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СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ)

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Пречиствателни станции (ПСОВ) обикновено се проектират на база на консервативни

оразмерителни ръководства и се експлоатират на базата на исторически практики. 

Като цяло, опитът показва, че такива съоръжения често имат значителен допълнителен

капацитет, който може да се реализира чрез оптимизация. Чрез оптимизация могат

също да бъдат постигнати подобрения в качеството на отпадъчните води на изход

ПСОВ, както и намаляване на експлоатационните разходи. 

Настоящият доклад осигурява преглед на подхода, който трябва да се предприеме,

за да се оптимизира съществуваща ПСОВ. 

Той също описва нов метод за оптимизация на ПСОВ и намаляване на 

експлоатационните й разходи, наред с конвенционалния набор от инструменти,

които могат да бъдат използвани за постигане на специфичните цели на една

програма за оптимизация. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за оптимизация на ПСОВ е повтарящ се процес, и следва да бъдат

установени ясни цели, преди всяка итерация. В зависимост от поставените цели,

резултатите от оптимизацията на една пречиствателна станция може да включва

някои или всички от следните:

 увеличаване на капацитета на съществуващата станция без необходимост

от допълнителни инвестиционни разходи, свързани с разширяване на станцията;

 подобряване на технологичния процес, без да се използват допълнителни

инвестиционни разходи, свързани с обновяване на станцията;

 намаляване на експлоатационните разходи чрез по-ефективно използване

на ел.-енергията, реагентите или труда;

 подобрени експлоатационни практики.
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2. ОСНОВИ

През 1980-те и началото на 1990 г., оптимизирането на ПСОВ се утвърждава като

„costeffective” начин за подобряване на изходните параметри, намаляване на 

експлоатационните разходи и максимално използване на съществуващата 

инфраструктура/обеми. 

Покачването на цените на енергията в САЩ довеждат до акцент върху 

икономията на енергия в ПСОВ чрез техники за оптимизация. 

Например енергийния одит на процесите в ПСОВ е разработен преди всичко

като средство за намаляване на използване на енергията на съоръженията (1985). 

До средата на 1990-те години, оптимизацията на ПСОВ е станала добре 

установена практика. В някои юрисдикции, оптимизирането на съществуващите

ПСОВ става предпоставка за получаване на безвъзмездни средства

(грантове) за разширяване на станциита. 
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В Германия (2008), по данни на Немската Федерална Асоциация за опазване

на околната среда консумацията на ел.-енергия за всички 10200 броя ПСОВ възлиза на:

≈ 4,4 TWh/год., 

≈ 35 KWh/ЕЖпроект.год 

≈ 0,4 kWh/m3

≈ 0,7 % от общата консумация на електроенергия в Германия ≈ 3 Mio t CO2 – еквивалент.

ПСОВ в Германия са най-големият единичен енерго-консуматор за общините

с дял от около 20% от общата им електро-консумация [2].

В България (2014), по данни на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/,

консумацията на ел.-енергия за 64 броя ПСОВ възлиза на:

≈ 75 640 MWh/год., 

≈ 8 517 000,- лв./год.

≈ 0,22 kWh/m3,

като препоръчителната норма за ВиК-операторите, която 

не трябва да надхвърлят е 0,25 kWh/m3! 
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От друга страна, с Директива 2009/105/ЕС, транспонирана в националната ни 

Наредба № Н-4 / 2010 (в сила от 2012 г.) са въведени нови критерии относно 

оценката на химичния и екологичния статус на водните тела. При мониторинга

на водните тела в Германия по новите критерии се оказва, че при 88% от водните

тела са изпълнени критериите за добър химичен статус, но въпреки това, 89% от

тях не покриват изискванията за добър екологичен статус. 

Оказва се, че основните причини за това са две: морфологичните изменения в

поречията и основно - високите концентрации на  азот (TKN), поради което се

препоръчва по-нататъшно ограничаване в нормативната база на допустимите им

концентрации във водните емисии - до 3 mg/l заTKN и до 1 mg/l за NH4-N. 

