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Abstract
The aim of this thesis is to study the influence of using booster coagulant
with PAC to treated industrial wastewater carrying high level of turbidity
which can reach more than 22000 NTU and TSS 19700 mg/l through 2,000
m³/day as a discharged from ceramic factory. The influence of the booster
coagulant material like, Polymer coagulant was investigated depending on
many previous researches which recommended that the usage of coagulants
are very effective in case of wastewater has low turbidity. These
recommendations were taken as guide to improve coagulation-flocculation
process to deal with wastewater has high turbidity discharged from ceramic
factory. Many added materials are available through the market but
polyaluminium chloride PAC and organic polyamine polymer were studied at
final stage of these attempts working as booster with PAC. In this
experimental study, attempts were made to examine the effectiveness of
using new material through coagulation and flocculation process for high
turbidity which contains fine particles and colloidals by using new materials
and modified equipment by substitute commonly coagulant materials like
alum and PAC and traditional equipment like flash mixer in addition to
important modification in sedimentation tank and filtration process by
modify some parts of the unit. The polyamine polymer material has been
used to increase the efficiency of the coagulation process by improving
many parameters of the produced water. The influence of this polymer on
the settlement time pH, COD, BOD, TSS and turbidity removal were
investigated and compared to conventional coagulants if it is used alone.
The results of this experimental study revealed that PAC coagulant can be
enhanced by adding coagulant booster which produced high ability to
reduce the turbidity BOD, COD and colors. At the same time it has been
found that it is very effective to remove high percentage of turbidity nearly
99.8 % and reducing the settle time to 2 minutes as well as improving the
value of pH and other important parameters of the treated water.
The thesis includes studies on the UF and RO membrane behavior during
industrial tryals. The effects related to the exploitation of conventional UF
and RO membranes through the processes of treatment of wastewater from
ceramic industry were investigated. The UF membrane was substituted with
MicroFiltration-UF (MUF) membrane. The latter is chatacterrized by larger
pore size compared to the convetional one. In case of the RO membranes,
the conventional RO membrane was substituted with low charged Somicon
Low Fouling Membrane (SLFM). In both cases the membrane permeality and
technology life is singnificantly increased.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Изхождайки от прегледа на научната литература относно техническите и технологично
възможности за пречистване на отпадъчни води от керамичната промишленост бе
установено, че опитът при третирането на тези води е силно ограничен, особено когато
се търсят пътища за рециклирането им или за посрещане изисквания за захранваща
вода при процесите на мембранно обезсоляване. Именно на тази основа
дисертационната работа е насочена към оптимизиране на основните процеси, които се
прилагат за пречистване на този тип отпадъчни води, а именно: Kоагулация, Утаяване,
Ултрафилтрация (UF) и Обратна Осмоза (RO).

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА КОАГУЛАЦИЯ
Изследвани са 3 вида коагуланти, с цел да се избере най-подходящият от тях за
третиране
на
промишлени
отпадъчни
води
с
висока
мътност,
чрез
коагулация/флокулация:
•
•
•

Алуминиев сулфат (алум) Al2(SO4)3, с 16-17 % съдържание на Al2O3 (положителен
заряд).
Поли алуминиев хлорид (PAC) Al2(OH)n CL6-n, с ≈17% Al2O3.
Полиамин: органично съединение, което има две или повече първични амино
групи NH2 свързани здраво, молекулните маси обикновено са между (10,000100,000) g/mol [1-2].

С цел подобряване на коагулационните характеристики, се прилага полиакриламиден
полимер, (CH2CHCONH2), който е с отрицателен заряд, молекулна маса (5-10) милиона
g/mol [3-4]. Този коагулант е използван за третиране на промишлени отпадъчни води
от завод за керамика. Експериментът е проведен в три етапа, с използване на
коагулационен стенд с бехерови чаши от 500 ml. Третирана е промишлена отпадъчна
вода със следната характеристика: Мътност NTU 10000; БПК mgO2/l 350 ; ХПК mgO2/l
770; pH 7.5
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОРГАНИЧНИЯ ПОЛИАМИН
Полиамините са органични химични съединения, които съдържат две или повече
първични амино групи NH2, свързани здраво, като молекулната маса обикновено е
между (10,000-100,000) g/mol [1-2]. Този клас съединения
включва няколко
синтетични вещества, важни за химическата промишленост - етилен диамин H2N–CH2–
CH2–NH2, 1, 3- диаминопропан H2N–(CH2)3–NH2, и хексаметилендиамин H2N–(CH2)6–NH2,
както и много други, като путерсцин H2N–(CH2)4–NH2, кадаверин H2N–(CH2)5–NH2,
спермидин H2N– (CH2)4–NH–(CH2)3–NH2, и спермин H2N–(CH2)3–NH–(CH2)4–NH–(CH2)3–NH2,
които играят важна роля в еукариотните и прокариотни клетки.
Много видове полиамини се продуцират естествено в живите организми, включително
и в човешкия. Тези съединения включват въглерод, азот и водород и често имат мирис
на амоняк. Синтетичните полиамини са за промишлена употреба.
“Амино групите са органични производни на амоняка (NH3), в които най-малко един
водороден атом е заместен от друг или група от атоми, наречени заместители или
странична верига. Често са групи от свързани въглероден и водороден атоми,
наречени алкилови радикали. Ароматните амини обикновено не са стабилни вещества,
като например бензен (C6H6), в тях всеки въглероден атом е свързан с други два чрез
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единични или двойни връзки, с образуване на пръстен. Всеки полиамин е съставен от
най-малко две амино групи, като качествата му варират съответно състава”. [1-2].
a.
Причина за използване на полиамин като коагулант
Коагулантът PAC е с положителен заряд, има ниско молекулно тегло и не позволява
слепване на всички колоидни и фино диспергирани частици (Фиг. 1). Повечето почви и
глини, които са използвани за керамиката, като сурови материали, са с отрицателни
заряди. Това причинява висока мътност на водата, която също е негативно заредена.
Допълнителното дозиране на коагуланти може да бъде използвано за отстраняване на
остатъчната мътност, но недостатък е оскъпяване на процеса и повишаване на ХПК.
Добавянето на голямо количество коагуланти води до обръщане на заряда на
колоидните частици от отрицателен в положителен.

Фиг. 1 Влияние на заряда на PAC при флокулация.
Целта на добавяне на коагулант в излишък е повишаване ефективността на
привличане на отрицателно заредените промишлени води с положително заредения
PAC. Това ще доведе до неутрализация на всички аниони, като новите частици са с поголям размер и тегло, при което се извършва бърза агломерация и утаяване. Фиг. 2
показва влиянието на добавяне на коагулант в процеса.

Фиг. 2 Влияние между зарядите след добавяне на коагулант - полиамин.

