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ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПСП.В БИСТРИЦА ЗА ИЗБОР НА ПО-ЕФЕКТИВЕН 
РЕАГЕНТ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ 

STUDY FOR MORE EFFECTIVE TREATMENT REAGENT AS AN ALTEH.
NATIVE АТ BISTRICA DRINКJNG WATER TREATMENT PLANT 

H1·isto Dobrev, Stanislav Stanev, Rayko Tzvetanov, 
Plamen Zelenkov, Galia Bardarska 

Summшy: Results о/Jаг test and pilot investigation Ьу CFS-SOLVO fш u·eatment of 
,-mv и;аtег at DWTP Bistгica in 2012 m·e pгe.sented. А/1 pm-ameteгs o.ftгeated wateг coг
гespon.d to tl1e ,·equiгements o.f Regulalion No. 9 and ТiJIOI'ld Hea /tl1 Otganization (JYHO). 
Т11е cost of 1 m3 1' GHI }·Va teг tгeated bJ' CFS is 0,0038-0,0048 BGN 

Въведение 
През 1957 г. приключват изследва

нията на водите на яз. Сталин (сега яз. 
Искър). Дадено е закл ючение потвър
дено и през 1958 r. , че водата на 
язовира е годна за водоснабдяване на 
гр. София при условие , че се филтрира 
и хлорира [ 1 ]. Провежданите на 
10. 11 .1959 г . Джар тестове за коагула
ция на проба вода от ВЕЦ "Пасарел" с 
мътност l О шg/1 и желязо О 7 5 шg/1 
(фери) показват пълно избистряне 
след подаване на 20 mg/1 алуминиев 
сулфат 30 минутен престой и филтру
ване през пясъчен филтър. 

Капо при Джар - тестовете така и 
при проведените изследвания от 

22.07.1960 до 30. 11.1 960 г. на опитната 
станция, вклточваша различни съоръ

жения не се следи за количеството на 

остатьчния алуминий в избистрената 
вода след употребата на различни доз 1t 
на алуминиев сулфат [ 1 ,2]. 

От 1968 г . вод11те 11 а яз. Искър за 
питейно-битовите нужд11 на столицата 
се 11р ч11стват на двустъnалната ПСПВ 
Панчарево (пулсатори н бързи пясъч-
1111 ф11лтрн) . Фре11ската фарма .,Дегре-

мон" изпълнява изграждането и на 
ПСПВ Бистрица. Реализирано е едно
стъпално пречистване (филтриране 
през бързи пясъчни филтри тип 
"Аквазур"). През 1999 г. изградената 
производствена мощност на първия 

етап (6.., 75 ш3/ при нормален режим н 
8,8 ш-' / при форсиран режим на 
работа) се оказва достатьчна за псnв 
Бистриuа , като се поддържа експлоата
uията и на ПСПВ Панчарево. 

Заложените реагенти в nроекта на 
"Дегремон" са следните: 

-хлор за предокисление - до 3 шg/ 1 · 
- алуминиев сулфат - 1 О mg/1; 
- активна силициева киселина - 2 mg!l · 
- натриев силикофлуорид - 1 mgfl· 
- вар за корекция на рН на филтри-

раната вода - 6 mg/1; 
- хлор за обеззаразяване - l mg/1. 
През последюпе години при тиnич

но ниските мътности , наш1Ч11ето на 

планктон и Iшската теl\шература н а 

водата , експлоата ц11ята на ПСПВ Бн
стрица се затруднява при работа с 
алумнниев сулфат и възниква оnас
ността от появата на остатъчен алу-

Ш1111Й в пречнстената вода. 
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За постигането на стабнлно качес
тво на nречистване на язовирни води в 

страни с континентален климат (топло 
лято и студена зима) се налага изпол
зве:ше на хнмическн продуктн, чнито 

ефект се влияе слабо от сезонните ко
лебания на температурата и качество
то на водата. Целогодншно прнлагани
ят самостоятелно алуминн в сулфат на 
всички ЛСПВ в страната не винаги 
осаrурява пречистване в съответствие 

с Наредба N2 9 (0,2 mg/1 остатъчен 
алумшшil в пречистсната nитейна 
вода) и не се постига пр поръчителна
та стойност за остатъчен алуминий в 
шпеfiни води от СЗО - О, 1 шg/ 1. 

