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Summary
The concentration of aluminium in drinking water above 0.1 mg/l may be a risk factor of dementia,
Alzheimer’s disease, Parkinsons disease and others. There are different investigations for
limitation of the aluminium health risks. One of the alternatives is the usage of proper chemical
products for drinking water treatment. The new micro-flocculation technology of SOLVO®,
based on production of CFS10 (EC Number 254-400-7; CAS Number 39290-78-3; TS EN
883/27.3.2007), reduced the quantity of coagulants, electricity consumption, intensive labor work
and any aluminium health risks at drinking water treatment plant “Dobrudja”, town of Bursa,
Turkey. Some results of plant’s exploitation in 2008 are shown in the article.
1. Въведение
Връзката между наличния остатъчен алуминий в пречистената питейна вода с алуминосъдържащи реагенти и невропатологични заболявания (Алцхаймер, Паркенсон, дименсия и
др.) се дебатира в редица страни и е предмет на много изследвания. Обезпокоителните
медицински наблюдения са причина някои страни да актуализират действащата си
нормативна база и да търсят начини за намаляване на здравния риск след реагентно
пречистване на природни води за питейни нужди.
В статията се прави кратък литературен преглед по проблема и се дават препоръки за
преодоляването му с конкретни приложения на действащи питейни станции в България и
Турция.
2. Здравен риск
Още през 1897 г. при експерименти с животни е доказан невротоксичния ефект на
алуминия, а напоследък особено спрямо мъжките индивиди (Zatta P. et al., 2002).
Изследванията за наличието на връзка между Al(III) и биологичните системи е още в самото
начало в края на миналия век. Независимо от това, зависимостта на човешката
нервопатология от генетичната предразположеност се има в предвид при определяне на
индивидуалната чувствителност спрямо токсичността на алуминия (Zatta P. et al., 1998).
При експерименти с мъжки зайци в Нова Зеландия се свързва неблагоприятния ефект на
пречистването с алуминиеви реагенти (AlCl3) със значителното намаляване на общото
количество плазмени липиди, хемоглобина в кръвта, общото количество еритроцити и с
увеличаването на общото количество левкоцити и концентрациите на гликоза, урея и
холестерол (Yousef M., 2004). За преодоляване на токсичността на алуминия авторът
препоръчва използването на аскорбинова киселина и продължителна диета с увеличено
съдържание на витамин С (Yousef M., 2004, Yousef M. et al, 2005).
През 1988-1989 г. са изследвани 3777 жители в Югозападна Франция на възраст над 65
години за здравния ефект на съдържащите се елементи алуминий и силиций в питейната
вода (Rondeau V. et al., 2000). Впоследстние в продължение на 8 години е наблюдавано за
появата на деменсия и заболяването на Алцхаймер. При концентрации на остатъчен
алуминий над 0,1 mg/l в питейната вода са идентифицирани 253 случая на дименсия и 182
заболели от Алцхаймер. Два пъти се намалява опасността от дименсия при съдържание на
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силиций във водата над 11,25 mg/l. В заключение се счита, че при пиене на вода със
съдържание на алуминия над 0,1 mg/l се появява опасност от дименсия и болестта на
Алцхаймер.
Все още под въпрос остава реакцията между алуминия и силициевата киселина в
силициев разтвор относно биологичната достъпност на алуминия (Exley C. et al., 2002).
Съдържанието на други вещества в питейната вода в еквивалентно количество на алуминия
не влияе на гастро-адсорбцията му при консумация на питейна вода (Zhou Y .et al., 2008).
Проведените наблюдения и в други страни показват безспорната връзка между
остатъчния алуминий в градските питейни води и болестта на Алцхаймер (McLachlan DRC.
1995, McLachlan DRC et al. 1996). Съвременните изследвания увеличават списъка на
болестите (някои видове склерози и диализни синдроми, тремори, психози, частични
парализи), както и наблюдавани промени в мозъка на плъхове, след установяване
приемането на различни алуминиеви дози (Kaur A. et al., 2006). През новия век проучвания
за защита от дегенерация на клетките в резултат на невротоксичния ефект на алуминия
започват в Япония (Ohyashiki T. et al., 2002).
И докато медици, биолози и химици напредват в изследванията си, законодателите се
съобразяват с препоръките им и нанасят промени в стандарта за питейни води.
3. Законодателство
Препоръчваната норма за концентрациите на алуминий в питейните води от СЗО, ЕС
и Американска агенция за защита на околната среда (ЕРА) е до 0,2 mg/l (Таблица1).
ЕС

ЕС 98/83
от
03.11.1998
0,2

Таблица1. Съдържание на алуминий в питейни води, mg/l
СЗО
Украйна
Русия
Американска
Турция
България
агенция за
защита на
околната
среда
Норма
СаНПiН
СаНПиН
EPA
TSE
Наредба
за
3832.1.4.559266/2005
№9
16.03.2001
питейна 23.12.1996
96
вода
0,2
0,2 (0,5)
0,5
0,2
0,2
0,2

