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Общи сведения за нитратите 

Нитратите (NO3
-)са химични 

съединения – соли на азотната 
киселина (HNO3). 

Допустимото количество на 
нитрати в питейната вода е до 50 
mg/l. 



Основни източници 

- Прекомерно и неправилно 
използване на органични и 
минерални торове в селското 
стопанство. 
- От отпадъчните води от бита, 
животновъдството и от 
предприятия за производство на 
азотни минерални торове, 
лекарства, пластмаси, стъкло, 
експлозиви. 

- Нитратите са бели или безцветни прахообразни 
кристални вещества, които добре се разтварят във вода. 



Технологична схема – Първи вариант 



Ултрафилтрационни мембрани 

Основни характеристики: 
 

- Работно налягане – около 50 
kPa. 

- Производителност в 
диапазона 50-500 l/m2h.bar. 

- Размер на порите –  от 0,1 до 
0,001 микрона. 

Използват се за избистряне на природни води с 
ниско съдържание на суспендирани вещества – до 
20-40 mg/l. 



Нишковидни мембрани за 
Ултрафилтрация 



Обратна осмоза 



Спираловидни мембрани за обратна 
осмоза 



Технологична схема – Втори вариант 



Йонен 
обмен 



Йонообменни колони 



Третиране на технологични 
отпадъчни води 

Технологични отпадъчни води се образуват при 
промиване на мембраните и при регенерация на 
йонообменната смола в йонообменните колони.  

Количеството им зависи от технологичната 
схема на пречистване и вида на основните 
пречиствателни съоръжения и капацитетът 
им.  



Система за третиране на 
отпадъчни води  

Системата отстранява нитратите по елекрокаталитичен път. 

 

Принцип на действие  
• N прави връзки с Rh (катод)  
• О молекули формират О2 

(анод)  
• N молекули формират N2 

(катод)  
• NO3 се разпада на N2 + О2  
 



Принцип на 
действие 

Предимства:  
 

- Автоматичен контол на 
преливното ниво  

 

- Подходящ за големи и 
малки водни количества  

 

- Мобилно управление  
 

- Компактен, не изисква 
голямо пространсво за 
монтиране  
 

- Постоянно наблюдение 
на концентрацията на 
нитрати и други 
замърсители  

 



Приложение на технологията с RO и UF при 
третиране на инфилтрат от депа 

RO+UF се използват и като основна част за разработка на 
технология на пречистване на инфилтрат от депа. 

С тази технология се редуцират нивата на параметри , като ХПК, 
БПК, неразтворени вещества, амонячен и нитратен азот. 



Предимство на технологията: 
 
 Компактност на съоръжението , монтаж 

в 20‘ контейнер 
 

  Ниски експлоатационни разходи 
 

 Напълно автоматизирано управление 
 

 Дистанционен мониторинг и контрол при 
необходимост 
 

 Известяване чрез e-mail/sms  при 
аварийна ситуация 
 
 

Приложение на технологията с RO и UF при третиране 
на инфилтрат от депа 



 
Прострийм Груп ЕООД 

 22 години опит на пазара в сферта на енергетиката, индустриалния сектор, 
водоснабдяване и третиране на води. 

 над 40 изградени  ОБЕКТИ - ПСОВ, ПСПВ, ПС в страната и чужбина 
 

www.prostream.bg 



Благодаря за 
вниманието! 

Технологии за пречистване на 
нитрати от питейни води 

Инж. Николета Петрова 


