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Проблемите и грешките, с които се сблъскваме, тръгват още от:

- проектирането и/или изготвянето на тръжната документация;

- строителството;

- въвеждането в експлоатацията;

- липсата на достатъчно квалифициран експлоатационен персонал.

Грешките в проектирането най-често са в следствие на непълни

изходни данни, липса на допълнителни лабораторни изследвания,

т.н. “scale up” изследвания, необходими за оразмеряването; липса

на практически опит...

В настоящият доклад ще се спрем главно на възможностите за

оптимизация на пречиствателните процеси по време на 

експлоатацията на ПСОВ, т.е. на вече изградени и работещи 

станции.

1. ВЪВЕДЕНИЕ:
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2. ПРОБЛЕМИ С ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ:
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Административни проблеми:

- административен капацитет

- нормативна база и 

законодателство (амортизации)

- контрол (РИОСВ) и експлоатационни

предприятия (ВиК)

- изискване на нереални срокове за 

изпълнение (тръжни документи)

Технически проблеми:

- непълни изходни данни

- липса на “scale-up” лаб. изследвания

- липса на практически опит

Персонални проблеми:

- липса на квалифицирани кадри

- липса на време за повишаване на квалификацията

- липса на литература на български език, спец. курсове

- липса на мотивация

Финансови 

проблеми

Наука 

- практика

Образование



Фази на проектиране

Прединвестиционни

проучвания
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Експлоатация
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Оптимизиране

Планиране

ПП

Технико-икономически мениджмънт Оптимизиране по време на

експлоатацията

Въвеждане в експлоатация

и оптимизиране

Влияние на проектната фаза

Влияние на възможните

алтернативни изпълнители
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2. ПРОБЛЕМИ С ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ:



 

ДЕЛФИН      

Проект Екотехника ООД 

2. ПРОБЛЕМИ С ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ:

Анализ на допусканите грешки в строителството
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2. ПРОБЛЕМИ С ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ:
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2. ПРОБЛЕМИ С ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ:

Инвестиционни 

разходи 
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7%

Формиране цената на m3 пречистена отпадъчна вода
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2. ПРОБЛЕМИ С ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ:

Йерархия

Мениджмънт на замърсителите

Минимизиране на замърсителите

Предотвратяване

на замърсяването
Рециклиране

Намалява-

не на 

суровините

Рецикли-

ране в 

самия

процес

Употреба/

Повт. употр. 

Възвра-

щаемост

Възвраща-

емост на

енергията

Управление на

замърсителите

Пречис-

тване

Депони-

ране

Посока на увеличаване на отговорностите

Посока на увеличаване на преимуществата и рентабилността
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3. ПОГЛЕД ВЪРХУ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПСОВ 

3.1. Проблеми, свързани с изготвянето на технологичната схема

/концепцията/ на ПСОВ

3.1.1. Проверка дали оразмеряването е извършено от самия инженер (на база  

собствени изчисления и опит) или с математически модел (готова 

програма)

• Готова програма за конкретна ПСОВ не може да се използва без да има 

калибриран модел на конкретната технологична схема, т.е.

- пилотна станция, изградена по предложената технологична схема, 

калибрирана по съответния математически модел или

- калибриране на модела върху вече изградена съществуваща такава 

станция като прототип.

• От друга страна при изграждане на пилотна лабораторна станция трябва 

да е спазен закона за подобието, т.е. Н (височината, респ. дълбочината) на 

излседваните съоръжения трябва да са 1:1 с реалните, защото това влиае 

на разтворения О2 и на хидравликата (P*v = const.)
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3. ПОГЛЕД ВЪРХУ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПСОВ 

3.1.1. Проблеми, свързани с изготвянето на технологичната схема

/концепцията/ на ПСОВ - продължение

• Тук трябва да се отбележи, че за големи ПСОВ (напр.: ББ с обем 8000 m3) не 

може да се направи реален прототип => по закона за подобието разглеждаме 

микроорганизмите като част от биологичния процес, независимо от обема на 

реактора. Това позволява реакциите на биомасата да се правят в лабораторни 

условия, => в 8-литров реактор процесите отговарят на реактор с обем 8000 m3.

