
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ”

Необходими технологични 

действия при експлоатация на 

ПСПВ с оглед постигане на 

новите изискванията за 

допустима мътност на 

пречистената вода
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Програмата за оперативен мониторинг на ПСПВ съгласно 

последните изисквания на ЕС включва мониторинг на 

параметъра мътност, да се контролира редовно 

ефикасността на физическото отстраняване чрез 

филтриращи процеси в съответствие с параметричните 

стойности и честоти:

Мътност <1 NTU

Мътност 0,3 NTU (95%) и не > 0.5 NTU за 15 

последователни минути

Забележка:

Много трудно постижимо изискване:

Задължително необходима коагулационна обработка на 

водата в процеса на пречистване.

Мониторинг на качествата на водата
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1. Задължително присъствие в процеса на пречистване на 

технологичните процеси:

- коагулация и флокулация и то грамотно провеждани;

✓ Избор на подходящ коагулант

✓ Приготвяне на разтвор с точно определена 

концентрация

✓ Определяне ежедневно (или по-често) дозата на 

коагуланта, чрез лаботорна бъркалка

✓ Прецизно дозиране на количеството на коагуланта

КАК ДА СЕ ПОСТИГНАТ ТЕЗИ ИЗИСКВАНИЯ?
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2. Филтрация на водата през гранулирана филтърна среда 

- грамотно провеждан и управляван, чрез 

непрекъснато следене и контролиране на:

✓ Изменението  на напорните загуби във филтриращия слой;

✓ Качеството  на филтрираната вода .

✓ Поддържане на постоянна скорост на филтрация. 

✓ Он-лайн определяне и контролиране на мътността на 

филтрираната вода (след всяка, или поне група филтърни 

клетки.

КАК ДА СЕ ПОСТИГНАТ ТЕЗИ ИЗИСКВАНИЯ?

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ
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ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРОЦЕСА 

КОАГУЛАЦИЯ И ФЛОКУЛАЦИЯ

1. Суспендирани вещества и колоиди във водата

• Замърсяванията във водата, които са обект на отстраняване при 
нейното пречистване, се намират в три състояния:

• суспендирани вещества (глинести частици, карбонатни породи, 
тиня, фин пясък, малко разтворими метални хидрооксиди, 
суспензии от органични вещества, микроорганизми -
водорасли, алгии, планктон и др.), придаващи основно мътност на 
водата.

• колоидни частици (фини глинести частици,  почвени частици, 
хумусни  частици,  вируси и други организми), приближаващи се 
по размер до колоидните частици, придаващи основно цветност 
на водата.

• вещества в разтворено състояние (органични съединения от 
биологичен и антропогенен произход, соли и газове.), придаващи 
обикновено мирис и вкус на водата.
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• Коагулацията на водата е процес, при който с помощта на 
внесени от вън химични  вещества, наречени коагуланти се 
постига свързване и уедряване на колоидните частици в 
неразтворими агрегати - флокули. Това свързване е в резултат на 
неутрализиране на електростатичните сили на отблъскване, които 
възникват между колоидните частици и създаване на условия за 
проявление на молекулярните сили на привличане.

Колоидните частици (фиг.2.1) имат сложна кристална структура, 

характеризираща се с голяма относителна повърхност и оттам - с 

повишена адсорбционна способност
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Фиг.2.1.  Строеж на колоидната частица – теория на двойния 

електронен слой
22-24. 06.. 2022г.    

Рибарица

Национална конференция по 

Качество на питейните води

7



• Наред със силите на отблъскване, породени от електростатичния 

потенциал, между колоидните частици действат и сили на привличане от 

молекулярен произход, известни като Вандервалсови сили. 
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Фиг. 2.2. Стабилност на колоидните частици
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Според теорията на Щерн най-добри условия за коагулация се 

осигуряват, когато с добавянето на реагентите (коагулантите) се 

постигне неутрализиране на електрическия товар на колоидните 

частици, като дзета потенциалът им се сведе до нула
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2. Фактори, които влияят на процеса коагулация и 

флокулация

1. Условия на внасяне на коагулантите

- процесът на коагулация ефективен, ако смесването на  коагуланта с 

обработваната вода да става незабавно, интензивно и за кратко време 

P P
G K

V V
= =

където G е изразходваната за разбъркване на водата енергия;

V - обемът на разбъркваната вода, m3;

µ - динамичният коефициент на вискозитет на водата.

