ст.н.с.д-р.инж. Галя Бърдарска
Институт по водни проблеми-БАН

инж. Христо Добрев

СОЛВО ООД

ст.н.с.д-р.инж. Галя Бърдарска
Sen. Res. Assoc. Dr. Galia Bardarska, Eng.
COMPARATIVE DATA FOR PERLIT
AND ZEOLITE FILTER LAYERS AT
BOROVITZA DRINKING WATER PLANT
Summary
The 1998-2004 comparative data for the
purification effect (turbidity reduction) at
Borovitza drinking water station are published
in summary. The effect is between 5-45% at
turbidity 1-6 mg/l of untreated by chemicals
Borovitza dam water for the two type filters of
perlit and zeolite layers, purchased from
Bentonit Ltd, Kardjaly town. The better
turbidity effect for the chemical products'
treatment is obtained by perlit filter layer.
Nevertheless, the water quality after filtration
does not correspond to the turbidity norm of
1.0 NTU. One of the reasons is the change of
the porosity surface of filtration materials. This
change is demonstrated by microscope's
photos at 35, 1000 and 2000 enlargement. The
main conclusion is that the zeolite filter layer is
not appropriate for long-term drinking water
treatment.

Увод
При въвеждане в експлоатация на двустъпални пречиствателни станции за питейни
води е от значение изборът на подходящ
филтрационен материал. През 1980 г. в
помощ на практиката се разработи и прие
специален стандарт за изпитване на
материали за пълнежи на бързи филтри
БДС 14963-80. В него са описани физикомеханични, химични и филтрационни
методи на изпитване на филтрационни
материали и параметрите за тяхната
оценка. Този стандарт позволи да се
изследват и приложат нови материали

като дробен керамзит, перлит, зеолит и др.Независимо от проведените предварителни лабора-торни и пилотни изслед-вания, установяващи по-добрите им
свойства в сравнение с широко прила-гания кварцов
пясък, тях-ното последващо
пове-дение на действащи
пречиствателни станции не
отговори на експертните
очаквания.
В настоящата публикация
се прави един коментар за
поведението на два паралелно Фиг. 1. Мътност на водата от яз. Боровица в периода
работещи филтрационни материала на
ПСПВ Боровица, гр. Кърджали. За нагледно обяснение на влошаващото им
филтрационно поведение в течение на времето се направиха и електронно-микроскопски наблюдения на повърхностите на
неработил и работил перлит и зеолит.

Зеолитовият филтрационен пълнеж се внедрява на ПСПВ Боровица по предложение
на специалисти от Водоканалинженеринг
- поделение "Водоканалпрогрес". В отчетния доклад "Технологични изследвания за
доказване целесъобразността от употребата
на зеолитов пясък като пълнеж за бързите
филтри на ПСПВ — гр. Кърджали" от 1989
г. е направено заключение, че зеолитовият
пясък произвеждан от ДФ "Бентонит", гр.
Кърджали, притежава необходимите качества за пълнеж на бързи филтри съгласно
БДС 14963-80. Също така проведените моделни изследвания са показали ефективността му както без употреба на реагенти,
така и при условията на контактна коагулация. Полученият филтрат напълно е
отговарял на изискванията на БДС 282383 "Вода за пиене", а продължителността
на филтро-циклите е почти два пъти поголяма от тази на филтри с пълнеж от
кварцов пясък. След консултации с
експерти, ВиК гр. Кърджали зарежда
половината от филтърните клетки на
станцията с перлитов пясък. По този
начин се създават най-добрите условия за
паралелно изследване на двата материала
при еднакви условия на захранване с вода
от яз. Боровица след преминаване през

Мътност на суровата вода, mg/l
Фиг. 2. Намаление на мътността в проценти след
филтърните пълнежи от перлит и зеолит при
безреагентна обработка на ПСПВ Боровица.

