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Abstract: The
T article presents oppportunitiess for manag
gement of ssewage slud
dge from
wastewaater treatm
ment plants and organiic waste th
hrough appllication of the bio-insstallation
"beVerm
mi", registeered at the Patent
P
Offi ce of the Republic
R
of Bulgaria. T
The bio-insstallation
utilizes and transfforms slud
dge into ann ecologicaally clean product
p
thrrough an efficient,
e
environnmentally frriendly and
d natural prrocess with
h a high ab
bsorption ccapacity of organic
waste. ""BeVermi" in wastewaater treatmennt plants is an environm
mentally friiendly modeel with a
fully natural cyclle of wateer purificatiion, withou
ut chemicaal contractoors and ex
xpensive
mechannized steps, machines and
a equipmeent, withoutt segregation of sludge and other polluting
p
waste, with a low
wer cost in
n comparisson to a traditional
t
sewage treeatment plaant. The
technoloogy is also applicable
a
to
t the manaagement of organic
o
wasste.
K
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Резюме: Статията
С
представя възможн
ности за управлениие на утаайки от
пречисттвателни станции
с
и органичнии отпадъци
и чрез при
иложение нна биоинссталация
“beVerm
mi”, реги
истрирана в Патеентно вед
домство на Репубблика Бъ
ългария.
Биоинссталацията оползотворява и преевръща утаайките в ек
кологично ччист проду
укт чрез
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ефективвен еколоогосъобразеен и прир
иродосъобразен проц
цес с виссок капаци
итет на
усвояваане на оргааничния оттпадък. “beeVermi” в пречистваттелни станнции за отп
падъчни
води (П
ПСОВ) е еккологично чист модеел, с напъл
лно природ
ден цикъл нна пречисттване на
водите,, без хим
мически ко
онтрагентии и скъпи
и механизирани стъъпала, маш
шини и
съоръж
жения, без отделяне на
н утайки и други замърсяващи
и отпадъции, в пъти по-ниска
п
цена оот традици
ионна пречиствателнна станцияя за отпаадни води.. Технологгията е
прилож
жима и в уп
правлението
о на органиични отпад
дъци.
К
Ключови думи: преечиствателнна станцияя, отпадни води, оргганични оттпадъци,
вермитехнология..
С
СЪЩНОС
СТ И СЪ
ЪСТАВ Н
НА УТАЙ
ЙКИТЕ ОТ ПРЕЧ
ЧИСТВАТ
ТЕЛНИ
СТАНЦ
ЦИИ
У
Утайките от
о градски
ите пречисствателни станции
с
заа отпадъчнни води (Г
ГПСОВ)
предстаавляват прреди всичк
ко органиччна фракци
ия, която се получаава в резу
ултат на
пречисттването наа отпадъчните води сслед утаяването на остатъчнит
о
те веществаа. Те се
образувват при отд
делянето наа тези оргаанични вещ
щества по време на раазличните етапи
е
от
процесаа на пречи
истване на отпадъчниите води. Утайките съдържат не само ценни
ц
за
земеделлието комп
поненти (ссред коитоо органичн
ни веществ
ва, азот, ф
фосфор, кал
лий и в
по-малкка степен калций, сяра
с
и маагнезий), но
н и замър
рсители, ккоито обик
кновено
включвват тежки метали,
м
оргганични зам
мърсители и патогенн
ни организзми. Качесттвото на
утайкитте се опред
деля най-веече от изтоочника на образуванет
о
то им, т.е оот първонаачалната
конценттрация наа замърси
ители в ппречистенаата вода, както и от техни
ическите
характееристики на
н извършените процееси, свързаани с трети
ирането на отпадъчни
и води и
утайки..

иране на оттпадъчни води - обезв
воднена утаайка и оргаанични
Снимка 1. Утайки от трети
отп
падъци вид
д-полутвърд
ди с високоо съдържан
ние на оргааника и влаажност 82-8
85%
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Това е необходимо, тъй като възможностите за оползотворяване на утайките от
ГПСОВ в същото време могат да представляват и опасност поради наличието на
органични замърсители и други потенциално вредни вещества, съдържащи се в тях.
