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До всички заинтересовани лица. 

 
Уважаеми клиенти,  

В настоящето техническо досие Ви изпращаме пълен технически преглед на системата, 
която Ви предлагаме съгласно Анекс 1 – техническа спецификация и описание на 
Договор за продажба, референтен № INC17105. 

 

Подписал: 

Никола Вуйец 
Ръководител „Бизнес развитие” 
Inciner8 International Limited, подпис, печат. 
  



INCINER8 

Инсинератор за отпадъци Inciner8 18-1000 

(схема и описание на процеса) 

Основното проектно изискване към конструкцията на инсинераторите са лесна 
експлоатация, солидна конструкция и дълъг експлоатационен живот, заедно с 
характерното за изделията, произведени в Англия, качество и съответствие с 
регулациите на ЕС. 

За транспортиране на отпадъците от товарителния бункер към горивната камера се 
използва автоматичен фидер. В зависимост от температурата на горене, отпадъците се 
подават автоматично в горивната камера със затворена хидравлична движеща система. 
Капацитетът на фидера е проектиран за приемане на максимален товар 500 kg отпадъци 
(подлежи на настройка в зависимост от вида на отпадъците) при интервал на товарене, 
коригиран според вида на отпадъците, които се изгарят. Ако кофата е препълнена, 
отворът за пълнене ще остане  затворен, тъй като се задвижва от PLC и към него има 
инсталирани датчици. PLC ще генерира съобщение за грешка, което се изпраща на 
оператора и го кара да намали обема на отпадъците в коша. При потвърждение 
тласкачът се прибира и операторът може да намали количеството на отпадъците. 
Впоследствие тласкачът повтаря опита и затворът се затваря само тогава, когато в 
камерата бъде въведено подходящо количество отпадъци. Има три други параметъра 
(налягане, температура и време), които контролират отварянето/ затварянето на 
затвора. Те също се контролират/ определят от PLC. По такъв начин се осигурява много 
високо ниво на безопасност и се предотвратява опасността операторът да претовари 
камерата или да натовари следващата партида отпадъци прекалено рано. Първичната 
камера е оборудвана с датчик за налягане, който осъществява мониторинг на 
налягането в камерата. Когато налягането в камерата е в определен обхват (т.е. високо), 
вратата на инсинератора няма да се отвори и това показва, че в камерата продължава да 
се извършва процес на горене. Следователно отпадъците не могат да бъдат 
транспортирани към първичнатагоривна камера.  

Втората горивна камера е проектирана, за да гарантира време на престой на димните 
газове от 2 секунди при ниво на температурата над 1100º С до достигане на пълно 
изгаряне. Горещите газове, произведени в горивната камера, се отвеждат във втората 
горивна камера. В края на втората горивна камера има датчик за кислород, който 
измерва съдържанието на остатъчен кислород. Ако съдържанието на кислород е по-
ниско от 5%vol., във втората горивна камера се вкарва допълнително горивен въздух, за 
осигуряването на достатъчно кислород за пълно изгаряне и за избягване на 
образуването на СО (неизгорял въглерод).  

Описание на процеса 

Първият етап е фазата на сушенето, при която цялата влага в отпадъците се изпарява, 
обикновено при температура над 80 ̊ С, и това отнема по-малко от 3 минути. 
Следващият процес е етапът на пиролизата, при който отпадъците леко се разграждат в 



среда с контролиране на температурата и въздуха, както и някои от отделените газове, 
които след това преминават през система за контрол на замърсяването/ система за 
очистване на газовете. Третият етап е етапът на деволатилизацията, при който по-
голямата част от освободените газове се разграждат в контролирана среда при висока 
температура. 

Остатъчните овъглени вещества, които остават след деволатилизацията на отпадъците, 
преминават през процес на пълно изгаряне в богата на кислород среда. Този процес се 
осъществява при етапа на изгарянето. 

