината, както

и няколко многофамилни жилищни сгради. На територи-

ята на общината е осъществен проект „Възстановява-

не и опазване на благоприятното състояние на защи-

тени видове в ЗМ „Алдомировско блато“, съвместно със

СДП Балкани. Основните дейности в проекта са насо-

чени към възстановяване на ихтиофауната като храни-

телна база на водолюбивите птици и ограничаване не-

гативните фактори върху тях, както и създаване на

участък за размножаване и опазване in-situ на изчезнали

и застрашени растения като блатно кокиче, блатна

перушина и хипурис.

Други два проекта, свързани с реконструкцията и

обновяването на тротоари и зелени площи по ул. „Пат-

риарх Евтимий“ и парк „Липите“, са реализирани с цел

подобряване състоянието на градската среда и зоните

за отдих на населението. От община Сливница комен-

тират, че в бъдеще се планира санирането на още

жилищни сгради, затваряне на централната градска

Приоритет на община
Сливница е редуцирането
на вредните емисии

част и превръщането й в пешеходна зона, закупуване на

електробус и много други проекти и дейности, насоче-

ни към опазване на околната среда.

Участието в ЕКООБЩИНА 2016
В провелото се първо издание на конкурса ЕКООБЩИ-

НА община Сливница бе отличена в категорията „Устой-

чива мобилност“. Като победител в тази категория

общината получи електрически автомобил за временно

ползване от Рено-Нисан България. В инициативата об-

щината взе участие с проект за закупуване на елект-

ромобил Renault ZOE, който вече успешно използва за сво-

ите нужди.

„В рамките на 4-дневното посещение във Франция,

също награда от конкурса, представителите на мест-

ните власти се запознаха с проекта за метро „Le Grand

Paris Express“, стратегията за обществен транспорт

и устойчива мобилност на метрополия Голям Париж. В

Страсбург също беше представена стратегията и

предлагането на обществен транспорт, както и стра-

тегията, свързана с управление на паркирането.

Представителите на българските общини се запоз-

наха подробно с добрите практики и достиженията в

градската мобилност, имащи за цел ефективното из-

ползване на транспорта, съобразен едновременно с

опазването на околната среда и потребностите на

населението“, информират от община Сливница. „В

бъдеще една от основните цели на българските общи-

ни трябва да бъде ограничаване на екологичното въздей-

ствие на човешките дейности, като по този начин се

осигури добър начин на живот“, подчертават те.

Е

Приоритет на община
Сливница е редуцирането
на вредните емисии
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Какви бяха мотивите за реше-

нието Веолия да подкрепи и

второто издание на конкурса

ЕКООБЩИНА?

Веолия е представена в България

с две от своите бизнес направления

- вода и енергия, чрез компаниите

Софийска вода и Веолия Енерджи

България. Предлагаме услуги и реше-

ния в сферата на доставката, пре-

чистването и отвеждането на пи-

тейна вода и производството на

енергия. Ние съсредоточаваме уси-

лията си в преработката на отпадъ-

ците, за да се осигури преминаване-

то към кръгова икономика във всич-

ки подразделения на компанията на

общо пет континента. Кръговата

икономика не е ново понятие за нас,

просто го поставяме в контекста на

модерното бързопроменящо се ежед-

невие, което предлага все по-малко

и по-малко възможности за осигуря-

ване на екстензивно (неустойчиво)

развитие, с още по-голяма нужда от

ресурси, отколкото може да получим

от природата. Нашата философия

идеално приляга на разбирането за

бизнес, насочен към различните на-

ционалности, страни и човечество-

то като цяло. Успяваме, използвай-

ки оптимално технологии, които

отговарят на най-високите еколо-

гични стандарти. В това отноше-

ние, първото издание на конкурса

ЕКООБЩИНА е инициатива, която

разпространява нашия опит и добри

практики към най-добрите участни-

ци в конкурса. Ето защо решението

за участие беше взето по есте-

ствен начин. Инициативата ЕКООБ-

ЩИНА напълно съответства на

мотото на Веолия – „Възобновяваме

световните ресурси“.

Концепцията на
ЕКООБЩИНА съвпада с
фирмената ни философия

Според Вас по какъв начин про-

веждането на подобни инициа-

тиви подпомага общините?

Наградените през първата годи-

на на състезанието общини показа-

ха, че са най-добрите сред другите

и могат да се възползват от опита

и да приложат най-иновативните

решения и да търсят партньорство,

от което местните общности да

бъдат облагодетелствани. Проведе-

ните работни посещения във Фран-

ция и Чехия ни карат още веднъж да

се надяваме, че инициативата ще

допринесе за създаването на парт-

ньорства, които ще спестят ресур-

си. Някои от използваните техноло-

гии могат да донесат резултати,

необходими на кметовете, които те

да използват в графика, зададен по

програмите на Европейския съюз.

Поради тази причина конкурсът

ЕКООБЩИНА има потенциала да

улесни преодоляването на дистанци-

ята между нуждите на общините в

България и съществуващите техно-

логични напредничави решения, кои-

то са част от дейността на светов-

ния лидер Веолия, успешно позицио-

ниран вече и в България.

До каква степен е заложен прин-

ципът за устойчиво развитие

във фирмената Ви философия?

Разкажете за някои от еколо-

гичните практики от дейност-

та на Веолия.

Участието в ЕКООБЩИНА за нас

е отлична възможност да предоста-

вим информация за широкия експер-

тен и производствен потенциал на

Веолия, което ще ни позволи да ра-

ботим още по-успешно в България.

През последните години обединихме

услугите, които предоставяме, в

една компания – Veolia Environnment.

Веолия достига до извода, че съвре-

менният екологичен подход не може

да отделя вода от енергия и отпадъ-

ци, защото те са взаимно свързани.

Това осигурява интегрирани, ефек-

тивни и иновативни решения в сек-

тора на комуналните услуги и про-

мишлеността. Бих дал пример с

Пречиствателната станция за от-

падъчни води Кубратово, която из-

ползва канализационната вода на

София като суровина за производ-

ство на метан и зелена електроенер-

гия. Това е най-ефективната стан-

ция около София с подобна дейност

от групата Веолия (от около 3500

подобни станции), което ни позволя-

ва не само да захранваме обекта с

електроенергия, но и да продаваме

15% електроенергия на зеления па-

зар на ток в България. Ние подобря-

ваме съществуващата технология в

България с ноу-хау и опит от Веолия,

класически пример как една от цен-

ностите на нашата компания – гри-

жата за околната среда, носи отлич-

ни резултати за общините.

Фредерик Фарош, директор на Веолия за България,
пред сп. Екология & Инфраструктура

Концепцията на
ЕКООБЩИНА съвпада с
фирмената ни философия
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Компанията Ви е сред партньо-

рите на тазгодишното издание

на конкурса ЕКООБЩИНА. Как-

ви бяха мотивите Ви да под-

крепите подобно събитие?

Сен-Гобен е лидер на пазара на

строителни материали на световно

ниво, а Вебер е лидер и в България.

Като такива, имаме морален ангажи-

мент да бъдем пример за отговорна

компания. Винаги сме сред фирмите,

подкрепящи инициативи, които поста-

вят като приоритет устойчивото

развитие. Включването ни като парт-

ньор на конкурса ЕКООБЩИНА се во-

деше от няколко мотива. Въпреки че

има състезателен момент, форматът

на събитието насърчава споделянето

на добри практики както между пред-

ставителите на различни бизнеси,

така и между ръководствата на мес-

тната власт в България и Франция.

