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ВЪВЕДЕНИЕ 

Меките повърхностни води, използвани за питейно-битови нужди, имат 

агресивно въздействие върху желязо и циментосъдържащите материали, от които са 

изградени транспортиращите ги водопроводни мрежи. Това се дължи на 

неспособността им да образуват естествени защитни слоеве от малко разтворими 

съединения по вътрешната повърхност на тръбите и съоръженията, които евентуално 

биха могли да забавят и дори да предотвратяват по-нататъшното им корозионно 

разрушаване [1]. 

Проблемът с агресивността на водата стои и пред Софийската водоснабдителна 

система [2,3], захранена с меките и ниско алкални води на язовирите „Искър“ и “Бели 

Искър”. Въздействието на язовирната вода се изразява в корозия на стоманените и 

чугунените водопроводи; корозия на армировката; корозия на стоманобетонните 

съоръжения, бетоновите и етернитовите водопроводи; разрушаване на циментовите 

покрития, предвидени за корозионна защита на новите чугунени тръби. Директните 

последствия са намаляване на експлоатационния живот, структурната цялост и 

хидравличната проводимост на тръбите и съоръженията; влошаване на 

органолептичните показатели на водата - мирис, привкус и мътност; риск за здравето 

на хората, вследствие повишени концентрации на желязо, цинк, олово, мед, алуминий, 

азбест и др.  

Подмяната на старата и амортизирана водопроводна мрежа с нови тръби от 

некорозиращи материали или тръби с корозионно устойчиви покрития ще реши 

проблема с агресивността на водата, но за целта са необходими големи и непосилни 

инвестиции в краткосрочен план. Подмяната на водопроводната мрежа с 1 % годишно, 

заложен в стратегията за развитие на ВиК инфраструктурата в гр. София [4], би отнело 

над 70 години за смяна на корозионно неусточивите тръби, което очевидно не е 

решение на проблема. С оглед текущата ситуация е необходимо да се вземат 

комплексни мерки, свързани както с увеличаване процента на подмяна, така и с 

удължаване живота на съществуващите тръби. Последното би могло да бъде 

постигнато в краткосрочен план чрез намаляване агресивността на водата посредством 

нейната стабилизационна обработка. 

Факт е, че в последните 30 години липсва всякаква активност  в научен и 

практически аспект, насочена към решаване на проблема с агресивността на питейната 

вода в София. Предвидената по проект стабилизационна обработка чрез варуване на 

водата от яз.”Искър” не се изпълнява, а изградените варови стопанства в 

пречиствателните станции за питейна вода (ПСПВ) – ПСПВ „Панчарево” и ПСПВ 

„Бистрица”, не функционират. От друга страна остава неаргументиран и начинът, по 

който е избран методът за обработка на водата с вар, залегнал в технологичните схеми 

на двете станции. Липсват данни за извършен сравнителен анализ относно неговата 
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ефективност и тази на други, известни в световната практика и успешно прилагани 

методи за намаляване на агресивността (корозионността) на водата.  

Световният опит в стабилизационната обработка на водата показва, че 

резултатите зависят от конкретни физикохимични характеристики на обработваните 

води. Поради голямото разнообразие в химичния състав на водите в отделните страни 

и региони, както и разнообразието от материали, влагани в изграждането на 

водопроводните мрежи, универсален метод за справяне с агресивността не може да 

бъде приложен. За всеки тип вода е необходимо да се търси индивидуален подход, 

съобразен с конкретните условия.  

Решаването на проблема с агресивността на водата би имало безспорен 

положителен ефект, изразяващ се в удължаване на експлоатационния живот на 

водопроводната мрежа, намаляване на текущите разходи по нейната поддръжка, както 

и подобряване качеството на питейната вода при крайния потребител. В тази връзка 

представлява теоретически и практически интерес изследването на агресивността на 

водата в Софийската водоснабдителна системата и избор на ефективен метод за 

нейната стабилизационна обработка. 

1 Глава ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

1.1 Проблемът с агресивността на питейната вода 

Последствията от агресивното въздействие на меките и ниско алкални питейни 

води върху водопроводните мрежи са доказан световен проблем, който създава риск за 

здравето на хората и причинява сериозни икономически загуби [1]. В тази връзка 

редица страни от Европа и Северна Америка са въвели строги законови и нормативни 

изисквания в областта на питейното водоснабдяване, които целят ограничаване на тези 

последствия чрез подходяща стабилизационна обработка на агресивните води.   

В България, близо 50% от общите водни количества подавани за обществено 

водоснабдяване са от повърхностни водоизточници с меки и ниско алкални води. За 

разкриване на потенциалните мащаби на проблема е важно да се отбележи, че близо 90 

% от уличната водопроводна мрежа в страната е изградена от корозионно-неустойчиви 

материали - етернит, стомана, чугун и поцинкована стомана [11], а над 90 % от 

вътрешно-сградните водопроводни инсталации и сградни водопроводни отклонения са 

от поцинкована стомана. Въпреки големия дял на меките и ниско алкални води, както 

и податливите на корозия материали, проблемът с агресивността на водата в България 

не е решен. 

Последствията от агресивността на вода, които се изразяват в чести аварии и 

висока степен на амортизация на водопроводите, както и вторично замърсяване на 

питейната вода с желязо, са характерни и за Софийската водоснабдителна система, 

която се захранва от язовирите „Искър“ и „Бели Искър“. Близо 79% (2647 km) от 

водопроводите във ВС „София“ са лесно податливи на корозия. От тях, най-голям 
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процент са стоманените водопроводи (35,6%), следвани от чугунените (29,2%) и 

етернитовите водопроводи (26,1%). Водопроводите от бетон и поцинкована стомана 

имат относително малък общ дял от под 9,1%. Важно е да се отбележи, че в тази 

статистка не са включени сградните водопроводни отклонения (СВО) и инсталации, 

масово изградени от поцинковани тръби.  

Предвид гореизложеното и очакваното постепенно влошаване на състоянието на 

водопроводната мрежа във ВС „София“, стабилизирането на водата става все по-

актуално решение за намаляване на нейната корозионност. Намаляването на корозията 

при стоманените и чугунените водопроводи ще увеличи техния експлоатационен 

живот, което ще даде възможност за приоритетна подмяна на най-тежко засегнатите и 

авариращи тръби от етернит и поцинкована стомана.  Като резултат от това се очаква 

съществено понижаване на аварийността на мрежата, както и загубите на вода в нея.  

1.2 Корозия във водоснабдителните системи  

Корозията във водоснабдителните системи, захранени от меки и ниско алкални 

води, е естествен и самопроизволно протичащ разрушителен процес. Най-

целесъобразен способ за намаляване на корозията при желязо и циментосъдържащите 

материали, в контекста на Софийската водоснабдителна система, е химичната 

обработка на водата. Чрез нея могат да бъдат създадени условия за формиране на 

естествено инхибиращи корозията химични съединения по вътрешната повърхност на 

тръбите, както и да бъде неутрализиран агресивния въглероден диоксид, причина за 

корозията на циментосъдържащите материали. 