Поради тази причина трябва да се обърне сериозно внимание на вероятността тези
замърсители да попаднат във водни обекти или да се натрупат в почвата, откъдето
могат да се поемат от растенията и по хранителната верига да преминат в животните и
да достигнат човека. От друга страна, утайките от отпадъчни води са богати на
органични вещества и ценни за растенията хранителни елементи, като азот, фосфор и
калий, което ги превръща във важен органичен ресурс. Следователно трябва да се
положат всички усилия управлението на утайките да се организира по такъв начин, че
потенциалните опасности и вредни въздействия, свързани с тях, да бъдат ефективно
премахнати, като в същото време се използват предимствата, които този ресурс може
да предостави.
Утайките влияят върху доста компоненти на околната среда. Ако не са
достатъчно стабилизирани те продължават да ферментират, което води до отделяне на
неприятни миризми и до образуване на биогаз, който допринася за глобалното
затопляне на климата. При депониране на нетретирана утайка се увеличава
инфилтратът, който може да проникне и да замърси подземните води.
Освен необходимостта и желанието да се оползотворят утайките възникват и
редица проблеми, които трябва да бъдат решени внимателно, за да се осигури
безопасността на хората и околната среда. Това поставя определени предизвикателства
при взимането на политически и управленчески решения.
ВИДОВЕ ОБРАБОТКА И ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ПСОВ
През февруари 2005 г. проф. д.т.н. инж. Р. Арсов, завеждащ тогава катедра
“Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите” към ВИАС, пише към
Национален план за отстраняване на утайки от градски ПСОВ в България, че предвид
изложеното в доклада, за отстраняване и оползотворяване на утайките от ПСОВ реално
се очертават следните възможности:
‐ Отстраняване на утайките на депо за твърди отпадъци;
‐ Оползотворяване на утайките чрез директното им използване за наторяване и
рекултивиране на терени;
‐ Оползотворяване на утайките чрез прилагане на вермитехнология на
територията на пречиствателната станция с последващата им реализация чрез
иновативни биотехнологии за приложение на биохумуса и биомасата (вермикултура).
Тези алтернативи се анализират накратко по-долу:
Отстраняване на утайките на депо за твърди отпадъци
Съгласно изискванията на Закона за управлние на отпадъците (ЗУО) и Наредба
№ 8 към него, делът на твърдите органични отпадъци, отстранявани на депо, се
ограничава с тенденция да бъде сведен до незначителен в близка перспектива. От друга
страна, депонирането на утайките от ПСОВ е все още единствената алтернатива,
практикувана у нас.
С влизането в сила на новите нормативни документи (ЗОУ, Наредби № 7 и № 8)
се установяват ред и срокове за закриване на депата за твърди отпадъци, които не
отговарят на нормативните изисквания, или за тяхното преустройство в съответствие с
тези изисквания.
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Снимка 2.
И
Известно е, че по окрупнении показател
ли, относи
ителната сстойност общо
о
за
строитеелство, заккриване и рекултиввация на съвременн
ни депа зза твърди битови
отпадъц
ци, варираа в диапазо
она 100 – 120 лв/м2. Ако приемем за осннова минималната
относиттелна стой
йност от 100 лв/м2, ообщите ин
нвестиции за преустрройството на част
същесттвуващите счетища в съвременнни депа за
з утайки ще бъдат най-малко
о около
35 млн.. лв. или гоодишно – ок
коло 2,33 м
млн. лв.
С
Следователлно вариан
нтът за окоончателно отстраняване на утаайките на депо за
твърди отпадъци
и ще изисква значи
ителни инввестиции, които ням
мат иконом
мическа
щаемост. Отделно следва да се отчитат
о
транспортн
т
ните и другите
възвращ
експлоаатационни разходи по този ввариант, включитен
в
о и тези за третир
ране на
отпадъччните води
и от депото за един мнного дълъг период слеед неговотоо закриван
не.
