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ВЪВЕДЕНИЕ 

Качествата на водите, предназначени за питейно битови нужди в България са във 

фокуса на обществения и институционалния интерес. Независимо от публикуваните от 

компетентните органи като цяло положителни констатации за състоянието на 

питейните води в страната през последното десетилетие, следва да се посочи, че в 

определени региони съществуват проблеми с качеството на водата, подавана към 

консуматорите. Опазването на човешкото здраве изисква неотложни и адекватни мерки 

за привеждане на качествата на водата, подавана за пиене в съответствие с 

нормативните изисквания, особено в населените места, чиито водоизточници съдържат 

токсични замърсители. 

Наличие на наднормени концентрации на хром (шествалентен) във водите на област 

Плевен, област Монтана, област Видин е отдавна известно.  

Шествалентният хром е класифициран като токсичен за животни и хора и се знае, 

че е канцерогенен.  

Публикуваните в България данни за наличието на шествалентен хром в подземните 

води, подавани за питейно - битови нужди (ПБН) рядко са съпътствани от конкретни 

предложения за подобряване показателите на природните води. Установена практика 

на отговорните институции е издаването на препоръки за подобряване качествата на 

водите за питейно-битови нужди чрез въвеждане в експлоатация на нови 

водоизточници или разреждане на замърсените води с такива, които отговарят на 

изискванията на Наредба № 9. Изследванията на подпочвените води в засегнатите 

райони обаче доказват масово наднормено съдържание на хром, което прави 

изключването на водоизточници и/или разреждането им с води от други водоизточници 

неприложимо. Единствено технико – икономически обосновано решение остава 

намирането на оптимална технология за пречистването на води, съдържащи 

шествалентен хром. 

В България липсва опит в пречистването на шествалентен хром от подземните води, 

използвани за питейно – битови нужди. За решаването на дългогодишния проблем в 

област Плевен, Монтана и др. е необходимо провеждане на задълбочени проучвания за 

произхода и особеностите на токсично замърсяване, както и осъществяване на 

лабораторни и пилотни изследвания. 

1 ГЛАВА   ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

В подхода за решаване на проблема с наднорменото съдържание на шествалентен 

хром във водите, предназначени за питейно – битови нужди на редица населени места в 

България е включено проучване на: 

• химия на хрома във водна среда – форми, мобилност и разтворимост в 

зависимост от окислително-редукционния потенциал (Eh) и pH; токсичност, 
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взаимодействия помежду им, въздействие върху здравето на човека;  

• произход и нива на хром в подземните води, използвани за ПБН и тяхното 

нормиране  

• методи и технологии за пречистване на води, съдържащи хром. 

Хромът съществува в природата под формата на съединения, но не в елементарна 

форма. Среща се като естествена съставка на скали, животни и почви, както и като 

продукт на индустриални процеси.  

Двете основни степени на окисление на хрома, които се срещат в природните 

води са Cr(ІІІ) и Cr(VІ). Формата на съдържащият се във водна среда хром зависи от 

неговата концентрация, рН и Eh на средата, налягането, температурата и отсъствието 

или присъствието на други йони. Cr (ІІІ) се среща като катион и хидроксидния 

комплекс е неразтворим във вода. Cr(VІ) е силно разтворим и се среща под формата на 

анион. 

Хромът прониква в човешкия организъм чрез въздуха, храната, водата. 

Тривалентният хром е един от важните микроелементи за човека. Шествалентният 

хром е токсичен и може да доведе до некроза на черния дроб, нефрит и смърт.  

Наличието на шествалентен хром в питейни води има антропогенен и/или естествен 

произход. 

Проучванията, проведени в миналото и съвременните изследвания на замърсените с 

хром води в България доказват постоянно наличие на шествалентен хром в природните 

води, датиращо от 70-те години на ХХ век (начало на периодичния мониторинг на 

водите в България), наличие на хром във водосборните басейни на р. Искър, р. Вит, р. 

Осъм и р. Янтра, сходни характеристика на почви и скали в тези региони. 

Направените констатации дават основание, въпреки развитата в миналото 

индустрия, да се счита, че наличният в природните плитко лежащи подпочвени води 

шествалентен хром не е с промишлен (антропогенен, изкуствен) източник, а с естествен 

(природен) произход. 

Максимално допустима концентрация на хром във вода, предназначена за питейно – 

битови нужди според българското и европейското законодателство (Наредба №9 и 

Европейска директива 1998/83/ ЕС) е 50µg/l за общ (три и шествалентен) хром.  

Конвенционалните методи за пречистване на природни води, предназначени за 

питейно – битови нужди (коагулация, флокулация, утаяване, филтрация и комбинация 

от тях) са неефективни при отстраняване на шествалентен хром.  

Методите, приложими за отстраняване на шествалентен хром са химична редукция, 

електрохимична коагулация, адсорбция, биологично пречистване, йонообмен, 

мембранни технологии. Повечето от тях са зависими от рН на водата, чиято корекция 

изисква разширяване на реагентното стопанство на пречиствателните станции за 

питейна вода (ПСПВ), допълнителни складови помещения и разходи за реагенти. До 

същото неудобство води употребата на активатори (селективни мембранни технологии, 
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адсорбция) и допълнителни химични реагенти (електрокоагулация).  

Процесите на химична редукция, електрохимична коагулация и биологично 

пречистване изискват последващо третиране на обработваната вода (утаяване/ 

флотация), което обуславя необходимостта от изграждане на допълнителни обеми и 

съоръжения на площадката на ПСПВ.  

Адсорбцията и йонообмена включват процес на регенерация на активната фаза. 

При всички разгледани процеси е необходимо третиране на отпадъчния поток, който е 

значителен процент от пречистваната вода при мембранните технологии. 

Особеностите на съществуващия в България проблем, а именно – отстраняване 

на шествалентен хром в ниски концентрации, от естествен произход, съдържащ се във 

водите, използвани за водоснабдяване на малки населени места, дава основание да се 

направи мотивирано предположение, че оптимален в технико – икономическо 

отношение метод за отстраняване на хроматни йони (с максимален брой предимства и 

минимален брой недостатъци) е йонният обмен.  

Йонният обмен е доказано ефективен метод за пречистване на води, замърсени с 

шествалентен хром от антропогенен произход, без необходимост от допълнителна 

реагентна обработка на третирания поток. Потенциално приложими са силно и 

слабоосновни анионообменни смоли с възможност за висока степен на регенерация и 

формиране на минимално количество технологични отпадъчни води. В извършените до 

момента проучвания не е оценено влиянието на характерните за природните води 

качества, като твърдост, стабилност (съдържание на СО2), съдържание на калций, 

магнезий, желязо, манган, сулфати и др. върху процеса на пречистване. Не са 

предложени методи за третиране на отпадъчните продукти от задължителната 

регенерация на йонообменнта смола, не е създаден оразмерителен модел на инсталация 

за пречистване на шествалентен хром. 

 

Цел на дисертационния труд 

 

Изследване на възможностите за отстраняване на ниски концентрации хром 

(предимно шествалентен) с естествен произход от подземни води, предназначени за 

питейно – битови нужди чрез йонен обмен.  

 

Задачи на дисертационния труд 

- Изследване и анализ на качествените показатели на подземни води, съдържащи 

шествалентен хром. 

- Определяне на параметрите, влияещи върху ефекта на отстраняване на 

шествалентен хром чрез йонообмен в статични и в динамични условия. 

- Сравнение на експерименталните данни с известните в литературата емпирични 

модели за динамично моделиране на процеса адсорбция и избор на най-
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подходящия от тях за прогнозиране работата на инсталацията за отстраняване на 

шествалентен хром чрез йонообмен в реални условия.   

