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1. ВЪВЕДЕНИЕ

• Оразмеряването за нитрификация и денитрификация на биобасейните се
основава на общопризнатите нормативни документи, в съответствие с
европейските директиви. Най-съществената част при оразмеряването за
„чувствителни зони” се базира на ниско натоварени биологични стъпала, с
висока възраст на утайката.

• Този подход е основателен, но не достатъчен.
Необходима е проверка дали ниската възраст на утайката е достатъчна за
времепрестоя, необходим за протичане на пълна нитрификация.

• Основният риск е разминаване между резултатите от оразмеряването с тези
след изграждане на ПСОВ, който за съжаление се установява едва след
въвеждане на станцията в експлоатация.

• За идентифициране и минимизиране на рисковете от нефункционална
работа на ПСОВ е разработен качествен, количествен и вероятностен подход
за оценка на риска.



1. ВЪВЕДЕНИЕ

Качествена оценка

на риска

Количествена оценка

на риска

Вероятностна оценка

на риска

Решенията са на базата 

на:

Стойности, приети на 

база на съществуващия 

опит на проектанта;

Техническите му 

познания;

интуиция.

Това означава: 

оценката на риска е 

субективна и неточна, 

тъй като се базира на 

личния опит, т.е. тя се 

приема като „здрав 

човешки разум”.

Решенията са на базата 

на:

Аналитични модели;

Дефинирани параметри;

Сравнение с гранични 

стойности.

Това означава: 

оценката на риска е 

точна, но оспорима, тъй 

като изходните 

стойности (данни) често 

не са общопризнати или 

не могат да бъдат 

конкретно дефинирани.

Решенията са на базата 

на:

Стохастични модели;

Осреднени стойности;

Разпределителна 

функция на резултатите.

Това означава: 

оценката на риска е 

близко до реалността, 

но се изисква 

набирането на голяма 

база данни и 

математически 

комплекс.



2. Основи

За биомасата: C                      :  N             :  P 

100                    :  20             :   1

[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-]



За постигане на устойчиви резултати при проектирането, които да съвпадат с 
резултатите след изграждането на ПСОВ е необходимо проектанта да съумее 
да интегрира трите подхода, с цел минимизиране на риска.

Проверката за времепрестоя, необходим за нитрификация и денитрификация 
в биобасейните е една стъпка в тази посока.

Единна биоценоза от хетеротрофни и нитрифициращи микроорганизми може
да се получи само когато рамковите условия при оразмеряване на
биобасейна са технологично така подбрани, че двете групи микроорганизми
имат еднакви условия на растеж. С други думи обикновено се налага не
увеличаване на скоростта на нитрификация, а увеличаване на възрастта на
утайката (tTS) чрез намаляване на нейното натоварване BTS.

Въпросът, който възниква е, дали получилият се времепрестой tR вследствие
избраното натоварване BTS ще е достатъчен и за окисляване на азота при
наличната скорост на нитрификация.

BTS ≤ 0,15 (d-1) е необходимо, но не и достатъчно условие за протичане на
пълна нитрификация.

2.1. Нитрификация



Количествено изразено, ако C0 e БПК5 – концентрацията на вход биобасейн 
(предварително утаена отпадъчна вода), то тогава времепрестоя

fN е частта от азота (N), асимилиран в биомасата; Остатъкът (1 - fN) остава 
свързан в излишната активна утайка (ИАУ).

Оразмеряването с условието за възрастта на хетеротрофите да е равна на 
нитрификантите е валидно само в следните случаи:

tN ≤ tR или когато

или когато

или когато приемаме fN, 
свързан в ИАУ

2.1. Нитрификация
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При fN = 0,75 (т.е. 25 % от N се използва за биомаса на нитрификантите и
остава свързан в ИАУ); BTS = 0,15 d-1 и vN = 0,05 (kgN/kgTS.d) - приета скорост от
практиката, то тогава:
C0/ CN ≥ 0,75 * 0,15/ 0,05 = 2,25

При обикновена концентрация за битови отпадъчни води C0 = 0,2 (kg/m3) и CN

= 0,06 (kg/m3) след първично утаяване, то тогава това условие C0/ CN = 3,3 е
изпълнено. Ако това условие не е спазено, тогава не възрастта на биомасата,
а времепрестоя за нитрификацията tN става основен оразмерителен
параметър.
Например за TSB = 3 (kg/m3) и 100C

tR = 0,2/ (0,15*3) = 0,444 d = 10,7 h
tN = (0,075*0,06)/ (0,05*3) = 0,3     d =   7,2 h

При избор на времепрестой от tR = 10,7 h, ще се постигне достатъчно висока 
възраст на утайката, която ще бъде достатъчна и за нитрификантите. Тези 
нитрификанти съгласно tN = 7,2 h вече са успели да 
нитрифицират напълно наличния азот (N).

2.1. Нитрификация



При избор на времепрестой от tR = 10,7 h, ще се постигне достатъчно висока
възраст на утайката, която ще бъде достатъчна и за нитрификантите. Тези
нитрификанти съгласно tN = 7,2 h вече са успели да нитрифицират напълно
наличния азот (N).