Поради тази nричина френската 
фирма "Дегремон" е включила в про
еь.'Тите си за пречистване на водите от 

яз. Искър използването н на флоку
лант. Трудностите при използването 
на активна силициева киселина в до

пълненне към алуминиевия сулфат е 
причипа да се потърсят нови реаrенти, 

заместващи класически изnолзвания 

алуминиев сулфат [3,4, 5, 6]. 
В статията са показани изследва

шtя, проведени през 20 12 r. за заl\ппrа 
на алуминиевия сулфат с българския 
коагулант-флокулант-сорбент CFS
SOLVO на ПСПВ Бистриuа. 
Джар тест 
За начална ориентация за хода на 

коагулацията с CFS се направи Джар 
тест на 4.04.2012 г. От снимката за про
теклата макрофлот--улаuая в ещюлит
ровите nроби е видно уголе.мяване на 
флокулите с увеличаване на дозата от 
0,3 до 2,41 шg Al/1 (Фиг. J. -на 3-ma ко
рица). Експериментът rюказва, ч при 
обемна коагулация нормативните стой
ности по избраните критерии мътност и 
остатъчен алуминий в nречистената 

вода се постигат при относително висо

ЮI дозн ( 1 ,21-2,41шg Al/1) в сравнение с 
действителшпе дози на F в д йства
щи Л ПВ . Поради тазн причина из
следвшшята със CFS продължават за 
полов1t11ата дебит на действащата стан
ция. Другата полов1rна работи nри нор-
1ал111J услов1tя с алу шнисв сулфат. 
Сравнителн11 изследвания tежду 

CF 11 алу:шшиев сулфа 
Подаването на CF ;111ректно от 

еднокубшюви бндони с дозаторна 
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помпа в канала на половината станция 

и следенето на качеството на пречис

тената вода само от три филтъра (Ф 17 
Ф25 и ФЗО) на съответната редица 
филтри се извърши в nериода 
10.04.2012-25.04.2012 г. (Фиг. 2.- на 
3-ma корица). Ларалелно се след11 и 
качеството на нречистената вода на 

три (Фl Ф9 11 Ф14) от другата редица 
филтри, работещи при условията на 
станцията - с подаване на алуминиев 

сулфат и предхлориране. 
Независимо от големите колебания 

в дебита nрез делнични и празнични 
дни и ниските cтoilнocn1 на мътността 
на суровата вода, мътността на 

нречистената вода е под О 4 FNU, а 
остатъчният алуминий под препоръчи
телната стойност О, 1 шgll. След 
сnиране подаването на CFS съдър
жанието на остатъчния алуминий 
о тава ниско следващите дни. 

Резултатът от прилагането на избра
ните критерии за устойчивост на 
работата на ПСПВ Бистрица се вижда 
от сравнителните графики за пречис
твателния ефект по мътност и 
остатьчен алуминий при използването 
на алуминиев сулфат и CFS (Фиг. 3. -
на 3-ma корица). Лостигнатият пре
чиствателен ефект по мътност е 1 !О
стабилен със F докато при алуми
ниевия сулфат колебанията не само по 
ефекта на пречистване, но и по 
съдържание на остатъчен алуминий са 

з11ачителни и със стойности над 
препоръчителната 0,1 mg Al/1. 

Изс.ТJедвашtя със CFS па ця аата 
станция 

Изследванията със CFS продължа
ват на цялата станция като на 

6.05.2012 г. подаването на реагента се 
извършва в енергогасителя на П ЛВ 
Бистрица (Фиг. 4). Силната аерация 
доведе до коагулация 11 флотация на 
планктона с образуване на пяна още в 
месителната камера. За отстраняване 
на този негативен ефект се премина 
KЪJ\'f подаване па реагента към дъното 

на смесителната камера с по ющта на 

тънък 1\,шркуч (Ф ) (Фиг. 4). 
Лри подаванс ва средна оза на F 

0,4 mg Al/1 прн пр l\,Iеняшн се воден 
дебит на суровата вода, мътност н съ
държание на планктон сс постнга 



стабиШiа работа на станцията като 
мътността на преqистената вода е ~ 0,5 
FNU остатъчният алуминий <О 1 mg/1, 
фитопланкrон О бр. кл ./mt nри 1070 бр . 
кл ./ml на вход намаляване броя на 
частиците 7 пъти а абсорбцията на ул
травиолетова светлина намалява от 0,29 
на О 17 AU (Фиг. 5.- на 3-ma корица). 