- Определяне на параметрите, влияещи върху ефекта на регенерация на 

използваната йонообменна смола 

- Определяне на параметрите влияещи върху ефекта на редукция на шествалентен 

хром, съдържащ се в технологичните отпадъчни води от регенерацията на 

йонообменна смола 

- Изготвяне на методика за оразмеряване на йонообменна инсталация за 

пречистване на шествалентен хром в ниски концентрации от подземни води, 

предназначени за питейно – битови нужди. 

1 ГЛАВА   ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТАВА НА 

ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ, СЪДЪРЖАШИ Cr(VI) 

Регистрираното идентично замърсяване с шествалентен хром в питейните води на 

значителен брой населени места и тяхната пространствената отдалеченост, обосновават 

необходимостта от проучвания на възможността за прилагане на единна технология за 

пречистване на токсичния елемент. Гаранция за приложимостта на обща технология на 

пречистване чрез процеса йонообмен на природни води от различни водоизточници, 

съдържащи шествалентен хром, ще даде анализа на качествените показатели на 

подземните води. В 2 Глава са изследвани физико – химичните показатели на редица 

подземни водоизточници от регион Плевен. Характерно за проучените подпочвени 

води е средното съдържание на хром между 50 и 100µg/l, като над 85% от хрома е от 

шеста степен на окисление, който предвид алкалното рН на подпочвените води (между 

7 и 8) е под формата на хроматен анион.  

Останалите показатели /съдържание на сулфати, нитрати, твърдост, 

окисляемост, електропроводимост, рН/ се изменят в тесни граници, което дава 

основание да се счита, че резултатите от третирането в лабораторни и полеви условия 

на суровата вода, подавана за питейно – битови цели към избрано населено място са 

общо валидни и препоръчаната технология за пречистването им ще бъде успешно 

приложена за пречистване на водите във всички засегнати области.  

2 Глава   ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

За отстраняване на шествалентен хром чрез метода йонообмен са използвани 

налични на българския пазар, неселективни, комерсиални йонообменни смоли Lewatit 

MonoPlus M 510 (силноосновна анионообменна смола от гел тип с унифициран размер 

на частиците) и Lewatit MonoPlus MP 64 (слабоосновна, макропориозна анионообменна 

смола с унифициран размер на частиците).  

Основни физични и химични свойства: 
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Lewatit MonoPlus M 510 
Йонна форма   Cl- 

Среден размер на 

частиците 

>90% mm 0.61 (±0.05) 

Насипна плътност  g/l 690 

Плътност  g/ml 1.08 

Общ обменен капацитет минимум eq/l 1.3 

Стабилност температурни граници °C 1-100 

 рН граници  0-14 

 

Lewatit MonoPlus MP 64 
Йонна форма   Cl- 

Среден размер на 

частиците 

>90% mm 0.59 (±0.05) 

Насипна плътност  g/l 660 

Плътност  g/ml 1.04 

Общ обменен капацитет  eq/l 1.3 

Стабилност температурни граници °C 1-100 

 рН граници  0-14 

 

В статични условия са проведени няколко серии изследвания със стандартни 

моделни разтвори на калиев дихромат (K2Cr2O7) в концентрационния интервал 50µg/l - 

150µg/l и са определени необходимото време за достигане на адсорбционно равновесие, 

влиянието на рН и дозата на адсорбента  върху адсорбционния капацитет на двата 

йонита. 

Равновесната концентрация е изследвана при статични условия с разбъркване на 

проба от 1000ml при стайна температура 25±1°С и рН=6,5. Дозата на йонообменната 

смола варира от 0,25g/l до 2,5 g/l. При вариране рН на разтворите от 3 до 8 са 

използвани 0,01М NaOH и HCl. 

Съдържанието на общ, шествалентен  и тривалентен хром е определяно съгласно 

БДС 17.1.4.17-79 Метод за определяне съдържанието на хром (общ, шествалентен и 

тривалентен), чрез 1% спиртен разтвор на дифенилкарбазид в кисела среда. 

Концентрациите са определени спректрофотометрично при дължина на вълната 540nm.  

Извършвани са контролни измервания на концентрациите на общ и 

шествалентен хром чрез набор кюветни тестове на фирма Hach Lange.  

3.2 Изследвания с моделни разтвори при статични условия 

3.2.1 Определяне на необходимото време за достигане на 

адсорбционно равновесие 

Концентрация на Cr(VI) С=100µg/l, количество смола 1g/l; разбъркване 180rpm. 
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Фиг. 2-2 Крива за определяне времето за достигане на адсорбционно равновесие, pH=6.5, 
25±1°С 
 

Получените  криви при използване на силно и слабоосновна анионообменна смола  

клонят към точката на насищане на смолата с течение на времето, като тя се достига 

след 60min и 75min за Lewatit M510 и Lewatit MP64, съответно (Фиг 3-2).  

3.2.2 Влияние на рН 

Максимален ефект на отстраняване се постига и при двата типа смоли при рН 

около 6, като при повишаване на рН се наблюдава намаляване на ефекта на 

отстраняване на Cr(VI), като все пак той се запазва значителен. При рН между 7 и 8, 

каквото е рН на суровата вода, предназначена за питейно – битови нужди, ефектът на 

пречистване е между 70 и 90%, съответно за слабоосновна и силноосновна смола.  

Зависимостта от рН на разтвора може да се счита за доказателство, че хромните 

йони се сорбират чрез механизъм на йонен обмен. 

 

Фиг. 2-1 Влияние на рН върху ефекта на отстраняване на Cr(VI), СCr=100µg/l, количество 
смола 1g/l; 



8 
 

3.2.3 Влияние на дозата на адсорбента 

 
Фиг. 2-5 Влияние на дозата на смолата върху ефекта на отстраняване на Cr(VI) 
 

Оптималната доза на силно и слабо основната йонообменна смола е между 0,5 и 

1g/l.  

Изчисленият равновесен сорбционен капацитет на двата вида йонообменни смоли 

варира от 0,03 до 0,25 mg/g, като за доза на йонита 1g/l е 0,086 mg/g (86µg/g) и за двата 

вида смоли. 

Налага се изводът, че ефекта на отстраняване на хром расте с повишаване дозата на 

смолата, но плътността на йонообмен намалява.  

3.2.4 Построяване на адсорбционни изотерми 

Адсорбционните изотерми са убедителен начин за представяне на изменението 

на сорбционния процес вследствие на промени в концентрацията на адсорбтива в 

разтвори при постоянна температура. Построени са изотермите на Лангмюир и на 

Фройндлих. Тези изотерми дават връзка между задържаното количество метални йони 

от единица тегло адсорбент qe и равновесната концентрация на адсорбтива в обема на 

течната фаза Ce.  

Изотермата на Лангмюир се представя с уравнението:  

                              
1

o
e

e
e

Q bC
q

bC
=

+
,      (3.4) 

където Q° и b са константи на Лангмюир, свързани с капацитета и енергията на 

адсорбция. 

Изотермата на Фройндлих е най-широко използвания емпиричен модел на 

сорбция и се дава с общата формула: 

                             
n

e F eq K C= ,      (3.6) 

където коефициентът KF е свързан с капацитета на сорбцията и n с интензивността на 

сорбцията. 
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Фиг. 2-7 Изотерма на Лангмюир за сорбция на Cr(VI) от йонообменни смоли 
 

 
Фиг. 2-8 Изотерма на Фройндлих за сорбция на Cr(VI) от йонообменни смоли 
 

От построените изотерми на Лангмюир и Фройндлих в линеен вид са определени 

характерните коефициенти. 

