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➤➤➤ Предговор 
Когато днес се говори за бъдещето на отстраняването 
на утайките от ПСОВ, ясно могат да се различат 
регионални и надрегионални различия. Термини като 
„селскостопанско оползотворяване“, „термично 
оползотворяване“ и „фосфорна възвращаемост“ се 
произнасят от всички, но се интерпретират по много 
различен начин. 
 

От гледна точка на редица страни материалното 
оползотворяване на утайките от отпадъчни води 
продължава да играе важна роля. Това се отнася както 
за ландшафтно оформяне, така и за приложение в 
селското стопанство. Ефектът от наторяване с такива 
утайки и преди всичко фосфорното им съдържание 
принципно са достатъчни да покрият нуждата от 
подхранващи вещества на една средно голяма 
земеделска площ. От друга страна използването на 
утайки за наторяване в селското стопанство поради 
възможното им замърсяване с тежки метали и 
наличието на вредни органични съставки, като 
например ПФТ (перфлуорирани ПАВ),  в много страни 
се приема с критичен скептицизъм.  В тези страни от 
няколко години съществува ясна тенденция към 

концепции за термично оползотворяване на утайките от 
отпадъчни води предимно в централни, големи 
технически инсталации като моно-изгаряне или 
съвместно изгаряне, отчасти комбинирани с решения 
за възвращаемост на фосфора от утайките.  
 

Търсенето на оптимални в енергийно отношение 
технологии за оползотворяване в сътрудничество с 
Центъра за развитие ATZ доведе на ПСОВ Щраубинг   
до проекта sludge2energy, който понастоящем се 
реализира от HUBER SE като пилотен проект в рамките 
на един проект на ЕС LIFE06. Идеята беше да се 
разработи децентрализирано решение за термично 
оползотворяване на утайките, позволяващо смислено 
използване на топлина, избягващо транспорт и 
свързаните с това емисии и гарантиращо на 
потребителите на съоръжението независимост от 
пазара за обезвреждане на отпадъци и по този начин 
сигурност на разходите в дългосрочен план. 
 

Стартирането на това начинание през 2005 г. беше 
свързано с развитието на технологията sludge2energy от 
Центъра за развитие ATZ в Зулцбах-Розенберг и 
кандидатстването като демонстрационен проект за 
насърчаване по екологичната програма LIFE на 
Европейската комисия. След осигуряване на субсидиите 
и официалното начало на проекта на 01.10.2006 г. 
започнаха подробните планирания. В хода на тази 
първа работна фаза беше извършена много работа по 
оптимизация на целия процес, докато накрая бе готова 
окончателната концепция на съоръжението. През април 
2008 г. се състоя церемонията за първата копка на 
проекта, през декември 2009 г. sludge2energy бе отличен 
като „Избрано място в страната на идеите“. През 2010  г. 
започна  инсталацията  на  отделните  компоненти   

и след приключване на тестовата фаза съоръжението 
от септември 2011 г. влиза в експлоатация. 

Цел на проекта е да се покаже, че чрез интелигентна 
технологична техника и оптимизирани машинни 
компоненти е възможно да се отстранява битовата 
утайка от пречиствателни станции децентрализирано 
и до голяма степен енергийно самостоятелно. При 
това доказали се вече в практиката машинни 
компоненти бяха разумно комбинирани в една 
иновативна цялостна концепция.  

 

 
➤➤➤ Мотивация за термично 

оползотворяване на утайки  
от ПСОВ  

Днес в Германия вече около 53 % от сухата маса 
отделени утайки от пречиствателни станции се 
третират термично (49.4 % през 2007 г.). Изгарянето 
при относително високи разходи за отстраняване 
показва най-добър потенциал за едно безопасно 
обезвреждане. Докато съвместното изгаряне е най-
рентабилният вариант, при моно-изгарянето остава 
възможността за възвращаемост на фосфора. Друг 
фактор, който говори в полза на изгарянето е, че 
използваната за транспорт, обезводняване и 
изсушаване енергия може при изгарянето да бъде 
добита отново. 

Решаващо за оптимизиране на енергийния баланс е, че 
от една страна предхождащите горенето технологични 
стъпки се извършват с колкото е  възможно по-малко 
енергия, а от друга страна освободената по време на 
изгарянето енергията се използва оптимално. В най-
благоприятния случай изгарянето на утайките може да 
постигне положителен енергиен баланс и да даде 
екологичен принос за генерирането на енергия от 
възобновяеми източници под формата на топлина и 
електричество. 



