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РЕЗЮМЕ 
 
След реконструкция или изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), 
обикновено изпълнителят е задължен да пусне станцията в действие, да оптимизира биологичните 
пречиствателни процеси, да обучи персонала и едва тогава (в срок от поне една година) да докаже 
договорените гаранции за качеството на пречистените води. Освен това, операторите в 
пречиствателните станции трябва да се обучат не само да експлоатират и поддържат 
пречиствателната станция, но и да разбират основните пречиствателни процеси, заедно с 
характеристиките на конкретно предвидените съоръжения в биологичното стъпало, за да са в 
състояние да я оптимизират. 
 
Поради тази причина се предлагат допълнителни образователни курсове, обикновено провеждани от 
високо квалифицирани лектори с голям практически опит. За постигане на успех на курсовете в 
отделните страни, те би трябвало да се адаптират за съответното ниво на техническа подготовка на 
участниците. Това е особено необходимо при пуск и оптимизация на биологичното стъпало за 
нитрификация,  денитрификация, отстраняване на фосфора и др. (селектори, мембранни модули). 
За подобни случаи допълването на основния курс с познания за лабораторни модели (scale-up), ще 
бъде от голяма полза.  
 
Възможностите това да бъде реализирано е чрез коопериране с техническите университети, 
работещи в тази област, както и наличните специализирани лаборатории.  
 
В ерата на глобализация се пренася техническа информация и опит от една напреднала страна в 
една развиваща се страна, респективно от страни с континентален климат към страни с горещ 
климат, често без да се съблюдават климатичните различия. В тези случаи, лабораторните моделни 
изследвания се оказват незаменими за определяне на важни кинетични (реакционни) параметри при 
проектиране и оптимизация на станции, в съответствие с конкретните условия на място.  
 
В този доклад ще се разгледат моделните изследвания в лабораторни условия и използването на 
получените резултати в практиката.   

 
 
1. Въведение 
 
След присъединяване на Република България към ЕС, по различни 
програми за опазване на водните ресурси и околната среда, започна бързо 
строителство на нови и преустройство на съществуващите пречиствателни 
станции. Очаква се, това строителство да се развива и през следващите 
години. За управлението на тези станции ще бъде необходим голям брой 
специално обучени кадри. В ръцете на тези кадри ще бъдат поверени скъпи 
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пречиствателни системи. Не е случайно твърдението, че една 
пречиствателна станция е толкова добра, колкото е компетентността и 
ангажираността на нейния екип, начело с ”майстора на пречистването” на 
станцията. Трудностите за взимане на една станция в действие зависят от 
нейната големина (броят на ЕЖ) и приетата технология. За обикновените 
пречиствателни станции (главно за големите станции за над 50 000 ЕЖ) от 
години се организират курсове за майстори и персонала по експлоатацията. 
Натрупан е голям проектантски опит, който се предава с курсове и се 
споделя непосредствено чрез организирани ”съседства на пречиствателни 
станции” в дадена област. Тази информация се събира в доклади, 
наставления, учебни помагала и др. от организацията ATV, сега DVGW – 
Henef и се разпространява за желаещите. Лекторите провеждащи 
курсовете, имат голям, дългогодишен опит в областта на пречиствателната 
техника. Помагалата за тези курсове са преведени на много езици и се 
разпространяват, в последно време, в новите държави членки на ЕС. Без ни 
най-малко да се намали нивото и значението на стандартните курсове (в 
Германия, Австрия, САЩ, Холандия, Швейцария и др.) за повишаване на 
квалификацията на курсистите по експлоатация на пречиствателните 
станции, бихме желали да споделим нуждата от някои допълнения, особено 
за ”експортните курсове”. Не е без значение какво е техническото ниво на 
кандидатите за курсове на място и къде има необходимите условия за 
провеждане на курса. Успешно са провеждани курсове в големи 
пречиствателни станции, които често служат  и за изследователски нужди 
на университети и др. В техническите университети в България например, 
добри условия биха се намерили в практикумите на УАСГ и ХТИ и М – 
София. Това може да се смята и като принос за устойчивото развитие на 
дадена пречиствателна технология. Настъпващите нови промени не са 
само в ”емисионните и имисионните” стандарти за заустване на 
пречистените води в приемниците. Променено е и отношението към 
отпадъчната вода, като източник за запазване на природните ресурси, като 
водата, чрез рециклиране, напояване, използване на ценни отпадъчни 
вещества като суровини в производството, използване на утайките в  
селското стопанство, добив на енергия, редки метали и др. Всичко това ни 
кара да смятаме, че е добре курсовете да се преосмислят и допълват в 
следните насоки: 
 