Отстраняването на фитапланктона 
nри подаване на CFS се обяснява с агре
гирането 1у в образуваните флокули и 
nоследващото му задържане в пясъчния 

пълнеж на бързите филтри. Микроскоп
ски сm1мки за този ефеi(Т съществуват 
от проведен Джар тест със FS на 
суровата вода на ПСПВ Бистр1ща на 
30.03 .2005 r. (Фиг. 6 и Фиг. 7). 

Технико-иконо пtческа оценка 

При работа на IIOЛOBIIHaTa СТаН
ЦИЯ със CFS 

За оnределяне на изразходваното 
количество реагент за nречистване на 

1 rn3 вода се използват данните за 
общото количество пречистена вода и 

ноаао r 
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Фatr. 6. Микроскопска с•шмка 11а фи rо

плаtJктона в суровата вода на П ПВ 

Баtстр1ща, 30.03.2005. 

Фиr. 7. Микроскопска сашмка 11а arperиpa11 
фитоnланкто11 във флокулите, обрзз ва11и 

след козтулация със CFS - Джар-тест 11а 

суровата во а 11а II ПВ БJtстрtща, 

30.03.2005 г. 

подаден реаrен , показани на Фиг. 8. 
В продължение на 16 05 дни са 
пречистени 1 361 ООО m3 вода с 6560 
kg FSlOAI, което е 0,004 kg!m3. При 
цена 1 BGN/kg CFS се получава 0,4 
ст./m3 rrречистена вода т.е. половин 
стотинка на кубически меrьр пречис
тена вода на ПСПВ Бистр1ща. 

1000 

~·ооо 
сп ... 
() 

~ 

1 400 
:. 

8 420\Z 13 4.2012 17.A.2DU "21 4.20f-2 ZS.<.ZOIZ 

Ф11г. 8. Ко Jtч ство 11а nреч11стсната во а 11 разход 11а F lOAI в nepttoдa 10.04.2012-25.04.2012 г. 
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При работа на цялата станция 
със CFS 

За определяне на и разходваното 
количество реагент за пречистване на 

1 m вода се използват данните за 
о'бwото ко ичество пречистена вода и 
подаден реагент, показани на Фиг. 9 . 

. . ~-~rj .,.,. 

... 

""'"'" . 
~ 

~ ,.. ... 
...... 

~ 
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В продължение на 7,816 дни са пречи
стени l 459 ООО ш3 вода с 5567 kg 
CFS lOAl, което е 0,0038 kg/m3. При 
цена 1 BGN/kg CFS се получава 0,38 
ст./m 3 преУнетена вода т.е. под 
половин стотинка на кубически метър 
пречистена вода на ПСПВ Бистрица . 

.... 
~- ~1.C«l .... . Cf~tnA1 ... 

... 

... -... 
"" .. 
"" 
"" ... 

Фttг. 9. Ко.1ичество на nречистената вода и разхода на CFSI OAI в nери.ода 6.05.2012-13.05.2012 г. 

Сравнителен анализ тване водите на яз . Искър за минали 
години [3,4,5 ,6] е направен сравните
лен анализ между алуминиевия сулфат 
и реагентите от типа CFS (Таблица 1 ). 

В резултат на проведения експери
мент наП nв Бистрица nрез 20 12 г. и 
на основание изследванията за пречис-

Таблица 1. Сравнителен аliализ за алумmiИевия сулфат и CFS, използваtш nри пречиства не 
lia повt.рхноспш nрирод1ш вод•• за nитейно-битовtt цеJш 

Показател Алуминиев сулфат CFS 

рН Заназване или понцжение* Заnазване или оо ви шeJUte 

Цв.я; Не вина.rn се отстранява•• Отстранява се 

Вкус и мирис Не вива.rn се отстранява•• Отстранява се 

Мъmост Не винаги се от~анява• • Отстранява се 

Остатъчен 
Основен проблем Al3+< 0,1 мг/л*** 

~УМНtiИЙ (Af+) 
Не гарантира отстраняваието му на Отстранява се из филтрите и няма 

ФИТОIШаJIКТОtl 
филтрите, поради непълна отлагаt1е във водопроводната 

КОШ)'ЛЗЦИ.Я ПрИ IШCIOI МЪТНОСТ И мрежа. 