По време на целия процес всички газове, които се отделят, преминават през 
газоочистваща система, преди да бъдат изхвърлени в атмосферата. Качеството на 
димните газове, които се отделят в атмосферата, е в съответствие с европейската 
Директива за третиране на отпадъците. 

Неорганичните материали, които се образуват (пепели), са неопасни отпадъци и се 
предават за депониране.  

Процесът е представен опростено на схемата по-долу. 
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СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО  

Системата за контрол на замърсяването улавя всички газове, сажди и увлечени твърди 
частици, отделени от инсинератора, и ги обработва за привеждането им в съответствие 
с изискванията на европейските регулации, които са изложени в Директива IED. 

Характеристики на системата: 

- Топлообменник, за извличането на топлина с вода; 
- Отстраняване на частиците посредством директното им улавяне в керамичния 

филтър; 
- Отстраняване на киселинните газове чрез реакция с хидратирана вар и улавяне 

на получените от процеса твърди частици; 
- Избягване формирането “denovo”на диоксин чрез отстраняване на необходимите 

реагенти преди охлаждане на газовете до температурния прозорец, в който 
възниква формиране “denovo”на диоксин; 

- Отстраняване на кондензираните тежки метали във филтъра; 
- Системата има монторингово съоръжение CEMS, което позволява извършването 

на периодичен анализ на димните газове, за осигуряване съответствието с 
всички лицензионни изисквания. 

Система за контрол на замърсяването 

 

Системата за контрол на замърсяването работи на 3 основни етапа: 

- Топлообменник – бързо охлаждане на газовете под 400 ̊ С; 
- Дозиране на прахообразните вещества – добавяне на прахообразни вещества за 

химическо очистване на компонентите на димните газове; 
- Керамични филтри – етап на окончателна филтрация. 

Системата за контрол на замърсяването използва филтри, оборудвани с керамични 
свещи. Тези свещи могат да бъдат използвани при температури до 400  ̊ С. 
Керамичните филтърни елементи висят вертикално от горната плоскост, която 
отделя чистата от мръсната страна на филтърния съд. Елементите са направени с 
фланец в отворения край. Този фланец е скрепен със скоби към горната плоча 
посредством плочата, поддържаща скобите. Елементът е уплътнен към горната 



плоча посредством керамични фибърни уплътнения. Връхният край на филтъра 
често е подсилен с усилващи яки. Филтърните елементи са подредени в редове. 

Температурният обхват за реагентите би следвало да бъде от 150 ̊ С до 450 ̊ С. В 
този температурен обхват се добавят реагентите. В димните газове има компоненти, 
които могат да бъдат дезактивирани само с химическо третиране. Чрез използването 
на варовик съдържанието на SO2, HCl и HF може да бъде драстично намалено. Тези 
добавки се подават в потока на димните газове с въздушен дозатор преди 
навлизането на димните газове във филтърната част. Нежелателните замърсители се 
отстраняват чрез влизане на газовете в контакт с течна вар (Ca[OH]2) и варовик 
(CaCO3). 

Димните газове, смесени с реагентите, създават слой по външната повърхност на 
свещите и се натрупват по време на експлоатацията. 

Дозиране 

Варта или варовикът реагират с SO2 в димния газ, създавайки неразтворим калциев 
сулфит (CaSO3), съгласно представеното в уравненията по-долу. Частта CEMS 
предоставя данни за емисиите в реално време. Операторът използва тези данни за 
определяне дозировката на варта в инсинераторния процес.  

