
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ДУНАВСКА 
ВОДА ЗА ПОДАВАНЕ КЪМ 

ОБРАТНА ОСМОЗА
КРАСИМИР ДАЧЕВ

ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ

ХРИСТО ДОБРЕВ



ПРОБЛЕМ

Завод, находящ се на река Дунав, черпи вода от реката за производствените 
си нужди, и се сблъсква със следните проблеми:

• ОБРАТНАТА ОСМОЗА НЕ ПРОПУСКА ДОСТАТЪЧНО ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ

• МЕМБРАНИТЕ НА ОБРАТНАТА ОСМОЗА СА ЗА СМЯНА ДАЛЕЧ ПРЕДИ 
ВРЕМЕТО, УКАЗАНО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

• ПРЕДВИДЕНИЯ ЗА СТАНЦИЯТА КУАГУЛАНТ FeCl3 НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПОРАДИ 
НЕЕФЕКТИВНОСТ.



РЕШЕНИЕ

След редица опити за решаване на проблема е възложено на 
фирма Prominent да го разреши. Решението е благоприятно и лесно:

ЗАМЯНА НА КУАГУЛАНТА

FeCl3 с CFS10Al





ВРЕМЕННА ДОЗАТОРНА ПОМПА

Дозаторната помпа за 
промишленния опит е една 
от резервните за дозиране 
на NaClO (натриев 
хипохлорит), предвиден в 
работната схема на 
станцията. Дозите на 
CFS10Al са аналогични на 
дозите NaClO. По-късно 
беше подменена с помпа на 
фирма Prominent със 
съответните опции за 
регулиране на дозата.



МЯСТОТО ЗА ПОДАВАНЕ НА КОАГУЛАНТА

Подаването на CFS10Al е 
достатъчно неангажиращо 
и не се нуждае от 
допълнително 
разбъркване. За 
промишленния опит е 
реализирано чрез шлаух. 

По-късно е заменено с 
дюза във водопровода на 
удобно за манипулация 
място.



СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МОДУЛИ НА СТАНЦИЯТА



СЪСТОЯНИЕ И РАЗХОДИ НА СИСТЕМАТА СЛЕД 
ПОДМЯНА НА КУАГУЛАНТА С

CFS10Al

• Мътност на суровата вода 5 – 25 NTU

• Мътност на водата, подавана към обратната осмоза под 1 NTU (чувствителността 
на уреда) преди е била от 3 до 20 NTU в зависимост от мътността на суровата вода

• Химичните показатели на водата са в необходимите норми 

• Дебит на обезсолена вода от 150 m3/h е достигнат

• Разход на CFS10Al:  1300 kg (1 m3) за около 40 дни

• СРЕДНАТА ДОЗА е около 0,564 gAl/m3
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