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СЪДЪРЖАНИЕ 



 1. ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПСПВ”БИСТРИЦА” 

- Едностъпална технологична схема с 32 бързи еднослойни пясъчни филтри тип Аквазур V всеки с размери 

17,46х9,35х4,20m и работна площ 139,68m2 разположени в 2 реда по 16броя.  

- Оразмерителен капацитет - 6,75m3/s,  като постъпваща сурова вода от язовир «Искър» се характеризира с 

ниски стойности на мътност, цветност, фитопланктон, органика, желязо и манган  

- Суровата (непречистената) вода от язовир „Искър” преминава през енергогасител, стоманен водопровод 

ø2500mm, успоредно разположени 2бр. смесители с ел. бъркалки и  навлиза в два закрити правоъгълни 

стоманобетонови канали успоредно разположени в сграда «филтърен корпус», които захранват 2-та реда 

филтри чрез 128 бр. странични вливни отвори всеки с размери 40/22cm 

- Закритите разпределини канали наименовани «северен» и «южен» са с дължини по 153m, правоъгълно 

напречно сечение с ширини по 2,90m и височини по 2,70m. В началото включват транзитни участъци с 

дължини съответно 64,60m и 16,50m, а в двата си края при филтри №16 и №32 са свързани със „западен 

изравнителен канал”, който  е  с плоско дъно на 1,10m над дъната на разпределителните канали и в план е 

П-образен с дължина 48,10m, ширина 1,90m и височина 1,60m. 

- Възможните промени на постъпващите водни количества в разпределителните канали изменят водното ниво 

в пръстеновидния канал, но не променят еднаквостта на изтичащите водни количества през всички 

странични отвори на разпределителните канали, т.е. осигурява се необходимото еднакво хидравлично 

(по водно количество) натоварване на всички филтри. 

 

 

 



- Филтрираните води от 2-та реда филтри постъпват в разположения между тях общ покрит правоъгълен 

стоманобетонов събирателен канал, откъдето филтрираната вода се отвежда към изходната 

разпределителна камера на станцията, а от нея – към напорно-изравнителните резервоари на София. 

- По пътя на водата се подават водни разтвори на хлор за предокисление, полиалуминиев хлорид хидроксид 

сулфат (комбиниран реагент) за коагулация и флокулация и хлорна вода за обеззаразяване на пречистената 

вода 

-  Промиването на филтрите в ПСПВ „Бистрица“ се извършва по автоматизиран алгоритъм. Общата 

продължителност на промивката на един филтър е 12 min без спиране на постъпващата в него сурова вода. 

- При дългогодишната експлоатация с ниска производителност в диапазона 2-3m3/s, разпределителните 

канали пред филтрите, по-скоро проявиха своите отрицателни страни, а именно: 

• еднаквото напречно сечение и равномерното изтичане на водни количества по цялата дължина на 
разпределителните канали създават хидравлични условия за равномерно намаляване на скоростта на 
течението на водата от началото до края на тези канали; 

• изградените прагове с височина 1,10m в краищата на разпределителните канали намаляват скоростта на 
водните пластове с дълбочини по-малки от 1,10m; 

•  в западния изравнителен канал на пръстена водата е в покой. 

• изградените няколко тръбни изпускатели ø50mm и ø200mm по плоските хоризонтални дъна на разпределителните 
канали не могат да се изваждат задържаните утайки по естествен гравитачно-хидравличен начин. 
 

 

 

 



2. ТЕОРИТИЧНИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – октомври 2011 – юни 2012г. 

2.1. Теоритичните изследвания бяха с обхват: 

• хидравличен режим в съществуващите разпределителни канали пред филтрите; 

• налични условия за задържане на утаими вещества и възможни технологии за изваждане 

• налични условия за формиране и задържане на флотируеми вещества и възможни технологии за изваждане 

2.2. Експерименталните изследвания се проведоха в южния разпределителен канал в участъка пред 
филтри №14, №15 и №16 на допълнително изградени съоръжения и инсталации за създаване на 
различни технологични работни режими, в т.ч.: 

• работен режим с хидравлични системи с потопени перфорирани РVС тръби за събиране и изваждане на 
флотирали и утаени вещества при създаден трапецовиден профил с двустранен напречен наклон 1:4 към 
кюнетата в средата с надлъжен наклон 2‰, дължина 18,7m и дънен изпускател ø225mm в края; 

 
 

 

 

 



 