Като международна компания,

присъстваща в над 60 държави, Сен-

Гобен, и Вебер като нейно подразде-

ление, разполагат с огромен ресурс от

добри практики и конкурсът беше

място за споделянето им. От друга

страна, оценяваме на практика пози-

тивите от разпространяване на зна-

ния и ноу-хау и заставаме твърдо зад

инициативи, които също го насърча-

ват. Допълнителна мотивация беше,

че конкурсът се организира от Френ-

ското посолство, с което ние, като

френска компания, поддържаме чудес-

ни отношения и дух на взаимопомощ.

Как оценявате ползите от про-

веждането на подобни инициа-

тиви?

Най-съществената полза е дирек-

тната връзка, която събитието ни

позволява да направим с общините. За

осигуряване на благоприятна среда на

живот бизнесът и администрацията

Инвестираме в създаването
на иновативни решения
Снежана Семова, изпълнителен директор на Сен Гобен
Констракшън Продъктс България, направление Вебер,

пред сп. Екология & Инфраструктура

трябва да работят заедно. В компа-

нията ни стратегията стъпва на

действия в дългосрочен план. Опит-

ваме се да предвиждаме какви ще са

нуждите на обществото и пазара в

бъдеще, за да създаваме най-подходя-

щите решения, които да отговарят

на тези нужди и в същото време да

минимизират отпечатъка върху окол-

ната среда. Държавните институ-

ции, въпреки че също залагат дълго-

срочни цели, насочват усилията си

повече към подобряване качеството

на живот на хората в настоящето.

Инициативи като ЕКООБЩИНА ни

дават възможност „да си сверим

часовника“ и да валидираме старти-

ралите ни проекти, а също и да про-

верим дали не изпреварваме времето.

В оперативен план ЕКООБЩИНА

е чудесна платформа за представя-

не на нашите най-успешни и нови

енергийно ефективни решения. За

шеста поредна година Сен-Гобен е в

топ 100 на най-иновативните ком-

пании в света и един от всеки 4

продукта е създаден в последните 5

години. Като част от Групата Сен-

Гобен, Вебер също инвестира в раз-

война дейност и създаване на инова-

тивни решения, които допринасят за

една по-комфортна и качествена

среда на живот. За да се постигне

тази среда на практика обаче, всич-

ки участници в процеса трябва да са

наясно с добавената стойност на

нашите продукти. Стараем се да ги

правим популярни в директните си

контакти с общините.

Доколко екологичните инициа-

тиви и концепцията за устой-

чиво развитие са заложени във

фирмената Ви философия? Спо-

делете успешни примери от

Вашата практика.

Устойчивото развитие е гръб-

накът на фирмената ни философия.

Приоритет на компанията навсякъ-

де по света е да сме еталон в обла-

стта на устойчивото строител-

ство. Още при създаването му се

включихме в Зеления кръг на българ-

ските компании, иницииран от сп.

Мениджър, и поехме ангажимент да

участваме в дискусиите за енергий-

ната ефективност на сградите и да

разработваме екологични решения,

като отчитаме всички етапи от

жизнения цикъл на сградите. В Бълга-

рия сме първата компания, която

започна да произвежда леки, безпра-

хови продукти, които понижават

вредните емисии при транспорт и

намаляват нивото на замърсяване на

въздуха при работа по обектите.

R&D екипът ни работи върху подобря-

ване на формулите на продуктите,

за да се използват все повече суро-

вини от възобновяеми източници,

като се гарантира качеството на

крайния продукт. Топлоизолационни-

те ни системи могат да спестят

над 50% от вредните емисии, които

една сграда отделя в експлоатаци-

онния си период. Ако разгледаме ком-

бинацията от всички тези действия

в мащаба на строителния сектор,

масовото им прилагане има потен-

циал да допринесе за по-комфортна

среда на живот.

Инвестираме в създаването
на иновативни решения
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Schneider Electric подкрепя като

партньор конкурса ЕКООБЩИНА

2017. Какви бяха причините Ви

да вземете това решение?

Подкрепихме инициативата ЕКО-

ОБЩИНА за втори път, защото раз-

познахме общи ценности в област-

та на енергийната ефективност и

въвеждането на практики за устой-

чиво развитие. За нас беше ценно

да сме част от един конкурс, създа-

ден специално за българските общи-

ни, за да споделим как решенията на

Schneider Electric водят до реална

икономия на ресурси с фокус върху

опазването на околната среда.

Какви според Вас са ползите от

провеждането на такъв тип

инициативи?

Schneider Electric е устойчива ком-

пания. Под устойчивост ние имаме

предвид съществената роля, която

изпълняваме, свързана с енергията

и достъпа до нея, климатичните

промени и запазването на ресурси-

те на планетата. Ние приемаме ус-

тойчивостта като водеща ценност

в бизнеса ни, която рефлектира

върху репутацията, привличането и

задържането на служители и роля-

та ни на корпоративен гражданин.

Силно вярваме, че инициативи като

Подобни инициативи
утвърждават
устойчивото развитие
като ценност

Йонуц Фаркаш, регионален мениджър на Schneider
Electric за България, Албания, Македония и Косово,

пред сп. Екология & Инфраструктура

ЕКООБЩИНА популяризират и утвъ-

рждават тези ценности, и затова

са важни за България и нейните

граждани. Стимулирането и отли-

чаването на общини с добри прак-

тики е пътят към мотивирането на

останалите представители на ме-

стната власт да следват примера

на лауреатите и да превърнат сво-

ите общини в едно по-добро място

за живот на своите жители.

В каква степен екологичните

политики и концепцията за ус-

тойчиво развитие са заложени

във фирмената философия на

Schneider Electric? Бихте ли раз-

казали за някои успешни приме-

ри от Вашата практика?

Екологичните практики и устой-

чивото развитие са изцяло залегна-

ли във фирмената философия и цен-

ности на Schneider Electric. Затова

ние подкрепяме различни инициати-

ви, за които вярваме, че ще допри-

несат за утвърждаването им. Най-

добрият пример, който можем да

споделим, е как прилагаме всички

принципи на устойчивостта в соб-

ственото си производство.

Заводът на Schneider Electric в

България е най-голямото производ-

ствено предприятие на компанията

в Европа. Още през 2015 г. той по-

лучи сертификат ISO 50001 за енер-

гиен мениджмънт. С това предпри-

ятието се нареди сред все още

твърде малкото сертифицирани по

системата за управление на енер-

гията. Във фабриката в индустри-

ална зона „Марица“ се произвеждат

малки прекъсвачи от няколко гами,

предназначени за много пазари в и

извън Европейския съюз. Това озна-

чава много производствени линии,

въвеждането на много технологии

и координирането на различни про-

цеси.

Благодарение на организацията на

работата и внедрените решения

предприятието не само отговаря на

всички екологични норми, но е и обо-

рудвано със система за сградно уп-

равление – Building Management

System (BMS), система за енергиен

мениджмънт и собствени техноло-

гии в индустриалната автоматиза-

ция на Schneider Electric.

Подобни инициативи
утвърждават
устойчивото развитие
като ценност
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Наскоро Карлсберг Груп дефинира

конкретни цели за всяка една от 4-

те приоритетни области на устой-

чивото си развитие: енергии и въгле-

род, водни ресурси, отговорна кон-

сумация, здраве и безопасност – със

срок 2022 и 2030 г.

„Програмата е отговорът на Кар-

лсберг на нарастващото потреби-

телско търсене на устойчиви продук-

ти във времена на глобални предиз-

викателства като промените в кли-

мата, недостига на вода и здравето

на хората в глобален аспект“, комен-

тират от компанията. Тя е подгот-

вена в партньорство с водещи екс-

перти от WWF, Carbon Trust и съоб-

разно целите за устойчиво развитие

на ООН и на Парижкото споразуме-

ние за промените в климата. Четири

са основните й аспекти, които очер-

тават следните приоритети:

n нула въглеродни емисии в пивовар-

ните на Карлсберг Груп до 2030 г.;

n 50% намаляване на водното по-

требление до 2030 г.;

n 100% използване на възобновяеми

източници на електричество до

2022 г.;

n 30% намаляване на въглеродния

отпечатък на цялостния процес

от производство до потребление

на продуктите, т.е. на целия жиз-

нен цикъл на продукта -  до 2030 г.;

n 100% наличност на безалкохолна

бира до 2022 г.;

n 100% послания за отговорна кон-

сумация на опаковките на продук-

тите и посредством маркетинг

активации - до 2022 г.