темnература. 

Показателите tш пречистване Лри оnтимаJI.Ната доза (в широки 

Сr.1биmюст на варират в широки 11Jаиици граници) гарантира стабилност на 

пречистване нестаби.11та работа на систе 1ата добри физиюнmмичпи и 
(индm<атор: остатъчен лJ•). оргаволептпчни показатели . 

Вторична Допъл~lитетю замърсяваие на 
Няма 

КОШ)'ЛаЦИЯ водопроводната мрежа. 

При нали•ше на остать•1ен 

алуминий Алцхаймер, нервни 

Здравен риск 
разстройва, безсъние и др . При 

Няма 
хлормрапе на органични 

СЪСДННСJШЯ ПОЯва на 

трихаJюмстани. 

ДопълнитеmiИ Фло~>.')'лант, предхлорираме и 
Постхлориране 

реаrенти nостхлориране 

НамаJtяване на годишното Оmада необхоWtмостта от 

изnолзвано коJшчество nоради nредхлориране и се намалява 

Икономичен 
ненодаване на nо-високи дози на количеството хлор при 

ефект 
рсаrснтз. водещи до появата на постхлориран ето, не се изnолзва ел. 

остатъчен АР' над енергия за разбъркваt1е на реагеита, 

препоръч1пелната и/или облекчава се експлоатациюа. 

допустимата концентрации:. 

Бележю1 : *При ПО I·Шженне нз рН риска от коро·л 1 я с увеличава: ** При II ОВ11шаване на до1ата се 
зaBIIШLIIJa концентрацияга Шl осп1тьч.ен aлy:v~и l·lИil о пречис-1ен ата в д<1 ; *** Препоръчител на 
стой ност 01 зо 

IJ()Г)tit 
~Ulf 



С прилагането на CFS се гарантира 
устойчиво поддържане на остатъчния 
алуминий под допустимите норми в пре
чистените питейни води за разлика от 
алуминиевия сулфат (Фиг. 10.- на 3-ma 
корица). 

което притежава методът на пречистване 

с коагулант-флокулант-сорбент. Силната 
страна е отличiПелна компетенция, която 

дава сравнително предимство. 

Обобщен S\VOT - анализ 
SWOT анализът изхожда ш идеята за 

разделянето на метода на пречистване с 

химическите продук-ти от типа коагу

лант-флок-улант-сорбент от средата, в 
която те функционират. Приложеният 
метод на пречистване посредством мак

рофлокулаuия или r.шкрофлокулаuия се 
разrnежда откъм неговите "силни стра
ни" и "слаби страни". Средата, в която се 
прилага, се дифереiЩира на "възможнос
ти" и "заплахи". 

Слаби cmpшtu. Слабите страни 
представ.rrяват ограниченията или недо

стигы на ресурси, умения и способнос
ти, които сериозно възпрепятстват 

прилагането на метода на пречистване с 

коагулант -флокулант -сорбент. 
Въз.мо.?fсности. Възможностите пред

ставляват най-благоприятните елементи 
на вьнlilllara среда. Това са благонриятни 
вънuти фактори, от които метода на пре
чистване с коагулант-флок')'лант-сорбент 
се възползва или би могъл да се вьзпошва. 

Сишш стршш. Силните страни са 
ресурс, умение или друго преимущество, 

Заплахи. ЗаплахiПе са най-неблаго
приятните сегменти на външната среда. 

Те поставят най-големи бариери пред 
настоящото или бъдещото (желаното) 
състояние. 

SWOT анализ 
Воложително влияние 

Достижения и силни страни 

Национанното законодателство в ооластта на питен

ните води е изцяло хар~онюирано с Директивите на ЕС 
и е в процес на прилагане. Този фак·т предполага увели
чено внимание относно здравния риск от пр1шагането на 

реагенти при пречистване на питейните води. 