О
Оползотвооряване на
а утайкитее за наторя
яване и рек
култиваци
ия на терен
ни
С
Следва да се
с има пред
двид, че иззползването
о на утайки
ите за наторряване ще изисква
готовноостта и преедварителн
но договориираното съ
ъгласие на земеделскките стопан
ни да ги
приемаат. Продажбата на утайки като тор на зем
меделските стопани ззасега не е реална.
Както п
показва дъ
ългогодишн
ната практиика в Запаадна Европ
па и САЩ,, убеждаваането на
фермеррите да при
иемат утай
йките за нааторяване, дори безп
платно, е ссериозен проблем,
п
изискваащ продъ
ължителни усилия и средства за съответнии подготввителни
при което успехът не
(образоователни) програми,
п
н е гаранттиран. Прии тези условия не
само чее не може да се разчита на сиггурна печал
лба от реал
лизиранетоо на утайки
ите като
тор на пазара, ноо ще са необходимии допълниттелни разх
ходи, главнно за транспорт и
рекламаа.
К
Както бе отбелязано
о
о, безспорнните преим
мущества на
н утайкитте и оборския тор
като есстествен оррганичен по
одобрител на почвитте пред хим
мическите торове, се дължат
на техн
ния органичен съставв и структуура, позвол
ляващи траансформираането им в хумус.
Това оббаче е един
н дълъг, мн
ногогодишеен процес в който е ангажиранаа местната почвена
микро- и макроф
фауна. Меж
ждувременнно растени
ията успяваат да усвооят само частично
щества, освободени в процесаа на биохи
имичната ттрансформаация на
хранитеелните вещ
органиччните отпаадъци – оборски
о
тоор и утайкки. Останаалите неуссвоени био
оигенни
елементти и вещесства се отм
миват с дъж
ждовния отток в при
илежащите естествени
и водни
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чения и басейни
и или поп
падат в пподземнитее води с известнитее неблагоп
приятни
последсствия от тоова.
ЗЗаслужава да се отбел
лежи, че кррайната фааза на този цикъл се ббазира на процеси,
п
протичаащи в есстествени (неинтензиивни) усло
овия, коетто ги праави несъиззмеримо
по-бавн
ни и неефеективни по
о отношениие на остааналите процеси на ттрансформация на
веществвата, проти
ичащи в ин
нтензивни уусловия в пречиствате
п
елната станнция.
В това отноошение вер
рмитехнолоогията е по
о-адекватнаа.
на верми
итехнологгията в
О
Оползотвооряване на
н утайки те чрез прилагане
п
ПСОВ
К
Както вечее бе отбеляязано, верм
митехнологгията е лип
псващото ддоскоро зввено във
веригатта за вклю
ючване на утайките от ПСОВ в естествения (прирродния) ци
икъл на
трансфоормация наа веществата “...по еддин иконом
мичен и еко
ологично прриемлив наачин...”.
И
Интензифи
ицирайки естественит
е
те биологични процесси и предллагайки усл
ловия за
тяхнотоо оптимизи
иране и упр
равление, пподобно на тези при биологично
б
ото пречисттване на
отпадъччните вод
ди, вермиттехнологияята по сввоята техн
нологичносст и скор
рост на
процеси
ите е съизм
мерима и адекватна
а
с останалитте интензив
вни техноллогии, прил
лагани в
ПСОВ. Това опрределя в решаваща
р
степен неейната пер
рспективноост в сани
итарната
техникаа.

Снимка 3.
В допълнеение към споменатит
с
те достойн
нства верм
митехнологгията генер
рира на
място (без необхходимосттаа от трансспортни разходи) пр
родукти с потребитеелска и
ържа никааква утайкаа, освен
пазарнаа стойностт. В пречисствателнатта станция не се задъ
минимаалното количество би
иохумус на разходен склад.