Скоростен градиент на Кемп
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• да протече процеса флокулация, е необходимо:

- да се неутрализира електрокинетичният потенциал на частиците и 

по този начин силите на отблъскване да се сведат до нула или до 

определен минимум, т.е. да протече първата фаза на процеса –

коагулация;

(осъществявава се чрез внасяне на каогулант);

- да се осигурят условия за сближаване и контактуване на частиците 

и проявление на силите на привличане, т.е. да протече втората 

фаза на процеса - флокуобразуване.

Условия за сближаването и контактуването на частиците и проявление на 

силите на привличане могат да се създадат за сметка на: 

. брауновото движение; ( при d<1,0 микрон), първа фаза –

перикинетична коагулация;

2. Условия за протичане на процеса флокулация
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• насочено движение на водата през пласт от предварително 

формиран слой от флокули;

• принудителното размесване на водата;

• коагулация в контактни условия върху повърхността на 

частиците от филтриращия слой.

За да се образуват флокули необходимо е да се осъществи и  протече и 

втората фаза на процеса, наречена ортокинетична флокулация.
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• =  40  до 100         за флокулационния процес, осъществяван в 

камерите за флокулация .

• =  400  до 1000         за коагулационния процес, осъществяван в 

смесителите;

• Критерий на Кемп харектеризиращ процеса

G

G 1s−

1s−
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3.  Време за протичане на процесите на коагулация и 

флокулация

6

k
C

z
=

типичните стойности са 3 секунди  – 20 минути , т.е. 3 секунди за 

протичане на процеса коагулация и 20 минути за процеса флокулация.

4.  Влияние на вида на коагуланта

Според теорията на Шулц-Харди ефективността на коагуланта 

нараства с повишаване на неговата валентност. 

където           са разходите за коагулант; 

- валентността на коагуланта;

- константа. 

C
z
k
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5.  Влияние на рН

• В резултат на хидролизата на минералните коагуланти се 

образуват хидрооксиди -

Al ( OH )3 и Fe ( OH )3 и се отделят водородни катиони:

3

2 33 ( ) 3Al H O Al OH H+ ++ = +

Хидролизата на алуминиевия сулфат протича при стойности на  рН >6 

Степента на хидролиза нараства с увеличаване на температурата, рН и 

размесването на разтвора

При използване на                      или                     като коагуланти при 

рН>5,  хидролизата протича по същия начин
4FeSO

3FeCl
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Строеж на колоидната частица на алуминиевия хидрооксид               

Оптимални стойности на рН =6,0 – 7,4
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Строеж на колоидната частица на железния хидрооксид        

Оптимални стойности на рН >5,0
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За ефективното протичане на коагулационния процес, водата трябва да 

има достатъчна алкалност, за да могат наличните хидрогенкарбонатни 

йони да неутрализират отделящите се водородни катиони, съгласно 

реакцията:

3 2 3 2 2H HCO H CO H O CO+ −+ = = +

Ако водата не притежава достатъчна естествена алкалност, за да се 

неутрализират водородните катиони, така че pH да остане в 

оптималните си граници, се внасят алкални добавки като вар под 

формата на варова суспензия - или калцинирана сода 2 3Na CO
2( )Ca OH

при добавяне на вар неутрализирането на водородните катиони става:

2H OH H O+ −+ =

при добавка на сода 
2

3 2 3 2 22H CO H CO H O CO+ −+ = = +
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При стойности на рН ≤  4,5 внесеният във водата алуминиев сулфат не 

хидролизира, а остава в разтворено (йонно) състояние. Това довежда до 

увеличава концентрацията на електролита (на противойоните) във водата.