Постигането на тези завишени изисквания са голямо технологично предизвикателство,

което налага и търсенето на нови технологични решения и нови оразмерителни методи,

почиващи на конкретни данни за отпадъчната вода на мястото, където ще се

оптимизира съществуваща или изгражда нова ПСОВ.
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3. ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА

3.1. Конвенционални инструменти за оптимизация на ПСОВ

През 1985 в САЩ, Агенцията за опазване на околната среда (EPA),  разработва

„Composite Correction Program (CCP)”, с цел идентифициране на факторите, които

пречат на ПСОВ да постигат съответствие с изискванията към заустващите се

отпадъчни води, както и да се смекчат експлоатационните проблеми на този

тип съоръжения. Чрез „ССР”, проблемите, предизвикващи несъответстващи

параметри на станциите могат да бъдат решени с минимални инвестиционни разходи.

Програмата се състои от процес от две стъпки, които следват един доста строг формат.

А - Първият етап, оценка за пълния капацитет и действие на станцията, 

се провежда, за да се оцени потенциала на пречиствателната станция за 

постигане на желаните нива на работа. Оценката се фокусира върху четири основни

области: проектиране на ПСОВ, експлоатация, поддръжка и администрация. 

Въз основа на резултатите от оценката, ПСОВ се класифицира като:

способна на оптимизация (тип 1),

пределна за оптимизация (тип 2),

или не в състояние (тип 3),
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В - Вторият етап от програмата е т.н. „цялостна техническа помощ”,

обикновено се извършва при ПСОВ „тип 1” или „тип 2” и включва систематично

разглеждане на ограничаващите фактори, посочени в първи етап, които не 

включват инвестиционни разходи.

Основен компонент на втория етап е практическото обучение на операторите

и подкрепа за прилагане на техники за контрол на технологичните процесите

и стандартни оперативни процедури (СОП) за подобряване на ефективността

на процеса. В допълнение се осъществява овластяване на експлоатационния

персонал в определянето на приоритетите и се развиват умения за решаване

на проблемите, в резултат на което производителността на ПСОВ се подобрява.

В контекста на тази най-добра практика, фазата се счита за инструмент за оценка

на машинно-технологичното оборудване и обикновено включва такива компоненти

като исторически преглед на данни и таблици/ графики с капацитета на 

процесните единици.
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ЕПА пропоръчва подход от девет (9) основни стъпки за реализацията на 

една успешна оптимизация:

1.Създаване на подходящ екип;

2. Исторически преглед на данните;

3. Анализ на данните /”benchmarking” подход/;

4. Изготвяне на енергиен одит;

5. Определяне на целите;

6. Изготвяне на план с идентифицираните мерки;

Фокусиране върху енергоемките процеси, като напр. аерация, помпено подаване и др.

Разглеждане възможностите за използване на алтернативни източници на енергия, 

като метантанкове с когенерация, соларни панели, термопомпи и др. 

Определяне разходите за идентифицираните мерки, както и сроковете за възвращаемост.

7. Прилагане на подобренията

8. Мониторинг и документиране на резултатите

9. Комунициране/споделяне на успехите
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3.2. Нов метод за оптимизация на ПСОВ

Необходимите условия за използване на математичните модели, т.е. Тяхното задължително

калибриране и верифициране на място, рядко се спазват. Това води до неефективност на

вложените инвестиции за изграждане и реконструкция на ПСОВ, поради непостигане на

изисканите параметри на изход ПСОВ, както за пречистената отпадъчна вода, така и за 

качеството на утайките. Към това се добавят и многократно завишени експлоатационни 

разходи, които населението ще трябва да заплаща.

Експлоатационните процедури често се предават от оператор на оператор, без оглед на нови

подходи, които могат да подобрят ефективността на станцията или да намалят разходите.

Новият метод за оптимизация на ПСОВ може да се комбинира добре със всички 

гореизброени инструменти и позволява последващо настройване на съществуващата

система за КИПиА.