Табл. 2-2 Стойности на характерните коефициенти на Лангмюир и Фройндлих 

Фройндлих Лангмюир 
Смола 

KF n R2 Qo b R2 

M 510 40,12 0,399 0,9150 151,8 0,504 0,8923 

MP 64 17,38 0,447 0,9675 58,8 2,049 0,9757 
 

За обичайните концентрации във водите на населените места от Област Плевен, 

сорбционният капацитет на силноосновната йонообменна смола Lewatit M 510 е около 

137 µg Cr6+/g при използване изотермата на Лангмюир и 127 µg Cr6+/g при използване 

изотермата на Фройндлих. Задържаното количество метален йон от слабоосновната 

смола Lewatit MP 64 е около 52 µg Cr6+/g смола според модела на Лангмюир и 74 µg 
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Cr6+/g смола според модела на Фройндлих. 

Изотермата на Лангмюир описва процеса на адсорбция на Cr(VI) от двете йонообменни 

смоли по-добре от изотермата на Фройндлих.  

3.2.5 Влияние на аниони, съдържащи се в разтвора върху 

отстраняването на шествалентен хром.  

Проведени са изследвания с разтвори, съдържащи два вида аниони – хроматен 

йон и конкурентен йон, за да се установят зависимостите между концентрацията на 

конкурентните йони и ефекта на отстраняване на Cr(VI) и величината на отстраняване 

на съпътстващите замърсители. Резултатите от статичните изследвания потвърждават 

теоретичния ред на селективност на анионообменните смоли : сулфати > бикарбонати > 

нитрати. С оглед на качествените показатели на природните води в селата от област 

Плевен, се очаква понижение на сорбционният капацитет на смолата с не повече от 

30%, най-вече вследствие съдържанието на сулфатни йони.  

3.2.6 Кинетични изследвания  

Проверена е приложимостта на кинетични модели на химична реакция от първи, 

псевдо първи и псевдо втори порядък и модел на дифузия. Представянето на 

цитираните модели в линеен вид дава възможност да се определят константите на 

реакцията и характерните параметри на моделите, представени в Табл. 3-5.  
 

Табл. 2-5 Параметри на приложените кинетични модели 

Кинетичен 

модел 
Първи порядък Псевдо първи порядък 

k k1 k2 R2 kad R2 
Параметър 

(min-1) (min-1) (min-1)   (min-1)     

MP 64 0,0418 0,0401 0,0017 0,9929 0,0181 0,9929 

M 510 0,0513 0,0487 0,0026 0,9548 0,0223 0,9548 

Кинетичен 

модел 
Псевдо втори порядък 

Външна 

Дифузия 
Вътрешна  

дифузия 

k qe h R2 kp R2 ki R2 
Параметър 

(g/µg min) µg/g µg/g min   (min-1)   (µg/g min0,5)   

MP 64 0,00003418 241,89 2,0 0,8968 0,04177 0,9929 14,046 0,991 

M 510 0,00004609 224,63 2,33 0,9973 0,05126 0,9548 15,084 0,9997 

 

Сорбцията на хроматни йони върху силно и слабо основните йонообменни 

смоли се описва добре от всички приложени модели с висок корелационен коефициент 

– от 0,8968 до 0,9929 за Lewatit МР 64 и от 0,9548 до 0,9997 за Lewatit М510.  

Моделът на реакция от първи и псевдо първи порядък описва по-добре 
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адсорбцията при използване на слабоосновен йонит.  

Процесите на адсорбция при използване на силноосновна анионообменна смола 

се описват най-добре с модел от псевдо втори порядък с коефициент на корелация 

R2=0.9973.  

Кинетичните параметри на сорбционния процес на хром от воден разтвор се 

описват по-добре от модела на вътрешна дифузия в сравнение с модела на външна 

дифузия съгласно изчислените R2. Въпреки това получените резултати свидетелстват, 

че масопреноса в системата се контролира от повече от един процес.  

3.3 Изследвания с реална вода при статични условия 
Проведени са статични изследвания с реална вода от водоизточник с. Божурица, 

Община Долна Митрополия с качествени показатели съгласно Табл. 3-6.        

Табл. 2-6 Качествените показатели на суровата вода в с. Божурица, Област Плевен 

Показател Мярка с. Божурица 
Наредба № 9 

Мътност mg/l приемлива приемлива 

Цветност °PtCo приемлива приемлива 

рН   7,77 6,5-9,5 

Амониев йон mg/l 0,1 0,5 

Нитрити  mg/l 0,2 0,5 

Нитрати mg/l 22 50 

Манган µg/l 10 50 

Желязо µg/l 40 200 

Електропроводимост µS/cm 1296 2000 

Обща твърдост mgeq/l 6,8 12 

Хлориди mg/l 8 250 

Калций mg/l 54 150 

Магнезий mg/l 48 80 

Окисляемост mgO2/l 0,4 5 

Общ хром µg/l 94 50 

Шествалентен хром µg/l 86 не се нормира 

 

Проведени са две серии от експерименти със силно основна анионообменна 

смола в количество 0,3, 0,6 и 1,7 g/l в проба от 300ml за време на контакт T1=12h и 

T2=15min. Получените резултати потвържават оптимална доза на силноосновна 

анионообменна смола между 0,5 и 1 g/l. 
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Фиг. 2-2 Изменение на остатъчната концентрация на Cr(VI) в зависимост от дозата на 
силноосновна анионообменна смола при време за контакт T=12h 
 

 

Фиг. 2-3 Изменение на остатъчната концентрация на Cr(VI) в зависимост от дозата на 
силноосновна анионообменна смола при време за контакт T=15min 

 

Сорбционният капацитет на смолата се изменя от 13 на 42 µg/g през първите 5 

до 15 min от началото на реакцията, след което достига до 63 µg/g в края на 

изследвания период. За сравнение при работа с моделна вода задържаното количество 

шествалентен хром след 35 min контакт на йоните със замърсената вода е 67 µg/g, което 

изменение е оценено като незначително и във всички случаи се дължи на наличието на 

съпътстващи йони в изследваната сурова вода.  

Направените изчисления доказват по-голяма селективност на силноосновната 

смола Lewatit M 510 за хроматни йони, поради което по-нататъшните изследвания са 

ограничени само със силноосновнен анионит Lewatit M 510. 
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3 Глава   ПИЛОТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

4.3 Моделна инсталация 
За изследване динамиката на процеса на отстраняване на шествалентен хром от 

реална вода е монтирана йонообменна инсталация на площадката на водоизточника в с. 

Божурица, Област Плевен. Изградената моделна пилотна инсталацията е безнапорна и 

се състои от йонообменна колона с диаметър D=0,04 m, обща геометрична височина 

1,80m. В колоната е зареден филтърен пълнеж силноосновна анионообменна смола 

Lewatit M510 с обща височина H=1,15 m, защитен воден слой над пълнежа h=0,30 m. 

Дълбочина на пробовземане от трите пункта е както следва: h1=0,50 m, h2=0,80 m, 

h3=1,15 m.  

 
Фиг. 3-3 Схема на пилотна йонообменна инсталация в с. Божурица, Област Плевен 

3.1 Закономерност на процеса на йонообмен в колона с неподвижен 
слой 

4.4.1 Изменение на показателите на третираната вода 

Изследвано е изменението на основните качествени показатели на суровата вода 

от водоизточника на с. Божурица, като функция на обема вода, преминала през 

йонообменната колана в BV (BV – обем разтвор еквивалентен на обема сорбционен 

материал в колоната) при следните условия: Q=12.56l/h, v=10m/h, H=0.80m, 1BV=1l, 

m=690g. 
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Фиг. 3-4 Изменение на остатъчната концентрация на Cr(VI) в третираната вода 
 

Параметрите на входящият поток се изменят в тесни граници.  