„Програмата „Заедно към нулевия

отпечатък“ поставя нови стандар-

ти на индустрията и е стратегичес-

ки приоритет на новата корпоратив-

на стратегия на Карлсберг Груп, из-

вестна като SAIL’22", допълват от

Карлсберг.

Друг аспект в политиката за ус-

Карлсберг Груп обяви
нова програма за
устойчиво развитие

тойчиво развитие е фактът, че от

м. юли т. г. компанията е част от

коалицията „RE100“ – лидерска ини-

циатива на 100 от световните ком-

пании, които поемат ангажимента

до 2022 г. да интегрират в пивовар-

ните си употребата на електрое-

нергия от възобновяеми източници.

Пречиствателна
станция в Благоевград

Като част от приоритетните

дейности в областта на екологични-

те практики на компанията от май

т. г. пивоварната на „Пиринско“ в

Благоевград вече работи с най-модер-

ната и иновативна технология в пре-

чистването на отпадъчните води от

производството, която съвременни-

те европейски пивоварни прилагат.

Иновацията е анаеробен биологи-

чен реактор, известен като BIPAQ

IC реактор за вътрешно пречиства-

не на водите. Анаеробният реактор

осигурява биологично третиране на

100% от отпадъчните води на заво-

да и неговият капацитет е 1500 м3

вода дневно. Това е част от дългос-

рочните инвестиции на Карлсберг

България, които имат за цел да све-

дат замърсяването от производ-

ствения процес до минимум.

„В процеса на проектиране на пре-

чиствателната станция ние предви-

дихме пречистване на 100% от от-

падъчните води на пивоварната, като

в същото време оптимизираме упот-

ребата на природни ресурси. Това бе

нашето основание да използваме

биогаз при загряването на отпадъчна-

та вода, който е де факто продукт

от процеса на пречистване. По този

начин осигуряваме една независима

система, която може да намали из-

ползването на естествените природ-

ни ресурси, какъвто е природният

газ“, споделя Иванка Перич, производ-

ствен директор на компанията.

„Това е нашето най-модерно съоръ-

жение и направените инвестиции от

5 млн. лева са продължение на дългос-

рочните ни планове непрекъснато да

се подобряваме - в отговор на висо-

ките очаквания на нашите клиенти и

потребители. Откриването на пре-

чиствателната станция в Благоев-

град е от съществено значение за

бизнеса ни, както и в желанието ни

да сме отговорен корпоративен

гражданин сред местната общност.

Ние ще продължим с подобни инвес-

тиционни намерения и в другата ни

пивоварна - в град Шумен. Вече за-

почнахме подготовка на проекта за

пречиствателна станция за отпадъ-

чни води в завода на „Шуменско“ и

плановете ни са тя да влезе в екс-

плоатация през 2019 година“, допъ-

лва тя.

От компанията уточняват, че

Карлсберг България и „Пиринско“

имат традиции в грижата за есте-

ствената природна среда в града и

региона. С подкрепата на „Пиринско“

са реализирани няколко проекта в

Национален парк Пирин и Национален

парк Рила, благодарение на които са

поставени нови указателни табели

и знаци, подновени са кътовете за

отдих на територията на паркове-

те. Втора поредна година компани-

ята съдейства за облагородяване на

обществени паркове и междублоко-

ви пространства в Благоевград и

региона – под мотото „Реновирай

градинката в квартала“ и с подкре-

пата на „Пиринско“.

Карлсберг Груп обяви
нова програма за
устойчиво развитие
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Високонапорната помпа URACA
P3-10 осигурява надеждност в
процеса на екстракция

Аква Джет 2011 е партньор на

немския производител на високона-

порни помпени системи URACA и

предлага на българския пазар опти-

мизирана версия на компактен пом-

пен агрегат с честотно регулиране

за транспортиране на течен въгле-

роден диоксид, модел P3-10.

Въпреки всеобщата си популяр-

ност като парников газ, въглеродни-

ят диоксид намира различни прило-

жения в индустрията благодарение

на своите свойства. Той се използ-

ва в хранително-вкусовата промиш-

леност и в лабораторната техника

при получаване на аромати, овкуси-

тели или оцветители чрез екстрак-

ция. Предимството на тази сравни-

телно модерна технология за екст-

ракция с СО2 спрямо досегашните

методи е, че вместо синтетични

разтворители, като например вред-

Екологични практики
и технологии в
пивоварната индустрия

В продължение на темата от бр. 4/2017, в който бяха разгледани ус-

тойчивите практики в пивоварния сектор, сп. Екология & Инфраструк-

тура представя продуктов преглед на някои от водещите компании в

страната, предоставящи решения в областта, осигуряващи високо ка-

чество на крайната продукция и опазване на околната среда. Публику-

ваме коментарите им, подредени по азбучен ред.

ния за здравето хексан, се използва

безопасният СО2.

Процесът включва първоначално

охлаждане на течния CO2, след кое-

то той се подава към помпата.

Същевременно, вследствие на силно

компресиране до 1000 bar, въглерод-

ният диоксид се загрява и достига

свръхкритично състояние. СО2 показ-

ва свойства както на газ, така и на

течност и се отличава предимно със

способността си да разтваря. Пора-

ди високата си течливост свръхкри-

тичният СО2 прониква в най-малките

пори на хранителните вещества и

извлича например кофеина от зърна-

та кафе, смолите от хмела, никоти-

на от тютюна или ароматите от

растенията. Чрез последващо загря-

ване свръхкритичният СО2 става

отново газообразен и от него оста-

ва само чистият екстракт.

Причина за сложността на помпе-

ната техника в случая е самият флу-

ид – при нормални условия на околна-

та среда въглеродният диоксид е

газообразен, като при точно спазва-

не на процесните параметри той

трябва да бъде в течно състояние,

за да се предпази помпата от кави-

тация. Освен това, поради лошите си

смазващи свойства и висока степен

на свиваемост, течният СО2 може да

се транспортира и да се препомпва

само от специално разработени и

надеждни помпи. Трансмисията на

модела Р3-10 е с оптимизирани кла-

пани и охлаждане в салника и в кла-

панния блок. Помпите са конструира-

ни за налягане от 125 до 1000 бара и

дебит от 5 до 163 л/мин, а задвижва-

щата мощност е от 8,5 до 38 kW.

Първата помпа Р3-10 за СО2 е внедре-

на в инсталация за екстракция на

аромати и оцветители от домати и

е с непрекъснат режим на работа.

Марияна Добрева, управител на

Аква Джет 2011

Екологични практики
и технологии в
пивоварната индустрия



14 брой 5/2017  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

бизнес

Предлагаме апаратура за
анализ на основните
параметри на пивоварния
процес

Медицинска Техника Инженеринг,

чрез запазената си търговска мар-

ка Лабораторна Техника Инженеринг

(ЛТИ), предлага на българския пазар

широка гама апаратура, подходяща

за приложение в пивоварната инду-

стрия.