Механизъм на коагулация с увеличаване на концентрацията на 

електролита ( ) при рН ≤ 4,53Al +
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• При малка мътност и висока цветност е удачно коагулацията на 
частиците да се извърши чрез увеличаване на концентрацията на 
противойоните, т.е. при запазване на рН < 6,0. В противен случай 
органичните колоиди, на които основно се дължи високата 
цветност, като по-леки се адсорбират върху колоидните частици 
на коагуланта (вместо обратното) и по този начин блокират 
тяхното действие, като им придават своята кинетична 
устойчивост.

• Обратното, при води с висока мътност и ниска цветност е 
целесъобразно коагулацията на частиците да се осъществи чрез 
изкуствено образуване на хидрооксидни колоидни частици, които 
неутрализират заряда на  естествените колоидни частици, като ги 
свързват в устойчиви и едри агрегати (флокули), имащи 
значителна плътност предвид минералния им произход. 
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• 6. Влияние на предварителното окисление върху коагулационно -
флокулационните процеси

- Предварителното окисление на водата чрез (хлор, озон и др.) подпомага 

и подобрява процесите на коагулация и флокулация. 

- Дължи се на разрушаването на органичната обвивка на органичните 

примеси, което прави възможна тяхната коагулация.

- При липса на предварително окисление органичната обвивка 

предотвратява адсорбцията на колоидни частици на коагуланта около тях 

и тяхното дестабилизиране
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7.  Флокулация, протичаща в контактна среда от предварително 

формиран слой от утайки

Уравнението, което описва ортокинетичната коагулация, протичаща в 

условията на контакт с предварително формиран слой от утайки, има 

следния вид:

e kC G T  =

където е е параметър, който характеризира качеството на формираните 

флокули, 

к - коефициент характеризиращ условията при които протича процесът; 

С - концентрацията на флокулите в контактния слой;

G - скоростният градиент;

T - контактното време;

α, β и γ са  степенни показатели по-големи от нула.

Съоръжения: 

- избистрителите с рециркулация на отделената утайка в зоната на 

флокуобразуване;

- избистрителите (суспензионните сепаратори) със суспендиран слой.
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Коагуланти и флокуланти, използвани за обработка 

на водата

1. Коагуланти

• Алуминиев сулфат 18

Получава се от изпечени при температура 600 градуса, смляни и 

обработени със сярна киселина глини или боксити.  

+                 =                      +  3                                   

2 4 3( )Al SO 2H O

2 3Al O

2 4 3( )Al SO2 4 3( )Al SO

2 4 3( )Al SO
2H O2 43H SO

Произвежда се:

- като разтвор;

- на едри блокове в кристализирано състояние (45% акт. в-во);

- на гранули (100% акт. вещество).

- най-използвания реагент;

- оптимално рН = 6,5 – 7,4.
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Недостатъци:

- при ниски температури на водата коагулационният процес протича 

непълно или затихва.

4FeSO• Железен сулфат 7

- получава от чрез обработка на желязо със сярна киселина.

-търговският продукт е във вид на светлозелени кристали със съдържание 

на  железен сулфат от 47 до 53 %.  Среща се и в прахообразно състояние.

- оптимално рН = 8,0 – 8,5. Във връзка с това  обикновено се налага 

добавяне на вар във водата под формата калциева основа

Предимства:

- плътни, едри 1.5 пъти по-тежки флокули;

- по-висок ефект на утаяване;

- по-малко чувствителен на ниски температури.  

Недостатъци: по-скъп; необходимост от втори реагент.

2H O
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• Железен хлорид                7
3FeCl 2H O

получава чрез хлориране на железни стружки при температура 700 оС: 

Търговският продукт: 

- тъмнокафяви кристали с метален блясък с 65 - 95 % активно вещество;    

- във вид на разтвор с концентрация 60% железен хлорид;

- силно хигроскопичен, поради ( съхранява в херметически затворени 

съдове)

- използването на железния хлорид като коагулант има същите 

предимства, както железния сулфат. 