4

Чрез експеримента е наблюдавано следното - ако положителните заряди са повече от
отрицателните, то те ще преодолеят противоположния заряд, а в обратния случай тогава отрицателните ще неутрализират положителните заряди. В коагулационния
процес частиците се зареждат положително, на базата на влиянието на полиамина
(Фиг. 2),
което води до бърза реакция между тях. Последният етап изисква
отрицателно зареден флокулант, служещ като мост, като при използването му,
времето за утаяване се намалява.
Времето за утаяване е функция от някои фактори, като вид на коагуланта и размер на
частиците. Фините глини и наноси се нуждаят от по-дълго време, за да се утаят, в
сравнение с по-големите, като суспендираните вещества или пясък. Таблица 1 дава
класификация на частиците по размер, както и нужното време, за да се утаят.
Табл. 1. Класификация на частиците по размер. [6]
Particle
size
(mm)
10
1
10-1

Classification

Examples

Coarse
dispersion
(visible to naked
eye)

Gravel, coarse sand,
mineral substances,
precipitated and
flocculated particles, slit,
macroplankton
Mineral substances,
precipitated and
flocculated particles, slit,
bacteria, plankton and
other organisms
Mineral substances,
hydrolysis and precipitated
products, macromolecules,
biopolymers,
viruses
inorganic simple and
complex ions, molecules
and polymeric species,
polyelectrolytes, organic
molecules, undissociated
solutes

10-2
10-3
10-4

Fine particulate
dispersion
(visible under
microscope)

10-5
10-6

Colloidal
dispersion
(submicroscopic)

<10-6

Solution

6 ×10-4

Time
required to
settle 100
mm, if
specific
gravity = 2.65
0.1 s

6 ×10-3

1s

6 ×10-2

13 s

0.6

11 min

6

20 hours

60

80 days

600

2 years

6000

20 years

Total
surface
area (m2 /
cm3)

b.
МЪТНОСТ
Процесът коагулация/флокулация протича в три етапа, като е изследвано влиянието на
отделните коагуланти върху параметрите на отпадъчната вода. Промишлената ОВ от
завода за керамика има променлива мътност, която се дължи на различни
неразтворени вещества. Контролът на процесите по утаяване е много труден при
прилагане на конвенционално третиране. Направени са няколко опита, за да се
определи ефективността на процеса коагулация/флокулация за отстраняване на
замърсителите.
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Етап 1 - Дозиране на алум (300 mg/l) като коагулант и полиакриламид (30 mg/l)
като флокулант.
 Етап 2 - Дозиране на PAC (225 mg/l) и 22.5 mg/l полиакрамид.
 Етап 3 - Прилагане на 125 mg/l (смесване на 8 mg/l коагулант и 8 mg/l
полиакрамид).
Фигура 3, показва връзката между мътност и доза на коагулант (mg/l), като се
наблюдава намаляване на мътността от 10,000 до 90, 48 и 6 NTU.


11,000

Turbidity VS Coagulant Dose

10,000

Turbidity in NTU

9,000

Alum with Floc

8,000

PACL with Floc.

7,000

PACL+ Booster with
Floc.

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

0

50

100

150

200

Coagulant Dose in mg/l

250

300

350

Фиг. 3 Връзка между мътност (NTU) и доза на коагулант (mg/l)
c.
ХПК И БПК
Биохимичната потребност от кислород (БПК) е мярка за количеството кислород,
необходимо на микроорганизмите за окисляване на органичните вещества. Органиката
от ествествен произход във водите се получава от процесите на изгниване на
растителни отпадъци, листа. Химическата потребност от кислород (ХПК) е стандартен
метод
на измерване на способността на водата да консумира кислород чрез
разграждането на органиката и окисляването на неорганични съединения, като амоняк
и нитрити. В двата случая окисляващите се вещества са от органичен произход, като те
трябва да бъдат намалени до минимум. Фокуса за отпадъчните води от
промишлеността е насочен върху отстраняване на ХПК, а за градски пречиствателни
станции - върху намаляване съдържанието на БПК. Фигури 4 и 5 дават връзката между
различни коагуланти и нива на БПК и ХПК (mgO2/l). PAC дава висока ефективност по
отстраняване на ХПК и БПК, когато е използван самостоятелно, но в комбинация с
флокулант, процесът е подобрен. При използване на алум в доза 300 mg/l, се
повишава ХПК. [5]
Установено е най-добро отстраняване на БПК при комбинация на PAC+ флокулант.
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350

COD VS Coagulant Dose in mg/l

Coagulant Dose in mg/l

300

Alum with Floc.

250

PACLwith Floc

200
150
100
50
0

0

100

200

300

400

500

COD in mg/l

600

700

800

900

Фиг. 4 Връзка между дозата на коагулант (mg/l) и ХПК (mg/l).

350

BOD VS Coagulant Dose in mg/l

Coagulant Dose mg/l

300

Alum with Floc.

250

PACL with Floc.

200
150
100
50
0

0

50

100

150

200

BOD mg/l

250

300

350

400

Фиг. 5 Връзка между доза на коагулант (mg/l) и БПК (mg/l).
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d.
Влияние на pH:
Фигура 6 показва връзката между доза на коагулант и стойност на pH. Установен е
положителен ефект върху утаяването в pH диапазона от 6.8 до 5.8 при прилагане на алум и pH
от 7.5 - при PAC.
Влиянието на PAC с флокулант върху pH не води до драстично понижаване на киселиността
(от 7.5 до 6.8) при мътност от 10000 до 6 NTU.
350

Coagulant Dose VS pH

Coagulant Dose in mg/l

300
250

Alum with Floc.
PACL with Floc

200

PAC+Booster
with Floc

150
100
50
0

4

5

6

7

8

pH values
Фиг. 6: Връзка между доза на коагулант (mg/l) и pH.

e.

ВЛИЯНИЕ НА КОАГУЛАНТА ВЪРХУ ЗЕТА ПОТЕНЦИАЛА
Зета потенциала е мярка за степента на отблъскване на статично заредени фини частици.
Стойностите на този показател между 30 ± mV отговарят на процеса на коагулация [12]. В
случай на висока мътност, е необходимо по-голямо време за утаяване за малките частици
като нанос, фина глина и колоидни примеси. Добавянето на конвенционални коагуланти като
алум или PAC, води до високо дозиране на реагенти, големи разходи, повишаване на ХПК,
като процеса на третиране е неефективен.
При отстраняването на фини колоидни частици чрез добавяне на малко количество на силен
катионен полимер, като полиамин с PAC, ще доведе до нулев зета потенциал и до бърза
агломерация и отделяне на частиците от отпадъчната вода, както е показано на Фиг. 7.

8

PARTICLES SETTLING ONLY TWO MINUTES
Фиг. 7 Утаяване на частиците
f.