Необходимите за производство-

то на бира пивни дрожди се нужда-

ят от азот, за да формират проте-

ини и други азотсъдържащи клетъ-

чни компоненти. Поради тази при-

чина следенето на съдържанието на

протеини по време на пивоварния

процес е важно, за да се осигурят

условията за преобразуване на за-

харите в етанол и въглероден диок-

сид. Този показател е важен и за

оценяване качеството на бирата –

водоразтворимите ечемичени

протеини играят основна роля за

формирането, стабилността и

текстурата на пяната. За монито-

ринг на съдържанието на протеини

ЛТИ предлага както конвенционал-

ните Kjeldahl системи, така и сис-

теми с изгаряне на пробата по

метода на Dumas. Анализаторът

NDA 701 от Velp Scientifica е напълно

автоматизиран Dumas анализатор,

работещ без необходимост от на-

блюдение и независимо от възмож-

ностите на потребителя. Апа-

ратът предоставя резултати само

за 3-4 минути, отличава се с пестящ

пространство компактен дизайн,

както и с ниска консумация на енер-

гия, газ и реактиви. Той е проекти-

ран да работи непрекъснато, дори

24/7, осигурявайки много ниска гра-

ница на откриваемост и изключи-

телна точност. NDA 701 се управ-

лява с помощта на специализирания

софтуер DUMASoft.

Друг основен показател за пиво-

варния процес е окислителната

стабилност. Тя може да бъде опре-

делена с помощта на апарата

OXITEST от Velp, който може да се

използва както за суровините, така

и за готовата продукция. OXITEST

ускорява окислителния процес благо-

дарение на температурата и кисло-

родното налягане, които обикнове-

но са настроени на 90°C и 6 bar, в

съответствие с изискванията за

повечето приложения. Инстру-

ментът измерва абсолютното изме-

нение на налягането в двете каме-

ри, следейки поглъщането на кисло-

рода от реакционните компоненти

в пробата, и автоматично генерира

резултатите. Посредством получе-

ните с апарата OXITEST резултати,

потребителят може да определи и

срока на годност на суровината или

готовата продукция.

Влагомерните везни на Ohaus

могат да се използват в лаборато-

риите към производствени предпри-

ятия от почти всички индустриал-

ни сектори, включително пивоварния.

С помощта на влагоанализатора

Ohaus MB120 може да се определи

както количеството влага в сурови-

ната, така и оптималната темпе-

ратура на сушене на даден матери-

ал. Апаратът предоставя възмож-

ност за съхранение на до 100 мето-

да и 100 резултата, които след това

да се използват за статистически

анализ. Прецизно управляваната ха-

логенна нагревателна система раз-

пределя топлината равномерно над

пробата, гарантирайки бързи и по-

вторяеми резултати.

Термостатите от серията BD на

Binder са идеалната среда за растеж

на микроорганизми или съхранение на

материали при постоянна темпера-

тура. С големия си обхват от функ-

ции за индивидуално програмиране и

широкия температурен диапазон от

5°C над стайната до 100°C, те мо-

гат да бъдат използвани и в пивовар-

ните.

Богатото портфолио на ЛТИ

включва и разнообразие от модели рН

метри, кондуктометри, йон-метри,

оксиметри Mettler Toledo, които също

могат да намерят приложение в
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лабораторния контрол на продукци-

ята или при мониторинга на произ-

водствения процес на бира.

Боряна Тонова-Люцканова,

ръководител отдел „Лабораторна

Техника Инженеринг“, Медицинска

Техника Инженеринг

Сензорите на Mettler Toledo
отговарят на специфичните
нужди на пивоварния сектор

В пивоварната индустрия e от

съществено значение производстве-

ният процес да протича последова-

телно и с висока надеждност. Осно-

вен фактор за постигане тази цел е

своевременното измерване на анали-

тичните параметри в мъст, бира,

вода и въглероден диоксид. Въпреки

че класическият метод за вземане на

проби предлага точни резултати,

той отнема време, носи риск от

ниска степен на представителност

и не предоставя непрекъснати дан-

ни в реално време. Големите предим-

ства на онлайн измерванията са

намаленото натоварване на персо-

нала, премахването на възможност-

та за неточни резултати от измер-

ванията, постоянният поток на дан-

ни в реално време, позволяващ навре-

менни коригиращи действия, когато

е необходимо. По този начин си оси-

гурявате непрекъснат процес на

производство на бира и по-малки

загуби.

Роми-Тех е вносител и официален

представител на Mettler Toledo, ко-

ято има дългогодишен опит в разра-

ботването и производството на

цялостни решения за аналитични

измервания, отговарящи на специ-

фичните нужди на пивоварната ин-

дустрия. На базата на този богат

опит и благодарение на хилядите

пивовари доверили се на компанията,

Mettler Toledo разработва технологи-

ята Intelligent Sensor Management

(ISM), осигуряваща по-дълъг експло-

атационен живот, намалени разходи

за поддръжка и сигурност при калиб-

риране.

Сензорът за разтворен кислород

InPro6970i може да се използва в

няколко от производствените ета-

пи - при филтриране на бирата, де-

аериране на водата и при пълначна-

та линия. Тези оптични сензори са с

отлични работни характеристики и

същевременно с намалена необходи-

мост от поддръжка. Границата им на

откриваемост е ниска, а краткото

време за реакция подобрява монито-

ринга на кислорода и спомага за

редуциране на неотговарящата на

изискванията продукция.

Сензорът InPro5500i е разработен

специално за онлайн измерване на

въглероден диоксид в процесите при

производството на бира и газирани

напитки. Уредът е с висока точност

благодарение на усъвършенствана-

та техника за измерване на топлоп-

роводимостта. Също така,

InPro5500i е с отлична чувствител-

ност към CO2, не се влияе от други

газове и предоставя висока съпоста-

вимост с вече установените рефе-

рентни методи. Отсъствието на

движещи се части ограничава повре-

дите и удължава работоспособнос-

тта на сензора.

InPro8600i на Mettler Toledo е сен-

зор за мътност, който намира при-

ложение при процесите на рецирку-

лация на пивната мъст, извличане

на филтрираната пивна мъст, при

центрофуга в апарата на Вирпул

(отстраняване на горещите утай-

ки) и след кизелгур филтъра, за сле-

дене на качеството на бирата и

алармиране при нужда от промивка

на филтъра. Сензорът измерва ча-

стиците чрез техниката на преми-

наващата и пречупената светлина.

Едновременно с измерването на

погълнатата светлина се извършва

и компенсация на смущаващите

въздействия като промяна в цвета

на пивната мъст, замърсяване на

оптиката и др.

Роми-Тех
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     ператорите на пречиства-

телни станции за отпадъчни води се

изправят пред все по-големи предиз-

викателства с идентифицирането

на все повече замърсители, бързото

разрастване на населението, увели-

чаващия се брой индустриални дей-

ности и непрекъснато намаляващи-

те запаси от прясна вода. Конвенци-

оналните процеси вече са се доказа-

ли по отношение отстраняването на

химични и микробиални замърсители

от отпадъчните потоци. Въпреки

това ефективността на тези тех-

нологии постоянно се ограничава

през последните две десетилетия.

По-обширните познания за послед-

ствията от замърсяването на води-

Технологични
тенденции в
областта на
пречистването на
води

те и търсенето на вода с по-високо

качество от страна на обществе-

ността доведоха до внедряването на

много по-строги нормативни изиск-

вания, включващи разширяване на об-

хвата на регулираните замърсите-

ли, понижаване на максимално допу-

стимите им концентрации в предви-

О

Технологични
тенденции в
областта на
пречистването на
води
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дените за изпускане в приемни водни тела потоци и от-

страняване на хранителните елементи (азот и фосфор)

и синтетичните органични съединения, заради техни-

те значими въздействия върху човешкото здраве и окол-

ната среда.