• работен режим с аерационна система с мембранни аератори за напречна циркулация на водата в 
разпределителните канали с определена производителност за непрекъснато поддържане в плаващо 
състояние на утаимите и флотиралите вещества и насочване на същите към филтрите при създадени 
плоски дъна с надлъжен наклон 2‰ към дънни изпускатели  ø 225mm в края на 18,7-мия метър 

 

 

 

 



• работен режим с отделни аерационни секции с мембранни аератори в участъците пред всеки филтър с 
определена производителност при дъна както при предходния работен режим. Всяка аерационна секция се 
включва 15-20min преди началото на промивния процес на съответния филтър и се изключва в края на 
промиването на същия, т.е. аерационната секция работи около 25min, което време е по-малко от 
минималния времепрестой на водата във филтърната клетка 

 

 

 

 



3. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЯ С АЕРАЦИОННА СИСТЕМА С НАПРЕЧНА 

ЦИРКУЛАЦИЯ НА ВОДАТА ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ УТАИМИ И ФЛОТИРУЕМИ ВЕЩЕСТВА В 

ЗАКРИТИТЕ РАЗПРЕДЕБЛИТЕЛНИ КАНАЛИ НА ПСПВ ”БИСТРИЦА” 

 3.1. Строителни работи: 

• Изградиха се по 4 броя нови дънни изпускатели ø 225mm в двата разпределителни  канала,  като всеки 
обслужва 4 предфилтърни участъка; 

• На дъната на двата разпределителни канала и на западния изравнителен канал се направиха двустранни 
надлъжни наклони 2‰ към дънните изпускатели и 2% към средата на каналите; 

• В ъглите между дъната и стените на двата разпределителни канала и на западния изравнителен канал се 
направиха стоманобетонови холкери; 

• Дъната и стените на всички канали се измазаха със защитно полиуретаново покритие за питейни води. 

 3.2. Монтаж на машини въздуходувки и аерационни секции на аерационната система 

• Нови саваци с електро задвижване в началото на двата довеждащи канала и в двата края на западния 
изравнителен канал 

• 2бр. въздуходувки в машинна зала на станцията с прилежащи топлообменник с циркулационна помпа за 
охлаждаща вода , манометър и ротаметър на събирателния въздуховод  

• Общ и разпределителни  РVС въздуховоди с прилежащи 8 отклонения за всеки един от разпределителните 
канали 

 

  
 

 

 

 



• 17 комплекта, включващи по един РVС спирателен кран DN80 mm с ръчно задвижване и ел. задвижване за 
отклоненията към аерационните секции в каналите   

• По 8 броя еднотипни аерационни секции за напречна циркулация на водата в участъците пред филтрите от 
№ 9 до № 16 в южния разпределителен канал и от № 25 до № 32 в северния разпределителен канал всяка с 
25 мембранни аератора 

• По един брой аерационни секции за 3-те участъка на западния изравнителен канал – с по 12 мембранни 
аератора в двата крайни участъка и с 54 мембранни аератора в средния участък 

• По 8 броя полупотопени във водната повърхност РVС дъски за ограничаване слоя от флотирали вещества в 
участъците пред филтрите от № 9 до № 16 в южния разпределителен канал и от № 25 до № 32 в северния 
разпределителен канал. 

 3.3. Монтаж на електро и КИП и А табла и кабелни линии за оперативен контрол и управление на 
аерационната система 

• 4 броя ел. табла за местно управление на саваците 

• 17 броя ел. табла за местно, дистанционно и автоматично управление на 17-те комплекта със спирателни 
кранове на отклоненията към аерационните секции в каналите; 

• Електро и КИП и А табла за местно, дистанционно и автоматично  управление на двете въздуходувки и 
циркулационната помпа на топлообменника в машинна зала; 

• Управляващи и контролни кабелни линии между саваците, спирателните кранове, въздуходувките и 
циркулационната помпа и съответните електро и КИП и А табла 

 

 
 

 

 

 



4. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВНЕДРЕНАТА 
ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ 

4.1. Оперативно управление 

Монтираните нови електро и КИП и А табла в съчетание с ЦДП на станцията дават възможност за местно, 

дистанционно и автоматично оперативно управление на внедрената иновативна технология 

• Местното управление се осъществява с помощта на бутони „пуск“ и „стоп“ на локалните  ел. табла за 

управление на 17-те спирателни крана, на двете въздуходувки и циркулационната помпа, след като 

предварително режимните им превключватели са поставени в положение „местно управление“ 

• Дистанционното управление е сведено до пускане в работа на всяка аерационна секция чрез съответните 

бутони „отваряне“ на ел. таблото  в ЦДП, след като предварително на това табло е зададена желаната 

продължителност на аерация, напр. 20 min, а режимният му превключвател и тези на ел. таблата за местно 

управление са поставени в положение „дистанционно управление“. 