а) да се предвиди необходимия подготвителен клас (минимум до една 
седмица), особено при ”експортните курсове”, за уеднаквяване на общите 
познания на курсистите, необходими за следване на програмата от всеки; 
 
б) основният курс би трябвало да остане в познатия си вид, като се допълни 
с информация за нови технологии (мембранни – биофилми и др. реактори), 
лабораторни моделни изследвания (scale-up), явяващи се необходими при 
нововъведения и оптимизация на всяка пречиствателна станция; 
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с) посещение на подходяща пречиствателна станция за демонстрация на 
действащи съоръжения. Това се прави и сега, но поради покриване на 
биобасейните често няма нагледност и тази подробност трябва да се 
съобрази. 
 
В рамките на този доклад, ще се спрем главно на ползата от лабораторни 
моделни изследвания (scale-up) за оптимизиране на станцията, паралелно 
с взимането на биологичното стъпало в експлоатация. Често, за въвеждане 
на една станция в експлоатация, не са необходими многобройни химически 
анализи, а само анализи важни за протичането на пречиствателния процес, 
което може да е и с електроди. 
 
 
2. Цел на курсовете за обучение 
 
Курсовете са предназначени предимно за инженери и техници, занимаващи 
се с проектиране, взимане в експлоатация на нови или преустроени 
пречиствателни станции и оптимизиране на биологичните процеси, с цел   
постигане на нормите в разрешителното за заустване. В технически 
напредналите страни, такива курсове се организират отдавна. Основната 
цел на тези курсове, е практическата подготовка на персонала по 
експлоатацията, зает с поддръжката и управлението на биологични 
пречиствателни станции. През последните години, в тези страни това 
образование се признава след изпит за майсторско свидетелство. Дава се 
званието ”майстор по пречиствателна техника за отпадъчни води”, което 
служи за препоръка при търсене на работа в тази област и влияе върху 
заплатата на служителя. Такива курсове са добре организирани в 
Германия, Австрия, Холандия, Швейцария, САЩ и др. Желателно е това да 
се постигне и в България. В ерата на глобализацията, тези курсове 
придобиват голямо значение за много страни, имащи съществени различия 
по отношение на климат, технически познания, икономика и т.н. Тук трябва 
да се спомене, че не е достатъчно стандартните курсове в една страна да 
се считат за ”експортни” курсове, без да се вземат под внимание 
особеностите на новите страни, в които те ще се пренасят. В такива случаи, 
за да имат желания успех курсовете трябва да се адаптират и допълнят, за  
да се изравни нивото на курсистите. Прилагането на личен опит само от 
една страна (колкото и голям да е той), при чужди условия може да се 
окаже недостатъчно. За да се избегне този момент би трябвало да се 
въведат програма за обучение и методи за лабораторни изследвания на 
модели (scale-up), които се явяват особено необходими при проверка на 
действието на съоръженията при оптимизиране на пречиствателните 
процеси, след като пречиствателната станция вече е проектирана и 
построена.  
 
Според нашия опит в тази част на курса се следи с голям интерес 
информацията за: 
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- подобие на моделите, пренасяне на резултати от малки 

лабораторни изследвания в съоръжения с реален размер; 
- намиране на кинетични параметри за оразмеряване на реактори; 
- проучване на пречиствателни процеси при различни условия и др.  

 
 

3. Практически указания за експлоатация и оптимизиране на 
биологични пречиствателни станции 

 
Една пречиствателна станция  преминава след проектирането и 
построяването и през фазите: пускане в действие (с чиста вода) и проверка 
на машинната част (около една седмица), пускане в действие с отпадъчна 
вода  (средно три месеца), оптимизиране и изпълнение на поети гаранции 
(до една година). 
В лекциите за ”майсторски” курсове по пречиствателна техника обикновено 
се отделя много малко място на темата за взимане в експлоатация и 
оптимизиране на биологични пречиствателни станции. Темата може да се 
раздели главно на две части:  
 
а) първа част – пускане на пречиствателната станция. В тази част се 
споменава, че взимането на биологическата част на пречиствателната 
станция в експлоатация, става след като се пусне механичното стъпало. 
Първото изпитване става с чиста вода и обхваща целия биобасейн, 
утаители и помпи. При големи пречиствателни станции се проверява и 
аерационната система и разхода на енергия (може и отделни секции). Тази 
част се извършва от добре подготвени машинни техници.  
 