с
П
Предимстввата са свъ
ързани с тоова, че не се налага монтиране
м
е на допълн
нителни
очистваащи съоръж
жения, тъй
й като приллагането на
н биоинсталацията ““beVermi” няма да
окаже негативно влияние върху
в
качееството наа атмосфер
рния въздуух, тъй като не е
свързан
на с отделяяне на вред
дни емисиии над допу
устимите сттойности. Не се пред
движдат
дейностти, които водят
в
до наднормении шум, виб
брации, свеетлини илии електромагнитни
лъченияя. При треетирането на
н утайкитте не се оттделят отпаадъци, товва е изключ
чително
чист меетод. Необхходимите ресурси
р
са гориво за обслужващ
щите машиини, което може
м
да
е на би
иологична основа, минимално
м
количествво електро
оенергия и отпадна вода от
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ПСОВ, което прави вермитеехнологияття екологич
чно чиста и икономиически изго
одна. Не
се преддвиждат технологич
т
ни рисковве и пробл
леми, коитто могат дда възникн
нат при
изпълнеението на дейността.
д
Р
Резултатитте са насоч
чени към ообществотто като цял
ло, защотоо биотехно
ологията
решаваа проблеми
ите, свърззани с утаайките от пречиствателни ста
танции и тяхното
оползоттворяване.
Е
Един от наачините е регистрира
р
аният пром
мишлен модел през 22011 г. в Патентно
П
ведомсттво на Бъллгария "Би
иосъоръженние за упр
равление на органичнни отпадъц
ци" или
както е познат в сектора
с
"Би
иоинсталацция “beVerrmi”. Биоин
нсталациятта оползотвворява и
превръщ
ща утайки
ите в еколо
огично чисст продуктт чрез ефеективен еккологосъоб
бразен и
природдосъобразен
н процес, лесно прииложим заа България и с виссок капаци
итет на
усвояваане на оргааничния отп
падък. Резуултати: 100
0% изчиств
ване на деппата за утай
йки.

Сни
имка 4. Регистриран промишлеен модел пр
рез 2011 г. в Патентноо ведомство на
Бългаария "Биоссъоръжениее за управлление на органични оттпадъци" - "Биоинсталация
“beVermi””
В
ВЕРМИТЕ
ЕХНОЛОГ
ГИЯТА В Б
БЪЛГАРИ
ИЯ
В средата на
н 80-те го
одини на ХХ
Х век в Ин
нститута по
о планинскко животно
овъдство
и земедделие се правят пър
рвите опиити с черввен кайлиф
форнийски червей в посока
обогатяяване на почвите
п
с органичнии веществва без да се използзват херби
ициди и
минераални торовее. По-късно близо доо Пловдив се разрабо
отва и първвата “Екоф
ферма за
червен калифорни
ийски червеи”, след ннея в Пазарджик и дру
уги районии на странатта.
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Снимка 5.
Б
Благодарен
ние на наш
шия опит и необходи
имостта отт обработкка на орган
ничните
отпадъц
ци, през годините
г
от
о демонсстрационни
ия модел са създадеени над 10
1 нови
екоферм
ми из цялаата страна. От 2004 г.,, благодареение на при
илагането нна междунаародния
опит и последн
ните пости
ижения в областта на верми
итехнологииите, успяяхме да
разрабоотим проми
ишлен мето
од и устроййство на бъ
ългарската биоинсталлация „beV
Vermi” за
третираане и обраб
ботка на ор
рганични оотпадъци в неогранич
чени количчества, бази
ирана на
вермитехнологиятта.
Н
На тази бааза в средаата на 20005 години се проведе експерим
мент, съвм
местно с
катедраа “Водосн
набдяване, канализацция и преечистване на водитее” към ВИАС и
Софийсската ПСО
ОВ, като сее проведохха опити с червен каалифорнийсски червей
й, които
показваат високатта му адааптивност и афини
итет към обезводненни утайки
и. През
следващ
щите годи
ини подобн
ни експеррименти бяяха проведени с уттайки от “ПСОВ
Целулооза и харттия” (понаастоящем ""Монди") – Стамбол
лийски, „П
ПСОВ Асттика” –
Хасково, „ПСОВ – Пещера”” и „Биоветт” – Пещераа.