Пробив на шествалентен хром на изхода на колоната е регистриран след 

протичане на 2400 BV. Насищане на йонита е достигнато след 432 часа или 5400 BV. 

Изменението на показателите рН и електропроводимост след преминаването на 

обработваната вода през йонообменната колона е незначително и дори регистрираното 

такова не може да се свърже с влиянието на сорбционният процес. 

Въпреки високия ефект на отстраняване на сулфати в началните часове от пуска 

на съоръжението (72 часа), наличието им не препятства отстраняването на 

шествалентен хром до стойности под границите на откриване. 

4.4.2 Влияние на дълбочината на филтърния слой 

Влиянието на височината на филтърния пълнеж върху сорбцията на хроматни 

йони върху силноосновна анионообменна смола е изследван чрез пробовземане от три 

пункта на йонообменната колона на дълбочина 0,5m (1BV=0,628l; EBCT 2 min), 0,80m 

(1BV=1l; EBCT 3,2 min) и 1,15m (1BV=1,44l; EBCT 4,6 min) при линейна скорост на 

потока 15m/h. Резултатите са представени на Фиг. 4-8. 

Установено е, че времето на работа на йонообменната колона нараства с 

увеличаване височината на слоя до достигане на относително постоянна 

продължителност при височина на слоя над 0,80m. Препоръчтелната височина на 

пълнеж на йонообменна колона е H≥0.80m. 
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Фиг. 3-8 Изменение на остатъчната концентрация на Cr(VI) в зависимост от височината на 
слоя при v=15m/h 

4.4.3 Влияние на скоростта на преминаване през филтърния слой 

Изменението на остатъчната концентрация на шествалентен хром на изхода на 

йонообменна колона с височина на запълване H=0,80m, 1BV=1l, m=690g е проследено 

при три цикъла на работа на колоната със скорост на протичане на водата 5 (EBCT 9,6 

min), 10 (EBCT 4,8 min) и 15 m/h (EBCT 3,2 min).  

Установено е, че увеличаването на линейната скорост на потока води до 

скъсяване на работния цикъл на колоната, но не влияе върху сорбционния капацитет на 

йонообменната смола. Препоръчтелната линейна скорост на протичане на потока през 

йонообменна колона е v≥10m/h. 
 

 
Фиг. 3-9 Продължителност на филтроцикъла в зависимост от скоростта на потока при 
Н=0,80m 
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4.5 Определяне на параметрите на динамичните модели  
Характеристиките на емпиричните модели на Bohart – Adams и Wolborska, 

Thomas и Yoon-Nelson за три различни дълбочини на йонообменния слой Н=0,50m, 

0,80m и 1,15m и три различни линейни скорости на потока v=5, 10 и 15m/h (EBCT от 2 

до 13,8 min) са получени от представянето им в линеен вид. Всички емпирични модели 

имат висока степен на корелация с експерименталните данни – над 0,9. Изчисленият 

сорбционен капацитет на база използваните модели е средно около 0,40mg/g.  

При височина на колоната 0,80 и 1,15 m моделът на Yoon-Nelson дава най-точна 

прогноза за изменението на остатъчната концентрация на Cr(VI), поради което е 

използван при прогнозиране на работата на йонообменна инсталация в 

експлоатационни условия. 

4.5.3 Определяне на параметрите на модела на Yoon-Nelson 

Yoon – Nelson разработват относително прост модел за система с един компонент. Ако 

А е частта от разтвора, адсорбирана от филтърния слой и Р е частта от замърсителя, 

който остава в изходния поток, степента на адсорбция може да се опише като: 

                     .( )YN

dA
k t

dt
τ− = − ,      (4.12) 

където kYN е константата на реакцията (h
-1); 

           t    -  работно време на слоя (h); 

           τ    -  времето за достигане на 50% пробив (h). 

Характеристиките на емпиричния модел на Yoon-Nelson за три различни 

дълбочини на йонообменния слой Н=0,50m, 0,80m и 1,15m (EBCT от 2 до 13,8 min)  и 

три различни линейни скорости на потока v=5, 10 и 15m/h са получени от 

представянето им в линеен вид (Фиг. 4-16 до Фиг.4-18 ) и са обобщени в Табл. 3-3.  
 

 
Фиг. 3-16 Модел на Yoon-Nelson за Н=0,50m 
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Фиг. 3-17 Модел на Yoon-Nelson за Н=0,80m 
 

 
Фиг. 3-18 Модел на Yoon-Nelsons за Н=1,15m 
 

Табл. 3-3 Параметри на модела на Yoon – Nelson  

V kYN τ q R2 

m/h h-1 h mg/g   

H=0,50m 

 

5 0.0171 228 0.6146 0.9817 
10 0.0196 168 0.5356 0.9892 
15 0.0378 108 0.5259 0.9861 

H=0,80m 

5 0.0226 288 0.3913 0.9880 
10 0.0263 216 0.3874 0.9900 
15 0.0287 168 0.5022 0.9665 

H=1,15m 
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5 0.0127 312 0.2202 0.9873 
10 0.0129 348 0.4210 0.9895 
15 0.0241 240 0.4580 0.9663 

 

Установено е, че при увеличаване на височината на слоя смола в йонообменната 

колона над 0,80m и скорост на протичане на потока над 10m/h адсорбционният 

капацитет q (mg/g) на изследваната смола се изменя пренебрежимо малко и остава 

около 0,40mg/g.  

При оразмеряване на йонообменна инсталация, състояща се от колони с 

неподвижен слой, запълнени със силноосновна анионообменна смола Lewatit M510 за 

работа в експлоатационни условия се препоръчва полезна височина на коланата 

H≥0,80m и скорост на протичане на потока v≥10m/h.  

4.6 Описание на експерименталните данни с емпиричните модели 
Проведено е моделиране на динамиката на сорбцията на шествалентен хром 

върху силно основна анионообменна смола Lewatit M510.  

Прогнозните криви на пробив за минималните препоръчани стойности на 

височината на пълнежа H≥0,80m и скоростта на потока v≥10m/h съгласно моделите на 

Bohart – Adams (АВ), Thomas (Th) и Yoon-Nelson (YN) са представени на Фиг. 4-20.  
 

 
Фиг. 3-20 Описание на експерименталните данни с емпирични модели при v=10m/h, H=0,80m 
 

Моделът на Yoon-Nelson дава най-точна прогноза за изменението на остатъчната 

концентрация на Cr(VI). Непълното съответствие между емпиричните и 

експлоатационните криви се дължи до голяма степен на наличието на съпътстващи 

йони в суровата вода и на изменението на началната концентрация на хромати.       
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4 Глава   РЕГЕНЕРАЦИЯ 

Регенерацията на хроматни аниони е осъществена с NaCl. В случая, процесът 

протича както следва: 

(R-N)2CrO4 + 2Cl- ↔ 2R-N-Cl + CrO4
2- 

Експерименталните изследвания са проведени с 10% разтвор на NaCl с неутрално 

рН. В динамични условия с реална вода са проведени 11 експериментални цикли на 

насищане и регенерация. Поредният номер на регенерацията е означен с Р1 до Р11. В 

рамките на проведеното изследване сорбционният капацитет на йонообменната смола 

не се изменя с поредността на регенерациите.  

5.2 Влияние на обема на регенериращия разтвор върху степента на 
регенерация 

Към изтощената йонообменна смола в колоната с неподвижен слой с височина 

H=1,15m (1BV=1,44l) е подаден регенериращ разтвор – 10% NaCl със скорост 15m/h 

(EBCT 4,6 min) в продължение на 123 min. Пикът на отделяне на хроматните аниони от 

йонообменната смола се наблюдава след протичането на около 0,8 BV регенериращ 

разтвор. Постоянна концентрация на хромати в отпадъчния разтвор под 0,5mg/l се 

достига след подаване на около 3 BV (Фиг. 5-3).  