Какво е новото, което допълнително подпомага по-ефективно постигане на 

специфичните цели на оптимизацията и особено тези за подобряване на 

технологичния процес, съответно намаляване на 

разходите за ел.-енергия и реагенти?
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При него определянето на основните оразмерителни величини (скорост на нитрификация, 

денитрификация, дишане и др.) за конкретните отпадъчни води, се извършва в лабораторни

условия, при съобразяване на колебанията във водното количество и качество, температурата

и др. на мястото на ПСОВ.

 Избягване варирането на обемите на биостъпалото през различните сезони чрез:

изчисляване възрастта на утайката tTS, [d] на конкретната отпадъчна вода, чрез лабораторно

определяне на реалната скорост на растежа на нитрификантите µmax, [d
-1], в зависимост

от температурите през различните сезони и съобразяването им по време на експлоатацията;

 Вариране на концентрацията на биомасата в определени граници (от 2,0 kgTS/m3 до 5,0 kgTS/m3),

при спазване на постоянна възраст на биомасата, в зависимост от температурите през различните

сезони и съобразяването им по време на експлоатацията;

 Определяне концентрацията и възрастта на биомасата в биобасейна според температурната

промяна на отпадъчната вода в него, чрез количеството изнасяна Активна Излишна Утайка (ÜSd);

 Оптимизиране оразмеряването на въздуходувките за биостъпалото при определено натоварване,

се осъществява  чрез определяне на необходимото количество кислород (О2), респективно въздух,

на база на реалното дишане на конкретната биомаса (консорциум

от хетеротрофните, автотрофните и факултативни микроорганизми).
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Аерацията е един от най-основните и енергоемки процеси в аеробното биологично

Пречистване и може да достиген до 75 % от общите електро-разходи за една ПСОВ.

Ето защо при всяка оптимизация се набляга на трансферът на О2, тъй-като скоростта на

трансфер на кислорода оказва много голямо значение върху скоростта на протичане на

нитрификацията и цялостната реорганизацията на биобасейна. 

При биобасейните със суспендирана биомаса съществува конкуренция между

Хетеротрофите (които снижават органиката по БПК5) и автотрофите (нитрификантите)

за кислорода, при което при липса на достатъчно количество кислород, хетеротрофите

изместват/“изяждат“ автотрофите, вследствие на което не се постигат изискванията

за отстраняване на азота на изход ПСОВ.

Процесът на нитрификация протича по-бързо с по-голямо количество О2 , но при

Насищане над 1 – 2 mg О2, процесът много се ускъпява, като при насищане над 

5 mg О2 скоростта на нитрификация спира да 

се повишава повече.
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Както вече е известно около 60 – 80% от кислорода се използва за получаване на

енергия, а за синтеза на клетките (растежът им) се използва само около 2%.

Обикновено аерацията в биобасейните се контролира чрез „on-line” датчици за 

Разтворен кислород, които се настройват по задание на технолога без да се отчита

Реалното „дишане” на съответните микроорганизми, което води или до недостиг на

кислород, необходим за протичането на процесите или до излишък и преоразмеряване

на въздуходувките.

Става въпрос че кислородът ни е необходим за получаване на енергия за 

нитрификантите, но при битови отпадъчни води, ние трябва да осигурим и 

Отстраняване на БПК5, а не само протичане на процеса на нитрификация 

(като етап от отстраняването на азота), поради което е необходимо да има 

възможност за отделяне на зоните в биобасейна (една добра практика), за 

да има възможност за вариране на кислорода в различните секции.
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3.2. Нов метод за оптимизация на ПСОВ

Нитрификацията (NI) и денитрификацията (DN) са каталитични реакции

Nitrosomonas Nitrobacter

NI:        NH4
+ --------------------→ NO2

- -----------------→ NO3
-

аеробен + O2 аеробен + O2

Нитратредуктаза Нитритредуктаза Редуктаза

DN:       NO3
- -----------------------→ NO2 -------------------------→ NO, N2O --------------→ N2↑ газ

анокси анокси анокси

Катализаторите могат да бъдат неорганични (напр. Palladium-Kupfer) или органични

(биокатализатори), като например произведени от Nitrosomonas, Nitrobacter и др. на място

като ензими и/или ферменти по биологичен път. Ензимите са извънредно специфични в

своето каталитично действие, като тяхната специфичност е стереоспецифичност по 

отношение на субстрата.