ПРЕДИМСТВО НА ДОБАВЯНЕ НА КОАГУЛАНТ

Резултатите от продължителния мониторинг на процеса на третиране, са показани във фигури,
като е виден положителния ефект от добавяне на новия коагулант. От икономическа гледна
точка се намалява разхода на реагент и генерирането на утайка. Отбелязано е, че новата
техника подобрява качеството на водата и утаяващите характеристики на частиците.
Показателите ХПК, БПК, цветност също се намаляват значително.
Освен това коагуланта не е чувствителен към промяната на температурата и понижаването на
pH, за разлика от класическите продукти, използвани за коагулация.
Експериментални резултати от третирането на отпадъчни води
Диаграма 8 показва етапите на третиране на промишлени отпадъчни води от керамично
производство. При прилагането на коагулация, се намалява мътността, както и количеството
на други замърсители.

Фиг. 8 Модифициран процес на третиране на промишлени отпадъчни води.
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Добавяне на коагулант и флокулант
Направени са много лабораторни тестове, за да се създаде нов полимерен материал, който да
подобри и ускори коагулационния процес. Получен е полимер, наречен полиамин (H2N-(CH2)4NH2), и приложен заедно с PAC. При това се увеличава скоростта на привличане на зарядите в
рамките на 2-3 минути през флокулационния период (Фиг. 3-2). Количеството на PAC е в доза
270 mg/l при висока мътност (22000 NTU) в съотношение 8:1:1 (PAC : Полиамин: Полихромид).
Приложени са стабилни коагуланти и флокуланти, които са подходящи за промишлени
отпадъчни води с висока мътност.
Използването на PAC като самостоятелен коагулант е показано на Фиг. 1. Новият полимер
(полиамин) (H2N-(CH2)4-NH2) е органично съединение с две или повече първични амино групи,
NH2, с положителен заряд, високо молекулно тегло и не е чувствителен към промяната на pH.
Полиаминът е органично вещество и в процеса е добавен в малки количества (1:8). За
постигане на това съотношение, се дозира 1 mg/l полиамин към 8 mg/l PAC, с което се постига
намаляване на мътността от 22000 NTU до 37 NTU за време от 2 минути.
При анализ се установи, че при добавяне на PAC (ниско молекулно тегло), количеството на
положителните заряди не са достатъчни, за да неутрализират всички отрицателни такива в
природна вода с висока мътност. Добавя се коагулант, за да се увеличи количеството на
катионите, а получените нови частици имат по-голям размер и тегло, а процесът на утаяване
протича по-бързо и лесно.

Отстраняване на мътност с използване на PAC + флокулант
На фигура 9 е показан ефекта от добавяне на полиамин върху мътността и неразтворените
вещества, като са постигнати степени на отстраняване около 99.8 % (22000 до 37) NTU и 99.88%
TSS (19700 до 23) mg/l. Причината е високата ефективност на коагуланта да свързва
отрицателните заряди, налични във вода.
300

PAC +Booster mg/l Vs Turbidity NTU & TSS mg/l

250

PAC+Booster
mg/l

200

Turbidity
TSS

150
100
50
0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Turbidity in NTU & TSS in mg/l
Фиг. 9 Ефект на добавяне на коагулант + флокулант върху мътността и TSS.

Отстраняване по ХПК и БПК
Изследвано е влиянието на коагуланта върху ХПК и БПК (фиг. 10). От фигурата се вижда, че
ХПК намалява от 990 до 220 mg/l и 440 до 110 mg/l за БПК.
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COD & BOD in mg/l

1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

PAC+Bosster Vs BOD and COD in mg/l
COD
BOD

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

PAC + Booster in mg/l
Фиг. 10. Връзка между PAC+ коагулант по отношение на ХПК и БПК

ФИЛТРАЦИЯ
Филтрацията е процес, с който се отстранят частици от вода чрез преминаването й през
среден по размер пясък, a микрофилтрацията се счита за последния етап на пречистване. За
да се намали мътността под 0.5 NTU, е нужно наличието на такава система.
Принципът на микрофилтрацията и ултрафилтрацията е физическо разделяне, отстраняване
на разтворени вещества и мътност, като размера на порите на мембраната определя типа на
процеса. С този метод се подобряват характеристиките на водата, като се намалява
солесъдържанието й. Понякога е нежно прилагане на обратна осмоза.
С прилагането на процеси като коагулация и утаяване на неразтворени вещества, се намалява
значително мътността, TSS, ХПК и БПК, както е показано в Таблица 2:
Parameter
Turbidity NTU
TSS mg/l
COD mg/l
BOD mg/l

Inlet
22,000
19,700
990
440

Outlet
37
23
220
110

Effect, %
99.80
99.88
77.7
75

Табл. 2. Ефективността на сложните процеси на коагулация и утаяване.

СИСТЕМИ ЗА ФИЛТРАЦИЯ:
Мултимедиен пясъчен филтър:
Пясъчният филтър се състои от няколко слоя пясък и чакъл с различна големина. Кварцовият
пясък е първият слой от горната част на съда и размерът на зърната е в диапазона 0.4 ± 0.8
mm, вторият слой е чакъл със средна големина (1 ± 2 mm) и третият слой се състои от чакъл
(6 ± 12 mm) (Фиг. 11).
Количеството на неразтворените вещества, които могат да бъдат отстранени по време на
филтриране зависи от размера на порите на филтъра.
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Фиг. 11
Водата се движи от горе на долу и преминава през слоевете пясък, при което ще се задържат
по-големите частици. Следващото стъпало е за отстраняване на всички фини частици и
включва самопочистващ филтър (200 микрона) и MUF, с размер 0.1 микрон.
С цел да се увеличи ефективността на филтриране и отстраняване на повече големи частици,
се свързват два последователни филтъра.
Диаметърът на съда може да се определи съгласно следното уравнение (с дебит на потока 15
m³/m²/hr):
D=�

m3

4 × Q hr

m3

2
𝜋𝜋 × Flux m
ℎ𝑟𝑟

- Определяне на общата площ: A =

m3

Q hr

m3
m2
ℎ𝑟𝑟

𝑉𝑉

Самопочистващ се филтър:

Процесът е автоматичен, прилага се самопочистващ се воден филтър, като системата
включва филтруващ елемент, фин екран 200 микрона, 3" входни и изходни връзки, 1.5"
клапан за промиване и контролер.