Алуминиеви полимери

- алуминиеви  полихлориди

- алуминиеви полихлоросулфати

- идентифицират се по тяхното моларно съотношение

- нормално R = 0,4 – 0,6 за да са стабилни

- при приготвяне на станцията R > 2,0

3( ) ( )n p n pAl OH Cl −

( ) ( ) ( )n p q rAl OH Cl SO

OH
R

Al
=

( ) ( ) ( )n p q rAl OH Cl SO
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- Произвеждан в Б-я неорганичен полимер  коагулант- флокулант-

сорбент- CFS, който представлява алуминиев оксихлорид, получен 

от метален алуминий и солна киселина, произвежда се по 

технология и търговска марка SOLVO® с обща формула: 

хAl2O3.уHCl.zH2O където при х= 1, у= 0,9 до 2,0, z= 4 до 85.

- Aлуминиев полихлоросулфат с търговско наименование 

„Континвест“  внос от Гърция
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• Други минерални добавки за подобряване на процеса коагулация

• при ниска мътност на суровата вода за подобряване на процеса на 
коагулация и флокулация се практикува добавяне към водата на 
минерални добавки (замътнители). Като такива най-често се използват:

- глинести добавки (бентонит, каолин);

- калциев карбонат на прах;

- микропясък;

Синтетични органични коагуланти

- Органични коагуланти катионитен тип, съществуването им е 

възможно само във вид на разтвор на водна основа.

- имат ограничен електричен товар;

- подходящи са при замърсяването под формата на фини суспензии и/или 

колоидни примеси с ниска концентрация;

- дозата на този тип коагуланти обикновено е в диапазона 5 до 15 
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ”

ОПРЕДЕЛЯНЕ ДОЗАТА НА 

РЕАГЕНТИТЕ

22-24 юни 2022г.         Рибарица
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• Определяне дозата на коагуланта

Метод   “джар тест

Лабораторна бъркалка

1-2 мин. бързо разбъркване 80 об./мин

20 мин. Бавно разбъркване 20 об/мин

30 мин. утаяване
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• Определяне дозата на коагуланта

Метод   “джар тест

Оценките на флокуобразуването са, както следва:

0 – няма флокули;

2 - едва забележими флокули;

4 - малки флокули;

6 - флокули със средна големина;

8 - много добри флокули;

10 - много големи флокули ( > 1);
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• За да се получат достоверни резултати, е необходимо след с теста 
да се определят: 

✓ - след флокулацията;

- цветът, мътността и остатъчния алуминий на утаената вода; (с и 
без филтриране на пробата през книжен филтър)

- процентът на утаилите се утайки;

- отстраняването на специфични замърсители като желязо, манган, 
микроалгии и други  специфични замърсявания, ако има такива.

• Най-малката доза коагулант, която след 20 минутно разбъркване 
осигурява видимо добро флокуобразуване, а след  30 минути -
пълно утаяване с най добри качества на утаената вода, се счита за 
оптимална.
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• Метод чрез определяне на дзета потенциала

Зависимост между дозата на коагуланта и остатъчната мътност
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Изменение на потенциала на системата в зависимост от дозата на 

внесения коагулант

Крива 1 съответства на доза с преобладаващо минерално замърсяване.

Крива 2 съответства на доза с преобладаващо органично замърсяване.

За води с висока цветност  дозата на коагуланта се определя по 

формулата 4 д

kD Ц= mg/l
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Суспендирани вещества във водата в Доза на коагуланта 

по сух (безводен) 

продукт в mg/l

Контактна коагулация директно върху филтрите 

при съдържание на суспендирани вещества до 

10 - 15 mg/l и мътност  до

10 - 15 FNU

2. Коагулационна обработка при избистряне на 

водата и съдържание на суспендирани 

вещества:

До    100

100 - 200

200 - 400

400 - 600

600 - 800

800 -1000

1000 -1500

3. Вода с висока цветност

4. Вода с високо съдържание на планктон

2 – 5

20 - 30

30 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 60

60 - 70

70 - 80

50 -130

30 - 80
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Дозата на алкалния реагент се определя по формулата.

