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1. Въведение
Атлантическа дигитална мрежа (АДМ) предлага нова инициатива, която ще намали
емисиите на въглероден диоксид. Едно стандартизирано дистанционно устройство в
Европейския съюз, съвместимо с всички марки телевизори и DVD устройства, на всеки 7
години ще спестява:
 156,705 тона въглероден диоксид само от производството на пластмаса
 81,823.6 тона въглероден диоксид от ААА батерии (от производството до
изхвърлянето)
 2,190 тона въглероден диоксид само от производството на фибростъкло
 50,550 тона of АБС пластмаса
 1.294 милиарда (или 14,622.2 тона) AAA батерии
от електронни и пластмасови отпадъци от производство на излишни дистанционни
устройства.
По този начин ще бъдат предотвратени вредите върху околната среда, причинени от около
240,718.6 тона емисии от въглероден диоксид, които на всеки 7 години се изразходват за
производството на пластмаса, батерии и фибростъкло, което е равно на емисиите от:

= €115 million
worth of petrol

= €8.7 million
worth of coal

= €21.4 million
worth of oil
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= €2.1 billion
saved

= €20.5 million
worth of propane

Не само домакинствата, но също офиси, хотели и други подобни институции използват
телевизионни комплекти ежедневно. Средно има по три дистанционни устройства за
телевизор, на територията на Европейския съюз („Дъ Върдж”, 2015) и 337 милиона
телевизори в употреба за 2013 г. („Мишел, Атали и Буш”, 2014 стр. 11). Следователно само
за 2013 г. в ЕС биват употребявани около 1.011 милиарда дистанционни устройства.
Нашата цел е да предотвратим производството на 674 милиона излишни дистанционни.

2. Времева рамка
Времевата рамка, която използваме в нашето проучване е 7 години. Настоящият раздел от
изследването ще обясни защо много от нашите резултати са за 7-годишен период. Средната
продължителност на функционирането на телевизор е около 7 години (СиСиЕм, 2017).
Следователно, издръжливостта на дистанционно устройство се очаква също да е около 7
години. Графиката по-долу показва продажбите на телевизори за периода 2007-2013 г.:
период от 7 години. Следователно, повечето телевизори, произведени през 2007 г. ще
функционират приблизително до 2013 г. Така телевизорите в употреба през 2013 г. ще са
равни на сбора от тези продадени в периода 2007-2013 г. (виж графиката по-долу), а именно
337 милиона (тъй като телевизорите закупени през 2007, 2008, 2009… до 2013 ще се
използват през 2013). Поради това използвахме числото 337 милиона, за да изчислим
количеството въглероден диоксид, отделян при производството на АБС за всички
дистанционни в употреба през 2013 г. (337 милиона x 3) и количеството въглероден
диоксид, което няма да бъде отделено, ако броят на дистанционни устройства се намали от
три до едно за телевизор.
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(see Michel, Attali and Bush, 2014 p.11)

3. АБС пластмаса

Дистанционните устройства са направени предимно от акрилонитрил-бутадиен-стирол
(АБС) – един от най-често използваните видове пластмаса. Приложенията на АБС са
безброй. Например, използва се при производството на компютърни клавиатури, корпуси
на електронни инструменти, пластмасовите защитни маски на контакти (обикновено
PC/АБС микс), ЛЕГО играчки (Creative Mechanisms), прахосмукачки, кухненски пособия,
телефони, играчки. Използва се и в автомобилната индустрия (PlasticsEurope). АБС често
бива предпочитан от производителите, защото е способен да издържи физически и
химически увреждания и е сравнително евтин ($1.50 за 0,5 кг.) (Creative Mechanisms).
АБС обаче е вреден за околната среда. Петрохимичните съединения акрилонитрил,
бутадиен и стирен претърпяват множество химични реакции, които впоследствие формират
пластмасов полимер. АБС съдържа главно петрол (Хирул Фоундри, 2013) и не е нито
биоразградим, нито възобновяем източник. Това води до покачване емисиите на въглероден
диоксид в депата за отпадъци и цялостно вреди върху околната среда.
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3.1. Статистика и изчисления
Средна маса на дистанционно устройство 100гр.
(например в Уолмарт)

Количество АБС в едно дистанционно ~ 0.075кг.
Времеви период 7 години: 2007-2013
(Мишел, Атали и Буш, 2014 стр.11)

Брой телевизори в употреба през 2013 в ЕС 337 млн.
(Мишвл, Атали и Буш, 2014 стр.11)

Емисии въглероден диоксид за 1кг. АБС 3.1кг.
(Бустед, 2005 p.9)

Средна издръжливост на телевизионен 4-10 години  средно 7 години
комплект (CCM, 2017)
Средна издръжливост на дистанционно ~ 7 години
(CCM, 2017)

7 години (20072013)
Брой дистанционни в употреба в ЕС 1.011 милиарда
Брой дистанционни, които могат да бъдат спестени 674 милиона
Спестено количество АБС 50,550 тона
Спестено количество CO2 156,705 тона

