
Пречистване на отпадъчни води  
От продукти до системи и технологични решения 



Продукти и системи за биологично пречистване 

Техногии Системи Под-системи  Продукти 

•  ICEAS 

•  Bio-loop 

•  Bio Cube  

•  Повторно използване 

•  Енергийна гаранция 

•  Решения с помпи, 
миксери, аерация и 
измервателни прибори 

•  OSCAR 

•  Пълно обслужване 

•  Въздуходувки 

•  Енергийна гаранция 
 

•  Миксери и Аерация 
Ноу-Хау за 
проектиране и 
приложение на 
биобасейни тип 
“писта”(карусел).  

•  Енергийна гаранция 

 

•  Помпи 

•  Потопяеми миксери 

•  Вертикални миксери 

•  Аерация  

•  Решения с изваж-   
даеми решетки 

•  Енергийна гаранция 

 



Икономика на притежанието на аерационна 
система 

 
Аерационната система представлява 1-2% от 
разходите за построяване на нова пречиствателна 
станция. 

 
Обаче системата е отговорна за приблизително  

50% от разходите на енергия консумирана от 
станцията. 
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Общ преглед на продукти 
за аерация 
ПЛОВДИВ – 01 Декември 2015 

4 



Доставя системи за дифузна аерация и 
биологично пречистване за 
пречиствателни станции за битови  
и индустриални отпадъчни води  



Продукти на Sanitaire 
Широка гама от фино-мехурчестта 
дифузна аерация 

•  Керамични дифузори 
за приложения 
изискващи устойчивост 
на корозия 

 

 
Серия “Gold” за висока ефективност 

•  Серия “Silver” Мембранни 
дискови дифузори за 
стандартни приложения или 
такива с ниско налягане 



Фино-Мехурчеста Аерация 

Осигурява по-висока ефективност на 
трансфер на кислород вследствие 
на: 

 
• Увеличена повърхност на малките 
мехурчета 

• По-добро разпределение през 
дифузора 

• Ефективно разбъркване с малко 
енергия 
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Фино-мехурчеста аерация –  
Мембранни дифузори 

Мембрана Silver Series II  
•  Висок клас EPDM Silver Series 
•  Подобрена равномерност 

OTE (5 - 10% над обикновен 
мембранен диск) 

 
•  Очакван живот:  
- Битови 10 - 12 години 
- Индустриални 2 - 5 години 

 

8 



Решетка на фино-мехурчестата аерационна 
система 
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Въздухоразпределител 

Фиксирана връзка 

  Спусък 

Тръба за изпускане 
на конденза 

Главен рзапределител 



Дифузор серия Gold на Sanitaire 

Най-висок SOTE 
Загуби на напор – подобни 
на дисковите дифузори 
Най-висок SAE (Стандартна 
ефективност на аерацията) 
Модулната конструкция 
намалява времето за 
монтаж 
Подмяна на мембраната на 
место 
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Лесен Монтаж 
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Високо якостна 
Полиуретанова 
мембрана 

Напълно сглобени модули 
Значително намалява разходите за монтаж 
Налични дължини 230cm, 150cm and 70cm 

Доставя се напълно 
сглобена единица 

Доказали се 
компоненти 
еднакви с тези за 
дисковите системи  

Надеждно крайно уплътнение 



Грубо-мехурчеста дифузна аерация: 
Широколентови от неръждаема стомана  

  
  

Аерационна гама – допълващи продукти 

Механични аератори: 
Джет аератори 

 

Други продукти 



Джет аератори Flygt 
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Характеристики  на джет аераторите 

• Доказана незадръстваща се N-помпа 

• Ефекта на Вентури засмуква чист въздух 

• Лесна поддръжка – просто изваждане 

• Лесен/бърз монтаж 

• Солидната стойка намалява вибрациите 
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Съоръжение за изпитване 
на Аерации 
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Съоръжение	  на	  Sanitaire	  за	  изпитване	  на	  показатели 
- Най-съвременно и уникално тестово съоръжение което позволява разширено изпитване на 
показатели 

• В експлоатация от Май 2010 
• Рамери на сградата:  18 x 12,5 x 10 m високо 
• Обем на басейна:  2250 m3 
• Време за пълнене:  2.5 часа 
• Време за източване:  45 минути 
• Въздуходувка 1:  22,5 kW PD въздуходувка 
• Въздуходувка 2:  50 kW винтова 
• 14 Спусъка 
• 19 дифузора на спусък 
• АвтоматизиранаSCADA система 