Например при биобасейни без възможност за отделяне на зоните, при преминаване от

аерирана в неаерирана зона в един обем, имаме нужда от активиране на катализаторите

(различни за нитрификанти и денитрификанти), за което се губи време (зависещо от времето

на отделните периоди) и е неефективно. Забавя се времепрестоя и за двата процеса и се

създават рискове от непостигане на показателите

на изход станция.



Принципна лабораторна

схема на диференциален

реактор за суспендирана

биомаса, който се използва

като база за определяне

на ензимните скорости на

каталитичните реакции

при оптимални условия

/скорости на нитрификация,

денитрификация и др./. 
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3.3. Приложение и ограничения на новия метод за оптимизация на ПСОВ

Елементи на добрата практика за оптимизация на ПСОВ може да се прилага за всеки тип

и големина на ПСОВ. 

Новият метод за оптимизация се прилага основно за отстраняването на азота в биологичното

стъпало на ПСОВ /по линия на водата/, на всички типове технологични схеми с активна утайка

(една обща биомаса) /като каскадни биологични реактори, реактори тип "карусел", SBR-реактори,

и др, заустващи в "чувствителни зони" /изискващи отстраняване на азот (Nt) и фосфор (Pt)/.

С лабораторно оборудване на място на ПСОВ и с конкретната биомаса от станцията /типична

за всяка ПСОВ при различни температури, респ. сезони/ се симулират възможните оптимални

условия за протичане на процесите чрез дефиниране на основни параметри като концентрация

на биомасата, възраст на утайките, необходими обеми, смесване/разбъркване,

трансфер на O2, рециркулация и др. 

След сравняване на съществуващите резултати от разглежданата ПСОВ и лабораторните

резултати /макс постижима скорост на процесите, получени по новия метод/, могат да се

идентифицират възможните мерки, които трябва да бъдат предприети, за да се постигнат

специфичните цели на оптимизацията на ПСОВ, като намаляване на експлоатационните

разходи, разходите за рехабилитация или бъдещо разширение.
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4. ПРИМЕРИ

Иновативният метод за оптимизация на ПСОВ бе тестван пилотно на Софийската

пречиствателна станция за отпадъчни води – Кубратово (СПСОВ). 

Станцията се намира в най-ниската северна част на София – Кубратово, на обща

площ от 60 хектара. Проектният й капацитет е 500 000 m3/d. Към 2014 г., 

одишният разход на електроенергия на станцията възлиза на: ≈ 17 260 000 KWh/ год.

Фиг.4: 

СПСОВ - Кубратово
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4. ПРИМЕРИ

Наред с историческия преглед на данните от лабораторията на самата СПСОВ, 

бяха проведени допълнителни анализи /на място с пилотна лаборатория/ за

действителния и за максималния технологичен капацитет (респираторната активност)

на хетеротрофите и на автотрофите в активната утайка на Софийската ПСОВ, 

проведени в четири цикъла в продължение на период от около година и половина

(общо 34 дни на анализи), обхващащи и сезони с екстремни температури. 

На тази основа бяха определени действителните и максималните скорости на

процесите нитрификация и денитрификация при съответните условия –

конкретен химичен състав и температура на отпадъчните води. 