Степента на регенерация η достига стойност 84% след протичане на 2BV 

регенериращ разтвор и продължава бавно да нараства до 88,3% при прекратяване на 

експеримента. 
 

 
Фиг. 4-3 Изменение на ефекта на регенерация η и концентрацията на шествалентен хром в 
отпадъчния разтвор след регенерация Сизх 

5.3 Влияние на скоростта на протичане на регенериращия разтвор 
върху ефекта на регенерация 

В три (Р6, Р7 и Р11) от проведените общо единадесет регенерации е изследвана 

зависимостта на процеса от изменението на скоростта на движение на регенериращия 
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разтвор.  

Степен на регенерация до 95% може да бъде постигнат чрез подаване на 2BV 10% 

разтвор на NaCl със скорост 10m/h. 
 

 
Фиг. 4-6 Изменение на степента на регенерация на йонообменна колона за пречистване на 
шествалентен хром в зависимост от скоростта на протичане на регенериращия разтвор 

5 ГЛАВА   ТРЕТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ОТПАДЪЧНИ 

ВОДИ 

5.1 Качествени параметри на технологичните отпадъчни води (ТОВ) 
Експерименталните данни потвърждават направените теоретични изчисления и 

определят еднозначно състава на технологичните отпадъчни води от регенерацията на 

йонообменна колона за отстраняване на шествалентен хром с 10% разтвор на NaCl. 
 

Табл. 5-1 Теоретичен и реален състав на ТОВ от регенерация на анионообменна колона за 

отстраняване на Cr(VI) 

Вид йон Теоретична 

концентрация 

mg/l 

Реална концентрация 

от Р5 

mg/l 

Реална концентрация 

от Р6 

mg/l 

Cl-  54 400 35 000 

CrO4
2- 30 25 21,5 

SO4
2- 1004 1000 1100 

 

Приета е технологична схема за третиране на ТОВ, включваща редукция на 

шествалентния хром с железен сулфат, последвана от отделяне на генерираната утайка 

чрез процес на седиментация. 
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6.4 Определяне технологични параметри на процеса на химично 
отстраняване на хроматните йони от ТОВ 

6.4.1 Влияние на дозата на реагента 

Ефекта на редукция на шествалентен хром като функция на дозата на железния 

сулфат е изследван чрез вариране дозата на реагента, използван в изследванията от 

0,03g/l до 4,5 g/l при начална концентрация на Cr(VI) С0=25 mg/l, обем на пробите 

700ml. Концентрацията на шествалентен и общ хром в разтвора е определена след 

време за утаяване на пробите 15min.  

Ефекта на редукция на шествалентен хром нараства с увеличаване на дозата на 

редуциращия реагент и достига 99,6% при тегловно съотношение FeSO4:Cr(VI)=30:1  

 

Фиг. 5-3 Изменение на ефекта на редукция на Cr (VI) в зависимост от дозата на железен 
сулфат след 15min утаяване на пробата, pH=7.7 

6.4.2 Време за утаяване 

За да се определи необходимото време за ефективно отделяне на образуваните 

утайки от разтвора след редукция на шествалентния хром (начална концентрация С0=25 

mg/l), са измерени остатъчнините концентрации на шествалентен и общ хром в 

надкаловия разтвор след период на седиментация от 15min, 2h и 24h при различни дози 

на подавания железен сулфат от 0,03g/l до 4,5 g/l (Фиг. 6-4 и Фиг.6-5).  
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Фиг. 5-4 Концентрация на шествалентен хром в разтвора след утаяване 15min, 2h, 24h, 
рН=7.7 при вариране дозата на FeSO4 
 

 
Фиг. 5-5 Концентрация на общ хром в разтвора след утаяване 15min, 2h, 24h, рН=7.7 при 
вариране дозата на FeSO4 
 

Ефекта на отстраняване на Cr(VI) и общ Cr от надкаловите води достига 99,88% 

и 98,04% за 15min време за утаяване. Концентрацията на Cr(VI) и общ Cr в надкаловите 

води е под максимано допустимите стойности и е допустимо заустването им в 

приемник. 

6   Глава   МЕТОДИКА ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ТЕХНИКО-

ИКНОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ЙОНООБМЕННА 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА Cr(VI) 

6.1 Методика за оразмеряване на йонообменна инсталация за 
отстраняване на Cr(VI)  
Предпоставки при изготвяне на методиката: 
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1. Идеален проточен реактор – аксиалната дисперсия е незначителна т.к. Нк/dч>30, 

където Нк е височината на йонообменната колона (m),  

            dч - диаметърът на частиците на йонообменната смола (m). 

2. Пристенният ефект е пренебрежим т.к. D/dч>20  

3. Адсорбцията е самопроизволно необратима с постоянен коефициент на 

масопренос 

4. Температурата на третираната вода е постоянна 

5. Няма съпротивление на масопренос  

6. Вид на йонообменната смола - Lewatit MonoPlus M 510  

7. Частиците на смолата са сферични и хомогенни по размер и плътност 

 

Оразмерителна методика: 

1. Избор на броя на йонообменнте колони в инсталацията n 

  n ≥2 бр. 

2. Избор на броя на едновременно регенериращите се колони nрег                                  

nрег=1 

3. Определяне на оразмерителното водно коричество - Qop 

а)      б) 

 
(

                                                             

Фиг. 6-1 Схеми на работа на йонообменни колони 
 

Определяне на оразмерителното водно количество съгласно Фиг. 7-1 а) 

     
( )

( )max

0

 l/s                                                       (7.1)

.
.  l/s                                         (7.2)

ПС Б
ор

доп

ПС
Б Б ПС

Q Q
Q

n

C Q
Q f Q

C

−=

= =
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където  е водно количество, подавано от помпената станция, l/s;

               -  оразмерително водно количество за 1 колона, l/s;

                -  байпасирано водно количество, l/s;

          

ПС

ор

Б

Q

Q

Q

0

max

       -  разделителен фактор;

                -  начална концентрация, mg/l;

            -  максимално допустима концентрация, mg/l;

                 -  брой на йонообменните колони.

Б

доп

f

С

C

n

              

 Определяне на оразмерителното водно количество съгласно Фиг. 7-1 б)  

( ) l/s                                                             (7.3)ПС
ор

Q
Q

n
=                                                 

4. Избор на степен на регенерация – η 

η=0,7÷0,95. 

5. Определяне на действителния работен сорбционен капацитет на смолата до 

насищане - д

рабq   

Формулата за определяне на максималния работен сорбционен капацитет базирана на 

модела на Yoon-Nelson се представя във вида:   

( )0. .
. .  mg/g                                     (7.5)орд

раб YN

С Q
q q

m

τ
η η= =  

където C0 е концентрация на хроматни йони в суровата вода, mg/l 

Qор  – оразмерително водно количество, l/h; 

 τ  – време за достигане на полунасищане, h; 

 m – маса на йонообменната смола в колоната, g; 

 η – степен на регенерация.
 