Отчитайки токсичността на алуминия, украинските учени предлагат нормата за
остатъчния алуминий да се намали до 0,1 mg/l при актуализацията на стандарта за питейни
води в Украйна (Goncharuk V. et al., 2008). Те ползват и препоръките в Правилника за
качество на водите в Канада от м. май 2008 г., където тази стойност за остатъчния алуминий
е приета още през 1999 г. за класическите схеми на пречистване на питейни води (FPT
Committee on Drinking Water. 2008).
4. Оптимизиране на реагента на ПСПВ „Добруджа” гр. Бурса, Турция
Пречиствателна станция за питейни води „Добруджа” осигурява водоснабдяването
на гр. Бурса. През 1985 г. е завършен първия стадий на строителството и е пусната в
експлоатация линията K1, включваща каскаден аератор, утаител и 14 броя бързи пясъчни
филтри (F 1- 14). През 1994 г. Влиза в експлоатация втора аналогична линия К2 с филтри F
15-28. Всяка линия е с капацитет до 250 000 m3/ден или общо количеството на пречистената
вода е до 500 000 m3/ден. В зависимост от водопотреблението през 2008 г. дебита на
станцията варираше от 180 000 m3/ден до 270 000 m3/ден.
Мътността на водата, постъпваща от язовира обикновено е в границите от 1 до 10
NTU, като в отделни случаи може да достигне до 30-50 NTU. По проект коагулационната
обработка на водата се извършва с алуминиев сулфат. При такива ниски мътности на
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суровата вода, се изискват завишени дози на алуминиевия сулфат (15-20 mg/l) и изкуствено
замътване на водата в първото стъпало посредством циркулация на утайките в утаителя.
Всяко отклонение от оптималните условия на провеждане на процеса увеличава риска от
поява на остатъчен алуминий над 0,2 mg/l в пречистената вода. За стабилизиране на
пречиствателния процес и намаляване на експлоатационните разходи (за реагент, ел.
енергия и труд) през август 2007 се експериментира разработена от CFS-SOLVO® нова
технология за обработка на вода с ниска мътност чрез микрофлокулация. Наличието на две
еднакви технологични линии К1 и К2 и разделянето на постъпващата язовирна вода на два
потока позволява сравнително изследване на резултати от прилагане на различни видове
реагенти. Така от март 2008 г на линията К1 се прилага коагулант- флокулант- сорбент
CFS10 (EC Number 254-400-7; CAS Number 39290-78-3; TS EN 883/27.3.2007). През
месеците юли и август и двете линии работят с доза 0,3-1 mg/l CFS10 и 0-2 mg/l
алуминиев сулфат. Приложен в малки дози (0,3-3 mg/l), CFS10 формира микрофлокули с
повишена адхезия към пясъка. В утаителите се отделят по- едрите и тежки частици от глина
и пясък, а към филтрите преминава вода с относително висока мътност, достигаща до 10-12
NTU. Въпреки това, поради проникване на микрофлокулите в дълбочината на филтърния
слой на повърхността му не се образува ципа, а филтроцикъла се удължава. На Фиг. 1 са
посочени оптимизираните стойности на реагента CFS10 (1-3 mg/l) и продължителността на
филтроцикъла (50-60 h).
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Фиг. 1. Дози на алуминиев сулфат и CFS10 и продължителност на филтроциклите на бързи
филтри на ПСПВ „Добруджа” гр. Бурса, Турция.
Филтроциклите могат да достигнат и до 150 h, но ограничението е направено, за да
не се допусне развитие на микроорганизми във филтърния пълнеж. При същите условия
необходимата доза на алуминиев сулфат е 20 mg/l, като продължителността на
филтроцикъла е не повече от 20-40 h.
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На Фиг. 2 е посочено количеството на пречистената в ПСПВ „Добруджа” вода и
вложените количества на алуминиев сулфат по линия К2 и на CFS10 по линия К1.
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Фиг. 2. Пречистено водно количество от ПСПВ „Добруджа” гр. Бурса, Турция, и вложени
количества реагенти в периода януари-септември 2008.
През януари-февруари 2008 г. е използван само алуминиев сулфат в количество 7590 t/месец. След прилагане на CFS10 общото количество на реагенти намалява значително.
Други предимства на новата технология е устойчив режим на пречистването,
изразяващ се в постоянно количество на подавания реагент CFS10 при промени на дебита и
мътността на язовирната вода в относително широки граници при постоянно поддържани
ниски концентрации на остатъчния алуминий в пречистената питейна вода (Фиг. 3).
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Остатъчен Al3+, mg/l
Норма, 0.20
mg/l

0.20
0.18
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0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

Фиг. 3. Концентрация на остатъчен алуминий в питейната вода, пречистена с CFS10,
на ПСПВ „Добруджа” гр. Бурса.
Проблем на водоснабдителни системи, използващи алуминиев сулфат, е понижаване
на рН след обработка. При приложената микрофлокулационна технология се наблюдава
повишаване на рН след стабилизиране на технологичния процес с реагента CFS10 (Фиг. 4).
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Фиг. 4. рН на сурова и пречистена вода с CFS10 на цялата пречиствателна станция за
питейна вода „Добруджа” гр. Бурса.
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5. Заключение
Микрофлокулационната технология с CFS10 осигурява стабилно пречистване на
природна повърхностна вода с ниска мътност без риск за остатъчен алуминий в
пречистената вода при силно занижени експлоатационни разходи.
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