Варовик: CaCO3 (s) + SO2 (g) – CaSO3 (s) + CO2 (g)  

Вар: Ca(OH)2 (s) + SО2 (g) – CaSO3 (s) + H2O(l) 

Полученият в резултат на горния процес калциев сулфит може по-нататък да влезе в 
реакция с кислород, от което се получава гипс (CaSO-4:2[H2O]) чрез следната 
реакция: CaSO3 (s) + ½ O2 (g) + 2H2O(1) – CaSO4:2(H2O)(s) 

Газовете преминават във филтърния съд от входящия канал, през филтърните 
елементи, и се освобождават от изходния канал. За получаването на този поток се 
създава разлика в налягането във филтърния съд, или чрез прилагането на 
засмукване към чистата страна на филтъра, или чрез прилагането на налягане към 
мръсната страна на филтъра. Слоят прах причинява спадане на налягането  - 
измерването на диференциалното налягане показва необходимостта от почистване 
на филтъра.  

При преминаване на газовете през порестите стени на филтърните елементи 
твърдите частици, увлечени в газовия поток, биват уловени на повърхността на 
филтъра. С времето твърдите частици се наслоянат и трябва да бъдат отстранени, за 
да може да продължи филтрацията. Почистването на елементите се извършва от 
възвратно импулсната почистваща система и нормално се осъществява докато 
филтърът е в работен режим. На определено ниво на диференциалното налягане 
свещите се почистват от напорен въздушен поток, който отстанява чрез джет 
импулс – слоят прах по външната повърхност на свещите. Филтърните елементи се 
почистват контролирано на редове. След почистването на един ред се отваря 



импулсния клапан, обикновено в продължение на 100 мсек., което позволява 
въздухът под налягане от въздушния резервоар да навлезе в импулсната тръба и 
през малките отвори, разположени над отворения край на всеки елемент. Този 
въздушен поток, навлязъл във филтърния елемент, връща обратно потока във 
филтърната среда и прилага теглеща сила върху акумулирания слой твърди частици. 
Теглещата сила отделя части от твърдия слой, като при това разкрива пресни части 
от филтърната среда и намалява спада на налягането във филтърния съд. Доказано 
е, че филтърът намалява емисията на частици до много ниски нива, включително 
РМ10и РМ2.5, до под 1 mg/m3 при работа с отпадъци, в типичния случай 3 g/GJ. 

Емисиите ще бъдат проверени и подложени на мониторинг периодично, чрез 
използване на CEMSмодул. Освен това може да бъде осъществен независим 
мониторинг, при необходимост, но задължително ще бъде извършен рутинен 
мониторинг за генериране на данни за качеството за доказване в бъдеще на работата 
на съоръжението. Въздушният поток се подпомага от вентилатор, за изтеглянето на 
въздуха от вътрешността на сградата и прекарването му през вентилационен стек. 
Съоръжението работи нормално при затворени врати, така че при процеса няма да 
бъде отделяна миризма. МодулътCEMS предоставя данни за емисиите в реално 
време и операторът използва тези данни за определяне на дозировката на реагента. 

На дъното на филтъра пепелта се акумулира и се изнася посредством спирален 
(шнеков) транспортьор извън филтърната система. Пепелта се откарва посредством 
ротационен клапан в станция, обслужваща големи чували. Отделените твърди 
вещества падат на дъното на бункерната секция на филтърния съд, откъдето могат 
да бъдат изведени директно към колекторен барабан. Алтернативно, те могат да 
бъдат задържани в бункера докато бъдат изведени през клапаните към съдовете за 
съхранение.  

Вентилатор ID 

Цялата система на изгаряне работи като „система под налягане”. Това предлага 
преимуществото в случай на течове да няма изпускане на никакви димни газове от 
системата преди третирането. Димните газове се задвижват от вентилаторID, чиято 
скорост се контролира от инвертор. Вентилаторът създава понижено налягане от 
минус 2 mbar вътре в горивната камера. Вентилаторът е оборудван с вибрационен 
контрол и измерване на температурата, фиксирани на сачмени лагери. 
Максималната работна температура на вентилатора е 300 ̊ С. 