Изградена е инфраструктурата за контрол по 
прилагане на еврrшейските норми за качеството на 

питейните води. Съгласно Закона за водите и Закона за 
здравето, Ми нистерството на здравеопазването и 
неговите регионални структури - 28 регионални здравни 
инспекции (РЗИ) предприем.ат административно
наказателни (предписан.ия, актове , наказателни 
постановления, заповеди за спиране, и:чушествени 

санкции, отстраняване от работа и т.н.) и други мерки 
при установяване на несъответствия в качеството на 

питейната вода. Отговорни за изпълнението на 
изискванията на законодателството за питейните води, 
включително и провеждане на мониторинг на качеството 

на питейната вода в пълния му обем, са 
водоснабдител ните ор1·анизации, в качеството им на 
структури, осъществяващи дейността по водоснабдяване 
за пнтейно-битови цели. 

Създадени са нови химически продукти (коагулант
флокулант-сорбент CFS), които отговарят на БДС EN 
883:2005 Химични продукти, използвани при 
пречистване на води за пшпейни ну.Усди. Полиалуниниев 
хлорид хиdроксид и полиалуниниев х.лорид хидроксид 
сулфат, които са показал и висок пречиствателен ефект 
при пречистване н3 воJ. и с ниска и висока мътнОС'I', 

съдържание на орг<шнка , мет<J :Iи , фитопланктон, 

подобрява органолептичните качt:ства и работи 
безотказно при ниски температури без да се увеличава 
количеството на ослtтьчния алуминий и намаляване на 

рН след пречиствине . 

Отрицателно влияние 

Нроолеми и слаои страни 

llpoдЪJiжaв<J да не се изпълнява 

задължението, регламентирано в 

Закона за водите и Наредба N2 12 
за качествените изисквания кьм 

повърхностни води, предназначе

ни за питейно-битово водоснабдя
ване за всички повърхностни 

ВОДОИЗТОЧНИЦИ, да Се ИЗГрадят 

съответни съоръжения за прилага

не на необходимите подходяши 
методи за обработка на повърх
ностните води, съобразно катего
ризацията им . Регламентираният 
срок в Наредба N~ 12, в който това 
задължение трябваше да бъде из

пълнено бе до началото на 2007 r. 

Липсва мониторинг на водата 
в пълен обем, съгласно Европей
ското и националното законода

телство , което към момента не е 

постигнато от всички ВиК 
оператори в страната, отчасти и 

поради не;.юсппъчните капаци

тетни възможности на .l абора
ториите на ВиК дружествата. 

За технико-иконо:vtическото 
оптимизир<ше на процеса на 

пречистване с коагулант-флоку

лант-сорбент се юисква филтъ
рен пълнеж с подход.ящи зърно

:V1е1рия, на LIИИТО гювърхносш се 

··1адържат 11 0-уснешно образу 

в<:~лите се микрофлокуни заедно 
със за'v1ърсителнте във водата. 

(j(J ГJtl( J 
f--.1, r- 11( ' 
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Методът на н рсч:истване с коа rулант-ф.юкуJ i ант

сорбента CFS при добре проrичащи макрофюкупаuия или 
микроф::юкун::ншя не изисква влагането на О I JЪ:IН iпелни 
реаrентн 11 окисшп елн при пре•Ш(."ТВШ!ето на ш 1теliнн води 
от повърхностни водоизточ 1 Jици , намилявайки и 
коJIИ '·IССтвото на необходн:-..tия хлор 1 1 ри постхлориране . 
Разходът -за реагеНJ е нод половин стоти 1ша за пре•шстване 
на l кубически ме·1ър вода m яз. Искър. 

ВЪЗМОЖНОСТII 

Използване на финансовiП:е 11 нструментн на ЕС за 
решаване на нробJ 1 е мите, свър· ани с ефективн ото 
помържане на цобро каУество на пнтей 1-tите /Юди и 
мо ернюацня на ВиК инфраструкту рата . 

ъвпадение н:1 нaltiiOHa.JlН 11ТC приоритети в областта 
на водитt: с приорите1 ите на международните обшности. 
за които усто iiчивото качество на nитейните води е 
nриоритет. 

Ограничаване на зал.1ахите за човешкото здраве чрез 
нз пълне~ше н новия регламент на ЕС REA Н за 
регн грацня, оценка, разрешаванс и ограничаване на 

хи.r.IИЧJtите ве шества и nрепар:п и . 