б) втора част – взимане в експлоатация. Тя започва с пускане на 
отпадъчната вода. В битовите станции, в биобасейна при топло време, се 
развива биомаса за период от 1 – 2 седмици (но има случаи и до три 
месеца). Биобасейнът се аерира с кислород (разтворен) над 5 mg/l/O2 , 
докато се прояви нитрификацията. Чак след това се преминава към 
денитрификация и контролиране на О2 < 2,0 mg/l, докато образувания 
нитрат се редуцира. След това постепенно се взима в експлоатация и 
биологичното редуциране на фосфатите (ако има такова стъпало).  
 
За подобряване на утаяването на биомасата във вторичните утаители се 
предвиждата все по-често селектори при входа в биобасейна. 
  
Времето за разработване на биологичното стъпало – нитрификация – 
денитрификация – биологично редуциране на фосфатите, може да 
продължи месеци (например 6 месеца). След този период започва 
концентрирано оптимизиране на станцията, което може да продължи още 
една година. Това е времето за доказване, през зимен и летен период, 
действието на станцията.  
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Условията за достигане на гарантираните пречиствателни параметри, често 
е условие, поставено от инвеститора или собственика на станцията към 
контрактора. През късна есен или зимно време, не би трябвало да се взима 
пречиствателна станция в експлоатация. Най-подходящо е това да става 
през пролетния сезон (Май – Юни) и есента, но не по-късно от Септември – 
Октомври. За да се избягнат излишни недоразумения, би трябвало да се 
обясни, че за нашите географски ширини нитрификацията е задължителна 
при температура на водата t > 12°C. За вземането на станцията в 
експлоатация, обикновено се ангажира по-голям брой персонал, освен В и К 
специалисти, така и химици, биолози, технолози и др. След изпълнение на 
гаранциите за качеството на пречистените отпадъчни води, съответно се 
намалява броя на персонала. За съжаление често се забелязва, че 
проектантът не е запознат с проблемите, които се появяват при 
действителните условия на експлоатация. Тук се вижда и голямата полза от 
курсовете за обучение на ”майстори” – пречистватели, в които участват и 
инженери – проектанти и др. В наръчници се споменават отделните 
пунктове за изследване и регулиране на управлението на станцията, като 
концентрация на сухото вещество в биобасейна, възрастта на биомасата,  
отношението на върнатата утайка от вторичния утаител към сухото 
вещество на биомасата в биобасейна, излишна утайка, нитрификация, 
денитрификация, биологично отстраняване на фосфати, хидравлично и 
биологично натоварване на съоръженията и др. За тази обемиста програма, 
често се запитва дали не е необходим отделен проект. 
 
 
 

 
 
Фиг. 1 Проект на нова пречиствателна станция със селектор, нитрификация – 
денитрификация, биологично премахване на фосфатите. 
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Фиг. 2 Пречиствателна схема на пречиствателна станция “Vestras" (125 000 ЕЖ),  
           Швеция 

   
 
За оптимизиране на биологичното стъпало са необходими основни 
познания за протичащите процеси и отделните характеристики на 
предвидените реактори. Може да се приеме, че специалистите, които могат 
да се справят с тази задача са сравнително малко. С течение на времето, 
техниците от станцията се научават да управляват и сложни станции по 
системата ”Try and error”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 3 Модерна пречиствателна станция с биологично отстраняване на азота и чрез 
химикали премахване на фосфатите   
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Без лабораторни моделни изследвания, паралелни на оптимизацията, 
резултатите често са незадоволителни. Необходими са прости лабораторни 
изследвания, които могат лесно да се усвоят от отговорния персонал, 
натоварен с тази задача. 
В техническата литература, вече все по-често се появяват публикации за 
резултати получени при оптимизация на биологичните процеси с 
лабораторни модели. Вниманието се фокусира върху възрастта на 
биомасата, а не върху нейната концентрация в биобасейна.  
 