където Da  e дозата на алкалния реагент, mg/l;

Dk – дозата на каоагуланта, mg/l;

A   - алкалността на водата, mg.ekv./l;

Е  - еквивалентното тегло съответно на алкалния реагент и 

коагуланта, mg.ekv./l.
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Общ вид на заводско изпълнена инсталация за непрекъснато приготвяне и 

дозиране на разтвор от полиелектролит в прахообразно състояние
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2. Флокуланти

- за подобряване на коагулационния процес (ниски температури, ниска 
мътност  и висока цветност);

- ускоряват процеса на флокуобразуване, като допринасят за уедряване 
и уплътняване на частиците .

Активирана силициева киселина (минерален флокулант)

-приготвя се на станцията чрез неутрализиране на водно стъкло със:

- сярна киселина;

- алуминиев сулфат;

- хлор или друг активатор;

- метасилициевата киселина хидролизира до ортосилициева киселина;

- ортосилициева киселина дехидратира, като постепенно полимеризира;

- получава се колоид с отрицателно заредени частици, чиято активност 

се проявява след узряване от около 1,5 до 2 часа;

- дозата на флокулантите е в диапазона 0,5 - 4,0 mg/l=
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• Органични флокуланти (ПАА)

• техническият продукт e прозрачен вискозен гел (емулсия) със 

съдържание на полимер 7 - 8 %;

• оптималната концентрация на работния разтвор е около 1,0 %; 

• механизмът на действие се обяснява с адсорбционната способност 

на макромолекулите и техните асоциати, които се закрепват 

върху повърхността на колоидните частици и образуват 

полимерни мостове, които свързват частиците в големи флокули. 

Срещат се в три основни състояния:

- твърдо състояние във вид на гранули;

- като емулсия;

като разтвор в течна среда с концентрация около 20 mg/l.

Приложение

- заедно с коагулантите.

- най-подходящи са флокулантите от анионитен тип. 

- доза  обикновено 0,05 - 0,5 mg/l. при силно замърсени води може 

да стигне до 2 mg/l.
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Филтриране на водата

• Филтрирането е процес, при който водата се пропуска през пореста 
филтърна среда, в резултат на което тя се избистря, а суспендираните 
в нея частици се задържат на повърхността или в дълбочина.

• При филтриране на водата през гранулиран филтърен пълнеж, за 
преодоляване на съпротивлението на средата тя губи енергия, което е 
известно като загуба на напор.

Механизъм на филтрация

Механизмът на отстраняване на суспендираните вещества при филтрация 

на водата се обеснява с последователното протичане на три основни 

процеса.

- Процес на задържане на суспендираните частици;

- Процес на привличане на суспендираните частици;

- Процес на откъсване на задържаните суспендирани частици
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Процес на задържане на суспендираните частици

Съществуват два механизма на задържане:

Механично задържане

- при филтриране на вода през прегради - решетки, мрежи, сита и др. с 

различна големина на отворите. Задържат се всички частици с размери, 

по-големи от размера на отворите на преградата.

Задържане във филтриращия материал

- суспендираните частици с размери, по-големи от размера на порите на 

филтриращия слой, се задържат в него. 

Процес на привличане на суспендираните частици

- при контакта на суспендираните частици с филтърните зърна се създават 

условия за проявление на силите на привличане от молекулярен произход -

адсорбционни и адхезионни - в резултат суспендираните частици полепват 

около филтърните зърна , задържат се във филтърния слой и водата се 

избистря.

22-24. 06.. 2022г.    

Рибарица

Национална конференция по 

Качество на питейните води

42



Процес на откъсване на задържаните суспендирани частици

- настъпва в резултат от действието на хидродинамичните сили на 

потока. 

- откъснатите частици се отнасят от потока в дълбочина. 

- когато височината на филтърния пълнеж се изчерпи, суспендираните 

частици преминават във филтрата и влошават неговите качества.
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Филтрация през гранулиран филтърен слой
Филтриращи  материали

- чист кварцов пясък, гранит, антрацит, керамзит, активен въглен, зеолит, 

различни видове органични смоли и т.н

Зърнометричният състав се характеризира със следните показатели:

- минимален (d мин), максимален (d мах), ефективен (dе) и еквивалентен 

(dеф) диаметър на зърната и коефициент на нееднородност К . 