1.3 Методи за оценка на агресивността (корозионността) на 

питейните води  

Оценката на агресивността (корозионността) на водата е сложна задача, която 

няма универсален метод за решаване. Това се дължи на комплексното влияние на 

множеството фактори, характеризиращи причините и механизма на проявление на 

корозионните процеси във водоснабдителните системи. 

За оценка на агресивността (корозионността) на питейната вода в Софийската 

водоснабдителна система е използван комбиниран подход с прилагане на директни 

методи (физическа инспекция, измерване скоростта на корозионния ток, измерване 

дълбочина на карбонизация и структурно-композиционен анализ) и индиректни методи 

(индекси на стабилност и експериментално определяне разтворимостта на CaCO3). 

Съвместното прилагане на директните и индиректните методи дава достатъчно пълна 

количествена и качествена оценка на агресивността, както и позволява  изясняването 

на евентуалните причини за степента на нейното въздействие върху различните 

материали. 
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1.4 Методи за стабилизационна обработка на меки и ниско алкални 

агресивни питейни води 

По света, успешно се прилагат различни методи за стабилизационна обработка на 

меки и ниско алкални агресивни питейни води [1,7,46]. Предвид множеството фактори, 

влияещи върху корозионните процеси, както и различията в химичния състав на 

отделните води, не може да бъде приложен универсален метод за химична обработка. 

Това налага проблемът да бъде разглеждан индивидуално, за конкретен тип вода и 

материал.  

Най-общо, методите за стабилизационна обработка могат да бъдат групирани в 

три категории: 

 Повишаване на рH и алкалността с добавяне на алкализиращи реагенти 

или филтрация през алкална среда; 

Методите за повишаване на pH и алкалността на меките и ниско алкални 

питейни води са добре проучени и ефективни за стабилизационна обработка. Опитът 

от тяхното прилагане дава резултат най-вече по отношение намаляването на корозията 

и разтворимостта на оловните, медните и циментосъдържащите материали във 

водопроводните мрежи.  Що се отнася до намаляването на корозията при материали, 

съдържащи желязо (стомана, чугун и поцинкована стомана), световният опит не дава 

еднозначна положителна оценка за тяхната ефективност. Тя следва да бъде оценена 

след провеждане на експериментални изследвания с използване на  конкретен тип 

вода.  

 Реминерализационни методи с добавяне на алкализиращ и подкиселяващ 

реагент за повишаване алкалността и буферния капацитет на водата; 

Реминерализацията на водата е универсален метод за стабилизационна обработка 

на меки и ниско минерализирани питейни води.  Повишаването на твърдостта и 

алкалността на водата е ефективен начин за намаляване на корозията и разтворимостта 

на желязо и циментосъдържащите материали.  Реминерализацията на водата не се 

препоръчва при наличие на медни материали във водопроводните мрежи, тъй като 

повишаването на алкалността увеличава тяхната разтворимост и скорост на корозия. 

При всички случаи, реминерализацията усложнява технологията на пречистване и 

повишава експлоатационните разходи за обработка на водата. 

 Добавяне на инхибитори на корозия. 

Най-широко използвани за стабилизационна обработка на водата инхибитори на 

корозия са  Na2SiO3 (натриев силикат – „водно стъкло“), както и инхибитори на 

фосфатна основа: фосфорната киселина H3PO4; едноосновен натриев фосфат 

(NaH2PO4); дву-основен натриев фосфат (Na2HPO4) и три-основен натриев фосфат 

(Na3PO4); натриев триполифосфат (Na5P3O10); натриев хексаметафосфат (Na6P6O18); 

цинков ортофосфат (Zn3(PO4)2) и др. . 
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Добавянето на натриев силикат е ефективен метод за намаляване на корозията на 

оловните и медните материали и на съдържанието на олово, мед и желязо във водата. 

Ефективността на метода върху намаляването на корозията на желязосъдържащите 

материали е противоречива, а влиянието му върху корозията на цимент съдържащите 

материали е недобре проучена.  

Добавянето на фосфатните инхибитори е широко прилаган ефективен метод за 

намаляване на корозията и разтворимостта на оловни и медни материали във 

водопроводните мрежи. Поради ограничения брой изследвания и противоречивостта 

на получените от тях резултати,  влиянието на фосфатните инхибитори върху 

корозията на желязо и циментосъдържащите материали може да бъде определено 

единствено след провеждане на експериментални изследвания за конкретен тип вода и 

материал. 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Цел на дисертационния труд 

 

Проучване, избор и внедряване на технико-икономически обоснован метод за 

стабилизационна обработка на водата в Софийската водоснабдителна система 

 

Задачи на дисертационния труд 

 Изследване и оценка на степента на агресивност на питейната вода в 

Софийската водоснабдителна система, посредством директни и индиректни 

методи;  

 Сравнителна оценка на ефективността на методите за стабилизационна 

обработка на водата (повишаване на pH и алкалността, реминерализация и 

добавяне на инхибитори на корозия) за намаляване на корозията на стомана и 

чугун чрез лабораторни изследвания в статични условия 

 Изграждане на инсталация за корозионни изследвания за оценка на 

ефективността на избрания на база лабораторните изследвания метод за 

обработка на водата в динамични (полу-производствени) условия; 

 Изследване в полу-производствени условия на препоръчания, в резултат от 

лабораторните изследвания, метод за стабилизиране на водата и оптимизиране 

на неговите технологични характеристики; 

 Технико-икономическа оценка на предлагания метод за стабилизационна 

обработка на питейната вода в Софийската водоснабдителна система. 
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2 Глава ОЦЕНКА НА АГРЕСИВНОСТТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В 

СОФИЯ 

Подбраните от автора методи за оценка третират проблема от гледна точка на 

степента на агресивното въздействие на водата и последствията от него, като го 

обхващат във възможно най-голяма пълнота и съобразно конкретните условия, 

възможности и време за изпълнение на задачата. 

Агресивността (корозионността) на питейната вода в София е причина за 

повишените концентрации на желязо в нея, които за периода 2013г. – 2016г. формират 

близо 53% от общо регистрираните отклонения в качеството на водата във 

водоснабдителна система. От тях близо 79% от пробите с отклонения са регистрирани 

във водопроводната мрежа, захранена само от яз. „Искър“. Вследствие на корозията, 

водата в сградните инсталации от поцинкована стомана често е с метален вкус, жълто-

червеникаво оцветяване и с концентрация на желязо много над нормативните 

ограничения от 200 µg/L, което я прави негодна за консумация, ако не бъде 

продължително източена. 

Установява се, че стойностите на индексите на агресивност на водата от яз. 

„Бели Искър“ и яз. „Искър“ са относително постоянни и имат незначително изменение 

през годините, както следва: за яз.“Искър“ - LSI= -1,70; LI=0,68; RSI=10,70; PSI=22,70 

и AI=8,70, за яз. „Бели Искър“ - LSI= -3,45; LI=0,15; RSI=13,72; PSI=26,10 и AI=8,70.  

Получените стойности категоризират двата типа води като карбонатно агресивни, с по-

висока степен на агресивност на водата от яз.“Бели Искър“. Съгласно индекса на 

Ларсон-Сколд (LI) двата типа води имат много слаба тенденция за предизвикване на 

корозия при металите. 