• Автоматичното управление се осъществява от автоматичната система за промиване на 32-та броя филтри, 

която при получен сигнал за промиване на даден филтър първо се задейства съответния бутон „отваряне“ 

на ел. таблото за дистанционното управление и след изтичане на зададено време, напр. 15 min, се включва 

автоматичния алгоритъм за промиване без спиране на входящата водата – последователно отмиване 

(отливане) (2 min), продухване с въздух (1,5 min), промиване с въздух и вода (0,5 min) и плакнене с вода (8 

min). Спирането на аерирането е автоматично от сигнала за започване на плакненето на филтъра т.е. след 4 

min от началото на промиването на филтъра 

 

 



 4.2.  Пречиствателна ефективност 

Синхронизираното пускане и спиране на аерационните секции в разпределителните канали с процеса на 
промиване на съответните им филтри  осигурява: 

 

•  Нормално протичане на процесите за коагулация и филтрация в разпределителните канали и филтрите 
след въвеждане във водата на съответните реагенти и нормална работа на филтрите между технологично 
необходимите промивки през 2÷3 денонощия; 

• Сигурно изваждане на утаилите се на дъното и флотиралите на водната повърхност вещества от 
разпределителните канали и въвеждането им във филтрите, непосредствено преди включването на 
системите им за промиване, без да се допуска проникването на тези вещества във филтриращия пясъчен 
пласт и в изходящата филтрирана вода; 

• Отвеждане на извадените утаили се и флотирали вещества заедно с промивните води от филтрите директно 
към съоръженията за третиране на технологичните отпадъчни води, т.е. без необходимост от изграждане на 
допълнителни съоръжения и инсталации и без допълнителни експлоатационни разходи; 

• Недопускане на продължителен времепрестой (по-голям от 3 денонощия) на утаилите се на дъното и 
флотиралите на водната повърхност вещества от разпределителните канали, с което се избягва 
разграждането на същите и влошаването на микробиологичните и органолептичните качества на изходящата 
филтрирана вода. 

 

 

 



 4.3.  Икономическа ефективност 

• При промиването на 16-те филтри с аерационни секции в разпределителните канали пред тях през 2,5 
денонощия при зададена продължителност tac = 20min  се получава за една година: 

• 2336 бр. включвания с обща продължителност 778,67 часа 

• Годишната консумация на електроенергия от аерационната система е: 

 Ег = (Nвъзд. + Nц.п + Nск) .t = 7,202 . 778,67 = 5607,98 kWh; При цена  0,22 лв./kWh се получава, че годишно 
следва да се заплаща:    Се.г. =  1233,76 лв./г. 

• 2615m3 загуби на вода, за да се почистят  еднократно 2-та довеждащи канала, 2-та разпределителни канала 
и западния изравнителен канал; При цена на питейната вода 0,99лв./m3 само от изпуснатата вода за едно 
почистнане на каналите „Софийска вода“ АД губи:  Сизп. в = 0,99 . 2615 = 2588,85 лв., 

• Стойността на годишните разходи за електроенергия на аерационната система е 47,66% от стойността на 
загубата на вода при едно изпразване на каналите 

 

 Въведената в редовна експлоатация в ПСПВ „Бистрица“ иновативна технология за 
изваждане на утаими и флотируеми вещества в разпределителните канали пред 
филтрите доказва своята ефективност и чрез качествата на пречистената вода, 

които са с много висок процент на съответствие в последните две години 

 

 
 

 



  

 
 

 

Оптимизиране на SCADA системата на ПСПВ-Бистрица и ПСПВ-Панчарево 

Отдалечено наблюдение в реално време на 

всички показатели контролиращи 

работният процес на котелната централа  
в ПСПВ-Бистрица 



  

 
 

 

Оптимизиране на SCADA системата на ПСПВ-Бистрица и ПСПВ-Панчарево 

Отдалечено наблюдение в реално време 

на всички показатели контролиращи 

работният процес на котелната централа  
в ПСПВ-Панчарево 



  

 
 

 

Оптимизиране на SCADA системата на ПСПВ-Бистрица и ПСПВ-Панчарево 

Отдалечено наблюдение в реално време 

на всички показатели контролиращи 

работният процес на хлораторно 

стопанство към ПСПВ-Бистрица и  
ПСПВ-Панчарево 
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