Вторият фактор обхваща изчерпването на водните

ресурси, увеличаващия се брой население и индустриал-

ния растеж. Повторната употреба на битови и произ-

водствени отпадъчни води и възстановяването на замъ-

рсителите от промишлените процеси придобива все по-

голямо значение. Това важи най-вече за засушени реги-

они, където транспортирането на питейна вода изис-

ква съществени разходи. Повторната употреба стана

по-важна заради загрижеността от заразяване на вод-

ните ресурси с токсичните съединения, изпускани от

промишлените предприятия. За осъществяването й

обаче са необходими усъвършенствани технологии за

пречистване, чрез които да се отстранят потенциал-

но вредните компоненти, които не могат да бъдат

елиминирани ефективно чрез някой от конвенционални-

те процеси.

Третият фактор е напредъкът на индустрията и

разрастващият се пазар за модерни пречиствателни

процеси, които доведоха до реализиране на значителни

подобрения в технологиите.

За да се отговори на всички тези предизвикателства,

се разработват, тестват и прилагат редица нови

технологии за третиране на отпадъчни води, които

позволяват да се постигне съответствие както с на-

стоящите, така и с очакваните бъдещи изисквания.

Отпадъчните води като ресурс
Иновациите в областта на пречистването на отпадъ-

чни води се основават предимно на принципа, че те мо-

гат да бъдат ресурс. Възможността за повторна упот-

реба и за възстановяване на суровини от тях обаче

зависи от много фактори – оперативни разходи, потен-

циални приходи, стойността на ресурсите, инженерни-

те решения, необходими за реализирането на този про-

цес, и др. По-голямата част от непитейната вода за

битови и търговски цели може да бъде осигурена от

рециклирана вода и събирана дъждовна вода. За целта

обаче, за да бъдат тези системи устойчиви и в бъдеще,

е необходимо да се разработят и внедрят нови методи

за пречистване на отпадъчните води и управление на

ресурсите.

Физикохимични процеси
С цел подобряване ефективността на отстранява-

нето на твърди частици от отпадъчните води е разра-

ботена система с плаваща филтърна среда. Отпадъч-

ните води преминават като възходящ поток в утаите-

ля, преминавайки през филтриращия слой, изграден от

материал с мрежеста структура и по-малко специфич-

но тегло, отколкото това на водата. Плаващата фил-

търна среда се почиства с въздушни струи, създаващи

цикличен поток, който спомага за отделяне на полепна-

лите по филтъра твърди компоненти.

Друга скорошна разработка е утаител за течности,

съдържащи суспендирани частици. Утаителят разделя

суспендираните частици на два етапа – с естествена

флотация (ако плътността им е по-ниска от тази на

течността) или в комбинация с флотация с разтворен

въздух, и след това с филтрация с пясък, антрацит или

друг промиващ се материал.

От някои индустриални процеси, като производство-

то на полупроводникови компоненти например, се от-

делят отпадъчни води с висока концентрация на разтво-

рени твърди вещества За сепариране на суспендирани

и разтворени частици, като метални соли, е проекти-
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рана система, използваща електри-

ческо поле. Процесът включва фил-

триране на водата през мембра-

на при наличието на електрическо

поле, което отблъсква частиците

от повърхността на мембраната.

При пенната флотация отпадъч-

ните води се третират с газ (обик-

новено въздух) за разделяне на

съдържащите се в тях твърди час-

тици или течности (масло). Една от

новите разработки е многостъпал-

на флотационна колона, която освен

за пречистване може да се прилага

и за обезмастиляване на рециклира-

на хартия, обогатяване на минерали

и др. Серия от смукателни тръби,

подредени аксиално и разделени с

прегради, осигуряват индивидуално

разбъркване във флотационната

колона, а специален разпределител за

газ генерира фините мехурчета.

Благодарение на конфигурацията на

тръбите се създава затворен воден

поток във всяко флотационно стъпа-

ло. Това гарантира равномерно раз-

пределение на газовите мехурчета

в цялата колона и значително подо-

брява разбъркването и съответно

контакта на мехурчетата със замъ-

рсителите.

Мокрото окисление е метод за

третиране на отпадъчни води в

присъствието на кислород при висо-

ки температура и налягане. Когато

процесът протича в течна фаза без

катализатор, скоростта му е ниска.

Японски учени са разработили спе-

циален катализатор, с помощта на

който чрез мокро окисление могат

да се отстранят органични и неор-

ганични вещества, независимо от

концентрацията им. Също така из-

ползването на катализатора ускоря-

ва реакциите и позволява управление

на параметрите на процеса.

Провеждат се и няколко проучва-

ния в направление производство на

мембрани от наноматериали, които

ще осигурят ефективно разделяне на

метални и биметални наночастици,

смесени оксиди, зеолити и въглерод-

ни съединения от отпадъчните води,

в резултат на което се очаква да се

повиши ефективността на изпомп-

ване на отпадъчните води.

Биологични методи
Биологичните методи се използ-

ват за пречистване на битови и

производствени води чрез превръща-

нето на разтворените и суспенди-

раните субстрати в биомаса, която

впоследствие се отделя от водата.

Методите за обезвреждане/повтор-

на употреба на остатъчната биома-

са (утайка) изискват предварител-

но третиране, което обикновено

включва разлагане, вплътняване и

обезводняване до увеличаване на

концентрацията на твърди веще-

ства до 20-40%. Икономическите

ползи от по-ниското водно съдържа-

ние в утайката могат да бъдат

значителни.

Конвенционалните капещи филт-

ри използват биологичен филм, при-

крепен към филтърен материал, за

отстраняване и преобразуване на

органичната материя до въглероден

диоксид и вода и на амоняка - до нит-

рати. Филтърният слой обикновено

е изграден от чакъл, дървесина или

гофрирана пластмаса, което увели-

чава максимално активната биоло-

гична повърхност. В новите конст-

рукции капещи биофилтри се изпол-

зват предимно пластмасови модули

при дълбочина от най-малко 1,5 м до

над 12 м, като не се изисква рецик-

лиране на прикрепената към суб-

страта биомаса.

Наскоро бе разработен и метод,

при който като субстрат за аери-

раща камера се използват мидени

черупки. След отстраняване на се-

дефения слой повърхността им ста-

ва грапава и много подходяща за

развитието на микроорганизми.

Отпадъчните води се третират в

аериращата камера, след което се

подават към адсорбционна камера с

активен въглен. Накрая пречиства-

ният воден поток преминава и през

денитрификационна камера.
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     ъздушният (мембранният) ди-

фузор е устройство за аериране,

обикновено с формата на диск, тръба

или пластина, което се използва за

пренос на въздух, а с това и на кис-

лород, в битови или производствени

отпадъчни води. Кислородът е необ-

ходим за разграждането на замърси-

телите от съдържащите се във

водата микроорганизми/бактерии.

В миналото различните видове

дифузорни устройства са класифици-

рани като такива за фини или едри

мехурчета. Тъй като е трудно ясно

да се дефинират или диференцират

фините и едрите мехурчета обаче,

системите за дифузна аерация се

класифицират въз основа на физичес-

ките характеристики на оборудва-

нето. Те могат да бъдат групирани

в три категории: порьозни (за фини

мехурчета), непорьозни (за едри ме-

хурчета) и други дифузорни устрой-

ства.

Дифузорите с фина пореста

структура се монтират към основ-

ния въздушен тръбопровод, който е

разположен по дължината или шири-

ната на басейна, или върху по-къса

подвижна тръба. Тези дифузори се

произвеждат в различни размери и

форми, например дискове, тръби,

куполи и пластини.

Най-често срещаните непорьозни

дифузори са фиксирани отвори, кла-

пани и неподвижни тръби. Размерът

на мехурчетата от този тип дифу-

зори е по-голям в сравнение с този

на мехурчетата от порьозните ди-

фузори.

Други видове дифузорни устрой-

ства са джет аераторите (които

Системи за
дифузна аерация

изпускат смес от въздух и течност

през дюза, поставена близо до дъно-

то на басейна), аспираторите (кои-

то се монтират на повърхността на

басейна, за да подават смес от

въздух и вода) и U-тръбите (при

които сгъстен въздух се подава в

долната част на дълбока вертикал-

на шахта).