A- Процес на работа:
Мътната вода влиза във филтъра и постъпва във фин екран. Пречистеният поток преминава
през изхода, а фаулинга - на вътрешната повърхност на финния екран. Спадът на налягането
(PD) достига 7 psi. Контролер филтъра започва цикъл на промиване, чрез отваряне на
изпускателния клапан на изход.
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Фиг. 12
Промивната камера е разделена от филтрационната с преграда. Свободното пространство
между смукателната дюза и финния екран е приблизително една осма от инча.
Изключително ниското налягане при отваряне на дюзата създава контролиран обратен поток,
който засмуква фаулинга от финния екран. Смукателните дюзи се въртят и всяка почиства
ивица от финния екран, както е показано на фигура 12.
След период на предварително промиване, промивния клапан се затваря и цикъла на
промивка е завършен. Използвано е минимално количество вода. Филтърът непрекъснато
доставя вода до системата, дори по време на промивния цикъл. Мътността беше намалена
приблизително до 9 NTU и TSS до 12 mg/l. Целта е получаване на вода със съответни
харакеристики (до 1 NTU, TSS под 5 mg/l и TDS под 250 mg/l), която да бъде отново използвана
в керамичната промишленост. За да се изпълнят тези изисквания, се прилага допълнително
пречистване с филтрация, като например микро и ултрафилтрация.

МИКРОФИЛТРАЦИЯ (MF) И УЛТРАФИЛТРАЦИЯ (UF):


Общи характеристики

-

MF и UF имат много общи характеристики :

Размерът на порите от 0.1 микрона, основно определя сепарационните характеристики и
отстраняване на мътност, бактерии, наноси, частици и понижаване на БПК и ХПК на
промишлени отпадъчни води.
-

От системите за мембранна филтрация, MF има най-голям размер на порите 0.1 – 3
микрона, докато за UF е в диапазона от 0.01 до 0.1 микрона. MF е между
ултрафилтрация и медиа филтрация. UF-мембрани са използвани за отстраняване на
колоидни частици органична материя. И двата процеса работят при ниско налягане
(1–30 psi) и са използвани като предварителна обработка в технологиите за
обезсоляване като обратна осмоза, нанофилтрация и електродиализа [1].

-

MUF системи за пречистване на води използват уникален дизайн с кухи влакна, с цел
отстраняване на мътност, бактерии и частици от вода [1].
Развитие на UF до MUF:

Съществуват много проблеми при прилагане на конвенционалната UF. Един от тях е отлагане
на частици по вътрешната повърхност на стените на мембраната, което води до запушване на
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порите. Въпреки, че се използва честа обратна промивка и химично очистване, ефекта не е
голям. Необходими са изследвания за развитие и модифициране на нова техника на процеса
филтриране. Тя трябва да бъде подходяща за пречистване на промишлени води, да бъде в
състояние да отсрани фаулинга и фини частици без никакъв проблем за процеса. Това
решение да бъде икономично, с висока ефективност и получаване на чиста вода, която може
да бъде използвана за промишлени и други цели.
В UF звеното беше включена полиетерсулфон (PES) мембрана със следните параметри,
показани в Таблица 4.
Табл. 3 Параметри на UF система
Parameter

Unit

Scheme
Total flow-rate of UF- at outlet
Recovery
Total Flow rate of UF at Inlet
Total Number of membranes
Module Surface Area
Total Surface Area
Quantity of U.F. Skids
Number of membranes for each skid
Skid dimensions
Skid weight Dry, Approx.
Skid weight Operation, Approx.
Flux
Filtration Time
Backwash Time

m³/h
%
m³/h
Nos.
m²
m²
Nos.
Nos.
mm
Kg
Kg
l/h/m²
Min
sec

Value
Ultrafiltration
15
80 %
18.75
6
60
360
1 duty
6
2040 L × 616 W × 2, 2,050H
500
700
52
35
60

По време на работния процес е установено, че мембранната повърхност е напълно покрита
със слой отлагания. Снимки на обрастването/фаулинга са показани на Фигура 13. Данните за
изходния поток от UF са дадени в Таблица 4.
Табл. 4 Данни за входен и изходен поток в UF звено
Turbidity, NTU

Day from the
beginning of the
trial

Outlet Flow,
m³/hr

1

15

10

1

90 %

2
15
22
31
35
43
44
45
46
55
65

15
14
14
12
9
10
9
9
6
4
4

8
3
7
8
4
8
6
8
5
7
5

0.8
0.5
0.6
0.8
0.5
0.5
0.8
0.9
0.8
0.9
1

90 %
83 %
91 %
90 %
85 %
87 %
90 %
88%
84 %
87 %
80 %

Inlet

Outlet

Reduction

Причина за неефективността на UF звеното е, че е направено от полиетерсулфон (PES), който
пренася незначително количество отрицателен заряд [2, 3, 4]. Мембранната повърхност
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привлича положително заредените частици, като например PAC и съставните елементи на
суровата вода - CaCO3, FeCO3 и CaSO4. В случай на използване на конвенционален UF процес,
филтрираната вода преминава от вътрешната страна на UF пори към външната, през фини
отвори с размер 0.01 микрона, както е показано на Фигура 14. Натрупванията са положителено
заредени, наслагват се от вътрешната повърхност на мембраната и причиняват запушване на
нейните пори, както е показано на Фигура 13.
В подобни условия технологичния живот на UF мембраната не надвишава два месеца, въпреки
че всеки ден е прилагано химично очистване и непрекъсната обратна промивка (на всеки
половин час). За да се избегне фаулинга сме използвали нова, на базата на Pall Aria™ , която е
хибридна MF/UF мембрана. Pall Aria™ се характеризира с размер на порите 0.1 микрона [5].

Image 1

Image 3

Image 2

Image 4

Фиг. 13. Снимки на фаулинг върху мембраната (1-4)

Фиг. 14. Посока на водния поток през UF порите
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Основната идея е да се увеличи площа на мембраната. Захранващата вода се насочва от вън
навътре през стената, както е показано на Фигура 15, докато обратната промивка е от вътре
навън. Целта е да се отстранят всички отлагания, които образуват фаулинг на повърхността на
мембраната и микропорите. Движещата сила е приложения въздух (6 бара), Фигура 16.

Фиг. 15 Посока на захранващата вода през мембраната

Фиг. 16 Посока на обратна промивка и въздух през мембраната
Фигура 17 дава схема на MUF звеното. Системата включва захранващ резервоар, помпа,
цедка, мембрана, резервоар за обратна промивка, система за контрол и захранваща линия.
Фигура 18 представя етапите на процеса. Когато захранващият резервоар достигне
предварително определено работно ниво, системата започва процес на Пълнене. При него се
избитва целият въздух от външната страна на модулите. След като етапа Пълнене е
завършен, системата се движи в Правоток и започва да получаването на филтрат. Водата
преминава през долната част на всяко влакно и влиза от вътрешната им страна с налягане
1.7 бара. Пречистената вода излиза от модула в горната част и се събира в резервоар,
Фигура 19.