6. Определяне на скоростта на протичане на потока през колоната – v 

Скоростта на протичане на потока сурова вода от горе на долу през колоната ν 

може да се избере съгласно условията: 

( )
2

max min

2
1,8 0,0012

чфл

ч в

R
v v g ρ ρ

µ
≤ ≈ −  (m/h)                      (7.6) 

v < vmax  (m/h),  

където νmax е  максимално допустима линейна скорост на протичане на потока през 

колоната, m/h; 

  min
флv  - минимална скорост на флуидизация, m/h; 

   g   –  земно ускорение, m/s2; 

    Rч –  радиус на частичката на смолата, mm; 

    µ   -  динамичен коефициент на вискозитет, Р; 

    ρч  –  плътност на частиците на смолата, g/l; 

    ρв  –  плътност на водата при зададена температура, kg/m3. 
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7. Определяне на диаметъра на една колона – D 

( )4.
 m

.
орQ

D
vπ

=       (7.7) 

8. Проверка за скоростта на филтрация при форсиран режим - vф  

( )max2

4 .
 m/h

( )
ор

ф

рег

n Q
v v

n n Dπ
= ≤

−
    (7.8)

 
9. Определяне на височината на пълнежа в колоната – Hк 

Общата височина на смолата в колоната Нк може да се изрази като сбор от 

височината на зоната на насищане HSZ и височината на зоната на мосопренос HMTZ.  

( ) mк SZ MTZH Н H= +      (7.9) 

Определяне височината на зоната на масопренос в колоната - HMTZ 

( )

( )
k e br

MTZ
br e br

H t t
H

t F t t

+=
+ −

 (m),      (7.10) 

където 
( )

( )
0

0

e

br

t

brt

e br

C C dt
F

C t t

−
=

−
∫

      (7.11) 

te – време за работа на колоната до насищане, h; 

tbr – време за работа на колоната до пробив, h; 

C0 – концентрация на отстранявания йон в суровата вода, mg/l; 

Cbr – концентрация на отстранявания йон в пречистената вода при пробив, mg/l. 

От експерименталните криви на насищане за трите изследвани височина на 

йонообменната колона (Нк) е изчислена височината на зоната на масопренос при 

използване на силноосновна анионообменна смола Lewatit MP 510 за отстраняване на 

шествалентен хром от питейните води в с. Божурица. При оразмеряване на реална 

йонообменна колона, височината на зоната на масопренос може да бъде приета  

0,46UBZH m= . 

Избор на продължителността на един цикъл  - tексп 

При определяне на Qор съгласно Фиг. 7-1а  

При ограничаване работата на колоната до пробив: 

 tексп= tbr =2τ (h)      (7.12) 

tbr може да бъде избрано. 

При определяне на Qор съгласно Фиг. 7-1б 

tексп= tbr+(te-tbr)/2= tbr+140 (h)    (7.13) 

tbr може да бъде избрано. 

Определяне височината на зоната на насищане - HSZ 

Чрез преобразуване на формулата за работен сорбционен капацитет от модела на Yoon-

Nelson може да бъде изчислена височината на зоната на насищане. 
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0. .

2 .
br

SZ д

раб см

C v t
H

q ρ
=   (m),       (7.14) 

където ρсм –насипна плътност на смолата, g/l; 

F – площ на напречното сечение на йонообменната колона, m2. 

Общата височина на йонообменната колона Hк се получава: 

( )0. .
0,46 m

2 .
br

к SZ MTZ д

раб см

C v t
H Н H

q ρ
= + = +    (7.15) 

10. Определяне на необходимия обем смола  

Необходимото количество смола зависи от геометричните характеристики на 

колоните, включени в инсталацията. 

  
( )

( )

2
3 m                                                            (7.16)

4
 kg                                                              (7.17)

см к

см см см

D
V H

M V

π

ρ

=

=  
където Vсм  е  необходим обем йонообменна смола в една колона, m3; 

 Mсм –  маса на необходимото количество смола за една колона, kg. 

11. Определяне на геометричната височина на колоната  

Геометричната височина на колоната Ho се определя чрез формулата:  

( )
( )

.  m                                     (7.18)

(1 /100)  m                                                      (7.19)

о к запас пп разпр устр

запас к

Н Н H H H

Н р Н

= + + +

= +
 

където  Hк                 е височината на слоя смола, m;
  Нзапас        - височина за разбухване преди регенерация, m;

  Нпп            - височина на поддънното пространство, m; 
  Нразпр.устр - височина за разполагане на довеждащо разпределително 

устройство, m;
  р               – процент на разбухване на смолата преди регенерация (30%).

 12. Определяне на напорните загуби в системата - заг

оh   

( )

( )

( )

2 2

2

 m                                                 (7.20)

.  m                                    (7.21)
2 2

 m                
2

заг заг заг

о колона тр

тр тр трзаг

тр

тр

заг заг

колона смола

h h h

v L v
h

g D g

v
h h

g

λ
ζ

ζ

= +

= +

= +

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑                              (7.22)

  

където  - напорни загуби в йонообменната колона, m;

                - напорни загуби в тръбната разводка, m;

             - напорни загуби в слоя смола, m;

заг

колона

заг

тр

заг

смола

h

h

h

 

vтр – скорост на водата в тръбните системи, m/s; 

ζ    – коефициент на местно съпротивление; 

Hзапас

Hк

Ho

Hпп

Hраз.у.
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λ    – коефициент на триене; 

Lтр  – дължина на тръбната мрежа, m; 

Dтр – диаметър на тръбната мрежа, m. 

13. Определяне продължителността на регенерация - tрег  

 ( ) рег разб NaCl промt t t t h= + +     (7.25) 

където  е време за разбухване на смолата, h;

           време за подаване на NaCl, h;

           t време за промивка на хлоридите, h.

разб

NaCl

пром

t

t −
−

 

14. Определяне на разхода на NaCl, обема на съдовете за съхранение на 

разтвора и складовия запас. 

Съда за съхранение на регенериращ разтвор следва да съдържа необходимия 

обем за две регенерации. 

( )

( )

. .

 kg                                                (7.30)
100.1000

; 365                                           (7.31)

 kg          
100.1000

BV

рег

BV

NaCl

NaCl
NaCl

ф ц

експ

рег NaClгод

c n BV
M

T
N N Т дни

t

nN c n BV
M

ρ

ρ

=

= = =

=

( )

                                (7.32)

2  l                                                               (7.33)
съд BV

NaClV n BV=

 

където MNaCl  е необходимо количество натриев хлорид за една регенерация, kg; 

c        – концентрация на регенериращия разтвор, %; 

 ρNaCl – плътност на разтвора NaCl, kg/m3; 

Nрег   – брой регенерации на една колона за година, бр/год.; 

Nф.ц.  – брой работни цикли на йонообменната колона, бр/год.; 

tексп   – време за експлоатация на йонообменната колона, дни; 

            T       – продължителност на експлоатация на йонообменната колона през 
годината, дни; 

n      – брой йонообменни колони в инсталацията; 
NaCl
съдV - обем на съда за съхранение на разтвор от NaCl, m3. 

Обемът отпадъчна вода от промивката на колоната около 50BV.  

15. Определяне обема на ТОВ - VТОВ 

Количеството отпадъчни води  VТОВ след всеки филтроцикъл е: 

( )3.  m
регТОВ разб разб разб регV V V t Q V= + = +    (7.34) 

където Qразб е дебит на подавания в противоток разтвор за разбухване на смолата, m3/h. 

( )3. (1 /100)
 m /h  k

разб

разб

F H p
Q

t

+=     (7.35) 

16. Определяне разхода на FeSO4, обема на съдовете за съхранение на разтвора 
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и складовия запас. 

Годишният разход на железен сулфат зависи от броя на проведените 

регенерации през годината. 

( )
( )

4 4

44

 kg                                                           (7.36)

 kg                                                   (7.37)

ТОВ

FeSO ТОВ

FeSO FeSO

год

FeSO рег

X D V

X D V N n

=

=
 

където XFeSO4      е разход на железен сулфат за една регенерация, kg; 

XFeSO4 
год – годишен разход на железен сулфат, kg; 

D FeSO4    – доза железен сулфат за третиране на ТОВ, kg/m3. 