Фино порьозните дифузори (дис-

кове, тръби, куполи и пластини) обик-

новено се изработват от керамика,

пластмаса или гъвкави перфорирани

мембрани. И въпреки че за изработ-

ката на дифузори с фини пори могат

да се използват различни материа-

ли, само тези няколко намират ма-

сово приложение. Това се дължи на

ценови съображения, специфичните

им характеристики, размера на па-

зара и други фактори.

Керамичните дифузори се използ-

ват от много години и са се

превърнали в еталон за сравнение,

тъй като в миналото именно те са

били основният продукт на пазара за

системи за дифузна аерация.

Дискови дифузори
Дисковите дифузори са сравни-

телно плоски, а размерите им вари-

рат приблизително в следните гра-

ници – диаметър между 18 и 24 cm и

дебелина от 13 до 19 mm. Материа-

лите, използвани за изработка на

дисковете, включват керамика, по-

рьозни пластмаси и перфорирани

мембрани. Дебелината им варира, а

оттам и другите им конструктив-

ни особености.

Дискът се монтира на пластма-

сова седловидна основа, като за

прикрепване на носителя и държача

се използва или централен болт, или

периферен захващащ пръстен. По-

често дискът е прикрепен към държа-

ча със затягащ се пръстен. Диско-

вите дифузори са проектирани така,

че да имат диапазон на дебита на

въздушния поток от 0,25 до 1,5 l/s.

В

Системи за
дифузна аерация
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Тръбни дифузори
Типичният тръбен дифузор пред-

ставлява твърд керамичен или пла-

стмасов кух цилиндър, или гъвкава

мембрана, чиито краища са захвана-

ти с пластини във формата на

тръба. Тръбният дифузор има сред-

на част с дължина до 200 cm. Дебе-

лината на дифузора варира, но

външният диаметър е приблизител-

но между 6,4 и 7,6 cm. Когато ци-

линдърът е изработен от керамика

или порьозна пластмаса, за монти-

рането на дифузора се използват

винтове с резба. Въздушният дебит

при тръбните дифузори е от порядъ-

ка на 1 до 5 l/s.

Куполни дифузори
Изработени от керамика или по-

рьозна пластмаса, куполните дифузо-

ри са със заоблена форма, с диаметър

18 cm и височина 3,8 cm. Дебелината

им по ръбовете е около 15 mm, а на

хоризонталната или равна повърх-

ност - 19 mm. Куполният дифузор се

монтира върху основна седловидна

пластина от поливинилхлорид или

стомана. Дебитът на въздушния по-

ток за куполните дифузори обикнове-

но е в диапазона от 0,25 до 1 l/s, но

най-често е около 0,5 l/s.

Пластинчати дифузори
Пластинчатите дифузори са плос-

ки, с правоъгълна форма, с площ око-

ло 30 cm2 и дебелина от 2,5 до 3,8 cm.

Обикновено се изработват от кера-

мични или мембранни материали. Мон-

тажът им може да включва цименти-

ране на пластините във вдлъбнати-

ни на дъното на басейна или в пред-

варително изработени държачи, или

захващане чрез метални държачи. Под

пластините са разположени нагнета-

телни тръби, по които въздухът се

доставя от въздушния тръбопровод.

В по-съвременните инсталации вме-

сто пластинчати дифузори обикнове-

но се използват порьозни дискове,

куполи и тръби.

Производителност
Работните характеристики на

системите за дифузна аерация при

нормални експлоатационни условия

са пряко свързани със следните па-

раметри: замърсяване, свойства на

отпадъчните води, тип на процеса

и режим на потока, натоварване,

геометрия на басейна, тип, размер

и форма на дифузора, плътност и де-

бит на въздуха, количество разтво-

рен кислород и гъвкавост при пода-

ването на въздух. Те също така за-

висят от механичната цялост на

системата, опита на операторите,

качеството на програмата за про-

филактика и поддръжка. Характери-

стиките на отпадъчните води, ко-

ито обуславят нуждите от кисло-

род при една система за аерация с

фини пори, са дебитът на входящия

поток, биохимичната потребност

от кислород и наличието на амоня-

чен-азот (NH3-N).
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       текстилните филтри, нари-

чани още ръкавни, отпадъчният газ

се пропуска през плътна тъкан или

филцова материя, които задържат

праховите частици. Филтрите обик-

новено включват няколко ръкава,

групирани в общ корпус. Формиращи-

ят се върху филтъра кек може зна-

чително да повиши ефективността

на улавяне на праховите частици.

Изборът на материя се определя

предимно от експлоатационните

условия. Сред най-често използвани-

те материали са полиестер, акрилен

съполимер, m-арамид, полифенилен-

сулфид, етилен хлоротрифлуороетен,

политетрафлуоретилен (PTFE), поли-

имид, стъкло, неръждаема стомана

и керамика.

Практическото приложение на

този вид филтри изисква използва-

нето на материя с голяма площ, за

да се избегне недопустим пад на

налягането, който може да повре-

ди корпуса на съоръжението и да до-

веде до изпускането на фугитивни

прахови емисии. Размерът на ръка-

ва за даден филтър се определя от

избора на съотношение между обем-

Ръкавни филтри

ния дебит на въздушния поток и

площта на материята (A/C съотно-

шение). Изборът на този коефици-

ент зависи от специфичното нато-

варване, характеристиките и изпол-

звания метод за почистване. По-

високото натоварване с прахови

частици ще наложи употребата на

по-голям ръкав, за да се предотвра-

ти образуването на прекалено

тежък слой прахов кек, който може

да доведе до прекомерен пад на

налягането.

Корозията върху филтърния и кон-

струкционния материал може да

бъде проблем, когато газовият по-

ток съдържа съединения с киселинен

характер и когато температурата

е под точката на оросяване. В тези

случаи е подходящо да се използват

Ръкавни филтри

В
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устойчиви на киселини материали

като полифениленсулфид, етилен

хлоротрифлуороетен и политетра-

флуоретилен.

Видове ръкавни филтри
Ръкавните филтри се класифици-

рат в няколко групи спрямо използ-

вания механизъм за почистването

им. При съоръженията с механично

почистване прахогазовият поток

навлиза през входна тръба, оборуд-

вана с преграда, задържаща големи-

те частици, които се удрят в нея и

падат в събирателния бункер. Замъ-

рсеният газ се изсмуква под разпо-

ложена на дъното на съоръжението

пластина във филтърните ръкави и

преминава в посока отвътре навън,

като частиците се събират по

вътрешната повърхност на ръкава.

Горните части на филтърните ръка-

ви са прикрепени към прът, чието

рязко движение спомага за премах-

ването на частиците от материя-

та.

Методът на почистване при

ръкавните филтри с обратно продух-

ване е по-умерен, но в повечето слу-

чаи и по-неефективен. Обикновено

ръкавите са отворени откъм дъно-

то си и затворени в горната си част,

като праховите частици се улавят

от вътрешната или от външната им

страна. За да се почисти филтърът,

той се спира от експлоатация и през

него се пропуска чист въздух в об-

ратна посока на тази, в която се

движи отпадъчният прахогазов по-

ток. Типичният цикъл на почиства-

не е с продължителност по-малко от

5 минути на секция. Почистването

чрез обратно продухване се прилага

само в случаите, когато прахът се

отделя лесно от материята. Често

тази технология се използва в ком-

бинация със стръскване, пулсации

или акустично почистващо устрой-

ство.