При избистряне и обезцветяване на водата, в зависимост от нейната  

мътност и цвят, стойностите на показателите се приемат в границите на:

d мин = 0,5 – 0,7 mm.

d мах = 1,2 - 2,0 mm.

dекв = 0,7 до 1,2 mm.

К = 1,6 до 2,0

Нф.сл. = 0,7 до 2,0 m (височина на филтриращия слой.
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.

Управление на процеса филтрация при бързите филтри

- следят се и се контролират три показателя:

- Изменението  на напорните загуби.

- Промените на  качеството  на филтрата.

- Изменението на налягането във филтриращия  слой.
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а

б

t1  - продължителност на филтроцикъла; t2 - време за достигане на допустимите 

загуби P2 ; P2 - максимално допустими напорни загуби във филтъра;  b - период на 

нормална работа на филтъра; c- период на стабилизиране (узряване) на филтъра;  

d - мътност на водата при нормална работа на филтъра; t1 - момент, в който 

филтърът започва да пропуска мътилка във филтрата; e - приемлива (допустима) 

мътност на филтрираната вода достигната за време на филтрация t1

Криви на изменение 

на напорните загуби 

(а) и мътността (б) 

на водата
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Диаграма на изменение на налягането във филтърния слой

1 - крива на налягане при чист филтър;

2 - крива на налягане по време на филтрация;

3 - крива на налягане при пробив във филтърното легло
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Влияние на височината на водния слой върху процеса на филтрация

Работа на филтъра при високо водно ниво АВ

1 - крива на налягане в началния момент при чист филтър (Т = 0 часа);

2 - крива на налягане по време на филтрация (Т = 8 часа);

3 - крива на налягане в края на филтроцикъла (Т = 24 часа)

Работа на филтъра при ниско водно ниво А״В

4 - крива на налягане в началния момент при чист филтър ( Т = 0 часа);

5 - крива на налягане при работа на филтъра (Т = 8 часа);

6 - крива на налягане, съответстваща на работа на филтъра  (Т = 24 часа);

7 - зона на вакуум във филтърното легло (появяват се мехурчета).
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Филтрация през еднослоен хомогенен филтърен пълнеж

- фронтът на проникване на суспендираните частици във 

филтърния пълнеж след неговото узряване постепенно се 

стабилизира;

- скоростта на проникване остава постоянна.

- при промиването с вода и въздух филтърният пълнеж остава 

хомогенен след промивката, не се наблюдава разслояване и 

преподреждане на зърната по големина.

- при промиване само с вода се наблюдава хидравлично 

сортиране и постепенно разслояване на зърната по височина. 

Дребните остават в повърхностните слоеве, а едрите отиват 

надолу. Това води до много по-бързо колматиране на пълнежа, 

интензивно нарастване на напорните загуби и по-често 

промиване, т.е. до неефективна работа на филтрите.
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Филтрация през двуслойни и многослойни филтърни пълнежи

- филтриращият слой е от два пласта, горен от лек - антрацит, керамзит, 

зеолит и др;

- долния от пясък.

Изменение на загубите на напор във функция от времето

1 - еднослоен филтър;  2 - двуслоен филтър

горния слой е с по-голям размер на зърната, следователно с по-голям обем 

на порите, а долния - пясъчния с по-малък обем на порите. Това осигурява 

по-добро разпределение на суспендираните частици в дълбочина и по-

пълно използване на неговата задържателна способност, тъй като по-едрите 

частици се задържат в горните слоеве, а по-дребните - в долните. 22-24. 06.. 2022г.    
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Бърза филтрация

Този начин на филтрация се използва при безнапорни гравитачни 

филтри и при напорни филтри. Скоростта на филтрация варира  от 4,0 

до 50,0 m/h. 