•  Тестовото съоръжение включва:  
•  Басейн 
•  Спусъци към аерация и упр. кранове 
•  Аерационни решетки 
•  Управляваща станция и лаборатория 
•  Помещение за въздуходувки 
•  Бойлер и топлообменник 
•  Съдове за смесване на натриев сулфид 
•  Сонди за разтворен кислород 
•  Измерватели на въздушния поток 
 
 
 

Тестовия	  танк	  служи	  основно	  за	  глобални	  вътрешни	  разработки	  и	  
акредитирано	  изпитване	  на	  показателите	  



Съоръжение за изпитване на показатели  
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Контролен център 

	  	  	  	  	  	  Въздуходувна	  

       Съд за смесване на 
       натриев сулфат 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Сонда	  за	  разтворен	  кислород	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Бойлер	  и	  топлообменник	  



Ефективност на 
Аеарацията 
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Консумация на енергия от типична ПСОВ 
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На аерационната система може да се 
причисли 50-75% от консумираната 

енергия от станцията 



Комбинирането на уникални продукти и 
възможности поставя нови стандарти 

Водеща гама миксери Водеща фино  
мехурчеста аерация 

Високо ниво CFD  
възможности 

Увеличен SAE 

Вътрешно познаване  
на технологията и  
възможности 

Собствено развитие на  
управляващите  
системи и уреди 

Изпълнение и управление  
на проекти и извършване  

на пуск на место 
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Как да постигнем висока ефективност на аерацията? 
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2. Проектиране на аерационна система 
3. Комбиниране на аерация и разбъркване 

4. Въздуходувки и управление 

1. Избор на технология за аерация 



Избор на технологоия за аерация 

0.5 – 1.2  
kg O2/kWh 

Механична 
 аерация 

Грубо мехурчеста 
 аерация 

Фино мехурчеста 
 аерация 

2.5 – 6.0  
kg O2/kWh 

0.7 – 2.0  
kg O2/kWh 

Увеличен  SAE 



Ефективност на фино мехурчеста аерация – 
Сравнение с други технологии 
                                    

Стандартни условия 
 
• Фино-мехурчеста(покрито дъно)        4.0 - 6.0  kgO2/kW-h 
• Фино-мехурчеста(спирален поток)  2.0 - 4.0 kgO2/kW-h 
• Джет аерация        0.8 - 1.5 kgO2/kW-h 
• Механични аератори      0.9 - 2.2 kgO2/kW-h 
• Грубо мехурчеста       0.5 - 2.0 kgO2/kW-h 
• Повърхностни аератори          1.1 - 2.1 kgO2/kW-h 

23 

Данни от ASCE WEF Практическо ръководство 8: Проектиране на 
градски пречиствателни станции за отпадъчни води. 



24 

Как да постигнем висока ефективност на аерацията? 
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2. Проектиране на аерационна система 
3. Комбиниране на аерация и разбъркване 

4. Въздуходувки и управление 

1. Избор на технология за аерация 



Висока ОТЕ (ефективност  
на  преноса на кислород) 

Ниски 
загуби на налягане 

Висока 
Ефективност на  
аерацията 

Голяма част от 
подадения 
кислород се 

пренася във водата 

Ниски загуби на 
налягане между 
въздуходувките и 
аерационната 
система 

Голямо количество 
кислород се 

пренася във водата 
за един kWh 

+ à 

Ефективност на аерацията за фино-
мехурчести системи 
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Ефект на покритието на дъното с дифузори и разстоянието 

< SOTE 

Не пълно покритие на дъното 
Интензивна точкова аерация 
Ефекта на “еърлифта” увеличава 
скороста на мехурчето 
Създава се спирален поток 

SOTE 

Пълно покритие на дъното 
Малък дебит за дифузор 
Равномерното разпределение 
създава по-малък спирален поток 
По-дълго контактно време на 

мехурчето 



Инсталация с  
ниска цена 

Инсталация със  
средна цена 

Инсталация с  
висока цена 

Необходим 
кислород 

1000 kg/h 1000 kg/h 1000 kg/h 

Покритие с 
дифузори 

10 % 15 % 20 % 

Ефективност на 
трансфера на 
кислород[SOTE] 

32 % 34.5 % 37 % 

Необходим дебит 10300 Nm3/h 9600 Nm3/h 9000 Nm3/h 

Оптимизиране на ефективността на пренос 
на кислород чрез плътност на дифузорите 



Спестяване на енергия с дифузори с 
висока плътност – пример с реален обект 
Проучването е проведено в Zuidhorn градска ПСОВ в 