Това означава, че при тези процеси може да се изследва и температурното 

влиание, напр. скоростта на нитрификация при ралични температури.

• Този тип лабораторни изследвания са т.н. “scale-up” модели
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3. ПОГЛЕД ВЪРХУ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПСОВ 

3.1. Проблеми, свързани с изготвянето на технологичната схема

/концепцията/ на ПСОВ

3.1.2. Проверка на реалния времепрестой на биореакторите (по съоръжения)

– чрез маркер (напр. сол), по Гаусовата крива

Следва сравнение на реалния хидравличен времепрестой с оразмерителния и за 

експлоатацията изненадата е много голяма когато откриват, че реалният е много 

по-малък.

Пример: при големи станции, с LББ = 60 – 100 m, ПСОВ – София

ББ е оразмерен с пълно размесване, което е погрешна представа и няма как да 

се случи. Възможно е до около 40 % от обема на ББ да не е използваем (мъртви 

зони);

Зависи от геометрията на ББ, аерационната система, начина на бъркане и др.

В такъва случаи трябва да се изиска оптимизация на схемата и процесите в 

ПСОВ, а не както обикновено - корекция на проекта чрез промяна на обемите и 

др.



За биомасата: C                      :  N             :  P 

100                    :  20             :   1
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3. ПОГЛЕД ВЪРХУ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПСОВ 

[kgБПК5/kgСВ.d]

=> (ИАУ, tТS = TSBB/ÜSR, [d]; µ = 1/tTS), [d-1]

NH4
+ = f (O2, pH, tT, t°, CNH4- и др.)

=> υN = υN,max .Ce,N / (κ + Ce,N), 

[g/m2.d]

NO3
- → N2↑ газ

DN = f (БПК5, t°, pH и др.)

NH4
+ → NO2

- → NO3
-

+O2~1,5; +O2~0,5 mg/l

За проектантите и

експлоатацията:

NI

DN

БПК5

* Тук трябва да се съблюдава буфера 

на системата CO2/HCO3
- (чрез 

добавяне на хидрогенкарбонат)

[БПК5]

[NH4
+ + NO2

- + NO3
-] 

[PO4
3-]



3. ПОГЛЕД ВЪРХУ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПСОВ 
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3. ПОГЛЕД ВЪРХУ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПСОВ 

3.2. Проблеми, свързани с непознаване на протичащите 

процеси и възможности за оптимизация им по време на 

експлоатацията на ПСОВ

• Нитрификация (NI)

1. Определяне скоростта на NI – υN

2. Определяне и проверка възрастта на утайките

3.  Проверка на количеството утайка, което се образува в 

следствие натоварването на ББ по БПК5

• Денитрификация (DN)

• Отстраняване само на БПК5

• Биологично отстраняване на фосфора (био-Р)

• Ролята на селектора

• Аеробна стабилизация на утайките
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Информирането на инженер-проектанта и специалистите в областта за 

опита от построените станции е от голямо значение  за устойчивото развитие на 

пречиствателната техника;

• Въвеждането в експлоатация на ПСОВ и последващата й оптимизация до 

постигане на изисканите параметри на изход е дълъг процес (траещ до 1 ÷ 2 

години) и изсква не само практически, но и фундаментални познания за 

протичащите процеси;

• Паралелните допълнителни лабораторни „scale-up” изследвания в тези случаи 

се явяват задължителни и трябва да се предвиждат средства за тях още в 

първоначалната фаза на проектиране;

• Тези лабораторни модели като първа стъпка ще подпомогнат и преодоляване на 

липсата от опит с нови пречиствателни съоръжения като мембранни реактори, 

биофилмови реактори и др.;

• Усилята в тази област трябва да продължат чрез подходящи курсове за 

допълнително повишаване квалификацията на инженерите-проектанти и 

експлоатационния персонал, допълнени с един курс за добиване на практически 

опит за извършване на лабораторни „scale-up” изследвания.



БЛАГОДАРИМ ЗА 
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