16

Фиг. 17 Технологична схема на MUF звено

Фигура 18

Фиг. 19 Посока на водата в MUF модул
Водата от захранващия резервоар преминава през цедка, която отстранява някои големи
твърди частици, преди да достигне мембраните за филтриране. Събраният отпадъчен
материал се изхвърля в канализацията по време на циклите за обратна промивка. Филтратът
(пречистената вода) се разрежда преди използване във следващи инсталации и техологии.
През работният процес, поради фаулинга на мембраната, приложеното налягане на
захранващата вода достига 1.9 бара. Циклите винаги започват с подаване на въздух,
последвано от Промиване. Входният поток, заедно с въздуха, се насочват към мембраната и
помпата придвижва водата при регулиране на скоростта (Фигура 20).
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Фиг. 20 Входни, изходни потоци, и подаване на въздух в MUF модул
След приключване подаването на въздух, се извършва промивка. Този процес продължава
около 30 секунди. Оптималното налягане е 1.8 бара. Самопочистващия се филтър (или
цедка) изисква обратна промивка на равни интервали, за да се избегне запушване. По време
на обратната промивка на цедката, от нея ще се отстрани събраният отпадъчен материал.
Този процес продължава около 35 секунди. Химично очистване е необходимо, когато
налягането достигне до 2.25 бара, поради натрупване на тежки метали на външната страна
на съоръжението.
Silt Dencity Idex (SDI):
SDI е индекс на потенциалния фаулинг от суспендирани частици. Ефектът се оценява при
филтрация през филтър 0.45 микрона и постоянно налягане 30 psi. SDI по-малко от 5/min, се
счита за допустимо в инсталация за обратна осмоза.
По-високи стойности на SDI показват наличие на фаулинг от суспендирани частици и този
показател се определя за мембраните в MUF.
Допълнителното намаляване на SDI изисква монтиране на две последователни съоръжения за
мултимедийна филтрация. Първото ще намали фаулинга,а второто ще отсрани останалите поголеми частици. При повторно тестване на SDI на изходния поток при MUF, стойности на SDI 3
– 4.7 (по-малко от 5) се считат за допустими за процеса обратна осмоза. SDI по-ниска от 5 е
еквивалентна на мътност по-малка от 1 NTU.Предимството от монтиране на две звена за
мултимедийна филтрация с последователно действие води до намаляване фаулинга в
началото на MUF, в резултат на което мътността на изход е по-малко от 1 NTU (Фиг. 21).

SDI paper for filtrate at outlet of MUF after
installing two multimedia
Image 2

SDI paper for filtrate at outlet before
installing two multimedia
Image 1

Фиг.21
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Проектиране на MUF :
Спецификациите при проектиране на MUF са показани в Таблица 5.
Табл. 5. Спецификации за проектиране на MUF
Description

System

Skid Flow Output
Installed Modules/skid
Recovery
Maximum Operating Pressure
Normal Operation Pressure
Required Backwash in Operation Pressure
Optimization Pressure
Required CIP Cleaning in Operation Pressure
Filtration Direction
Operating Temperature
Operating Humidity (Non-condensing)

23 m³/h
12
80 %
3 bar
1.7 bar
1.9 bar
1.8 bar
2.2 – 2.5 bar
Cross Flow, Outside to Inside
(5° - 40° C)
10 - 90 % Relative

Табл. 6 Промяна на TSS, БПК и мътност на вход/изход за период от 64 дни
Numb
er of
the
sampl
e
1

Elaps
ed
time,
days

Turbidity (NTU)
Inlet Outlet
%
Reducti
on

1

5.5

0.27

95

70

59

15.71

14

11

21.43

2

23

8.73

0.87

90.03

40

15

62.25

14

9

35.7

3

24

5.00

0.50

90.00

125

88

29.60

31

29

6.45

4

29

7.38

0.62

91.61

79

42

46.8

11

6

45.45

5

35

9.60

0.78

91.88

73

54

26.03

18

14

22.22

6

38

0.62

94.26

72

66

8.33

18

15

16.67

7

42

10.8
0
5.04

0.21

95.83

63

51

19.05

18

15

16.67

8

45

5.10

0.27

94.71

75

66

12.00

20

17

15.00

9

49

4.90

0.33

93.26

68

62

8.82

19

17

10.53

10

52

9.63

0.29

96.98

93

87

6.45

27

25

7.41

11

56

0.51

94.95

93

88

5.38

28

25

10.67

12

59

0.49

96.25

87

75

13.79

26

20

23.08

13

64

10.1
0
13.1
0
9.01

0.40

95.55

127

122

3.94

37

34

8.11

8.20

0.47

94.38

80

67

19.03

21.6
2

18

18.4

Average
values

Inlet

COD (mg/l)
Outle
%
t
Reducti
on

Inlet

BOD (mg/l)
Outle
%
t
Reducti
on
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Получените резултати са представени в Таблица 6 и на Фигури. Таблица 6 показва промяната
на входен/изходен поток по отношение на TSS, БПК и мътност за период от 64 дни от
пускането на MUF. Прилагането на такава система води до значително намаляване на
показателите (над 94%), в последните етапи на филтриране. Остатъчната мътност е под 0.47
NTU (срeдна стойност), което позволява изходния поток да бъде повторно използван в завода.
Освен това се наблюдава значително намаляване на ХПК и БПК, съответно с 19% и 18%.
Фигурите 22, 23, 24, 25, 26, 27 показват промяната на мътността, ХПК и БПК, вследствие на
прилагане на MUF. Кривите на мътността (Фигура 22) показват, че отклоненията на вход, на
практика не влияят на производителността на мембраната и се отчита трайна тенденция за
подобряване качеството на изходния поток вода.

Turbidity in NTU

Turbidity Values for MUF
14
12
10
8
6
4
2
0

Inlet

0

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Numper of samples through 64 days

Фиг. 22

Turbidity in NTU

Turbidity Values for MUF
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89

Reducti…

0

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Numper of samples through 64 days
Фиг. 23
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COD Values for MUF

140

COD values in ppm

120
100
80
Inlet
outlet

60
40
20
0
0

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Numper of samples through 64 days
Фиг. 24

COD Values for MUF
COD values in ppm

70
60
50
40
30

Reduction

20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Numper of samples through 64 days

Фиг. 25
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BOD Values for MUF
40
BOD values in ppm

35
30
25
20

Inlet

15

Outlet

10
5
0
0

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Numper of samples through 64 days
Фиг. 26

BOD Values for MUF
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Фиг. 27

Обобщените резултати от пречистването включват коагулацията/флокулацията с
допълнителен флокулант и мембранно разделяне (MUF). Мътността е намалена от 22,000 NTU
до 0.4 NTU, като степента на отстраняване на мътност е 99.998 %.
Химическо почистване на мембрани
Периодично, трябва да бъдат използвани почистващи разтвори за мембраните. Най-често се
прилагат натриев хипохлорид, разяждащи и киселинни разтвори (Фиг. 28 - схема на
подаване на химическите реагенти).
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Фиг. 28
Тип на химичния разтвор
Прилагане на химическо почистване се налага периодично за отстраняване на
наслагванията от мембраните, които не могат да бъдат премахнати с обикновена
промивка.
Табл. 7 Разтвори за химическо почистване
Chemical Solution

Typical Liquid
Stocks

Typical CIP Solution
Concentration

Typical Solution
Make-Up

Sodium Hydroxide
&SoduimHypochlori
ne CIP Solution

25 % NaOH
12.5 % NaOCl
(Trade Conc.)