северна Холандия 
 
Продължителен тест:  
•  1 година обследване на консумацията на енергия 
 
 Тест на изходящите газове:  
• Два дена тестове 

Дискова система Панелна система с 
висока плътност 

Тип Дискова система Панелна система 

Дифузори Sanitaire  
Silver Series II 

Santaire  
Gold Series 

Покритие с 
мембрани 

24 % 63 % 



Combining mixing and aeration  
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Потока трябва да е достатъчен за да  
преодолее загубите причинени от аерацията 

Минимизира местните загуби на енергия с 
оптимизация на разположението на миксери и аерация 

Оптимизиране контактното време на  
мехурчето във водата 

Оптимизираната комбинация от 
дизайн на аерация и миксери е 
жизненоважна за общата ефективност 



Спестяване на енергия чрез оптимизиране 
на аерация и разбъркване – пример с 
реален обект 

•  Реконструкция на станцията:  
•  Хидравликата беше оптимизирана с 

поставянето на водещи стени 
•  По-малки загуби на енергия 
•  По-малка мощност необхдима за 

миксерите 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Увеличения поток удължава контактното 
време на мехурчето, което води до 
подобрен трансфер на кислород 

Преди 
реконструкция 

След 
реконструкция 

Брой на 
необхдимите 
миксери 

4 x 4 = 16 броя 2 x 4 = 8 броя 

Консумирана 
мощност 

42 kW 21 kW 

Средна скорост на 
потока 

0.1 m/s 0.3 m/s 
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Как да постигнем висока ефективност на аерацията? 
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2. Проектиране на аерационна система 
3. Комбиниране на аерация и разбъркване 

4. Въздуходувки и управление 

1. Избор на технология за аерация 



Ефективна аерационна  
система 

Енерго ефективна 
 въздуходувка 

Оптимизирана управляваща  
система на технологията 

Намалява количеството 
на енергия за получаване 
на определно количество 

въздух 

Намалява количеството 
на необходимия въздух 

за получаване на 
определено количество 
пренесен кислород. 

Оптимизира нивото на 
кислород за постигане на  
необходимата степен на 

пречистване 

Постигане на напълно оптимизирана 
аерационна система 



Решения	  от	  Xylem	  
Продукти	  –	  Системи	  -‐	  Технология 

Управ
ление

	  на	  

възду
ходув

ки	  

Управ
ление

	  на	  	  

наляга
нето	  

Управ
ление

	  на	  	  

дебит
а	  възд

ух	  

Контр
ол	  на	  

	  

качест
вото	  н

а	  вода
та	  

Технология	  на	  
въздуходувки	  

30%	  

Технология	  на	  
аерация	  
30%	  

Управление	  на	  
процеса	  
15%	  

Технология	  
Дизайн	  на	  
аерацията	  

	  
	  
	  
	  

Управ
ление

	  на	  въ
зрастт

а	  

	  на	  ута
йката	  Устойч

иви	  оп
ераци

и	  

Потенциал	  за	  икономия	  на	  енергия	  

Регулиране	  и	  характеристики	  на	  процеса	  

Използвана	  енергия	  

Проверка	  на	  
въздухопровода	  

чрез	  STEP	  

Свързан	  с	  изискванията	  
към	  водата	  /процеса	  



 
Биологично пречистване 

XYLEM ICEAS  
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Обикновена пречиствателна станция за отпадъчни води 

Обработка на 
утайката 

Обезводняване 

Стабилизиране 
/ депониране 

X X

Вторично утаяване 

SBR Пречиствателна станция за отпадъчни води 

Биологично 
пречистване 

Аерация 

Механично 
пречистване 
Входно изпомпване 
Входни решетки 
Пясъкозадържатели 

Първично утаяване 



Обикновена 
станция с активна 

утайка 

SBR станция 

Входни 
съоръ-
жения 

Входни  
съоръ-
жения 

АУ 

ВУ 

SBR 1 

SBR 2 

SBR 3 

SBR 4 

Ползи 

30-50% по-малко площ 

По-малки строителни 
разходи 

По-малко машинно 
оборудване 

Намалена сложност на 
тръбопроводите 

Сравними изисквания - SBR към стандартни AУ  

РАУ 

ПУ 

ПУ ВУ 



Какво е ICEAS? 
•  Усъвършенствана SBR система  
•  Над 900 изградени по целия свят  
•     

 
 
 

 
–  Система с постоянно втичане 
–  Времево базирана система – лесно управление 
–  Декантер със стабилно задвижване, лесен за поддръжка 
–  Ефективна аерационна система 
–  Надежден технологичен процес 
–  Значително спестяване в строителни и експлоатационни разходи 