Подаването на железен сулфат към ТОВ става под формата на разтвор. Обемът на съд 

оборудван с бъркалка и дозаторна помпа е:  

( )4

4

3 mFeSO ТОВ

съд

FeSO

D V N
V

cρ
=      (7.38) 

където
 
N     е брой регенерации, за които се съхранява готов разтвор на железен сулфат;

 c       – концентрация на разтвора на FeSO4, използван за третиране на ТОВ, %; 

ρFeSO4 –плътност на разтвора FeSO4, kg/m3 . 

17. Определяне обема на утаителното съоръжение за третиране на ТОВ 

Обемът на утаителното съоръжение се определя на база необходимият 

времепрестой в него – tут.  

( )3 m                                                    (7.39)

15 min 2 h

ТОВ
ут ут ТОВ ут

рег разб

ут

V
V t Q t

t t

t

= =
+

≤ ≤
 

 Надкаловата вода от утаителното съоръжение се изпуска постоянно към приемник, а 

генерираната утайка се отвежда към съд за съхранение на утайки.  

6.2 Изчислителен пример на предложената схема 
Приложено е оразмеряване на модулна ПСПВ по предложената методика за с. 

Божурица, Община Долна Митрополия, Област Плевен с качества на суровата вода 

съгласно Табл. 3-6.  

Входни данни 

Водно количество на ПС  QПС = 2 l/s 

Средна начална концентрация на хромати в суровата вода С0=0,1 mg/l 

Максимално допустима концентрация на хром на изхода на 

колоната Сизх=0,05 mg/l 

Експериментален сорбционен капацитет на смолата qYN=0,4 mg/g 

Температура на суровата вода t=10 °C 

Плътност на водата при зададената температура ρв=999,73 kg/m3 

Плътност на частиците на смолата ρч=1080 g/l 
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Насипна плътност на смолата ρсм=690 g/l 

Среден диаметър на частиците dч=0.61 mm 

Земно ускорение g=10 m/s2 

Динамичен коефициент на вискозитет на водата µ=0,01307 Р 
 
Технологична схема 

 
6-8 Технологична схема на йонообменна инсталация за отстраняване на Cr(VI) 

 

Получените резултати от оразмеряване на модулна йонообменна инсталация 

съгласно предложената методика са обобщени в Табл. 6-1. 

Табл. 6-1Оразмерителна таблица на модулна ПСПВ за отстраняване на Cr(VI) 

  Стойност 
№ Параметър 

Означение 
Дименсия 

І вариант ІІ вариант 

Входни данни         

1 Водно количество на ПС  QПС l/s 2 2 

2 

Средна начална концентрация на 

хромати в суровата вода С0 mg/l 0,1 0,1 

3 

Максимално допустима концентрация 

на хром на изхода на колоната Сизх mg/l 0,05 0,05 

4 

Експериментален сорбционния 
капацитет на смолата qYN mg/g 0,4 0,4 

5 Температура на суровата вода t °C 10 10 
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6 

Плътност на водата при зададената 

температура ρв kg/m3 999,73 999,73 

7 Плътност на частиците на смолата ρч g/l 1080 1080 

8 Насипна плътност на смолата ρсм g/l 690 690 

9 Плътност на 10% NaCl ρNaCl kg/m3 1070,7 1070,7 

10 Среден диаметър на частиците dч mm 0,61 0,61 

11 Земно ускорение g m/s2 10 10 

12 

Динамичен коефициент на вискозитет 

на водата µ Р  0,01307 0,01307 

Оразмерителни данни         

1 Брой колони n бр. 2 2 

2 

Оразмерително водно количество на 1 

колона Qор l/s 0,5 1 

3 Ефект на регенерация η   0,95 0,95 

4 

Работен сорбционния капацитет на 
смолата qраб mg/g 0,38 0,38 

5 Минимална скорост на флуидизация vфл m/h 15,24 15,24 

6 Максимална скорост на филтрация vmax m/h 27,42 27,42 

7 Избрана скорост на филтрация v m/h 10 10 

8 Изчислителен диаметър на колоната D m 0,48 0,68 

9 Диаметър на колоната D m 0,50 0,70 

10 

Скорост на филтрация при форсиран 

режим  vф m/h 18,34 18,72 

11 Височина на зоната на масопренос HMTZ m 0,46 0,46 

12 Време до пробив tbr h 360 360 

13 Продължителност на филтроцикъла tексп h 360 500 

14 Височина на зоната на насищане HSZ m 0,69 0,69 

15 Височина на смолата в колоната Нк m 1,15 1,15 

16 Обем смола в 1 колона Vсм m3 0,23 0,44 

17 Маса на смолата в 1 колона Мсм kg 155,25 304,29 

18 Обща височина на колоната Но m 2,0 2,0 

19 Пориозност на смолата ε   0,36 0,36 

20 Пад в налягането на m` от колоната Δр Ра 12893,47 12893,47 

21 Напорни загуби в слоя смола hзаг см m 1,48 1,48 

22 Напорни загуби в колоната hзаг кол m 1,60 1,60 

23 

Скорост в довеждащ и отвеждащ 

тръбопровод vтр m/s 1 1 

24 

Диаметър на довеждащ и отвеждащ 

тръбопровод dтр mm 32 50 

25 Хидравличен наклон I m/m 0,0815 0,0330 

26 Общи загуби на напор в системата hзаг о m 2,58 1,99 

27 Време за разбухване на смолата tразб h 0,1 0,1 

28 Дебит на потока за разбухване Qразб m3/h 2,9 5,7 
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29 Обем разтвор за разбухване Vразб m3 0,3 0,6 

30 

Скорост на подаване на  

регенериращия разтвор vр m/h 10 10 

31 

Обем на необходимия регенериращ 

разтвор за 1 регенерация Vрег m3 0,45 0,88 

32 

Продължителност на рподаване на 

NaCl tNaCl h 0,23 0,23 

33 Обем на промивната вода Vпром m3 11,25 22,05 

34 

Скорост на подаване на суровата вода 

при промивка vпр m/h 20 20 

35 Продължителност на промивката tпром h 2,9 2,9 

36 Продължителност на регенерацията tрег h 3,2 3,2 

37 Брой регенерации в годината Nрег бр./год 24 18 

38 

Необходимо количество NaCl за 

година М kg 2344,84 3309,03 

39 

Обем на съда за съхранение на 

разтвор на натриев хлорид за 2 

регенерации Vсъд
NaCl m3 0,90 1,8 

40 Обем на ТОВ VТОВ m3 0,74 1,44 

41 Доза на железния сулфат DFeSO4 g/l 0,7 0,7 

42 Годишен разход на железен сулфат XFeSO4 kg 25,1 35,4 

43 

Обем на съда за съхранение на 

разтвор на железен сулфат за 10 

регенерации VFeSO4 m3 0,034 0,067 

44 Време за утаяване tут h 0,25 0,25 

45 

Обем на утаителното съоръжение за 

ТОВ Vут m3 0,56 1,10 

 

Направените изчисления показват, че пречистването на цялото водно количество 

(Вариант II) води до увеличаване на необходимия обем смола, а от там и на размерите 

на йонообменните колони при една и съща линейна скророст на потока в сравнение с 

тези при Вариант I (байпасиране на част от потока). При Вариант II  

продължителността на филтроцикъла се увеличава от 360 на 500h, а необходимият брой 

регенерации на година намалява от 24 на 18, но с генериране на по-голямо количество 

технологични отпадъчни води. Окончателна оценка за преимуществото на едни от 

вариантите ще даде тяхното технико – икономическо сравнение. 