По вътрешната повърхност на стоманените водопроводи, в цялата 

водоснабдителна система са налице интензивно протичащи корозионни процеси, 

продуктите на които формират локални образувания – „туберкули“. Корозията е от 

смесен вид (равномерна и локална) като за стоманата, която е в контакт с вода от 

яз.“Искър“ е преобладаващо равномерна, а за тази от яз.“Бели Искър“ е главно 

локална. Поради наличие на външна изолация не се наблюдават корозионни процеси 

по външната повърхност на стоманените тръби. 

Независимо от високата степен на карбонатна агресивност, циментовите 

покрития по вътрешната повърхност на чугунените водопроводи са без структурни 

нарушения, благодарение на което този вид тръби остават защитени от 

електрохимична корозия. Това не може да се каже за чугунените арматури, при които 

за вътрешна корозионна защита са използвани органични материали без особено 

защитно действие. 

Под влияние на карбонатната агресивност, етернитовите водопроводи се 

намират в много напреднала фаза на карбонизация, която при тръбите които са в 

контакт с вода от яз.“Бели Искър“ дори може да се приеме за приключила. 
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Данните от електрохимичните измервания на стоманени и чугунени моделни 

образци показват от 79% (при чугуна) до 71% (при стоманата) по-ниска скорост на 

корозия на образците, при контакта им с вода от яз.“Бели Искър“, в сравнение при 

контакта им с вода от яз.“Искър“. Установената зависимост се отдава на разликата в 

електропроводимостта на двата типа води. 

С цел допълнително сравняване на степента на агресивност (корозионност) на 

водите от яз. „Искър“ и яз.“Бели Искър“, в т.2.3. са извършени анализи на 

продължителността на живот и аварийността на водопроводната мрежа във ВС 

„София“.  

2.3 Живот и аварийност на водопроводна мрежа  

Малката разлика в среднотежестния период на експлоатация (табл.2-5) и 

данните за модула на аварийност (табл.2-6) позволяват да бъде направено сравнение с 

висока степен на достоверност за влиянието на двата тип вода върху техническото 

състояние на водопроводите във ВС „София“. При сравнението се установява, че 

високопланинската вода оказва по-неблагоприятно влияние върху експлоатационното 

състояние на стоманата и етернита спрямо водата от яз. „Искър“. Последното 

потвърждава резултатите от физическата инспекция на етернитовите водопроводи, 

както и показва, че независимо от по-ниския корозионен ток (т.2.2.2.2) на образците в 

контакт с водата от яз.“Бели Искър“, тя има по-висока степен на корозионност  върху 

стоманените водопроводи в сравнение с водата от яз.“Искър“. В този случай по-

високата степен на корозионност се определя не от големината на корозионния ток, а 

от вида на повърхностните разрушения.  

Полезният експлоатационен живот на водопроводната мрежа, която транспортира 

вода от яз.“Искър“ може и е необходимо да бъде увеличен с прилагане на 

стабилизационна обработка. Методът за обработка следва да осигурява приоритетна 

защита на желязосъдържащите материали (стомана и чугун) и да има положително 

влияние върху карбонатното равновесие на водата с оглед корозията на етернита.  

Предвид тежкото експлоатационно състояние на водопроводната мрежа, която се 

захранва от яз.“Бели Искър“, прилагането на обработка за нейната стабилизация е 

закъсняло и нецелесъобразно решение. В този случай, за намаляване икономическите 

загуби следва да се премине към спешна подмяна на амортизираните водопроводи с 

нови, корозионноустойчиви такива. За удължаване живота на довеждащите стоманени 

водопроводи е препоръчително прилагането на  активен метод за защита, в т.ч. 

катодна, анодна или друг вид защита. 
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3 Глава ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СТАТИЧНИ УСЛОВИЯ 

3.1 Корозионни изпитвания на моделни образци с гравиметричен (тегловен) 

метод 

Оценката на инхибиращия ефект на корозия е извършена след стабилизационна 

обработка на питейната вода от сградната водопроводна инсталация на УАСГ, чрез 

познатите в световната практика методи:  

o Повишаване на pH и алкалността с добавяне на алкализиращи реагенти -   

хидратна вар (Ca(OH)2), сода (Na2CO3), натриева основа (NaOH) и насищане 

на водата с  мрамор и варовик (CaCO3); 

o Добавяне на инхибитори на корозия -  водно стъкло (Na2SiO3 ) и Na2HPO4; 

o Реминерализация с добавяне на на: 

- въглероден диоксид (CO2( газ))  и хидратна вар (Ca(OH)2); 

- въглероден диоксид (CO2 (газ))  и сода (Na2CO3); 

- въглероден диоксид (CO2 (газ))  и водно стъкло (Na2SiO3 ).  

Опитите са извършени съгласно стандартна методология ASTM Standard G31 

"Standard Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals" в 

ерленмайерови колби с обем 500 ml. Продължителността на всяка серия корозионни 

изпитвания е 10 дни.  

 Инхибиращият ефект на корозия (W) е изчислен след определяне на дълбочинния 

показател на корозия (П). W и П се изчисляват по формули 16 и 17:  

 

, 

 

 

където:  П е дълбочинен показател (скорост) на корозия, [mm/y];  

Δm е загуба на тегло на образеца, [g];  

ρ е обемна плътност на материала, [kg/m
3
];  

S е активна площ на образеца, [mm
2
];  

T е времетраене на изследването, [h].  

 

 

където: W е инхибиращ ефект на корозия, [%];  

П0 е дълбочинен показател на корозия на образец в необработена среда, 

[mm/y];  

П е дълбочинен показател на корозия на образец в обработена среда, [mm/y]. 

Резултатите от проведените корозионни изпитвания са представени в таблици от 

3-1 до 3-6 и фигури 3-6 и 3.7 

 

 

4m.8,76.10
П   ,     (16)

S
ρ. .T

100




ОП -П
W=   .100,       (17)

П
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Табл. 3-1  Инхибиращ ефект на корозия при стабилизационна обработка на водата 

чрез повишаване на pH и алкалността с CaCO3, Ca(OH)2 и Na2CO3. 

 

Табл. 3-2 Инхибиращ ефект на корозия при стабилизационна обработка на водата 

чрез повишаване на pH и алкалността с NaOH. 

Вид на реагента pH на 

водата 

- 

П 

стомана, 

mm/y 

П 

чугун 

mm/y 

W 

стомана,  

% 

W 

 чугун, 

 % 

Необработена вода 7,56 0,36 0,47 0,00 0,00 

 

NaOH 

 

8,64 0,38 0,53 -5,91 -12,07 

8,97 0,37 0,55 -2,03 -16,73 

9,24 0,38 0,56 -5,19 -18,78 

Повишаването на pH и алкалността на водата с добавяне на алкализиращи 

реагенти (Ca(OH)2, Na2CO3, NaOH и CaCO3) увеличава скоростта на корозия, съответно 

с до 28% при стоманата и с до 49% при чугуна. Най-голямо увеличение се регистрира 

при обработката с  Na2CO3, когато pH на водата е около 9,3. Най-ниска отрицателна 

стойност на инхибиращия ефект, и при двата материала, се установява при насищане 

на водата с CaCO3 (мрамор), като е съответно -4,2% при стоманата и -7,9% при чугуна. 