Пречиствателните качества на микроорганизмите в биомасата се крие във 
възрастта на утайката, състоянието и състава на микроорганизмите в 
активната утайка. 
 
ts = TS0/US (d) ; US = V.TS0/ts (kg/d), където 
 
 ts – възраст на утайката 
 
TS - kg на биомасата в биобасейна  
US = kg/d – количество на излишната утайка, изнесена от системата на ден 
 
V = m3 обем на биомасата 
 
Възрастта на утайката = цялата биомаса в басейна/биомасата изнесена на 
ден 
 

Коефициентът на разтеж на един вид микроорганизъм е:  = 1/ ts (d-1). 
 
Всеки микроорганизъм си има свой специфичен коефициент на 

размножение (). Хетеротрофните (БПК5) бактерии, се размножават много 
по-бързо от автотрофните нитрификанти, които са два последователни 

типа: Ni (Nitrosomonas) (NH+
4 » NO-

2) и NB (Nitrobacter) (NO-
2 » NO-

3). За да 
живеят заедно в биомасата, коефициентите им на размножаване трябва да 

са равни или по-големи, т.е. БПК ≤ неорганично (NH4). Тогава, 
бавноразвиващите се нитрификанти стават задължителни за възрастта на 
утайката. На практика това означава по-ниско натоварване на 
хетеротрофите по БПК5 , за да се размножават по-бавно (ВТК < 0,08 kg 
БПК5/kgTSd). Това е и едно практическо условие, което се използва за 
оразмеряване на биобасейните, например за нитрификация по БПК5 
натоварване. Новата препоръка е  да се използва предимно ts(d) възрастта 
на биомасата, като параметър който да се контролира при нитрификацията, 
а не количеството на биомасата в биобасейна. (TS -  kg). Този подход 
смятаме за надежден при избор на управляващ параметър за станции с 
пълна нитрификация. 
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4. Лабораторни моделни изследвания (scale-up) – база за проектиране, 
    действие и оптимизиране на пречиствателни станции 
 
 
Лабораторните моделни изследвания са особено необходими, когато е 
невъзможно да се направят прототипи на реакторите, в случаите когато те 
са големи и скъпи. Важна част от този метод е установяване на подобие на 
малкия модел с оригинала. Резултатите от проучването в малък модел, 
трябва да са безспорно сравними и валидни за голямото съоръжение. Една 
такава характеристика има биомасата, която реагира при едни и същи 
условия по еднакъв начин, независимо от големината на реактора.  
 

 
 
Фиг. 4 Автоматизиран лабораторен модел за оптимизиране процесите на пречистване 
на отпадъчните води 

 
На фиг. 4 е представен модел за изучаване влиянието на температурата, 
като реакционен фактор. Модели от 6 – 8 (А) служат за еквиваленти на 6000 
– 8700m3 биобасейн. С тези модели е била определена възрастта на 
утайката при t > 350C, ts < 4 – 5 дни, а не както е оразмерена за  ts = 10 – 14 
дни по ATV препоръки за континентален климат. С тези данни е променена 
станцията в Сингапур и е доказано, че е по-икономична, а разходът на 
енергия е по-малък в сравнение с първоначалния проект. Освен този важен 
подход към оптимизиране на биобасейните, голямо е приложението на 
лабораторните модели за определяне на оразмерителните параметри, 
особено на нови съоръжения.  
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Фиг. 5 Диференциален реактор 

 
На фиг. 5 е представен често използвания диференциален реактор. 
Големината на лабораторния модел е обикновено V = 10 l. Разликата в 
концентрациите на проучвания субстрат на входа и изхода на лабораторния 
реактор е неизмеримо малка. Тя е един диференциален елемент от 
големия реален реактор. С тези кинетични параметри, той може да се 
оразмери за практиката без небходимост от моделни процеси. 
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5. Заключение 
 

- В РБългария се строят нови и ще се модернизират стари 
пречиствателни станции още много години занапред; 
 

- Курсове за обучаване на експлоатационния персонал на 
пречиствателните станции, но също информирането на инженер – 
проектанта и специалиста за опита от построените станции е от 
голямо значение  за устойчивото развитие на пречиствателната 
техника; 
 

- Предложено е да се допълнят стандартните курсове за 
експлоатационния персонал на В и К с един предварителен клас 
от една седмица с моделни лабораторни „scale-up” съоръжения; 
 

- Преодоляване на липсата от опит с нови пречиствателни 
съоръжения като мембранни реактори, биофилмови реактори и 
др. като се използват лабораторни модели като първа стъпка. 

 
 
 
 
 