Ръкавните филтри с импулсно

почистване позволяват третиране-

то на отпадъчни газови потоци с

високо съдържание на прахови час-

тици. Те работят при постоянен

пад на налягането и заемат по-мал-

ко пространство от останалите

видове ръкавни филтри. Ръкавите са

затворени откъм дъното си и от-

ворени в горната си част. Замърсе-

ният газ навлиза отвън навътре във

филтърните ръкави и частиците се

задържат на външната им по-

върхност, след което падат в съби-

рателния бункер. Импулсното почи-

стване се състои в краткотрайно

(0,03-0,1 секунди) пропускане на

въздух под високо налягане (0,4-0,8

MPa) през ръкавите. Този механизъм

елиминира необходимостта от спи-

ране на отпадъчния прахогазов по-

ток по време на почистване. В

ръкавните филтри с импулсно

почистване се използват филцови

(т. е. нетъкани) материи, тъй като
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при тях не е необходимо формира-

нето на кек за постигане на висока

ефективност на прахоулавяне. Ос-

вен това е установено, че тъкани-

те материи изпускат голямо коли-

чество прах след почистване, кога-

то се прилагат за филтри с импул-

сно продухване.

Акустичните устройства, които

работят със сгъстен въздух (0,3–0,6

MPa), се използват все по-често за

подобряване на прахоулавящата

ефективност на ръкавните филтри

с механично почистване или обрат-

но продухване. Употребата им зна-

чително редуцира праховото нато-

варване върху ръкавите и намалява

пада на налягането по повърхност-

та на материята с 20-60%. Също

така те понижават и механичното

натоварване върху ръкавите, с кое-

то се постига по-дълъг експлоата-

ционен живот.

Съществуват и още няколко раз-

новидности на ръкавните филтри.

Сред тях са касетните филтри на-

пример, които се отличават с по-

компактната си конструкция. При

тях филтърният материал е

нагънат като акордеон с цел полу-

чаване на по-голяма специфична

филтрираща повърхност. Пестене-

то на пространство обаче е за

сметка на по-ниския пречиствате-

лен капацитет на тези съоръжения.

Работни параметри
Най-важните фактори, които

трябва да се вземат предвид при

проектирането на ръкавен филтър,

са дебитът на отпадъчния газов

поток, работната и максимално

допустимата температура, и

съставът на газа. Следва да бъде

отчетен и капацитетът на филтри-

ране, който зависи от вида и есте-

ството на материята, концентра-

цията на прах и типа и размера на

частиците. Капацитетът на филт-

ри със стъклени влакна е 60-120 m/

h, a със PTFE (тефлон) - 80-100 m/h.

Когато филтърът е предназначен за

прахоулавяне в предприятия от хра-

нително-вкусовата промишленост,

поради хигиенни причини трябва да

се отчете и леснотата на почиства-

не на съоръжението, както и външни-

ят му дизайн.

Температурата на газа трябва да

е по-висока от точката на оросява-

не на всичките му компоненти, тъй

като в противен случай може да се

стигне до задръстване на матери-

ята и спиране на процеса на филт-

риране. За да се предотврати това,

може да се наложи филтърът да се

изолира или подгрява.

Системи в риск, например от

взрив или възникване на пожар,

следва да бъдат обезопасени с

отвори за освобождаване на наля-

гането или спринклерни системи.

На впускателния отвор на филтъ-

ра също трябва да има предпазна

клапа, която да се отваря към бе-

зопасно място, например извън

сградата. Прекалено горещите

частици от газовия поток от кот-

ли или пещи трябва да се улавят,

за да не се стигне до пожар и съот-

ветно увреждане на ръкавите.

Ефективността на ръкавните

филтри трябва да се следи внима-

телно. Тя може да бъде определена

чрез мониторинг на концентрация-

та на прахови частици в изходящия

поток например чрез изокинетична

пробовземна сонда или измервателен

уред, базиран на UV/VIS спектроско-

пия, трибоелектричен поток или

бета лъчи.

Температурата и падът на наля-

гането по повърхността на ръкави-

те също трябва да се следят редов-

но. Падът на налягането служи като

индикатор за това кога да старти-

ра цикълът на почистване на филтъ-

ра. Съоръженията трябва да са сво-

бодно достъпни, за да може често да

се проверява за повреди в материя-

та на ръкавите или корпуса. Също

така всеки филтър трябва да е обо-

рудван със система за регистрира-

не и сигнализиране на изпускания от

ръкавите.
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Приложимост
Известно е, че технологията се прилага широко в

химическия сектор, хранително-вкусовата и млекопре-

работвателната промишленост, при обработката и

изгарянето на отпадъци, в големи горивни инсталации,

както и в металургичната, керамичната и стъкларска-

та индустрия.

Ръкавните филтри се използват предимно за отстра-

няване на прахови частици с диаметър минимум 2,5

микрометра и опасни атмосферни замърсители под

формата на частици, например метали (без живак). В

комбинация с адсорбционни системи, свързани след

филтъра, тези съоръжения могат да се прилагат и за

пречистване на някои специфични газообразни замърси-

тели.

Ръкавните филтри са приложими за улавяне на прахо-

ви частици с твърде ниско или твърде високо електри-

ческо съпротивление за отстраняването им с електро-

филтър. Такива прахове са например летлива пепел от

въглища с ниско съдържание на сяра или пепел с високи

нива на неизгорял въглерод. Установено е, че с поста-

вянето на ръкавен филтър след електрофилтър се по-

стигат много ниски емисии на прахови частици.

Когато отпадъчният газ съдържа относително едри

частици, за да се редуцира натоварването на ръкавния

филтър, преди него може да се инсталират механични

прахоуловители като циклони например.

Ефективност
Ръкавните филтри са изключително ефективни пра-

хоулавящи съоръжения и работят при ефективност

почти 100%. Тя се определя от няколко фактора, като

първият от тях са свойствата на праховите частици.

Ако размерът им е между 0,1 и 1 микрометра, улавянето

може да става по-трудно. Също така малките сферич-

ни твърди частици понякога могат да преминат свободно

през материята на филтърните ръкави.

Вторият фактор, от който зависи ефективността

на ръкавните филтри, са характеристиките на използ-

ваната материя. При по-тънките материи уплътнява-

щият кек от прахови частици се формира по-бързо,

отколкото при по-мъхестите повърхности. Електрос-

татичните свойства на филтърния материал също

оказват влияние върху ефективността на ръкавните

филтри. Подходящата комбинация от заряд на частици-

те и на материята може значително да подобри пара-

метрите на процеса на пречистване на отпадъчния газов

поток.

Друг значим фактор са свойствата на въздуха – при

някои прахове и материи при 60% относителна влажност

се постига много по-висока ефективност, отколкото при

20%. Важни за ефективността са и експлоатационни-

те променливи като скорост и налягане. Повишената

скорост обикновено занижава ефективността, но това

може да се промени в зависимост от механизма на ула-

вяне на частиците. По-високото налягане пък може да

доведе до начупване на част от формиралия се филтъ-

рен кек и по този начин също значително да редуцира

ефективността на пречистване.

Интензивността и честотата на почистване на

филтъра са важни променливи при определяне ефектив-

ността на пречистване на отпадъчния газ. Тъй като кекът

отговаря за значителен дял от капацитета за отстра-

няване на прахови частици на тъканта, твърде честото

или интензивно почистване води до понижаване на ефек-

тивността. Ако обаче отстраняването на кека се осъ-

ществява прекалено рядко или в недостатъчна степен,

падът на налягането може да стане твърде висок.
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    кологичните проблеми, свър-

зани с твърдите битови отпадъци

(ТБО), са добре проучени. Депонира-

нето все още е широко прилаган

метод за обезвреждането им в мно-

го развити и развиващи се държави

по света. Предвид голямото разно-

образие в състава на отпадъците

спрямо мястото и времето на ге-

нерирането им, депата представля-

ват изключително силно хетероген-

на среда – в тях се съдържат от-

падъци, изградени от широка гама

органични молекули както с есте-

ствен, така и с ксенобиотичен про-

изход. С появата на нови, по-еколо-

госъобразни и ресурсно ефективни

технологии за обезвреждане про-

центът на отклоняваните от депа-

та отпадъци нараства все повече.