3.2

Методология

На първо място, трябва да се има предвид, че дистанционните устройства не са еднакви, но
обикновено тежат между 80-140 гр., в зависимост от компанията производител. Затова се
спряхме на средната маса от 100 грама за дистанционно устройство, което е оптимално
усредняване. Главният компонент на всяко дистанционно е АБС пластина, която
представлява около 75% от тежестта на устройството. Следователно, става въпрос за 75 гр.
(0.075 кг.) АБС във всяко дистанционно. Според доклад на Европейската пластмасова
индустрия при производство на 1 кг. АБС пластмаса (таблица по-долу, или виж Бустед, 2005
стр. 9) се отделят 3,100,000 мг (3.1 кг.) CO2. Това включва количеството въглероден диоксид
отделяно при горивното производство, употребата на гориво, транспорт и процес на
производство – следователно количеството от 3.1 кг емисии може да се счита за достоверна
цифра.
Както вече споменахме в секцията „Времеви период”, европейските продажби на
телевизори се равняват на 337 милиона (виж Мишел, Атали и Буш, 2014 стр.11). Имайки
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предвид, че средно се използват по три дистанционни устройства за телевизор, сумата им
надвишава 1 милиард дистанционни устройства в ЕС за целия 7-годишен период (20072013), или 144.4 милиона за година. Нашата цел е да намалим средния брой дистанционни
от три до едно за телевизор, което означава редуцирането им от 1.011 милиарда до 337
милиона, т.е. спад на 674 милиона излишни дистанционни устройства. Остава само да
изчислим количеството пластмаса и емисии на въглероден диоксид, които ще бъдат
спестени на околната среда. Връщайки се към нашето усредняване от 0.075 кг. АБС
пластмаса, ако умножим това число по 674 милиона, ще получим 50,550 тона отпадъци от
АБС пластмаса. С нашия резултат от 3.1 кг., които изхвърляме за продукцията на 1 кг.
АБС, общото количество въглероден диоксид, което може да бъде спестено е почти 156,705
тона за 7-годишен период.
С този резултат от 156,705 тона въглероден диоксид спестени на година, можем да
илюстрираме ефектите върху околната среда. Ефектите показани по-долу биха спестили на
икономиката излишни разходи в множество сектори, предотвратявайки нанасянето на
допълнителни вреди върху околната среда.
156,705 тона въглеродни емисии са равни на…

= €5.7 million
worth of coal

= €74.9 million
worth of petrol

= €13.9 million
worth of oil

= €1.4 billion
saved

= €13.3 million
worth of propane

(see United States Environmental Protection Agency, n.d.)
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Таблицата показва вредите, които АБС причинява на околната среда:

(see Boustead, 2005 p.9)
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4. Други основни компоненти
4.1. Фибростъкло
Фибростъклото е подсилен пластмасов материал, съдържащ стъклени влакна, вградени в
матрица от смола. Обикновено съставлява 10% от масата на стандартно дистанционно. При
наличието на 1.011 милиарда дистанционни, работещи в ЕС в периода 2007-2013, можем
да изчислим тяхната обща маса:
1 011 000 000 устройства x 100 гр. = 101 100 000 000 гр.
 тежест на всички дистанционни устройства: 101 100 000 кг.
Имайки предвид, че 10% от материала е фибростъкло, изчисленията продължават по
следния начин:
10% от 101 100 000 кг. = 10 110 000 кг. фибростъкло
 10 110 тона фибростъкло
Въглеродните емисии от производството на 1 тон фибростъкло са 325 кг.
Следователно, 10 110 тона × 0.325 (тона въглероден диоксид) = 3 286 тона въглероден
диоксид.
Ако намалим броя на дистанционните устройства от три до едно за телевизор, трябва да
изчислим 2/3 от общото количество въглероден диоксид, който ще можем няма да бъде
отделен:
= 2 190 тона CO2 емисии за 7 години (2007-2013)

4.2. Батерии
Настоящите дистанционни устройства използват средно по 2 батерии AAA и можем да
заявим, че за производството и използването на всяка една ААА батерия са отделени 60.7
гр. въглероден диоксид, което води до общо 121.4 гр. за всяко дистанционно. Ако намалим
производството на 674 млн. Батерии на всеки 7 години, можем да изчислим, че се получава:
674,000,000 × 0.0001214 тона = 81,823.6 тона емисии на въглероден диоксид за 7 години
(2007-2013)
81 800 тона въглеродни емисии са равни на:
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= €39 million
worth of petrol

= €3 million
worth of coal

= €713 million
saved

= €7.27 million
worth of oil

= €7 million
worth of propane

5. Ограничения на проекта
Времетраене
Данните от проучването варират от 2007 до 2013 г. Поради това, можем да счетем, че това
не е най-актуалната информация, която може да се използва. Затова и новите вече влезли в
употреба телевизионни комплекти не са взети под внимание. Освен това графиката за 20072013 г. показва очевиден спад в продажбите на телевизори и не може да се пренебрегне
факта, че при производството на дистанционни през 2017 г. се отделя по-малко въглероден
диоксид.
ЕС-24
Графиката използвана в тази публикация на „Топ 10 услуги“, която илюстрира европейския
пазар на телевизори, включва само 24 от 28 държави-членки. Изключените пазари са Кипър,
Хърватия, Малта и Люксембург. Причината за тяхното отсъствие е неизвестна.
Точност на данните
Повечето от данните са предполагаеми усреднения, тъй като не са налични точни данни на
разположение, нито могат да бъдат събрани такива. Използваните числа обаче са в разумен
и приложим диапазон.

6. АТЛАНТИЧЕСКА ДИГИТАЛНА МРЕЖА
Атлантическа дигитална мрежа (АДМ) e клъстер от неправителствени организации,
базирани в София и Берлин, който е ориентиран към търсене на решения за бъдещето в
сферата на технологиите и управлението.
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АДМ се създава в резултат на партньорство между организации като Атлантически клуб в
България, партньор на Институт за културна дипломация, ПанЕвропа България и Дигитална
национална коалиция. Всяка една от тях е автор на идеи, които са превърнати в реалност
дори извън границите на европейския континент.
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