7500 mg/L NaOH 750
mg/L NaoCl

5 L NaOH and 2.4 L
NaOCl stock in 590 L
total solution for the
AX-3

Critic or Oxalic Acid
CIP solution

50 %

30,000 mg/L as Critic
Acid

10.3 L acid stock in
208 L total solution
for the AX-3.

Химическото почистване на мембраните е основно ръчна операция. В обобщение, използват
се два различни химични разтвора, след което се прилага промивка. Този процес се повтаря
няколко пъти ( показано на Фигура 28).
Система за обратна осмоза:
Мембранният процес обратна осмоза играе важна роля в технологията на пречистване на
промишлени отпадъчни води. Чрез него се извършва отделяне на разтворени вещества,
цветност, органични и неорганични замърсители, като пречистената отпадъчна вода може
повторно да бъде използвана. Обезсоляването е процес на отстраняване на солите, който е с
важна роля, особено в Арабските страни.
Развитието на първите създадени целулозни мембрани е било още през 1960 г., след което е
започнало изработване на тънки и композитни мембрани. С обратна осмоза може да се
извърши както обезсоляване, така и други процеси за третиране на отпадъчна вода. [6]
Органичните и неорганични замърсители, могат да бъдат едновременно отстранени чрез
обратна осмоза. [7] С този процес може значително да се намали количеството на отпадъчни
потоци, така че те да могат да бъдат третирани с други методи, например изгаряне. [8]
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Звеното за обратна осмоза включва мембрани с висока ефективност и ниска степен на
натрупване на фаулинг, които са подходящи за умерено солени води.
Инсталациятаза обратна осмоза е създадена през 2012 г., като в началото е имало проблеми.
Първоначално се е наблюдавал фаулинг върху мембраните, при което се намалява скоростта
на потока. След смяна на класическата с неутрално заредена мембрана, процесът е бил
подобрен.
Преди звеното за обратна осмоза, промишлените отпадъчни води преминават през няколко
етапа - звено за прецеждане (сито), изравнителен резервоар, дозиране на химически реагенти
(полимери), статично разбъркване, звено за флокулация, за утаяване, мултимедиен пясъчен
филтър, MUF и обратна осмоза (Фиг. 29).

Фиг. 29 Процес на третиране на промишлени отпадъчни води
Мембранна филтрация:
Ефективността на мембранния процес зависи от избора на материали за него, минимално
натрупване на фаулинг, химическа устойчивост, висока пропускливост и ниска цена.
Класическата полиамидна мембрана за обратна осмоза, която е отрицателно заредена, не
може да се използва за промишлени отпадъчни води, заради разграждането й и натрупване на
фаулинг върху повърхността й.
“Органични полимери са най-често прилаганите търговски мембрани. Те обикновено са
направени от нанасяне на тънък активен полимерен слой върху микропорите с цел постигане
на съответна механична якост, по-висока пропускливост и химическа устойчивост.” [9]
Параметри на инсталацията:
Обратната осмоза е метод на разделяне на твърда и течна фаза. “Процесът използва
полупропусклива мембрана, през която флуида преминава и се пречиства, като замърсителите
се задържат на нея. Мембранната технология е един от методите, с които могат да се
отстранят широк диапазон на вещества от водата”. [10]
Порите на филтрите за процеса имат размер около (0.0001) µm, като водата постъпва в
системата, създава се достатъчно налягане до осмотичното, при което разтворът преминава
през полупропускливата мембрана, а солите и замърсителите се задържат върху нея.
Отстраняването на соли достига 99 % . Модулът за обратна осмоза е бил конструиран като
последен етап в пречиствателната станция с цел отстраняване на всички колоидни, органични,
неорганични частици, бактерии в захранващата вода.
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Фиг. 30
След процеса, изходният поток се разделя на две фракции - пречистена вода (пермиейт) и
концентрат, съдържащ замърсителите (Фиг. 30). Количеството на получаваната вода е около
75 %.
С цел да се постигне висока ефективност (понижаване на TDS от 1,500 mg/l до 250 mg/l),
всеки керамичен модул съдържа 4 канала с по 6 мембрани, като те са с ниска степен на
натрупване на фаулинг ( Фиг. 31).

Control
Panel
Membranes
Vessel

Inlet Raw
Water

Фиг. 31 Схема на системата за обратна осмоза със съответните потоци

High Pressure
Pump
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Изчислителни процедури за обратна осмоза:

a. Степен на задържане на соли, %:
Една добре конструирана система с подходящи мембрани ще задържи около 90 – 99 % от
замърсителите във водата. Ефективността на модула за обратна осмоза може да бъде
определена по следния начин:
Задържане на соли % =

Проводимост на изходна вода −Проводимост на пермиейт

b. Съдържание на соли, %:

Проводимост на пермиейт

× 100

Съдържание на соли % = (1 – Степен на задържане на соли %)

c. % Степен на възстановяване =
d. Концентрационен фактор:

𝑚𝑚3
)
ℎ𝑟𝑟
𝑚𝑚3
)
Дебит на изходна вода (
ℎ𝑟𝑟

Дебит на пермиейт (

× 100

Концентрационен фактор = (1 / (1 – Степен на възстановяване %)

e. Скорост на преминаване на поток:
Скорост на преминаване на поток =

Дебит на пермиейт

𝑚𝑚³
ℎ𝑟𝑟

× 22 ℎ𝑟𝑟

Мембрана 𝑁𝑁𝑁𝑁. × Повърхностна площ на мембрана

Параметри на модула за обратна осмоза:

Таблица 8 показва параметрите на модул SLFM R.O.
Табл. 8 Параметри на модула за обратна осмоза.
Feed water source
Pre-treatment before R.O
Feed water TDS
R.O capacity
Total number of the membranes
Recovery design
Membranes type
Max feed flow
Average water temperature
TDS outlet production
pH range continuous operating
Operation pressure
Maximum silt density index SDI

Last stage of industrial wastewater treatment
plant from RAK Ceramics Factories
Micro ultrafiltration (MUF)
1000 – 1200 mg/l
45 m³/hr
24 membranes
85 %
Neutral charged
7.6 l/m
28 ºC
125 – 250 mg/l
2 – 11
12 bar
5