 

Табл. 3-3 Инхибиращ ефект на корозия при стабилизационна обработка на водата с 

Na2SiO3 (водно стъкло). 

Вид на 

реагента 

 

Конц. 

SiO3
2-

 

mg/L 

pH на 

водата 

- 

П 

стомана, 

mm/y 

П 

чугун, 

mm/y 

W 

стомана,  

% 

W 

 чугун, 

 % 

Необр.вода 5,2 7,56 0,36 0,47 0,00 0,00 

 

Na2SiO3 

6,2 8,11 0,41 0,49 -14,82 -5,27 

8,2 8,63 0,39 0,50 -8,30 -7,32 

12,2 9,30 0,35 0,56 2,52 -19,46 

 

Вид на реагента pH на 

водата 

- 

П 

стомана, 

mm/y 

П 

чугун, 

mm/y 

W 

стомана, 

% 

W 

чугун, 

% 

Необработена вода 7,52 0,34 0,44 0,00 0,00 

CaCO3 (мрамор) 8,77 0,36 0,47 -4,19 -7,98 

CaCO3 (варовик) 8,88 0,39 0,52 -12,90 -18,73 

 

Ca(OH)2  

8,68 0,38 0,49 -9,75 -12,69 

9,00 0,41 0,56 -18,46 -26,75 

9,36 0,40 0,57 -17,38 -28,90 

 

Na2CO3  

  

8,66 0,39 0,51 -14,21 -15,81 

9,03 0,37 0,53 -9,14 -20,42 

9,30 0,44 0,66 -28,15 -49,26 
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Табл. 3-4 Инхибиращ ефект на корозия при стабилизационна обработка на водата с  

Na2HPO4 - фосфатен инхибитор. 

Добавянето на инхибитори (Na2SiO3 и Na2HPO4) увеличава скоростта на корозия 

и при двата материала от 5% до 19%. Най-голямото увеличение е при чугуна след 

използване на водно стъкло с концентрация на силикати  12,2 mg/L и pH на водата 9,3. 

Табл. 3-5  Инхибиращ ефект на корозия при стабилизационна обработка на водата 

чрез реминерализация с Na2SiO3 и CO2. 

Реминерализацията с Na2SiO3 и CO2 увеличава скоростта на корозия на стомана и 

чугун от 15% до 61%. Най-отрицателна стойност на инхибиращия ефект има при 

чугуна, когато pH на водата е 7,11, а концентрация на силикати в нея е 85 mg/L. 

Формираните по повърхността на образците Fe-Si оксидни и хидроксидни съединения 

не притежават корозионнозащитни свойства. 

Табл. 3-6 Инхибиращ ефект на корозия при стабилизационна обработка на водата 

чрез реминерализация с Na2CO3 и CO2. 
 

Вид на 

реагента 

 

0,02N 

Na2CO3 

ml/L 

pH  

 

- 

Обща 

алк.  

meq/L 

БК 

 

mmol/L 

П 

стом. 

mm/y 

П 

чугун 

mm/y 

W 

стом. 

% 

W 

чугун 

% 

Необр. вода 0,00 7,46 0,50 0,14 0,33 0,44 0,00 0,00 

 

 

Na2CO3 

5,90 7,11 1,00 0,49 0,36 0,56 -8,94 -26,44 

11,80 7,13 1,50 0,87 0,34 0,47 -3,57 -6,42 

17,80 7,11 2,00 1,23 0,36 0,55 -9,55 -14,71 

30,00 7,10 3,00 1,60 0,35 0,61 -7,27 -38,43 

Реминерализацията с Na2CO3 и CO2 създава условия за формиране на FeCO3 

(сидерти), но той не придава защитни свойства на корозионните продукти,  а само 

повишава тяхната плътност. При всички проби се установява увеличаване на скоростта 

на корозия като най-голямо е при чугуна с 38,4%. ; 

 

 

 

Вид на 

реагента 

 

Конц. 

PO4
3-

 

mg/L 

pH 

водата 

- 

П 

стомана, 

mm/y 

П 

чугун, 

mm/y 

W 

стомана,  

% 

W 

 чугун, 

 % 

Необр. вода 0,1 7,56 0,36 0,47 0,00 0,00 

Na2HPO4 0,5 7,70 0,39 0,54 -7,24 -14,11 

Вид на 

реагента 

 

Конц. 

SiO3
2-

 

mg/L 

pH  

 

- 

Обща 

алк.  

meq/L 

БК 

 

mmol/L 

П 

стомана 

mm/y 

П 

чугун 

mm/y 

W 

стомана 

% 

W 

чугун 

% 

Необр.вода 5,0 7,46 0,55 0,14 0,44 0,51 0,00 0,00 

 

 

Na2SiO3 

20,0 7,09 0,90 0,65 0,51 0,62 -15,17 -21,23 

55,0 7,1 2,02 1,24 0,68 0,76 -52,66 -48,25 

85,0 7,11 3,04 1,58 0,62 0,82 -38,85 -60,83 

20,0 8,05 1,00 0,16 0,68 0,74 -53,11 -44,96 

55,0 8,00 2,01 0,62 0,61 0,71 -36,95 -38,24 

85,0 8,00 3,04 0,78 0,61 0,77 -36,34 -50,25 
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 Реминерализация с Ca(OH)2 и CO2 

Фиг. 3-6 Изменение на инхибиращия ефект на корозия на стоманени моделни 

образци, при стабилизационна обработка на водата чрез реминерализация с 

Ca(OH)2 и CO2. 

Фиг. 3-7 Изменение на инхибиращия ефект на корозия на чугунени моделни образци, 

при стабилизационна обработк а на водата чрез реминерализация с Ca(OH)2 и CO2. 
 

Реминерализация с Ca(OH)2 и CO2 (фиг.3-6 и 3-7) е единственият метод за 

стабилизационна обработка, който намалява скоростта на корозия при двата материала. 

Най-висока стойност на ефекта от 47,5% се достига при стоманата, когато 

концентрацията на калций и pH на водата са съответно: Ca≈57mg/L и pH≈7. В този 
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случай повърхността на стоманата се пасивира. При тези параметри на обработката се 

достига и до най-висок инхибиращ ефект при чугуна - 26,5%. При една и съща 

концентрация на калция, инхибиращият ефект намалява с увеличаване pH на водата.  И 

при двата материала се наблюдават колебания в инхибиращия ефект, който приема 

положителни и отрицателни стойности (от -35,1% до +11,1%), когато концентрацията 

на калций във водата е между 18 mg/L и 26 mg/L. 

Реминерализация с Ca(OH)2 и CO2 отслабва ефекта „червена вода“, т.е. 

разтворимостта на желязото във водата. Избистрянето на отработените разтвори е по-

видимо с повишаване буферния капацитет и съдържанието на калций.  

Количеството на допълнително внесенения калций не остава постоянно, а 

намалява в зависимост от pH на реминерализираната вода. Степента на изчерпване, 

респективно количеството на формирания CaCO3, се повишава с нарастване на pH и e 

най-високo при pH ≈ 9. 