В областта на разликата ∆t = tR – tN = 3,5 h тогава е необходимо да се
приложи споменатия по-горе „здрав човешки разум”, тъй-като разликата
означава 3,5 часа по-дълга аерация без БПК5 и е за сметка на аеробната
стабилизация, т.е.

• създаване на условия, при които да се намали продукцията на ИАУ чрез
дишането на бактериалната маса и по този начин да се увеличи възрастта на
утайката.
• не би трябвало да се поставят условия за окисление на азота (напр.
увеличаване концентрацията на разтворения кислород);

На фигура 1, по-долу, е показано съотношението между биологичното натоварване
(F/M) към необходимата концентрация на
разтворен кислород в биобасейна (D.О.)

2.1. Нитрификация



F/M = Биологично натоварване
(отношение на БПК5 към СВ
на ден)

D.O. = Разтворен кислород
F - храна (БПК5)
М     - микроорганизми 

(СВ – сухо вещество)

2.1. Нитрификация



Определянето времепрестоя за денитрификация зависи от дишането на
биомасата. Микроорганизмите, които могат да превключат от кислородно към
нитратно дишане използват за 1 g O2 = 0,35 g NO3

--N.
Необходимия времепрестой за денитрификация tD e:

2.2. Денитрификация
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Където:
OVR (kgO2/m3.d) - специфичната потребност от кислород;
fD - частта от биомасата, която може да превключи към нитратно дишане;
vD (kgN/kgTS.d) - специфична скорост на денитрификацията;

Големината на денитрификационната скорост зависи от избраната
технологична схема на ПСОВ.

Така например при предварителната денитрификация (аноксна част),
времепрестоя в биобасейна, е по-кратък от този, необходим за симултантната
денитрификация.



Пример: При прието БПК5 натоварване, OVR/ TS = 0,15 kgO2/kgTS.d и прието, че 
80% от общата биомаса могат да респирират нитрат (fD = 0,8), то необходимото 
време за денитрификация ще е:

2.2. Денитрификация

При протичане на нитрификация и денитрификация в един биобасейн, общия 
времепрестой (t) в него  е сума от tR (на база на натоварването на утайката) и 
tD (на база на дишането и денитрификационната скорост): 
t = tR + tD

Така полученият общ времепрестой в биобасейна (общ обем) може да бъде 
твърде кратък (малък), когато при високо съдържание на азот в отпадъчната 
вода определящият оразмерителен параметър е не възрастта на утайката, а 
времепрестоя, необходим за нитрификация (tN).

При проверка за „ефективно натоварване” на утайката (B*TS), t* е 
определящият времепрестой за цялата система.

t* = tN + fD.tD

hdtD 6,8357,0
3).15,0.(8,0.35,0

06,0.75,0




Тогава „ефективното натоварване” на утайката е:

2.2. Денитрификация

Стойността му трябва да е по-малка от критичното натоварване на утайката  

(напр. 0,15 d-1). В противен случай е необходимо да се увеличи обема на 

биобасейна или да се търси друго решение за увеличаване скоростта на 

денитрификацията, например дозиране на излишна биомаса.

От примерите по-горе:

tN = 7,2 h

tD = 8,6 h

Общия времепрестой в биобасейна

t = 7,2 + 8,6 = 15,8 h – времепрестой за оразмеряване

Времепрестоят за „ефективното натоварване” на утайката, при fD = 0,8

t = 7,2 + 0,8.8,6 = 14,1 h = 0,587 d 

накрая получаваме  0,115 < 0,15 d-1
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 Конвенционалното оразмеряване за нитрификация, позоваващо се само на
проверката за критично натоварване на утайката, напр. за ≤ 0,15 kgБПК5/kgTS.d
не винаги е достатъчно условие. При определени условия (особено при
нарушено съотношение на C:N в постъпващата отпадъчна вода и др.),
определящо за оразмеряването не е натоварването на утайката, а нейната
скорост на нитрификация;

 Необходимият времепрестой за денитрификация зависи в голяма степен от
дишането на утайката в анокси зоната и от избраната технологична схема на
пречистване.

 Чрез комбинираното прилагане на количествената, качествената и
вероятностната оценка на риска могат да се анализират сложни структури от
инсталации, каквито са ПСОВ. Прогнозите за вероятностните и
детерминистичните прийоми, чрез които се придава количествена стойност на
риска, е необходимо да бъдат осигурени чрез набиране на необходимата база
данни, важна за вземане на решения за качествените анализи от екипа
инженери, което при нас за съжаление все още
не се прави.

3. Изводи и заключения



Развитието и практическото доказване на новия метод за оптимизация на
ПСОВ се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO003-1.1.05-0239-C0001, от Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна
ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знание и иновационни дейности” по
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-
1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”, за което
изказваме нашата голяма благодарност.

Несигурности при оразмеряване на биобасейни с една биомаса 
за разграждане на БПК5 и отстраняване на азот и фосфор
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