Скорост на преминаване на вода през мембраната:
Мембраните за обратна осмоза са използвани за намаляване на общо количество разтворени
вещества и други замърсители, чрез материали (SLFM, Somicon Low Fouling Membrane), които
имат ниска степен на натрупване на фаулинг. За да се редуцира задържането му върху
мембраната, е избран химически модифициран материал, с неутрален заряд, за намаляване
адсорбцията на органични и неорганични замърсители (табл. 5 – 8). Както се вижда от
таблицата, животът на мембраната е не повече от 50 дни, въпреки процедурите по
почистването й.
Няколко изследвания показват, че при мембранните процеси на третиране на води има
„ключови параметри за предотвратяване на фаулинга” [11]. Натрупването на замърсители
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върху повърхността на мембраната води до намаляване на скоростта на пермиейта и
увеличаване на налягането. Получените резултати са представени в таблица (5 – 8), в която са
представени различни дебити (m³/d) на конвенционалните мембрани и SLFM. Таблица 9:
Operating Day

Conventional Membrane
m³/hr

Neutral Membrane m³/hr

1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

45
40
38
35
33
27
24
22
21
16
15

45
44
45
45
43
45
44
43
44
45
44

Проблемите с конвенционалната мембрана от полиамид, могат да се обяснят с отрицателния й
заряд от – 5 до – 21mV, при pH-диапазон 4 – 10 [12]. Катиони като Ca+2, Fe+3, Mg+2 и Al3+ може да
се натрупват върху повърхността на материала и да причинят последващо допълнително
запушване на микро порите. Установено е, че по време на работа, конвенционалната
мембрана е напълно покрита с фаулинг (Фиг. 32).

Фиг. 32 Полиамидна конвенционална мембрана с фаулинг
Влияние на pH:
Модифицираната мембрана (SLFM) е с неутрален заряд и с увеличена хидрофилност, като с
прилагането й се минимизира адсорбцията на фаулинг върху повърхността й. Тя може да се
използва в широк pH-диапазон (3 – 10), поддържа се неутрален заряд от 2 mV при pH= 7 – 11, и
при нисък зета потенциал.
Фигура 33 показва влиянието на заряда на конвенционалните мембрани с промяна на pH. [13]
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Фиг. 33
SLFM неутралните мембрани се характеризират с устойчивост към фаулинга, носители са на
положителен и отрицателен заряд, и са материали, които не се влияят от pH, за разлика от
конвенционалните, които се разграждат при pH (5 – 10). Установено е, че това се дължи на
зета потенциала, затова и класическите мембрани са неподходящи за промишлени отпадъчни
води, особено когато те са носители на положителни заряди (Фиг. 33).
Модифициране на мембрани:
Полиамидната конвенционална мембрана беше химически модифицирана, с цел да се
постигне неутрален заряд на повърхността й (Фиг. 34).
Колективът ни имаше технически проблеми, които доведоха до влошаване на мембранните
процеси, заради натрупване на фаулинг и поради това се спряхме до неутралните SLFM като
алтернатива.

Фиг. 34
При работата на SLFM мембраните не се наблюдава намаляване скоростта на потока и се
поддържа постоянна степен на задържане на соли за 50 и повече дни. Потокът е със скорост
45 m³/hr и степен на възстановяване 85 %. Химическо почистване е използвано само веднъж,
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докато при класическата мембрана е извършено общо 10 пъти за целия период. Фигура 35
показва намаляването на скоростта на потока за конвенционалните материали, както и
устойчивата работа на SLFM.
50

(SLFM)

45
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Фиг. 35

Връзка между ефективност и разходи
В таблица 10 са сравнени SLFM и конвенционалната мембрана по отношение ефективност и
разходи.
Табл. 10 Връзка между ефект и разходи
1
2
3
4
5
6
7

SLFM Membrane
Low operation cost and low power
consumption
No need chemical cleaning, maybe
after 90 – 120 days
Not required accurate monitoring
Membrane replacement
every 40
months
Operation cost 0.85 $ / m³
Un affected with pH, basic and acidic 3
–10 pH
Maintained surface charge between – 3
to + 5 mV

Conventional Membrane
High operation cost and high power
consumption due to feed pressure increasing
Frequent chemical cleaning required
Due to operation problem, it is required a
continuous monitoring
Membrane replacement required every two
months
Operation cost 3.7 $ / m³
Very affected with pH, especially in basic
and best effect only 3 – 4 pH value
Large different between surface charge from
+ 12 to – 20 mV
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Табл. 11 Параметри на пречистената вода
PARAMETERS

UNITS

Appearance
Odor
--pH at 25 ° C
--Conductivity at 25 °C
--Total Suspended Solids (TSS)
µS/cm
Total Dissolve Solids at 180 °C (TDS)
mg/l
Chloride (C17)
mg/l
Sulphate (SO4²)
mg/l
Calcium (Ca)
mg/l
Magnesium (Mg)
mg/l
Total Hardness as (CaCO3)
mg/l
Total Alkalinity to pH 4.4
mg/l
Bicarbonate (HCO3)
mg/l
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
mg/l
5 days at 20 °C
Chemical Oxygen Demand (COD)
mg/l
Boron
mg/l
Phosphate as (PO4³)
mg/l
Free Residual Chlorine (CI 2)
mg/l
Turbidity
NTU
Silt
mg/l
METALS (ATOMIC ABSORPTION SPECTOMETRY)
Sodium (Na)
mg/l
Potassium (K)
mg/l
Iron (Fe)
mg/l
Copper (Cu)
mg/l
Manganese (Mn)
mg/l
Zinc (Zn)
mg/l
Lead (Pb)
mg/l
Chromium (Cr)
mg/l