Този тип филтрация се използва в случаите на:

• директна филтрация без добавяне на коагуланти;

• директна филтрация без предварително утаяване с добавяне на 

реагенти преди филтрирането; 

• филтриране на предварително обработена с реагенти и утаена 

или флотирана вода. 

В общия случай при нормални условия на работа и температура на 

водата 15 - 20 0С от 1,0 кв. м.  филтърна площ може да се получи:

- около 250 куб. м  вода за един филтроцикъл;

- разходът на промивна вода нормално е около 5,0                филтърна 

площ, т.е. около 2,0 % от производителността на станцията.

3 2/m m
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Управление и контрол на работата на филтрите

• При експлоатация на паралелно работещи филтри или филтърни 

клетки стремежът е те да бъдат възможно по-равномерно натоварени, 

да работят с една и съща производителност независимо в какъв етап 

на колматиране се намират. 

Регулиране на работата на безнапорни филтри

Съществуват три хидравлични начина за регулиране на работа на 

гравитачните филтри:

- Поддържане на постоянна скорост на филтрация (постоянна 

производителност) при променливо водно ниво във филтърната клетка;

- Поддържане на постоянна скорост на филтрация (постоянна 

производителност) и постоянно водно ниво във филтърната клетка;

- Поддържане на променлива (намаляваща) скорост на филтрация и 

намаляваща производителност.
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Регулиране на работата на безнапорни филтри посредством 

поддържане на постоянна скорост на филтрация (постоянна 

производителност) при променливо водно ниво във филтърната 

клетка

• равномерното разпределение на суровата вода между отделните клетки се 

осъществява на входа независимо от водното ниво във филтърната клетка

чрез: 

- регулиране на спирателните кранове на тръбите, захранващи отделните 

клетки. (при довеждане и разпределение на суровата вода между отделните 

клетки чрез тръби)

- чрез система от разпределителни канали, потопени отвори и преливници 

към всяка клетка. (при довеждане и разпределение на суровата вода между 

отделните клетки чрез открити канали)

- за нормално функциониране на филтрите е необходимо да се осигури при 

чист промит филтър, минималното водно покритие на филтриращия слой от 

10 до 15 см. 

- за да се осигури нормална продължителност на филтроцикъла, разликата 

между минималното и максималното ниво на водата във филтърната клетка 

трябва да бъде 2,0 - 2,5 м. 22-24. 06.. 2022г.    
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- нарастването на напорните загуби вследствие колматирането на филтриращия 

слой се компенсира от повишаването на водното ниво в клетката, като 

производителността и се запазва постоянна. до достигане на горно 

(максимално) водно ниво. 

Филтър с постоянна скорост на филтрация и променливо водно ниво

1 - вход сурова вода;  2 - общ разпределителен канал;  3 - дънен отвор;  4 -

разпределителен канал към всяка клетка;  5 - преливник;  6 - филтриращ 

слой;  7 - дренажна система;  8 - тръба за чиста вода;  9 - тръба за 

промивна вода;  10 - промивни корита;  11 - тръба за отпадъчна промивна 

вода 22-24. 06.. 2022г.    
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Осигуряване на минимално водно ниво чрез прекъснат  сифон

22-24. 06.. 2022г.    
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Регулиране на работата на безнапорни филтри посредством 

осигуряване на постоянна скорост на филтрация (постоянна 

производителност) при постоянно водно ниво във филтърната клетка

- необходимо е оборудването с регулатори на филтърната скорост; 

- монтират се на тръбата за филтрирана вода на изхода от филтърната 

клетка;

- те създават местни съпротивления, които намаляват успоредно с работата 

на филтъра. 

- в началото, при промит филтър, когато загубите на напор във 

филтриращия слой са най-малки, загубите на напор в регулатора са най-

големи. 

- в процеса на работа с нарастване на напорните загуби във филтриращия 

слой, загубите на напор в регулатора намаляват по същия закон така, че 

сумарните загуби на напор в регулатора и филтриращия слой да остават 

постоянни по време на целия филтроцикъл.