Входен поток 
минал през 
решетки 

Преградна 
стена 

Декантер 

Пред-реактна 
камера Главна 

камера 
Изходящ поток 

Чертеж на басейн ICEAS 

Дифузори 



ICEAS технология – фаза на 
реакцията 
 

Аерация в целия басейн  
Разбъркване по време на 
безкислородните периоди 
Пълния обем се използва за 
пречистване 



ICEAS Технология – фаза 
на утаяване 
 

Без аерация в пред-реактната зона,  
Без турбуленция в зоната на 
утаяване 
Максимална площ за утаяване 



ICEAS Технология – фаза на 
декантиране 
 



ICEAS 
Характеристики на процеса 

Постоянен поток 
Пред-реактна зона 
Буферна зона за утяване 
 



Надеждност на дизайна 

•  Оптимизиран технологичен проект 
за да отговаря на специфични 
изисквания 

•  Уникално подходящ за промени в 
потока и товарите 

•  Доказани характеристики 
•  Специфичен дизайн 
•  Проектиране по специфични 
товари 

•  Доказан опит в проекти със строги 
изисквания 

•  Възможност за разширение 
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Нормален поток- Нитр. Цикъл - 4 Ббасейна 

Часове 

0 2 4 

Blower 1

Blower 1

Blower 2

Blower 2
AerationAerationAerationAeration

Aeration

Decant Aeration Aeration Aeration Settle

Settle DecantAeration

Settle Decant

Settle Decant Aeration Aeration

Aeration Aeration

50% Аерация 

  Аерация   Аерация   Аерация 

  Аерация   Аерация   Аерация 

  Аерация   Аерация 

  Аерация   Аерация   Аерация 

Аера- 
ция 

Аера- 
ция Декантиране 

Декантиране 

Декантиране 

Декантиране 

Утаяване 

Утаяване 

Утаяване 

Утаяване 

Въздухо- 
дувка 1 

Въздухо- 
дувка 1 

Въздухо- 
дувка 2 

Въздухо- 
дувка 2 



Простота на управлението на ICEAS 

Лесен за работа 
• Просто управление базирано на време 
• Лесно за разбиране от операторите 

 
Добри показатели 
• Аерацията е винаги фиксиран % от цикъла 
• Няма влошаване на показателите при увеличен 
дебит 
• Хидравличен капацитет до 6 пъти дебита при сухо 
време 
 
Енергоефективен 
• Общи въздуходувки за двойка басейни 
• Оптимизирано управление на разтв. кислород 
• Няма изпомпване на РАУ 



Решения за пречистване на отпадъчни води 

•  Аерационно оборудване (Дифузори и въздуходувки) 
•  Миксери  (за Био N и P станции) 
•  Помпи за ИАУ 
•  Декантер за изходящия поток 
•  Оборудване за измерване и управление 
•  Софтуер и технологично управление (FDS & Plc) 
•  Гаранции на процеса 

Един доставчик 
Гарантирано качество 
 от Xylem 



•  Конструкция от корозионно устойчива 
неръждаема стомана 

•  Честотни преобразуватели позволяват 
различно време на декантиране 

•  Проектирани за специфичен 
хидравличен профил 

•  Подходящ дизайн за недопускане на 
плаващи 

•  Авариен преливник 

•  Няма задвижвани клапани  

 

Декантери 



Широка гама 
декантери 

Единичен 
декантер 1m to 

12m 

Двоен по 10m 
декантер в 
ПСОВ Кардиф 
Голям опит по 
целия свят в 

множество големи 
станции 



Предимства на ICEAS SBR 
Намалени инвестиционни разходи 
• Равно дъно, конструкция с общи стени 
• Малка заемана площ 
• Общи въздуходувки 

Намалени експлоатационни разходи 
• Високоефективна аерационна система 
• Няма изпомпване на РАУ 

Лесен за експлоатация 
• Просто управление на процеса 
• Лесен за поддръжка 
• Възможна работа само с един басейн 

Намален риск 
• Един доставчик - без недоразумения 

Доказана надеждна технология 
• По-стабилна пречистена вода с високо качество  

(10 BOD/ 10 SS/ 1 Amm/ 1 P/ 10 TN средно) 
• По-малко повлияван от промени в дебита и товара 
• Доказан хидравличен дизайн 
• По-добър дизайн на декантера 
• Доказан - 900+ станции по целия свят 



Let’s solve water 
(Нека да 
намерим 
решение за 
водата) 



Благодаря за вашето внимание! 

 

Въпроси? 
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