В резултат на това, както и на

запълване на капацитета им, тези

Рекултивация
на депа

съоръжения следва да бъдат закри-

ти и рекултивирани. Процесът на

рекултивация обикновено включва

два етапа – технически и биологи-

чен.

Изграждане на изолиращ
екран

Поради разходите и рисковете,

свързани с третирането или извоз-

ването на големите количества

Рекултивация
на депа

Е



ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА  l  брой 5/2017 29



30 брой 5/2017  l  ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

отпадъци

депонирани отпадъци, техническа-

та рекултивация се състои предим-

но в изграждане на горен изолиращ

екран на депото, включващ слой

хумус, слой почва, дренаж за

повърхностни води (обикновено от

чакъл), геомембрана, минерален за-

печатващ слой от глина, газов дре-

наж, система за събиране, отвеж-

дане и пречистване на инфилтрата

и изравнителен слой пръст. За от-

веждане на стичащите се по рекул-

тивираните откоси атмосферни

води се изграждат охранителни

канавки около рекултивираното

сметище.

Необходимостта от изграждане

на екран се обуславя както от тех-

нически, така и от научни причини.

Въпреки че най-често нормативни-

те изисквания са водещият фактор

при избора и проектирането на по-

криващата система, тези изисква-

ния са изготвени на база на задъл-

бочени проучвания. Трите основни

условия, на които трябва да отго-

варят покриващите системи, са: да

свеждат до минимум инфилтрация-

та – проникващата през отпадъци-

те вода може да разтвори замърси-

телите и да се образува инфилт-

рат, който може да замърси почва-

та и подземните води; да изолират

отпадъците и да предотвратяват

разнасянето им от вятър или вод-

ни потоци; да осигуряват възмож-

ност за управление на сметищния

газ, елиминирайки риска от акуму-

лиране или неконтролирано изпуска-

не на взривоопасни и токсични га-

зове.

Когато депото е малко и отпадъ-

ците не са депонирани на голяма

дълбочина, покривният слой може да

включва долен пласт от инертни

материали и горен хумусен пласт.

Общата дебелина на покривната

система трябва да е около 1 m, от

който 150 до 300 mm да са хумус.

Това решение е подходящо за пло-

щадки за депониране с нисък рисков

потенциал, при които видът на от-

падъчните материали не предпола-

га значително формиране на инфил-

трат и сметищен газ.

При някои депа е необходимо из-

граждането и на запечатващ слой,

с помощта на който се контролира

проникването на дъждовните води до

отпадъците и съответно се редуци-

ра количеството инфилтрат. Други

функции на този пласт са предотв-

ратяването на ерозия, ограничава-

не изпускането на парникови газове

в атмосферата и свеждане до мини-

мум на други емисии, оказващи вред-

но въздействие върху околната сре-

да.

Управление на
инфилтрата

Количеството и свойствата на

инфилтрата са функция на видовете

депонирани отпадъци и възрастта

на съоръжението, както и на метео-

рологичните и геоложките условия

на площадката.

Генериращият се инфилтрат

следва да се събира, съхранява вре-

менно и третира. Инсталирането на

система за събиране на инфилтрат
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отпадъци

от съществуващи депа обаче може

да е трудна задача. Предприемане-

то на мерки за управление на инфил-

трата в такива случаи може да е

практично, когато е наличен есте-

ствен непропусклив слой (глина) под

депото.

Инфилтратът може да се от-

странява от депото посредством

потопяеми помпи или тръбопровод-

на система. Необходимо е извършва-

нето на мониторинг, за да се гаран-

тира, че дълбочината на инфилтра-

та в отпадъчната маса се контро-

лира до подходящото ниво.

Друга възможност е инфилт-

ратът да бъде рециркулиран през

отпадъците с цел осигуряване на

условия за допълнително разграж-

дане. Ползите от това включват

увеличено формиране на сметищен

газ както в количествено, така и

в качествено отношение, намаля-

ване на разходите за събиране и

обезвреждане на инфилтрата, ре-

дуциране количествата изпаряващ

се инфилтрат и стабилизиране на

депото.

След събиране и съхранение на

инфилтрата на място, той тряб-

ва да бъде третиран. Целта е да

се постигне достатъчна степен на

пречистване, за да може остатъ-

чният поток да бъде изпуснат в

приемно водно тяло. Процесът

може да включва физично/химично

предварително третиране, напри-

мер флокулация, коагулация, филт-

рация, обратна осмоза, утаяване и

др. Тези методи са най-подходящи

за инфилтрат от по-стари депа, в

които съдържанието на биоразгра-

дим органичен въглерод е по-ниско.

В другите случаи са приложими био-

логичните технологии (системи с

активна утайка, серийни биореак-

тори, въртящи се биологични кон-

тактори) и комбинираните мето-

ди.

Управление на
сметищния газ

Основните компоненти на сме-

тищния газ са метанът и въглерод-

ният диоксид, типично в съотноше-

ние 60:40%. И двата газа са с висок

потенциал за глобално затопляне и

поради това е необходимо да се оси-

гури оползотворяване или изгаряне

на сметищния газ, особено при по-

големи съоръжения.

Метанът се характеризира с ви-

сока калорична стойност, което

позволява сметищният газ да се

използва като енергиен ресурс – за

производство на електричество или

за подгряване в индустриални проце-

си. Обикновено за генерирането на

1 MW електроенергия са необходи-

ми 600-700 куб. м сметищен газ с

приблизително 50% съдържание на

метан.

Активният контрол на сметищен

газ се осигурява чрез система за

екстракция и за последващо факел-

но изгаряне или оползотворяване. В

депонираните отпадъци могат да

бъдат създадени газови кладенци. Те

се пробиват до 75% от дълбочина-

та на отпадъчната маса и са изгра-

дени от перфорирана тръба, поста-

вена в инертен материал, обвит в

телена мрежа. Тръбата в горната

част на кладенеца не трябва да е

перфорирана, а да е свързана с

тръбопроводна система, отвежда-

ща газа към факелната инсталация.

Където е възможно, по периметъра

на площадката и на нейната тери-

тория е необходимо да се създадат

точки за мониторинг. Концентраци-

ята на сметищен газ по периметъ-

ра трябва да е такава, че метанът

да не е повече от 1%, а въглеродни-

ят диоксид - 1,5%.

Биологична
рекултивация

Това понятие обхваща озеленява-

не на нарушения терен на депото

чрез тревна, храстова и дървесна

растителност, характерна за съот-

ветния район, като се отчитат

нейните санитарно-защитни свой-

ства, декоративни качества и ус-

тойчивост към опасни вещества,

отделяни в атмосферния въздух и

почвата от отпадъците.

След приключване на етапа на

техническа рекултивация обикновено

се внася биологичен активен почвен

слой, който позволява временно зат-

ревяване. Извършва се озеленяване с

възможно най-благоприятни видове,

както дървесни, така и храстови и

тревни, с цел намаляване на ерозион-

ните процеси и увеличаване на био-

логичния активен слой. Следващата

стъпка е подготовката на възстано-

вените земи за отглеждане на земе-

делски култури, създаване на пасища

и т. н. По-нататъшната рекултива-

ция предвижда засяване на тревни

семена, фиданки, цветя, мелиоратив-

ни дейности на почвата и отделни

грижи за растителността до трай-

ното й настаняване на терена, как-

то и създаване на горски насаждения

от дървесна и храстова растител-

ност, присъщи за региона, през първи-

те 3 години след изпълнението на

техническата рекултивация.
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