 

 
 

➤➤➤ Общо описание на технологията sludge2energy 
По същество технологията sludge2energy представлява 
децентрализирано свързване на изсушаването на утайки 
с последващо моно-изгаряне и производство на ток 
посредством газова турбина. Основни компоненти на 
технологията са един лентов изсушител, една газова 
микротурбина и една изгаряща инсталация за 
изсушената  утайка. 

Като изсушително съоръжение се използва един лентов 
изсушител HUBER BTplus с около 120°C процесна 

температура. За изгарянето на утайките фирма ХУБЕР SE  

съвместно с фирма Цаунер разработи базирана на скарно 
горене технология на изгаряне с 1 MW топлинна 
мощност, която напълно изпълнява изискванията на 
немския норматив 17. BImSchV по отношение 
опазването на въздуха от замърсяване. При газовата 
микротурбина се касае за една газова турбина T100P 
на фирма Turbec с 100 kW eлектрическа мощност. Като 
последна конзеквентна стъпка за оползотворяване на 
бистрите утайки към момента се планира 
възвращаемостта на фосфора от получаващата се 
остатъчна пепел.  
  

 

 
Схема на технологията sludge2energy 

 

 
Стъпала на третиране на технологията sludge2energy

Бистра утайка 4 % СВ  

Обезводняване 
Пречистване 
отработени газове 
(17. BlmSchV) Остатък 

 
 

 
Утайка 
≈ 25 - 30 % СВ 

Бункер за 
 

Утайкa 
Изсушител  65 % СВ 

    Топлинна 
възвращаемост 

Изгаряне 

 
Бъдещи възможности: 

Предварително затоплен 
 

Фосфатно рециклиране 
Горещ въздух 

Използване топлина от отпадъчната 
вода за изсушаване Микрогазова 

турбина 
Свеж въздух 

Генериране на ток  

Отработена топлина 
към изсушител 

Термична 
енергия 

 
рециклиране 

  

 
4 % СВ 

Обезводнена 
утайка 25 - 

30 % СВ 

Изсушена  
утайка 65 - 
70 % СВ 

Изгаряне  



 

 

 

 

➤➤➤ Изсушаване на утайки  
В изсушителя за утайки от пречиствателни станции 
BTplus се извършва конвективно изсушаване на 
утайките в среден температурен диапазон. С 
преминаващия през инсталирания двулентов 
изсушител процесен въздух утайките се изсушават и 
въздухът се натоварва с вода. Отработеният въздух 
после се охлажда посредством едно промивно 
устройство и се освобождава от миризливи вещества и 
други компоненти, преди да бъде биологично 
пречистен в следващо стъпало. Преработката на 
отработения въздух отговаря на изискванията на 
Техническата инструкция за контрол качеството на 
въздуха. 

 

➤➤➤ Изгаряне на утайки от  
и използване на топлината  
Термичното ополозотворяване на изсушената утайка 
се извършва в една пещ със скарно горене. Скарното 
горене предлага както висока гъвкавост по  отношение 
спектъра от горивни материали, така също и 
предимството на една лесна и експлоатационно 
сигурна експлоатация. С горещия отработен въздух от 
горенето се загрява сгъстеният въздух, преди 
налагянето му да падне в газовата микротурбина и да 
бъде използван за производството на ток.  Горещият 
въздух, който не е вече под налягане, се използва 
отново за затопляне на въздуха за изсушаване и 
накрая като предварително затоплен  въздух за 
изгарянето. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лентов изсушител HUBER BTplus 

WASTE WATER Solution

 
 

  
Инсталация за изгаряне Схематично представяне на инсталацията за изгаряне  

Източник : Цаунер  

Aвтоматично 
обезпепеляване 

Топлообменик горещ въздух  
Изгаряне на утайки 

Приемен силоз 

Прибавящ силоз  

горещ въздух 



 

 
 

➤➤➤ Eнергиен баланс  
При актуалното оразмеряване на ПСОВ Шраубинг от  
≈ 200.000 EЖ понастоящем дневно се преработват 
около 35.000 м³ отпадъчни води. След анаеробно 
третиране на утайката и обезводняване прсредством 
центрофуги това означава годишно отпадане, при 
средно 28-29 % СВ обезводнена утайка, от почти 
9.000 тона годишно. От ≈  525 кг/ч изсушена утайка се 
получават след процеса на изгаряне ≈ 250 кг/ч пепел. 