6.3 Остойностяване на предложената схема  
 Настоящата технико-икономическа част е разработена в два основни варианта І 

и ІІ съгласно получените резултати от оразмеряването на йонообменната инсталация в 

частта й за третиране на суровата вода. Остойностени са и три варианта по отношение 

на генерираните отпадъчни продукти – А, В и С. Общо представени и анализирани са 
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шест вариантни решения, както следва: 
Вариант по отношение 

на третиране на водата 

Вариант по отношение 

на третиране на 

отпадъчните продукти 

Описание 

І А Байпасиране на част от водното количество, 

регенерация на смолата с 10% NaCl, 

химична редукция на ТОВ с FeSO4 

І В Байпасиране на част от водното количество, 

Депониране на изтощената смола  

І С Байпасиране на част от водното количество, 

Регенерация на изтощената смола от 

специализирана фирма 

І І А Пречистване на цялото водно количество, 

регенерация на смолата с 10% NaCl, 

химична редукция на ТОВ с FeSO4 

І І В Пречистване на цялото водно количество, 

Депониране на изтощената смола 

І І С Пречистване на цялото водно количество, 

Регенерация на изтощената смола от 

специализирана фирма 

  

Капиталните разходи за изграждане на модулна ПСПВ се формират основно от 

цената за доставка и монтаж на технологичното оборудване за пречистване на суровата 

вода. Необходимите капиталовложения са оценени на около 46 000лв по варианти ІА, В 

и С и на около 50 000 лв по варианти ІІА, В и С. Разликата в еднократните разходи по 

шестте варианта са в рамките на около 4 000лв. Показателят капиталоемкост на 1m3 

пречистена вода се изменя от 17,61лв/m3 до 19,13лв/m3, която разлика в рамките на 

2,50лв/m3 капиталовложения може да се оцени като незначителна. 

Ежегодните разходи свързани с експлоатацията на йонообменната инсталация 

варират в широки граници за шестте варианта – от 1 027лв за вариант IA до 93 373лв за 

Вариант IIВ. За варианти IA и IIA 98% от годишните разходи са за натриев хлорид. Във 

варианти I В и С и II В и С основно перо в експлоатационните разходи е третирането на 

генерираните отпадъчни продукти. Това е йонообменната смола в колоните, която се 

подменя с нова след насищане, а изтощената или се депонира или реактивира от 

специализирани фирми.  
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Фиг. 6-12 Годишни разходи за пречистване на 1m3 

вода, съдържаща Cr(VI), заплащани от 
всяко населено място с новопостроена ПСПВ 
 

Определящ фактор при избора на технологична схема за пречистване на 

природни води са годишните разходи за причестване на 1m3 вода. Стойността, 

определена като сбор от годишното разпределение на инвестиционните разходи и 

годишните експлоатационни разходи на 1m3 пречистена вода е представена на Фиг. 

6-12. Рязката разлика в годишните разходите за пречистване на водата за отделните 

варианти 1,10лв/m3 за Вариант IA и 36,29лв/m3 при Варианти IIВ се дължи на 

същественото увеличение в експлоатационните разходи, отбелязано по-горе.  

 Годишните разходи за пречистване на 1m3 са допълнително перо към разходите, 

на база на които се формира себестойността на питейните води, а тя от своя страна 

рефлектира върху крайната цена, която заплащат потребителите. Стойността на ВиК 

услугата най-често се заплаща пропорционално от всички консуматори в даден регион. 

Следователно, независимо, че пречистване на подземните води от шествалентен хром 

се налага за около 25 от общо над 200 населени места в регион Плевен, то ще бъде 

формирана единна цена на водата. ВиК ЕООД Плевен подава около 19 млн.m3/год към 

потребителите в региона. При изграждане на модулни ПСПВ за третиране на Cr(VI) за 

25 населени места с дебит  2 l/s съгласно всеки от разгледаните шест варианта 

себестойността на 1m3 подадена вода ще се увеличи с от 0,00038лв/m3 за Вариант IA до 

0,125 лв/m3 за Вариант IIB. 
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Фиг. 6-14 Годишни разходи за пречистване на 1m3 вода, съдържаща Cr(VI), заплащани от 
всички населени места в регион Плевен 
 

От представените данни категорично се налага заключението, че най-добра в 

технико – икономическо отношение технологична схема за пречистването на природни 

води, съдържащи шествалентен хром в ниски концентрации са вариантни решения,  

включващи регенерация на наситената йонообменна смола на място и последващо 

третиране на генерираните технологични отпадъчни води.  

За конкретния разгледан случай – пречистване на водите от с. Божурица, 

Област Плевен се препоръчва изграждане на модулна ПСПВ съгласно Вариант IA.  

Заключение 

Наднорменото съдържание на токсичния елемент шествалентен хром в 

подземните води, предназначени за питейно–битови нужди в редица населени места в 

Северна България представлява заплаха за здравето и живота на местното население. В 

дисертационният труд е предложено издържано в техническо, икономическо и 

екологично отношение решение на проблема, състоящо се в изграждане на модулни 

пречиствателни станции за питейни води. Предлаганата технологична схема на ПСПВ 

включва стъпало за пречистване чрез йонообмен, стъпало за регенерация на изтощената 

йонообменна смола и стъпало за третиране на технологичните отпадъчни води. 

Изследвана и доказана е практическата приложимост на предлаганата технологична 

схема за отстраняване на шествалентен хром с естествен произход от подземни води 

предназначени за питейно-битови нужди, което позволява да бъде решен един 

изключително важен здравен проблем. 
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В резултат на разработването на дисертационния труд, според автора са 

постигнати следните научни и научно-приложни приноси: 

 

1. Идентифициран е проблем с постоянно наднормено съдържание на 

шествалентен хром от естествен произход в подземните води, предназначени за 

питейно–битови нужди в редица населени места в Северна България и е 

доказано сходство в стойностите на качественните им показатели, което дава 

основание резултатите от проведените изследвания с вода от един 

водоизточник да се считат за валидни и за останалите. 

2. Получени са сорбционните изотерми на хроматни йони върху силно и слабо 

основни анионообменни смоли - Lewatit M510 и Lewatit MP64. Установено е 

влиянието на рН на средата, дозата на смолата, влиянието на ко-йони върху 

сорбционния капацитет на силно и слабоосновна анионообменна смола. 

Процесът на отстраняване на хроматни йони със силно и слабо основна 

анионообменна смола се лимитира от смесен процес на дифузия с вероятен 

превес на вътрешната дифузия. 

3. Определени са параметрите на емпиричните математически модели на Adam-

Bohart, Thomas и Yoon-Nelson, като е установена устойчивост на получените 

стойности и висока степен на корелация с експерименталните данни. За  

описание на процеса йонообмен и прогнозиране работата на подобни 

инсталации в реални условия се препоръчва моделът на Yoon-Nelson. 

Изчисленият сорбционен капацитет на база използваните модели е средно 

около 0,40mg/g. 

4. Определени са основните технологични параметри на процеса регенерация на 

силно основна анионообменна смола Lewatit M510 с 10% разтвор на NaCl. 

Препоръчана е скорост на регенерация 10m/h за достигане на ефект на 

регенерация до 95%. 

5. Определени са основните технологични параметри на процеса на третиране на 

технологичните отпадъчни води от процеса на регенерация на йонообменна 

колона, запълнена със силноосновна анионоообменна смола Lewatit M510, чрез 

химична редукция с FeSO4 и последваща седиментация.  

6. Изготвена е методика за оразмеряване на йонообменна инсталация за 

пречистване на шествалентен хром от подземни води, предназначени за 

питейно – битови нужди, с използване на силноосновна анионообменна смола 

Lewatit M510. 