Фиг. 3. Зависимост между мътността на филтруваната и
сурова вода при безреагентна обработка на ПСПВ
Т-» г\т\ гл и тл IT я

Перлитовият пълнеж снижава мътността с 85-100%,
докато процента на снижение за зеолита е 70-100%
(Фиг. 4).

Мътност на суровата вода, mg/l
Фиг. 4. Намаление на мътността в проценти след филтърните пълнежи
от перлит и зеолит при реагентна обработка на ПСПВ Боровица.

а) неработил

б)работил

Фиг. 5. Снимки на неработил и работил перлит

утаители. На Фиг. 1 е показано качеството на
суровата вода в периода 1998-2004 г. От
многогодишните наблюдения за качеството на
филтрираната вода след зеолитовите и
перлитовите филтри, е видна по-добрата работа на
перлитовия пълнеж при реагентна обработка и
без съществена разлика без употребата на
реагенти. Намалението на мътността при
безреагентна обработка на суровата вода с
мътност от 1 до 6 mg/1 е съответно от 45% до 5% и
за двата материала (Фиг. 2.). При мътност на
суровата вода над 1,5 mg/1 не може да се
постигне стойността от 1,0 NTU след филтрация
съгласно Наредба No. 9/2001. От Фиг. 3 е видно,
че намалението е само с 0,5 единици.
Друго е поведението на филтрационните
материали перлит и зеолит при реагентна
обработка (Фиг. 4).

В лабораторията по електронна микроскопия и микроанализ при Института по
физикохимия- БАН се проведе изследване със сканиращ електронен микроскоп
(SEM) на проби материал
от неработил и работил
перлит и зеолит от ПСПВ
Боровица. Предварителната обработка на пробите
включва "метализиране" покриване с проводящ слой
за изследване в SEM. Метализацията се извърши във
вакуумна изпарителна инсталация при висок вакуум
като последователно се изпаряват въглерод и злато.
След това наблюдението се
извърши със SEM модел
JEOLJSM5300.
От приложените снимки е
видно следното (Фиг. 5 и
6):
- при 35 пъти увеличение
на неработили перлитов и
зеолитов филтрационен
материал
се
вижда по-

г о л я мата пористост
на
зеолитовия
пълнеж,
който в резултат на формиране на повърхностен филм
от утайка в процеса на
работа, търпи по-големи
изменения;
- при 1000 и 2000 пъти
увеличение се забелязва:
-при работилия перлит повърхностният филм
е напукан - свидетелство за
по-слаба връзка с перлитовите зърна, позволяваща по-лесното отмиване
на утайката при промивка
и в резултат по- добри
филтрационни показатели
на пълнежа.
-при работилия зеолит порите са запълнени,
част от утайката е проник-

нала в тях и е формиран плътен повърхностен филм. Покриването на зеолитовите
зърна с устойчив, срастнал с тях слой утайка затруднява промивката им и влошава
филтрационните свойства на пълнежа.

В резултат на многогодишните наблюдения на неработил и работил перлит и
зеолит при еднакви условия на ПСПВ
Боровица могат да се направят следните
заключения:
- методиките за изследване на материали за
пълнежи на бързи филтри в БДС 14963-80
не са достатъчни за предварителна оценка
на нови материали като пълнежи на бързи
филтри при пречистване на води за питей
ни цели;
- ефектът на пречистване на новите фил
търни пълнежи изисква многогодишно из
следване, чиято продължителност зависи от
характера на замърсителите в суровата во
да и вида на използваните реагенти;
- за проследяване поведението на филтра
ционните пълнежи във времето е полезно
да се прилагат електронно-микроскопски
наблюдения. Същите дават представа за
връзката между зърната на филтрационния
материал и покриващия ги слой утайка, как
то и за необходимостта от замяна или реге
нерацията на даден материал след конкрет
на икономическа обосновка;
- перлитовият филтърен пълнеж е по-под
ходящ от зеолитовия пълнеж при пречис
тване на води за питейни цели.

а) неработил
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Фиг. 6. Снимки на неработил и работил зеолит