Results
Clear
Normal
7.2
211
LT 1
119
35.4
LT 2
20.4
0.97
54.8
42
51.2
LT 1
2
0.4
LT 0.3
LT 0.05
1.40
LT 5
17.2
0.70
LT 0.01
LT 0.01
0.05
LT 0.01
LT 0.01
LT 0.01
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ДИСКУСИЯ И ИЗВОДИ
Коагулация и утаяване
Главната роля на ускорителя (the booster) на действието на PAC е да се повиши неговата
ефективност чрез неутрализиране на негативните товари на замърсителите съдържащи се
в отпадъчните води от керамичната промишленост. Нашите изследвания показаха, че
малки дози на органичен полиамин осигуряват силен катионен ефект достигащ 100,000
mg/Mole.
Приложението на поли амина позволява редуциране консумацията на PAC и ниски нива на
генерираната утайка. Едновременно с това бяха констатирани положителни ефекти по
отношение качествата на пречистената вода, както и понижена чуствителност при
промяна на температурата и pH в сравнение с традиционните процеси. Добавка на
полиамина позволява редукция на дозата на PAC от 350 mg/l до 270 mg/l, при ефект на
снижение на мътността от 99.8%.
Заместването на пропилерния смесител със стatичен позволява да се повиши
ефективността на смесване на химикалите с водата и намалява консумацията на
химикалите с около 20 – 25 %, както и значително редуцира времето на престой в
смесителя до 1 sec.
Повечето от традиционните утаители се базират на конструкция при която суровата вода
се подвежда към дъното на реактора и се насочва към коагулационната камера. Този
процес е приложим при водни системи с ниска мътност.
В случай на висока мътност на обработваната вода (22000 NTU) е необходимо да бъде
използван високо ефективен коагулант. Едновременно с това обаче, трябва да се има
пред вид че при утаяване на големи количества фина суспендирана маса в резултат на
гравитационни сили и ниските хидравлични скорости настъпва задръстване на входния
тръбопровод и терминира цялостния процес.
По тази причина реактора бе модифициран по такъв начин да може да работи без
непрекъснат мониторинг. Figure (7-5) показва тези промени, свързани с подаване на
суровата вода през централен тръбопровод към механичн щит в нискодяща посока.
Флокулационната клетка е разделена на две части: първата е с цилиндрична форма за
редуциране на турбулентността, а втората за предотвратяване дифузията на суровата
вода. Ползата от този подход се състои в предотвратяване утаяването на коагулирания
материал във входния тръбопровод, редукция на времето на сепарация под 3 минути и
получаването на супернатант с отлични параметри на захранваща вода към мембранните
модули. Експериментите в промишлени условия показаха, че модификацията на утаителя
позволяват да бъде отстранена 99.8% от съспендираната материя.
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Мембранни процеси (UF, RO)
В схемата на пречистване на отпадъчните води от керамичната промишленост след
процесите на утаяване следва конвенционалната UF с размер на порите на мембраните
над 0.01μm. В работни условия бе установено, че мембраната бързо се контаминира със
слой от отложения. Получените резултати показаха, че това се дължи на естеството на
мембранния материал (polyethansulfone), характеризиращ се със слабо негативен товар
привличащ позитивно натоварените частици получени след хидролизата на
полиалуминиевия хлорид, CaCO3, Fe CO3 и CaSO4. Опитите за решаване на този проблем
чрез ежедневно химическо почистване на мембраната бяха свързани със съкращаване на
технологичния живот на мембраните до 2 месеца. В тази ситуация бе разработена нова
техника за мембранно пречистване на води характеризиращи се с високи нива на
суспендирани вещества (TSS), преди насочването им за обезсоляване към процеса
обратна осмоза (RO).
За целите на промишленият експеримент бе използвана микрофилтрационна –
улрафилтрационна техника (MUF) техника. При прилагането на новата MUF техника, бе
използвана мембрана с размер на порите 0. 1μm и промяна на посоката на водата в
работен режим и ори обратната промивка. В работен режим входната вода се насочва от
външната към вътрешната част на мембраната, а в периода на обратно промиване - по
посока от вътрешната към външната стена на мембраната. По тези режими бе установено,
че с обратната промивка лесно се отстранява временно формирания фаулинг.
Едновременно с това към външната част на мембраната се подава непрекъснат въздух за
елиминиране на отложенията (фаулинг филм) формирани в работния период.
Доказано бе, че използването на MUF техниката е икономически изгодно решение при
продукцията на вода с параметри позволяващи рециклирането й в някои производства на
керамичната промишленост (NTU<10). Чрез прилагане на този процес бе успешно
контролиран мембранния фаулинг и значително увеличен технологичния живот на
мембраните (от 65 дни за конвенционалната UF мембрана, до над 1000 дни при MUF
мембрана).
В хода на изпълнение на задачите на дисертационния труд, бе наблюдавано поведението
на конвенционални полиамидни RO мембрани, използвани при обезсоляването на
отпадъчни води от керамичната промишленост. Установено бе, че използването на
Polyamid RO е свързано със значителен фаулинг на мембраните, като причина за това са
негативно натоварените RO мембрани, които електростатично привличат положително
натоварени йони (Ca 2+, Fe 3+, Mg 2+, Al 3+), както и фини частици с органичен и
неорганичен характер получени след процесите на коагулация/ MUF. Тези ефекти са
причина за проблемите в експлоатацията на конвенционалните мембрани при процесите
на обезсоляване на промишлени води в индустриалните зони на Ras Al Khaiman (UAE),
съдържащи органични вещества и такива йони като Ca 2+, Fe 3+, Mg 2+, Al 3+. Фаулинг
ефектите на конвенционалните полиамидни мембрани могат да бъдат обяснени чрез
получените от нас данни за негативния товар на мембраните от - 5 до - 21mV при рН 4 10.
Доказано бе чрез микро снимки, че получения фаулинг слой запушва фините пори на RO
мембраните. За решаване на проблема, бе експериментирано с т. нар. ниско задръстващи
се мембрани (Somicon Low Fouling Membrane, SLFM). Характеризиращи се с неутрален
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товар и повишена хидрофилност, които са с минимални електростатични отклонения
върху мембранната повърхност. Тези мембрани могат да оперират при използването на
кисели и алкални отпадъчни води запазвайки неутралността си в широк pH диапазон (рН
3-10). Чрез използването на SLFM, бе осигурена висока производителност на мембраните в
рамките на продължителни филтроцикли (>1000 дни), което съществено подобрява
икономиката на процеса.

Приноси
•

Оптимизиран е коагулационния процес при третиране на отпадъчни води от
керамична промишленост, чрез добавяне на ускорител на коагулацията
(полиаминен Booster) и е доказан в промишлени условия синергетичния ефект от
действието на основния коагулант и полиамина.

•

Предложен и реализиран е в промишлени условия статичен миксер за смесване на
коагулант/ускорител (Booster) с много кратко време на престой (под 1s).
Проектните изчисления са част от дисертационната работа

•

Предложена и осъществена в промишлени условия е нова конструкция утаител, в
който е преодоляно задръстването във входния тръбопровод. Проектните
изчисления са част от дисертационната работа

•

Предложена и осъществена в промишлени условия е смяна на конвенционална UF
с MUF система. Доказано е, че този подход води до понижен фаулинг на
мембраните, както и повишена производителност и значително по-дълъг
технологичен живот на MUF мембраните

•

Предложена и осъществена в промишлени условия е смяна на конвенционална RO
мембрани с SLFM мембрани. Използването им е свързано с понижен фаулинг, с
повишена производителност и повишен технологичен живот на RO мембраните

•

Като цяло са решени основните проблеми при кондициониране на отпадъчни води
от керамична промишленост, води характеризиращи се с изключително високи
нива по суспендирани вещества (TSS > 22 000 NTU), с повишено съдържание на
органични вещества (в колоидно и разтворено състояние) и комплексен
неорганичен състав (Ca 2+, Fe 3+, Mg 2+, Al 3+). Прилагането на горепосочените
иновационни решения при обработването на тези води позволява довеждането им
до кондиция позволяваща повторно използване в редица керамични производства
и като захранваща вода при процесите на обезсоляване с обратна осмоза.
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