Избягване на генерирането на диоксини от процес “DeNovo” 

Размерът на горивната зона е проектиран така, че във всички точки на пещта 
температурата е над горната граница (800 ̊ С), при която се осъществява синтез 
“DeNovo”, с което се избягва образуването на диоксини. Голям вентилатор въвежда 
въздух (съдържащ кислород) в системата, с което се увеличава ефективността на 
горенето, достигайки максимална температура на горене от 800 ̊С – 1100 ̊ C. 
Отпадъците престояват максимално време в горивната зона, което осигурява най-



доброто изгаряне на въглерода и поради това се образуват  най-малко количество 
пепел, сажди и прах. Пламъкът и високата температура в първичната горивна 
камера води до конвертирането на органичните и някои метални отпадъци от 
твърди или течни отпадъци в горещи газове. Горещите газове преминават във 
вторичната (втората) горивна камера, където обикновено температурата се 
поддържа на ниво от 1100 ̊С или по-висока в продължение на време на престой 2 
секунди. Тези атомизирани течности и горещите газовесе смесват с въздух и 
преминават през горещия пламък във вторичната горивна камера. Топлината и 
пламъкът разкъсват химичните връзки на газообразните и атомизирани органични 
съединения, превръщайки ги в атоми. Атомите се рекомбинират с кислород от 
въздуха в камерата, формирайки стабилни съединения, съставени преди всичко от 
неопасни химикали, като въглероден двуокис и вода (т.е. пара). Всякакви 
неорганични материали (метали, като цинк или олово), които не са били 
преобразувани в газове, се отделят под формата на пепел (пепел на дъното на 
инсинератора) за по-нататъшното им управление. 

В изходната точка на комина температурата на отделяните газове е по-висока от 
400 ̊ С, в противен случай водата, отделена от горивния процес, се кондензира в 
комина. Температурата на отделяните газове се оползотворява в топлообменник. 
След топлообменника температурата на отделяните газове спада под областта, 
където формирането на диоксин от процес “denovo” е незначителен. Керамичният 
филтър в системата за контрол на замърсяването също отнема летливите пепели и 
съдържанието на по-едри сажди (> 100 mm) в отделяните газове. Отделяните газове 
престояват около 10 милисекунди в пространство, при температура малко под 450 ̊ 
С, с което се предотвратява образуването на диоксини. 

Също така, съдържанието на хлор, който е най-вече под формата на HCl или други 
метални хлориди в отработените газове е много ниско (т.е. по-малко от 1500 
mg/kgCl) и чрез поставянето на варов филтър  на пътя на отделянето му, 
формирането на диоксини “denovo” е намалено значително до стойност, по-ниска от 
1 ng/kg (TEQ). 

Необходимо е допълнително гориво за захранване на горелките на инсинератора, с 
цел привеждане както на първичната, така и на вторичната горивни камери до 
необходимата температура. Използването на дизелови горелки с ниско съдържание 
на NOX осигурява двустепенен горивен процес, при който горивото и въздухът се 
смесват предварително,след което сместа изгаря по външната повърхност на 
горелката. Тази характеристика е вътрешно присъща характеристика на 
стабилизираното на повърхността горене с предварително смесване, т.е. 
температурите са равномерни във всяка една точка на повърхността. Постига се 
степен на горене на повърхността, стабилен пламък и работни температура, които 
са доста под пиковите температури на формиране на NOХ. Също така системата за 
контрол на замърсяването спомага за очистване на всички емисии, възникващи в 
резултат на горенето на дизела.  



Технологията на нашата вторична камера предотвратява разпадането на диоксините 
на по-малки, но по-реактивни молекули, известно като процес на формиране 
“denovo” на диоксини. Това може да бъде особено видимо в присъствието на тежки 
метали, които могат да действат като катализатор. Превантивният метод може да 
бъде обяснен по следния начин: процесът на самозапалване кара микро частиците 
да преминават през пламъчна завеса, при което изгарят всички вредни емисии. При 
това остатъчните газове се задържат във вторичната камера, чрез топлинен разпад, и 
циклонно разпределение на въздуха, което гарантира чиста емисия без мирис под 
формата на пара.  