Получените кинетични параметри бяха използвани при направеното в разработката

ново технологично оразмеряване на съоръженията за биологично пречистване на

Софийската ПСОВ. В резултат на това се доказа възможността за допълнително

съкращаване на технологичните обеми на съоръженията и капацитета на

аерационното оборудване, което води до определени съкращения

на експлоатационните разходи.
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4. ПРИМЕРИ

Фиг.5: Снимки от провеждане на лабораторните анализи на място на СПСОВ - Кубратово

Бяха идентифицирани следните възможности за оптимизиране на работата на 

Биологичното стъпало с оглед постигане на определена енергийна и 

финансова ефективност:

 Осигуряване на устойчив технологичен режим при редуциране на работните 

секции на биобасейните до две, без влошаване на 

технологичния капацитет на системата;
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4. ПРИМЕРИ

 Намаляване на броя и дебита на помпите за вътрешния рециркулационен поток около 3 пъти

по отношение на заложените в реализирания проект, съответно 64 % намаляване на

разходите за ел.енергия за рециркулация;

 Намаляване на броя и дебита на въздуходувките около 2,5 пъти по отношение на заложените

в реализирания проект, съответно 52 % намаляване на разходите за ел.енергия за аерация;

 Намаляване около 1,5 пъти на количеството на железния трихлорид за редуциране на 

фосфора,  съответно 30 % намаляване на разходите за реагента;

 Намаляване на изчислителния хидравличен времепрестой в първичните утаители до 0,5 h;

Препоръчано е отделно третиране на потока на утайковите води за намаляване на високите

концентрации на азот, което е целесъобразно и наложително;

 Не трябва да се пренебрегва и постигането на изисканите параметри на изход на СПСОВ,

съгласно издаденото разрешително за заустване, съответно стойността на възможните

санкции, които се спестяват при устойчива експлоатация на

ПСОВ, което на практика води до допълнително намаляване

на разходите. 
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5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

След прилагане на част от идентифицирани мерки за оптимизация на СПСОВ, възможността

за намаляване на общите експлоатационни разходи /преки и косвени/ за биологичното

стъпало на Софийската ПСОВ възлиза на около 770 000 лв/год, което е с около 20% 

намаление на общите годишни експлоатационни разходи;

 Оптимизацията на ПСОВ трябва да се превърне в работна философия за ВиК-дружествата/

Общините, която се защитава от ръководството, с подкрепата на персонала на всички нива

и има общата цел за непрекъснато усъвършенстване. 

 Повишеното разбиране на основите на технологичните процеси, протичащи на ПСОВ чрез

обучение на оераторите и съответното прилагане на концепциите чрез контрол на процесите

ще подобри значително работата и надежността на станциите.

 Реалното оразмеряване/ проектиране на ПСОВ, не може да бъде извършвано с математични

модели без тяхното калибриране и верифициране. Необходимо  е въвеждане на изисквания

за дефиниране характеристиките на проектните величини (изходни данни) чрез

провеждане на измервания на място на количеството и качеството на конкретната

отпадъчна вода и реакцията на биомасата при нитрификация

за която се оразмерява всяка една ПСОВ;
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 Необходимо е въвеждането на реален мониторинг и натрупване на статистическа

база данни за съществуващите ПСОВ, но не само за параметрите на вход/ изход

ПСОВ, но и на основните междинни потоци, за да може те самите да се

оптимизират и да има възможност за разграничаване на възникналите проблеми.

 Самото измерване на основните параметри е необходимо да бъде в съответствие

с отпадъчните количества на вход/ изход, за да може да се изчисли реалния

„капацитет на пречистване” на станцията, т.е. изчисление на стойностите

като товари в [kg/d], а не като концентрации в [mg/l];

 Необходимо е да се обърне внимание на необходимостта от повишаване на

общото ниво на техническа култура на всички страни, включени в

инвестиционния процес, с цел изравняване на представите и вземане

на правилни решения, за да може да се постигнат исканите устойчиви резултати.



Тел.: +359 / (0) 2 444 03 24; 

Факс: +359 / (0) 2 426 08 46; 

Е-mail: office@piwt.eu

Web-site: www.piwt.eu

инж. Красимира Кузманова, унив. проф. д-р инж. Иван Секулов 

НОВ МЕТОД ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ 

СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ)

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