3.2 Корозионни изпитвания на моделни образци с използване на електрохимичен 

метод (потенциодинамични измервания) 

Корозионните изпитвания чрез потенциодинамични измервания имат задачата да  

установят тенденцията на изменение на потенциала и големината на корозионния ток 

за стоманени образци в обработена и необработена вода. Основна цел на изпитванията 

е да се изясни механизма на корозионнозащитното действие на формираните 

повърхностни съединения при обработката на водата с вар и въглероден диоскид.     

Данните от проведените експерименти са представени на фигури 3-13, 3-14 и 3-15.   

Фиг. 3-13 Потенциодинамични криви на стоманен моделен образец при концентрация 

на Ca
2+

= 25 mg/L и pH на водата 7,10.  
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Фиг. 3-14 Потенциодинамични криви на стоманен моделен образец при концентрация 

на Ca
2+.

= 38 mg/L и pH на водата 7,15. 

Фиг. 3-15 Потенциодинамични криви на стоманен моделен образец при концентрация 

на Ca
2+.

= 57 mg/L и pH на водата 7,12. 

Обработка с вар и въглероден диоксид предизвиква изместване на потенциала на 

образците в отрицателна посока. Въз основа на отрицателната посока на изместване на 

потенциала и измерените стойности на катодния ток (лява част на кривите) може да се 

съди за забавяне на катодната реакция на електрохимичния процес. Корозионният ток 

(скоростта на корозията) при всички измервания бележи три и повече кратен спад за 

периода от 32 до 96 часа.  Изместването на потенциала и намаляването на корозионния 

ток най-вероятно се дължи на образувания продукт на корозията, който забавят 
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прехода на електрони от повърхността на метала към водата т.е. действа като катоден 

инхибитор.  

3.3 Експериментално определяне на разтворимостта на CaCO3 

Цел на изследването е да се определи степента на карбонатна агресивност при 

параметри на реминерализация, които осигуряват максимален инхибиращ ефект на 

корозия върху стомана и чугун.  

Опитите са проведени в затворени ерленмайерови колби с обем 500 ml и 

микронизиран (на прах) калциев карбонат.  

 С увеличаване на калция и pH, карбонатната агресивност на водата намалява от 

22% до 100% спрямо стойността й в необработена вода. Най-висок резултат, с нулева 

разтворимост на CaCO3, има пробата с начално съдържание на калций 25,6 mg/L и 

pH=8. Най-нисък, но все пак положителен (22%) ефект има при пробата с калций 16,8 

mg/L и pH=8.  Интересен резултат се получава при същата концентрация на калций, но 

pH=7,5. Тогава се установява 41% намалена карбонатна агресивност.    

Близо двойно увеличаване разтворимостта на CaCO3 имат пробите, в които 

реминерализираната вода е извършена при pH=7, което е под естествената стойност от 

7,3 в необработена вода. В този случай, концентрацията на калций не повлиява на 

силно завишената разтворимост на CaCO3. 

 Реминерализацията с вар и въглероден диоксид, при контрол на pH над 

естествената му стойност в необработената вода, води до намаляване на карбонатната 

агресивност с повишаване pH и калциевата твърдост на водата.  

Фиг. 3-20 Повишаване на калция (∆Ca
2+

),  в условия на реминерализация на водата с 

вар и въглероден диоксид. 
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За потвърждаване ефективността на реминерализацията с вар и въглероден 

диоксид и за определяне на оптималните параметри на обработката следва да бъдат 

проведени корозионни изпитвания в реални или близки до тях условия.  

 

4 Глава ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПОЛУПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛОВИЯ 

4.1 Корозионни изпитвания на моделни образци с гравиметричен (тегловен) 

метод в полупроизводствени условия 

Корозионните (тегловни) изпитвания в полупроизводствени условия на 

моделните образци имат за задача: 

 оценка на инхибиращия ефект на корозия на стомана и чугун след 

реминерализация с вар и въглероден диоксид, в условия близки до 

реалните; 

 изследване влиянието на дозата на варта и въглеродния диоксид върху 

скоростта на корозия. 

Целта на корозионните изпитвания в полупроизводствени условия е доказване на 

ефективността и определяне параметрите на реминерализационната обработка на 

водата от яз. “Искър“. 

4.1.1 Инсталация за корозионни изпитвания и стабилизационна обработка на 

водата 

Корозионните изпитвания са проведени в проточна инсталация (фиг.4-2) за 

корозионни изпитвания на моделни образци от различни материали,  в условия близки 

до реалните: непрекъснато опресняване на водата, постоянна температура, налягане и 

скорост на водата. Инхибиращият ефект на корозия е определен след сравняване на 

тегловните загуби между образците от стомана и сферографитен чугун, монтирани в 

секция с необработена и обработена вода. 

Капацитетът на инсталацията позволява едновременно изпитване на  32 бр. 

образци, разделени по равно в две секции, в които протича последователно 

необработена и обработена вода. Прикрепянето на образците е изпълнено чрез холдери 

с алуминиева основа на резба 1”. 

Реминерализацията на водата се извършва след преминаването й през първа 

секция чрез инжектиране на въглероден диоксид (газ) и наситен варов разтвор под 

налягане.  

Параметрите на стабилизационната обработка се следят индиректно чрез 

измерване в реално време на pH на изходa на инсталацията (втора секция с обработена 

вода). Инсталирана е WEB камера за следене на показателите от разстояние.   

Загубата в теглото на моделните образи, в обработена и необработена вода, се 

измерва едновременно през определен интервал от време (дни), с точност до ±0,5mg. 

На база получените данни се определя скоростта  и инхибиращия ефект на корозия за 

съответния период. Минималното време за изпитване е 10 дни. Максималният период 
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за изпитване варира в зависимост от достоверността на получените данни в хода на 

изследването.  

  

 

Фиг. 4-2 Инсталация за корозионни изпитвания и стабилизационна обработка на водата 
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4.1.3 Планиране на изследването 

Резултатите от лабораторните изследвания в статични условия показват, че 

максимален инхибиращ ефект на корозия и минимална карбонатна агресивност при 

различна концентрация на Ca
2+

 йони се постига чрез поддържане на стойността на pH в 

неутрална област (pH ≈ 7,50). Предвид установената зависимост и за постигане на 

заложената цел на изследването, в оптимални срокове, са проведени 7 серии 

корозионни изпитвания в периода 2015 г.  -  2017 г. Чрез отделните серии са получени 

данни за инхибиращия ефект и скоростта на корозия, както следва: 

 Серии от №1 до №4 - при съдържание на Ca
2+

 ≈ 14, 18, 22 и 29 mg/L и pH ≈ 

7,40; 

 Серия №5 - с използване на първоначална по-висока доза на варта и 

поддържане на последваща по-ниска такава. Дозите на варта са избрани с 

оглед на получените данни от серия 1 - 4; 

 Серия №6 - с поддържане на по-високо pH ≈ 8,3; 

 Серия №7 - с поддържане на pH ≈ 9 само с добавяне на вар. 

Данните от серия №7 служат за оценка на ефективността на предвидената 

стабилизационна обработка (само неутрализация) в двете ПСПВ - Бистрица и 

Панчарево.  