Важна точка при изготвянето на енергиен баланс е 
съдържанието на топлинна енергия в изсушените 
утайки. Изсушената на 65 % сух остатък утайка е 
сравнима по коефициент на изгаряне с кафявите 
въглища и притежава количество енергия от 1.020 kWh. 
Взимайки пред вид определена ефективност на котела 
от тях могат да се добият ≈ 800 kWh термична енергия. 
След приспадане на още топлинни загуби в газовата 
микротурбина остават ефективни ≈ 700 kWh топлинна 
енергия за процеса на изсушаване. При термично 
енергопотребление на изсушителния процес от   
около 565 kWh следва, че на разположение остава 
дори излишък от топлинна енергия.  

Потреблението на електрическа енергия, която е 
необходима за работата на изсушаването на утайки от 
пречиствателната станция за отпадъчни води, възлиза 
на около 40 kWh. Сравнено с онези около 80 kWh 
електрическа енергия, които могат да се генерират с 
газовата микротурбина, за експлотацията на изгарянето 
на утайките остават други около 40 kWh. Това е 
достатъчно, за да бъде покрито токопотреблението на 
изгарянето. 

 
 

➤➤➤ Проектни данни sludge2energy 
➤ Зявител:  HUBER SE 

➤ Партньор в проекта:  Център за развитие ATZ, TURBEC  

R&D AB 

➤  Продължителност на проекта: 01.10.2006 – 30.09.2011 

 
 
 

 

 

 
Eнергийно използване при процеса sludge2energy 

Отворен процес въздушна турбина  

440 °C 
1 бар 

Високо ефективен 
топлообменик 

Бистра  утайка 
Топлинна 
възвращаемост 

200 °C 
4,5 bar 

Горелка  
880 °C 
1 бар 

800 °C 
4,5 бара 

Горещ въздух 
550 °C 

1бар  
15 °C 
1 бар 

 



 

 

 

 

➤➤➤ Перспектива  
Действителният енергиен баланс ще може да бъде 
оценен със сигурност едва след няколко месеца 
експлоатация на инсталацията, но от днешна гледна 
точка с комбинацията от лентов изсушител, изгаряне 
и газова микротурбина на ПСОВ Щраубинг успяхме 
да реализираме едно енергийно независимо 
изгаряне на утайките. Важен подход за спестяването 
на енергия при това е енергийното оптимизиране на 
лентовия изсушител, както и възможно най-доброто 
използване на отделяната топлина от изгарянето.   

След децентрализираното моноизгаряне на 
утайките от пречиствателната станция за отпадъчни 
води Щраубинг вече планираме следващата крачка  
и работим по възможна технология за  възвра-
щаемост на фосфора от пепелта на бистрите утайки. 

WASTE WATER Solutions 
 
 

Пространство и помещения на място вече има и 
термичното оползотворяване на утайките на ПСОВ 
Щраубинг евентуално ще бъде допълнено в 
близко бъдеще със следваща иновативна 
технология.   
 

Повече информации за технологията sludge2energy ще 
намерите на http://www.sludge2energy.eu/. 

 

 

 
Tермино оползотворяване на утайката на ПСОВ Щраубинг  
 
 

 
 

Електропроизводство 

Лентов изсушител BT 

Бункер за утайка 
≈25 - 30 % СВ 

 

 Утайка за изгаряне 
≈ 65 % СВ Използване 

отделяна топлина 
Третиране 
отработен 
въздух 

Изнасяне на пепел 
(1/8 от първо-
началния обем) 

Газова турбина 

Изгаряне 

 
Industriepark Erasbach A1 · D-92334 Berching 
Telefon: + 49 - 84 62 - 201 - 0 · Fax: + 49 - 84 62 - 201 - 810 
info@huber.de · Internet: www.huber.de 

ХУБЕР ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД  - 1680 София 
ж.к. Красно село, ул.“Дебър“ блок 12А – вход А – етаж 4 – оф.11 
Тел./факс: + 359 2 859 12 57    
Е-mail: huberbg@gmail.com                                                 

Общодостъпен доклад sludge2energy 
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