Привличане на местви и Liуждестранни инвестиции, 
кактон 11 ублиLiно-4астни партньорства . за достигане на 
европейски е стандзрти и изиск вания за ка4 ство на 

питейните води. 

Го 1 о в ност сред 1 оня~1а Liacт OJ' населението ,:щ прие~tе 
увеличение на цен ата на 1 1 1пейната вода при 
осигуряване на обро кауеспю. 

Намаляване ни обществения интерес към и з nолзва
не1о на м~шера..1на вода за питейни нужди. 

По-ясно осъзнаване от вземашите решения и ВиК 
операюрите за ролята на иновацните . 

Unacl!ocпt 

Кризи на гл бално .. евроней
ско и национално ниво. 

Изчерпване на водн нте 

ресурсн при бъдещи юrиматичю1 
промени. 

Недостатъч ен интерес от 
страна на вземаши решения и 

ВиК оператори за привеждане в 

съответствие пречнстването на 

питейни води с европейските 
стандарти и изисквания за 

он аз ване на здравето на населе

нието, свързано към водоснаб
дителната мрежа. 

Заключение 3. Матов Б. , Ив . Златева, Хр. Добрев, 
Д . Трендафилов. 1980. Основен 
алуминиев х орид (ОАХ 15) - нов 
български коагулант за питейни 
води. Водно дело, 2, 17-2 1 

Получените резу тати за пречиства
ве на водите на яз . Искър на СПВ 
Бистрица с коагулант-флокулант
сорбент CFS-SOLVO през 2012 г. 
отговарят на изискванията на Наре ба 
? 9 и СЗО за качеството на питейната 
вода при писки експлоатационни 

разходи - под половин стотинка на 

кубически метъ~ nречистена вода 
(0,38 - 0.48 ст./m ). Експлоатацията е 
лесна и безоnасна и не и исква високо
квалифнциран персонал за подръжка. 
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Фиг. 1. Снимка на пробите с вода от яз . 
Искър (сурова вода) при Джар теста за 
определяне на дозата на CFS (отляво 
надясно): 0,3-2,41 mg Al/1, 4.04.2012 

Al,. mg/1 

0,20 

0,06 

Реаrент CFS 
е остатъчеи мvминиR D nречистсната !ЮДО) 

- - Преnоръчите:nн,а стоИнiХТ ~il ОС"f'аТЬЧ~н ii!111 уммниИ 

8 Пречистватеnt!н i!фекr по мьпtоt:;Т1 % 
l!, FNU " 

100 

90 

80 
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zo 

10 

0,04 +--.....--....... --.---.--...... --------+ о 

Доэиране CFS на У. от дебита на ПСПВ БИСТРИЦА 

Фиг. 2. Снимка на опитната постановка 
за подаване на CFS към половината 
дебит на ПСПВ Бистрица. 

Peareнr Алуминиев сулфат 
• Ос:'rnтъчt"н а11умини1R в nречиаенэтэ вод..а 

At, m.VI - - Прйпоръчкт@Лнii!l tтойноt:r аа ОСI'illтъчен алуминий 4 FNU " 
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Фиг. 3. Сравнителен анализ по пречиствателен ефект спрямо мътност(%) и съдър
жание на остатъчен алуминий в пречистената вода при обработката на суровата 
вода на ПСПВ Бистрица със CFS и алуминиев сулфат. 

Фиг. 5. Устойчиво намаляване на броя 
на частиците в пречистената вода на 

ПСПВ Бистрица при използване на 
CFS. 

--о-- Остатъчен Аlв nречиnената вода 

- - Норм<t Jil ОСПIТЬЧ I!Н апумнни Й 

AL. mg/1 --- Преnоръма Ja остатъчен апумнннА FNU 

0,30 ~--~--,--'=""'-"'';""==~--~-~ 2,0 ..• 
1,8 

1,7 

l,б 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1,0 

~~~~ ~~~ 
о~~ о~~ 

Фиг. 10. Остатъчен алуминий в пре
чистените води на яз. Искър с алуми
ниев сулфат при ниска мътност. 

Към статия "Изследвания на ПСПВ Бистрица за избор на по-ефективен 
реагент за пречистване" 
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