4.1.4 Резултати 

4.1.4.1 Серия №1 – Ca
2+

≈14 mg/L и  pH ≈ 7,55 

Фиг. 4-9 Скорост на корозия и инхибиращ ефект на корозия при стомана в серия №1 
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Фиг. 4-10 Скорост на корозия и инхибиращ ефект на корозия при чугун в серия №1 

Данните от изпитванията в серия №1 показват, че за общия изследван период, 

скоростта на корозия при стоманата намалява до 14%, а при чугуна до 16,7%. 

Инхибиращият ефект на корозия при стоманата е нестабилен и бележи обща тенденция 

за намаляване във времето, докато този при чугуна е стабилен със слаба тенденция за 

увеличаване.  

4.1.4.2 Серия №2 – Ca
2+

≈18 mg/L и  pH ≈ 7,31 

 Фиг. 4-14 Скорост и инхибиращ ефект на корозия при стомана в серия №2 



20 

 

Фиг. 4-15 Скорост и инхибиращ ефект на корозия при чугун в серия №2 

От представените данни на фигури 4-14 и 4-15 се вижда, че в рамките на 120 дни 

скоростта на корозия на стоманата намалява до 14,7%, а на чугуна до 49,5%. 

Инхибиращият ефект на корозия и при двата материала е нестабилен в 26-ти ден, което 

най-вероятно се дължи на допусната грешка в процедурата по снемане на 

корозионните продукти. Въпреки това, за целия период се установява ясна тенденция 

за увеличаване на инхибиращия ефект на корозия при чугуна и достигане до пределена 

стойност при стоманата.  

4.1.4.3 Серия №3 – Ca
2+

≈22,4 mg/L и  pH ≈ 7,31 

Фиг. 4-19 Скорост на корозия и инхибиращ ефект на корозия при стомана в серия №3 
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Фиг. 4-20 Скорост на корозия и инхибиращ ефект на корозия при чугун в серия №3 

Данните от корозионните изпитвания в Серия №3 показват, че за период от 90 

дни, скоростта на корозия на стоманата намалява до 43,7%, а на чугуна до 46,5%. И 

при двата материала има потенциал за увеличаване на инхибиращия ефект на корозия с 

времето.   

4.1.4.4 Серия №4 – Ca
2+

≈29 mg/L и  pH ≈ 7,40 

Фиг. 4-24 Скорост на корозия и инхибиращ ефект на корозия при стомана в серия №4 
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Фиг. 4-25 Скорост на корозия и инхибиращ ефект на корозия при чугун в серия №4 

Поместените във фигури 4-24 и 4-25 данни показват, че за 120 дни, скоростта на 

корозия на стоманата намалява до 51,4%, а на чугуна до 60,1%. Инхибиращият ефект 

на корозия при стоманата е нестабилен в периода между 40-ти и 80-ти ден. Това най-

вероятно се дължи на резките и краткотрайните изменения в качеството на 

необработената вода, наблюдавани в този период.  

Данните от корозионните изпитвания в серии от 1 до 4 доказват ефективността на 

реминерализацията на водата, в условия близки до реалните, по отношение намаляване 

скоростта на корозия при стоманата и чугуна. Същата се изменя правопропорционално 

със степента на реминерализация на водата. Обработка с вар и въглероден диоксид 

оказва влияние върху вида на формираните корозионни продукти и степента на 

повърхностно разрушение, която с повишаване на реминерализацията видимо 

намалява.  

При ниски концентрации на калций (14 и 18 mg/L), инхибиращият ефект на 

корозия при стоманата остава сравнително нисък (около 14,7%) и без съществен 

потенциал за увеличаване във времето. За разлика от стоманата, ниската степен на 

реминерализация на водата влияе осезаемо върху скоростта на корозия на чугуна, 

която се редуцира с 50% в рамките на 120 дни и с 79,6% за период от 10 години.   

С повишаване степента на реминерализация (Ca
2+

≈22 и 24 mg/L) и при двата 

материала се установява двойно намаляване (от 43% до 60,1%) на скоростта на корозия 

само за период от 90 до 120 дни.   

4.1.4.5 Серия №5 

Параметрите на реминерализационната обработка в серия №5 са избрани на база 

на установените зависимости в серии от 1 до 4. При избора им е търсено постигане и 
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поддържане на максимален инхибиращ ефект в най-кратък срок при минимален разход 

на реагенти.  За целта е избрана следната етапност на обработка: 

 Първи етап - поддържане на концентрацията на калций ≈ 29 mg/L и pH  ≈ 

7,40 за период от 20 дни; 

 Втори етап (след 20-ти ден) - поддържане на концентрацията на калций ≈ 

18 mg/L и pH  ≈ 7,40.  

Фиг. 4-29 Скорост на корозия и инхибиращ ефект на корозия при стомана в серия №5 

Фиг. 4-30 Скорост на корозия и инхибиращ ефект на корозия при чугун в серия №5 

Представените на фигури 4-29 и 4-30 данни показват, че за първите 20 дни, 

скоростта на корозия при стоманата намалява до 37,1%, а при чугуна до 35,0%. 

Получените стойности са близки до тези от Серия №4, извършени при подобни 

условия, което доказва надеждността на данните в експериментите. Вижда се, че 

въпреки намалената степен на реминерализация, след 20-тия ден, инхибиращият ефект 
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на корозия продължава да се увеличава и в 102-рия ден достига 52,6% при стоманата и 

56,6% при чугуна. Констатира се плавно нарастваща тенденция за увеличаване на 

инхибиращия ефект на корозия във времето и при двата материала.   

Фиг. 4-31 Моделни образци от серия №5 след 102 дневен контакт с - I) необработена 

вода; II) обработена вода 

От показаните на фигура 4-31 снимки може да се потвърди еднозначно 

положителното влияние на реминерализацията на водата върху степента на проявление 

на корозията при стомана и чугун. Вследствие на обработката, корозионните продукти, 

формирани по повърхността на образците имат видимо по-малък обем и са с 

характерен светъл оттенък, който се дължи на високото съдържание на CaCO3 и FeCO3 

в тях. И при двата материала се наблюдава значително намаляване на броя на 

формираните туберкули, под които нормално се образуват локални разрушения. При 

стоманата ясно се забелязват зони на пасивация, в които металната повърхност остава 

ненарушена.    

Получените данни в серия №5 доказват, че висок инхибиращ ефект на корозия 

при стоманата и чугуна може да се постигне и без да е необходимо да се поддържат 

постоянно високи дози на варта и въглеродения диоксид.  

4.1.4.6 Серия №6 – Ca
2+

≈18,5 mg/L и  pH ≈ 8,3 

Корозионните изпитвания в серия №6 имат за цел получаване на данни за 

инхибиращия ефект и скоростта на корозия на стоманата при поддържане на по-висока 

от доказаната най-ефективна стойност на pH. Концентрацията на калций в 

изследването е поддържана Ca
2+

≈18,5 mg/L, което позволява сравняване на резултатите 

с тези от Серия №2, при която pH e поддържано около 7,4.  
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Фиг. 4-34 Скорост на корозия и инхибиращ ефект на корозия при стомана в серия №6 

От данните на фигури 4-34 се вижда, че за 97 дни скоростта на корозия на 

стоманата намалява до 49,6% при вероятност да продължи да намалява с времето. 