„„Вермитеххнологията е екологоосъобразнаа, но изиссква компеетентно и опитно
управлеение. Тя вече
в
е утввърдена в голям мащаб, макаар, че все още се счита
с
за
иновати
ивна техноология. Веермитехноллогията е директен аналог наа технологгиите за
биологи
ично пречи
истване наа отпадъчнни води, но
н вместо със специаално култи
ивирани
бактери
ии, работи
и със спец
циално куллтивирани червеи и асоцииранните в тел
лата им
бактери
ии” (проф. д.т.н. Р. Ар
рсов).
Д
Добрите резултати
р
при обрабботката наа утайките доказаха ефективността и
прилож
жимостта на
н биоинстаалацията „bbeVermi” в български
и условия. Тези резул
лтати са
отразен
ни и в издаадените док
кументи за приложим
мост от МО
ОСВ - №48--00-303/03..07.2006
и №26-06-3039/200.09.2006 г.
П
При третиррането с пр
редложенатта вермитех
хнология тези
т
проблееми отпадаат и като
краен п
продукт се получава биохумус.
б
Б
Биохумусъ
ът е одобреен като търрговски про
одукт от
Министтерството на
н здравеоп
пазването нна Р Бългаария чрез Наредба
Н
№ 01156-2000. Той е
включеен като органичен то
ор и в Нар
аредба № 22/4.07.200
2
01 г. на М
Министерсттвото на
земеделлието и горрите на Р България,
Б
ккато лицен
нзиран агро
ономичен ппродукт под името
"Lumbrricompost – екскремен
нти на черв ения калиф
форнийски червей – Ч
ЧКЧ".
П
ПЛОЩАД
ДКИ ЗА ДЕ
ЕЙНОСТИ
И ПО ОТП
ПАДЪЦИТ
ТЕ
П
При съврем
менните уссловия в Б
България сее утвърждаава режимъът на създааване на
плошаддки за отпадъци според изисквванията наа Европейсското законнодателствво. Тези
площаддки могат да бъдат разположеени и на самите пр
речиствателлни станц
ции, ако
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разполаагат с подхходящ тереен. Същитее могат да бъдат и съ
ъздадени нна отделни терени,
при поодходящи условия и отговаряящи на иззискванията на норм
мативната уредба.
Последдните изиссквания са на тезии площад
дки да сее извършвват операц
ции по
компосстиране или
и оползотво
оряване наа отпадъцитте.
П
Площадкитте, на кои
ито могат да се раззполагат инсталации
и
и за третир
ране на
утайкитте, е най-подходящо
о да бъдатт на изсуш
шителните полета нна територията на
ПСОВ, които отгооварят напъ
ълно на изиискваниятаа по ЗУО заа третиранее на утайки
ите. Ако
полетатта не моггат да се ползват, се подготтвя приход
дящ теренн в съседсство до
изсуши
ителните поолета.
П
Параметри
ите на ин
нсталациятаа и площ
щадката са подчинеени на следните
показаттели: не оттделя вредн
ни за прирродата вещ
щества, нитто по въздуух, нито въ
ъв вода,
нито в почвата; не
н образувва друг отппадък; не разходва природни
п
рресурси, в смисъл
унищож
и химичесски материаали и вещеества.
жаване; не използва изкуствени
и

Снимка 6.
О
ОПОЛЗОТ
ТВОРЯВА
АНЕ И КОМ
МПОСТИ
ИРАНЕ НА
А УТАЙКИ
И ОТ ПСО
ОВ
С
Системата “beVermii” за опоолзотворяваане и компостиранне на утаайки от
пречисттвателни станции за
з отпадн
ни води и органични отпадъъци работти чрез
вермитехнология и постигаа цялостноо обработваане на утаайките и ддругите оргганични
ци. Верми
иинсталаци
иите са иизградени на модул
лен принци
цип и поззволяват
отпадъц
надграж
ждане, спооред коли
ичествата отпадък и възможн
ностите наа площадк
ките за
управлеение на отп
падъците.
