


Обща информация за технологията и 

приложенията й в ПОВ;

Цели на изследването;

Лабораторна установка – материали и 

методи;

Резултати и дискусия.



 Заражда се преди около 75 години с цел 

култивиране на определени видове алги за 

производство на различни продукти от тях и 

постепенно преминава към ПОВ;

 В момента представлява голям интерес и се 

развива в напреднали държави като САЩ, 

Австралия, Мексико, Швейцария и т.н., поради 

икономическия си потенциал.
William Oswald



Открити реактори:

High rate algal pond

Raceway pond

Закрити реактори:

Photobioreactor



Отстранявани замърсители от водата
 Фосфор;

 Азот ;

 Органичен въглерод;

 Дезинфекция;

 Микрозамърсители.

Приложения на утайката
 Производство на торове;

 Производство на III-то поколение биогорива и масла - метан, биодизел, 

растителни масла и т.н.;

 Производство на пластмаси, биополимери и бои.



 Цели
 Цел 1: Да се проследи способността на определени видове алги да усвояват фосфора 

от водата и да го преобразуват във форма, позволяваща директното му 

оползотворяване;

 Цел 2: Да се установят технологични параметри с реална отпадъчна вода, за да се 

подготви трансферирането на технологията в практиката

 Ползи при прилагането на технологията в практиката
 Подобряване на качеството на пречистената вода;

 Премахване на нуждата от използването на метални соли за отстраняване на фосфор

 Произвеждане на утайка с висока калоричност.



Използвана отпадъчна вода
 СПСОВ - Кубратово;

 Технологична схема на станцията – стандартен биобасейн с активна утайка и 

химично отстраняване на фосфора с FeCl3;

 Вземане на вода от изходния канал на станцията.



Използвани видове микроалги
 Vischeria

 Еукариоти от клас Eustigmatophyceae, отдел Ochrophyta;

 Едноклетъчни, сферични микроводорасли с размери от 7-14 µm;

 Обитават предимно почви и по-малко сладки води;

 Извлечени от Пирин и култивирани в биологическата лаборатория на БФ 

при СУ “Св. Климент Охридски”;

 Няма намерени литературни данни за използването на вида за ПОВ.



Използвани видове микроалги
 Desmodesmus

 Еукариоти от клас Chlorophyceae, отдел Chlorophyta;

 Едноклетъчни ценобиални с от 2 до 8 клетки в ценобия –размер до 36 µm;

 Обитават сладки води;

 Извлечени от Пирин и култивирани в биологическата лаборатория на БФ 

при СУ “Св. Климент Охридски”;

 Използвани и от други автори за целите на ПОВ.



Лабораторна установка

 Реактор с обем 800 mL с чиста култура от вида 

Vischeria – “Vischeria clean”;

 Реактор с обем 800 mL със смесени култури, но 

с доминиране на вида Vischeria – “Vischeria

contaminated”;

 Реактор с обем 800 mL с чиста култура от вида 

Desmodesmus – “Desmodesmus”;

 Разположени до северен прозорец, разчитайки 

главно на слънчевата радиация;

 Миксер установен на 45-50 rpm (около 0,3 m/s 

тангенциална скорост в периферията).



Последователност на работа
 Реакторите функционират на принципа на реактор с циклично действие (SBR);

 Водата от ПСОВ се смесва със съответния вид микроалги;

 В началото на цикъла се добавя към сместа се добавят PO4
3-, до начална 

концентрация на общ фосфор – 3-8 mg/L;

 Вземат се проби през съответния времеви диапазон до достигане на желаната 

крайна концентрация;

 След анализ на пробите, лопатковите миксери се спират;

 Окрупнените микроалги се утаяват около 1h;

 Отдекантира се утаената вода над биомасата;

 Добавя се нова порция отпадъчна вода към останалата биомаса и цикълът се 

подновява;

 По време на експеримента се следят и показателите – pH, to и разтворен кислород.



Изследвани показатели
 Общ фосфор – кюветни тестове в диапазони: 2-20 mgP/L; 0,5-5 mgP/L; 0,05-

1,5 mgP/L;

 Общ азот - кюветни тестове в диапазон: 1-16 mgTN/L; 

 ХПК - кюветни тестове в диапазон: 15-150 mgO2/L;

 Неразтворени вещества – чрез тегловен анализ, посредством филтрация 

през стъкловлакнести филтри с размер на порите 1,5 µm, изсушаване при 

105oC и претегляне на електронна везна.



 Илюстриране на определянето на скоростите на отстраняване на 

фосфора чрез зависимостта между товара по фосфор и хидравличния 

времепрестой



 Зависимости между товара и хидравличния времепрестой – изводи от 

графиките

 Има изразена "силна" корелация между двата параметъра във всяка от 

графиките, при линия на осредняването - права;

 Има изразено постоянно снижение на товара по фосфор с течение на 

времето при всеки от реакторите.



 Първичен анализ на скоростите спрямо времепрестоя по отношение на 

датата на изготвяне на профила и вида на микроалгите – графичен вид



 Първичен анализ на скоростите спрямо времепрестоя по отношение на 

датата на изготвяне на профила и вида на микроалгите – извод

 Скоростта на отстраняване на фосфор от водата намалява с течение на 

времето във всеки от реакторите, като в същото време концентрацията на 

биомасата се увеличава след всеки цикъл;

 Изключване от последващия вторичен анализ на резултатите от месеците

май-юни (значително по-високи скорости), поради процеса на адаптация на 

микроводораслите към режима на работа на реакторите, новата отпадъчна

вода и постепенното “захранване” и “насищане” на културите с фосфор.



 “Замърсяване” на чистите култури с естествено виреещи микроалги в 

отпадъчните води 

 С протичането на експеримента се извърши и наблюдение на микроалгите

под светлинен микроскоп, с което се установи постепенното замърсяване 

на културите от всички реактори предимно с Кремъчни, Синьозелени и 

Зелени микроводорасли, развили се в отпадъчните води

Снимки от светлинен микроскоп на консорциума от водорасли в реакторите



 “Замърсяване” на чистите култури с естествено виреещи микроалги в 

отпадъчните води 

Обрастване на стените на реакторите (ляво - Vischeria clean; дясно - Desmodesmus 1)



 Анализ на дневните скорости на отстраняване на фосфора спрямо времепрестоя по 

отношение на датата на изготвяне на профила и вида на микроалгите



 Анализ на нощните скорости на отстраняване на фосфор спрямо времепрестоя по 

отношение на датата на изготвяне на профила и вида на микроалгите



 Анализ на скоростите на отстраняване на фосфора спрямо 

времепрестоя по отношение на датата на изготвяне на профила и вида 

на микроалгите – изводи

 Скоростта в реакторите с вида Desmodesmus представя по-високи скорости 

на отстраняване на фосфор, както през дневните, така и през денонощните

измервания в сравнение с реакторите с културата Vischeria. Тенденцията по 

този показател се запазва дори и с преминаването към консорциум от 

микроалги;

 Реакторите с вида Vischeria поддържат по-ниска скорост от тази в 

Desmodesmus и скоростта пада още с преминаването й към консорциум, но 

остава по-стабилна и постоянна от тази в Desmodesmus.



ЦНИП за финансирането;

БФ за културите алги и съветите;

БФ за микроскопските снимки.