Впечатление прави скоростта на корозия при необработените образци, която в 

сравнение с данните от предходните серии, остава относително висока. Това най-

вероятно се дължи на качеството на нестабилизираната вода, която при това 

съотношение на смесване не може да формира защитен слой с добри антикорозионни 

свойства.  

4.1.4.7 Серия №7 – Ca
2+

≈15,8 mg/L и  pH ≈ 9,0 

Корозионните изпитвания в серия №7 имат за задача получаване на данни за 

инхибиращия ефект и скоростта на корозия при стабилизационна обработка с добавяне 

само на алкализиращ реагент - вар. Целта им е определяне ефективността на заложения 

в двете ПСПВ – ПСПВ „Бистрица” и ПСПВ „Панчарево” метод за борба с 

агресивността на водата от яз.”Искър”. 

От представените на фигури 4-37 и 4-38 данни се вижда, че инхибиращият ефект 

на корозия при стоманата е силно нестабилен и без ясна тенденция в посоката на 

изменение. Същият, в 40-тия ден, приема отрицателна стойност от -6,1%, а за 90 дни 

достига до 10%. Инхибиращият ефект на корозия при чугуна е относително стабилен и 

бележи максимум от 20,2% в 90-ти ден.  
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Фиг. 4-37 Скорост на корозия и инхибиращ ефект на корозия при стомана в серия №7 

Фиг. 4-38 Скорост на корозия и инхибиращ ефект на корозия при чугун в серия №7 

Данните от корозионните изпитвания в серия №7 показват, че стабилизационната 

обработка само с добавяне на алкализиращ реагент не може да постигане висок 

инхибиращ ефект в краткосрочен план, което е от особено значение за своевременната 

защита на вече амортизираните и корозирали стоманени водопроводи. От 

технологична гледана точка ниският очакван процент на инхибиращия ефект в 

дългосрочен план не би довел до значително увеличаване на почти изчерпания 

експлоатационен живот на водопроводите, което към настоящия момент прави 

употребата на този метод за стабилизационна обработка нецелесъобразна.    



27 

 

4.1.5 Определяне оптималните параметрите на реминерализационната обработка 

на водата от яз. „Искър”. 

Параметрите на реминерализационната обработка на водата от яз. „Искър“ и 

очакваният инхибиращ ефект на корозия, след прилагането й в ПСПВ „Панчарево“ и 

ПСПВ „Бистрица“, са определени на база на получените в серии от 1 до 7 

математически модели на изменение на тегловните загуби на образците от стомана и 

сферографитен чугун. Надеждността на резултатите се гарантира от: 

 Високата достоверност на получените емпирични зависимости, за която 

свидетелства стойността на корелационния коефициент при всяка една от 

сериите (R
2
>0.99); 

 Възможността за сравняване на тегловните загуби на образците били в 

контакт с обработваната вода, с оглед поддържането на основните й 

параметри, които имат отношение към нейната ефективност (калций и pH), 

с относително  постоянни стойности. 

Очакваният инхибиращ ефект на корозия е изчислен след сравняване на  

тегловните загуби на образците от стомана и чугун в обработена вода спрямо тези в 

необработена вода от серия №7. Водата, подавана в инсталацията по време на серия 

№7, е изцяло от яз.”Искър”. 

На фигури 4-42 и 4-43 са представени графично, за едногодишен период, 

моделите на изменение на тегловните загуби на образци били в контакт с обработена 

вода при параметрите на стабилизационната обработка в серии от 1 до 7. В таблица 4-

8, на база на представените модели, са изчислени стойности за очаквания инхибиращ 

ефект на корозия за 1,2, 5 и 10 години.  

 Фиг. 4-42 Модели на изменение на тегловните загуби на стоманени образци, в 

стабилизирана вода, за период от 1 година.  
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Фиг. 4-43 Модели на изменение на тегловните загуби на чугунени образци, в 

стабилизирана вода, за период от 1 година. 

Табл. 4-8 Инхибиращ ефект на корозия след 1, 2, 5 и 10 години, при параметрите на 

обработената вода на серии от 1 до 7. 

Период, 

години 

Инхибиращ ефект на корозия -  W, % 

Серия 1 Серия 2  Серия 3  Серия 4 Серия 5  Серия 6  Серия 7  

ст. чуг. ст. чуг. ст. чуг. ст. чуг. ст. чуг. ст. чуг. ст. чуг. 

1 4,6 20,4 61,7 67,5 53,8 55,2 75,1 73,1 78,5 75,8 42,7  - 17,2 27,4 

2 8,4 24,9 68,6 74,0 59,7 59,8 81,1 78,6 83,7 80,9 49,0  - 20,5 30,6 

5 13,3 30,4 75,9 80,6 66,2 65,1 86,8 84,2 88,7 86,0 56,3  - 24,7 34,6 

10 16,8 34,3 80,3 84,4 70,5 68,7 90,0 87,4 91,5 88,9 61,2  - 27,7 37,5 

От представените на фигури 4-42, 4-43 и таблица 4-8 данни се вижда, че най-

висок инхибиращ ефект на корозия се постига, когато концентрацията на калций във 

водата е по-висока от 18 mg/L, а pH се поддържа около стойност 7,4. Използването на 

първоначална по-висока доза на реаганетите и поддържане на последваща по-ниска 

такава, какъвто е случая в серия №5, води не само до съкращаване на техния разход, но 

и до постигане по-висок инхибиращ ефект на корозия. Съпоставяйки резултатите от 

серия №2 с тези от серия №6 може да бъде направен изводът, че повишаването на pH 

(до 8,3), при една и съща концентрация на калций, води до намаляване ефективността 

на обработка по отношение на стоманата, което потвърждава изводите от 

лабораторните изследвания. И при двата материала се установява ниска ефективност 

на стабилизационната обработка при използване само на вар. 

 От данните в таблица 4-8 следва, че най-подходящи от технико-икономическа 

гледна точка параметри за реминерализационна обработка на водата от яз. „Искър“, 

при които в рамките на една година може да се постигне редуциране на скоростта на 
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корозия на стоманата до 78,5%, а на чугуна до 75,8%, са параметрите, използвани в 

серия №5, както следва: 

 Първи етап на обработката - поддържане на концентрацията на калций ≈ 

29 mg/L и pH  ≈ 7,40; 

 Втори етап на обработката - поддържане на концентрацията на калций ≈ 18 

mg/L и pH  ≈ 7,40.  

Предвид мащабите на водопроводната мрежа в гр. София и с цел осигуряване на 

достатъчен времеконтакт на водата с върешната повърхност на тръбите и 

съоръженията, нужен за формиране на необходимия корозионнозащитен слой, 

продължителността на първи етап на обработката е препоръчително да бъде няколко 

месеца.  