- при достигане на допустимите напорни загуби във филтриращия слой 

следва промивка

22-24. 06.. 2022г.    
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Изменение на напорните загуби при наличие на регулатор на филтърната 

скорост

22-24. 06.. 2022г.    
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Контролиране на работата на група филтърни клетки

- контролиране на количеството на филтрираната вода;

- Необходимо за всяка филтърна клетка на тръбата за чиста вода да се 

монтира водомер и устройство, с което може да се променя количеството 

на водата. (СК тип “Бътерфлай”, сифони и др.)

В процеса на работа поради колматиране на филтриращия слой и 

нарастване на напорните загуби, водното количество, което преминава 

през клетката, намалява. Това намаление се регистрира от водомера, 

който подава сигнал на устройството за регулиране на водното 

количество. То реагира, като се отваря малко така, че да намалят 

местните съпротивления и се увеличи преминаващото водно 

количество до предварително определена стойност, съответстваща 

на производителността на клетката. 

22-24. 06.. 2022г.    
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- контрол чрез поддържане на постоянно водно ниво в клетките.

Необходимо е:

- постъпващата за филтриране вода да се разпределя равномерно към всяка 

филтърна клетка посредством разпределителни канали, преливници и 

входни калибрирани отвори. (водното ниво преди влизане на водата във 

всяка филтърна клетка да бъде едно и също.);

- всяка филтърна клетка се оборудва с регулатор на филтърната скорост, 

която се монтира на тръбата за чиста вода;

- работата на регулатора е свързана с промяна на водното ниво във 

филтърната клетка. 

- промяната на водното ниво вследствие колматирането на филтр. слой се 

регистрира веднага, като се подава сигнал на регулатора на филтърната 

скорост;

- той реагира, като намалява местните си съпротивления в степен, 

съответстваща на напорните загуби във филтриращия слой, предизвикали 

повдигането;

- водното ниво се връща в първоначалното си положение.
22-24. 06.. 2022г.    
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- този процес се повтаря докато се изчерпи възможността на регулатора на 

филтърната скорост да реагира или се достигнат допустимите общи загуби 

на напор във филтъра.

Регулатор на филтърната скорост тип “Сифон концентрик”

22-24. 06.. 2022г.    
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- напорните загуби вследствие колматиране на слоя се увеличават;

- водното ниво в клетката се повдига;

- количеството на въздуха към регулатора намалява;

- вакуума в сифона се увеличава, който компенсира увеличените загуби;

С регулиране на количеството на въздуха, който навлиза в сифона, се 

регулира и стойността на вакуума в него с който се преодоляват 

нарастващите вследствие колматирането на слоя напорни загуби

22-24. 06.. 2022г.    
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Регулиране  на водното ниво и скоростта на филтрация 

чрез СК тип “Бътерфлай”

1 - бърз филтър;  2 - СК тип “Бътерфлай”;  3 - изпълнителен 

механизъм (тип хидро-цилиндър); 4 - спирателен кран; 5.  електронен 

програматор, 6 - датчик за налягане за измерване на водното ниво;  7 -

датчик за налягане за измерване напорните загуби; 

8 - потенциометър;  9 - индикатор;  10 - флуид за пълнене на 

работния хидро-цилиндър22-24. 06.. 2022г.    
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- СК - създава местни съпротивления. (в началото са най-големи.);

- при нарастване на напорните загуби (СК) бавно се отваря, като намалява 

местните си съпротивления;

- отварянето  на СК се контролира от сензора за налягане 6, регистриращ 

водното ниво в клетката и сензора 7 измерващ налягането  в поддънното

пространство;

- степента на затлачване на филтъра, т.е. стойността на напорните загуби и 

оттам моментът на промиване се контролира чрез сензора 7.

- за функциониране на устройството е предвиден още програматора 5 и 

изпълнителният механизъм 3.

❑ Контрол чрез следене  (он-лайн) на мътността на филтрираната 

вода  

- виж пилотаж по отношение управление работата на група 

филтърни клетки

22-24. 06.. 2022г.    
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Благодаря за вниманието

22-24. 06.. 2022г.    
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