На следващите страници са представени няколко възможни ситуационни плана: 

Ситуационен план на линия: 

Ситуационен план с разположение под прав ъгъл  



 

 

Ситуационен план с паралелно разположение 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

МОДУЛ НАТОВАРВАНЕ – капацитет 500 kg, хидравлична врата за товарене на отпадъците 
Вратата за товарене на отпадъците се отваря автоматично когато инсинераторът е готов.  
Бункерът се пълни до определено ниво с отпадъци и операторът затваря вратата. Оперативна станция с обезопасителен превключвател. Системата не може да започне 
работа, докато вратата не се затвори напълно.  
Само след като инсинераторът обработи напълно предишния товар се отваря страничната врата, бункерът се придвижва в инсинератора. Независима рама се придвижва 
напред, докато бункерът се изтегля назад. Това води до разпределение на отпадъците върху решетките (ситата).  
При излизане на бункера от камерата вратата се затваря. Продължителност на цикъла – 20 секунди. 
Вратата за товарене на отпадъците се отваря, с което се дава сигнал за следващото зареждане и операторът повтаря процеса. 
Активирането на машината се задава от 3 параметъра: 
- Температура – настройка на 850 ̊ С; 
- Налягане – първоначална настройка – температура на околния въздух; 
- Време – първоначална настройка 20 минути; 
Всеки от параметрите може да бъде контролиран независимо, за оптимизиране работата на инсинератора. Окончателните настройки ще бъдат определени в резултат от 
първоначалните проверки на емисиите. 



 

 

Превод от английски език. 

Примерен образец! 

INCINER8 

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Указаната по-долу машина е тествана от производителя в завода преди доставката.  

Дата на производство: 2018 г. 

Машината е в съответствие с всички норми за безопасност, когато се използва в 
съответствие сЕС Декларация за съответствие. 

INCINER8, Unit 2, Canning Road Industrial Estate, Canning Road, Southport PR9 
75N, Великобритания 

декларират, че описаната машина: 

Модел 
CEINCINERATOR18-1000C / WEcoFlamBurners 
Сериен номер: INCIN8(MED)845 
 
е в съответствие със следните Директиви: 

1. BS EN 746-2:1997  
(промишлено термообработващо оборудване, Част 2: Изисквания за безопасност 
на горивни и манипулиращи системи); 

2. Директива за ниско напрежение 73/23/ЕЕС; 
3. Регламент за електромагнитна съвместимост 89/336/ЕЕС; 
4. Директива за безопасността на машините 2006/42/ЕС ( вкл. изменения); 
5. Директива за веществата, нарушаващи озоновия слой 1005/2009. 

 

Подписал: 
Гази Садледейн, Ръководител „Продажби” в Inciner8, подпис, печат.  

  



 

 

Превод от английски език. 

WORLD CERTIFICATION SERVICES 

 

СЕРТИФИКАТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

 
Номер на Сертификата: 6596 

Дата на първоначална регистрация: 29.11.2007 г. 

Дата на издаване на Сертификата: 25.11.2016 г. 

Срок на валидност на Сертификата: 28.11.2019 г. 

 

Настоящият Сертификат се издава на: 

INCINER8 INTERNATIONAL 
Unit 2, Canning Road Industrial Estate 

Canning Road, 
Southport 
PR9 7SN 

 
за Системата за Управление на организацията, която е в съответствие със стандарт 

ISO 9001:2015 

за обхвата на дейностите, описани по-долу: 

Дистрибуция на едро на инсинератори и нагреватели за отпадъци във 
Великобритания и зад граница. 

Производство, продажба и дистрибуция на инсинератори за отпадъци с 
животински и медицински произход. 

Нагреватели. 

Настоящият Сертификат се издава от: 

World Certification Services Ltd. 

 
Лице, издало Сертификата: подпис 

Дата на ревизия: 25.11.2016 г.   