П
Предимствва:
- екологич
чно чист, природен
п
ццикъл на пр
роцесите;
- пълно оп
ползотворяяване на уттайките и премахване
п
нуждата оот депонираане;
- приемли
ива за българските услловия ценаа на обрабо
отката;
- вермиин
нсталациитте обработвват неогран
ничено коли
ичество отп
тпадъци;
- получен
ният продук
кт е разреш
шен като ор
рганичен то
ор;
- моделътт вече е усп
пешно прилложен в практиката на ПСОВ.
Б
Биотехнолоогичният процес
п
миннава през сл
ледните етаапи:
- Първиятт заложен слой е от ззахранка. Върху
В
него
о се поставвят червеите, като
регуляррно модулъ
ът се зареж
жда с утайкаа.
- За доброото отглеж
ждане на ч ервеите сее подържатт необходиимите парам
метри и
реакцияя на средатта:
1) Оптималлната влаж
жност за акттивност на червеите е 82-85%;
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22) Най-доб
брата темпеература за ччервеите е 20-22оС, като
к
при цеелогодишен цикъл
на рабоота се прилага специална методиика;
33) Модулитте се изграаждат на м
място с леки
и конструк
ктивни елем
менти, катто в 1 м2
има окооло 60 000 единици биомаса.
П
Процесите са механизирани и ппозволяват автоматизаация и конттрол. Моду
улите се
зареждаат постоян
нно, като при
п запълваане на даден модул се
с подготвяя нов. Про
оцесът е
регуляррен, като наа всеки 6 месеца
м
модуулите се пр
резареждатт.
Б
Благодарен
ние на усто
ойчивия моодел, който
о е изграден
н, вермииннсталациятаа доказа
своите възможноссти за обрааботване наа големи ко
оличества утайки.
у
Прравилно под
дбрания
метод и спазванетто на условвията на раабота с био
омасата, на база опитаа и модела, дадоха
много ддобър резуултат при неблагопр иятни атмосферни влияния и ттежки условия на
работа с утайкитее, както от промишлен
п
на, така от градска ПС
СОВ.
П
През 20166 г. започн
на разрабоотката на цялостна пречистваттелна стан
нция на
основатта на поллезния мод
дел на веермиинстал
лация. Изп
ползвайки френски опит в
разрабоотката на подобни станции, и прилагаайки българския моодел, вече сме в
заключчителен еттап по рааботата наа българскка Верми пречистваателна стаанция с
жности да обслужва малки нааселени мееста от 2 000 до 1000 000 еквивалент
възмож
жители
и. “beVermi” ПСОВ е екологиично чист модел, наапълно пррироден ци
икъл на
пречисттване на водите,
в
безз химическки контраггенти и ск
къпи механнизирани стъпала,
с
машини
и и съоръж
жения. Без отделяне нна утайки и други зам
мърсяващи отпадъци.. В пъти
по-нискка цена от традицион
т
на пречисттвателна сттанция за оттпадни водди.

Снимка 7.
З
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключен
ние можем
м да добавиим, че условвията и тех
хнологията,, които са описани
о
в тази работа, важат в пълн
нота и за ууправлението на оргганични оттпадъци и тяхното
третираане, като в частносст според видовете органичн
ни отпадъцци има различни
предваррителни процеси,
п
целящи подготовката на органичнитте отпадъ
ъци за
компосстиране (сеп
париране, раздробява
р
ане, смилан
не, смесван
не).
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Разбира се, всеки елемент от системата за управление на утайки и органични
отпадъци има своята специфика и различия в зависимост от вида на отпадъка, неговото
съдържание, влажност и плътност. Във всеки един момент от процесите на третиране
има също различни комбинации от технологични решения, които се прилагат в
практиката. Тези подробни технологични схеми са тема на отделни разработки и
описания.
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