От данните в таблица 4-8 се вижда също, че при избраната етапност, 

инхибиращият ефект на корозия и при двата материала се повишава плавно, като за 10 

годишен период се очаква да достигне до стойности над 90%. На практика това 

означава, че корозионните процеси на желязосъдържащите материали почти спират. За 

елиминиране на грешката от екстраполацията на данните, при определяне 

икономическата ефективност от стабилизационната обработка ще се работи с 

едногодишните изчислени стойности на инхибиращия ефект. Последното не означава, 

че очакваният инхибращ ефект в дългосрочен план е непостижим или, че 

ефективността на стабилизационната обработка няма да бъде по-висока от приетата. 

4.2 Допълнителни изследвания 

4.2.1 Структурно-композиционен анализ на формираните корозионни 

продукти. 

Предмет на изследването е извършване на рентгеноструктурен анализ на  

корозионния слой, формиран по повърхността на моделни образци, използвани в серия 

№4 и №5. Целта е установяване на морфологията и елементния състав на 

повърхностния продукт, при който се постига най-висок инхибиращ ефект на корозия.   

Повърхностният корозионен слой на моделни образци от серия №4 и №5 се 

характеризира с: 

o видимо по-висока плътност и по-слабо изразен релеф при образците, били в 

контакт с реминерализирана вода, в сравнение с тези, били в контакт с 

необработена вода; 

o Относително висок масов процент на калций (10,4% при чугун и 4,67% при 

стомана), при образците били в контакт с обработена вода,  за сметка на 

тези, били в необработена вода (1,0% при чугуна и 1,28%), за първи етап на 

серия №5; 
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o Изравнени стойности на масовия процент на калций (от 2,40% до 2,90%) на 

образците били в контакт с обработена вода от серии №4 и №5, след 102-ри 

ден; 

o Отсъствие на калций при образците били в необработена вода, след 102 – ри 

ден. 

Извършеният структурно-композиционния анализ показва, че и при двата 

материала, реминерализационната обработка на водата води до изменение на вида и 

елементния състав на формирания повърхностен корозионен слой, който e видимо по-

плътен и с по-слабо изразен релеф, когато в него има калций.  Калцият успява да 

създаде добър корозионно защитен продукт, когато стойността на масовия му процент 

в повърхностния слой е около 2,5%.  Стойността на масовия процент не се влияе от 

предозирането на реагентите - вар и въглероден диоскид.   

4.2.2 Определяне степента на карбонизация на бетонови моделни образци. 

Съвместно с извършване на корозионните изпитвания на метални образци, в 

серии от 1 до 7 са проведени и изпитвания на бетонови моделни образци. Целта е 

определяне влиянието на реминерализационната обработка на водата върху степента 

на карбонизация на бетона.  

Получените данни от карбонатните изпитвания на бетонови образци не могат да 

бъдат меродавни за определяне влиянието на реминерализационната обработка на 

водата върху степента на карбонизация на бетона. Вероятна причина за това е ниската 

скорост на процесите на карбонизация и декалциране, която не може да бъде 

установена в рамките на изследваните периоди.  

 

На база получените данни е предложено обяснение на условията, при които 

може да се формира корозорионен продукт с най-добри защитни свойства. То е 

валидно при използване на реминерализация с вар и въглероден диоксид  като 

метод за защита от корозия на желязосъдъжащи материали във 

водоснабдителни системи, транспортиращи меки и нискоалкани води:  

1) Защитните свойства на корозионните продукти се обособяват в 

началния етап на реминерализационната обработка и са толкова по-

силно изразени, колкото по-голяма е първоначалната стойност на 

формирания в тях CaCO3 (калцит);  

2) Съдържанието на калцит в корозионните продукти зависи от 

моментната концентрация на електрони, разтворен кислород, Fe
2+

/Fe
3+

, 

Ca
2+

, HCO3
-
 и OH

-
 йони в близост до корозиращата повърхност;  

3) Независимо от степента на реминерализация на водата, с времето 

количеството на формирания калцит намалява с намаляване скоростта 

на корозия на метала, тъй като се намира в диманимчно равновесие с нея. 
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В тази връзка, поддържането на постоянно висока степен на 

реминерализация е технико-икономически нецелесъобразно.   

 

5 Глава ТЕХНИКО–ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА 

5.1 Общи данни  

Реминерализацията на водата с вар и въглероден диоксид се предвижда да се 

извършва като пост-обработка след филтриране на водата през бързите пясъчни 

филтри на ПСПВ „Панчарево“ и ПСПВ „Бистрица“. За тази цел филтрираната вода 

първо се подкиселява с въглероден диоксид, след което се алкализира с вар във вид на 

варна вода. Избраната последователност осигурява по-добра разтворимост на варта и 

елиминира риска от формиране и отлагане на CaCO3. 

 За обезпечаване на стабилизационната обработка е необходимо варово и газово 

стопанство, които да включват: съдове за съхранение на хидратна вар, съдове за 

съхранение на въглероден диоксид, съдове за приготвяне на варно мляко, сатуратори 

за приготвяне на варна вода, смесители за въглероден диоксид и варна вода и 

прилежащата към тях механизация (дозатори, помпи, бъркалки и др.).   

Както беше споменато в.1.1.2.5 и в двете ПСПВ има изградени съоръжения за 

обработка на водата с вар, което до известна степен ще намали разхода по внедряване 

на реминерализационната обработка. В тази връзка са представени възможностите за 

запазване и използване на съществуващите съоръжения: 

5.2 Технологично оразмеряване на съоръженията за стабилизационна обработка 

5.2.1 Основни оразмерителни параметри 

 И за двете ПСПВ се предвижда етапност на стабилизационната обработка, както 

следва: 

 Първи етап на обработката - поддържане на концентрацията на калций ≈ 

28 mg/L и pH  ≈ 7,40; 

 Втори етап на обработката (експлоатационен) - поддържане на 

концентрацията на калций ≈ 18 mg/L и pH  ≈ 7,50.  

pH на стабилизираната вода трябва да се поддържа от +0,2 до +0,3 единици над 

стойността му в нестабилизирана вода.  

В таблица 5-2 са представени обобщените технологични параметри за 

стабилизационната обработка в ПСПВ „Панчарево“ и ПСПВ „Бистрица“. 
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Табл. 5-2 Обобщени технологични параметри  

Наименование  ед. 

мярка 

ПСПВ 

Панчарево 

ПСПВ 

Бистрица 

количество 

Оразмерително водно количество m
3
/s 2,4 3,3 

Съдържание на калций в яз. "Искър",  Caн mg/L 13 13 

Съдържание на калций в първи етап , CaIетап mg/L 28 28 

Съдържание на калций в първи етап , CaIIетап mg/L 18 18 

pH на обработената вода  ед. 7,5 7,5 

Количество на хидратната вар                                             

за първи етап                                                                           

за втори етап 

 

t/d           

t/d 

 

6,39              

2,13 

 

8,79          

2,93 

Количество на въглеродния диоксид                              

за първи етап                                                                         

за втори етап 

 

t/d           

t/d 

 

6,92              

2,30 

 

9,51            

3,17 

Осигурен максимален запас на хидратна вар                               

за първи етап                                                                          

за втори етап 

 

d             

d 

 

15,5              

10,3 

 

20,0          

60,1 

Осигурен запас на въглероден диоксид                                                                  

за първи етап                                                                        

за втори етап 

 

d              

d 

 

27,1              

9,0 

 

29,2             

9,7 

Количество на варното мляко (10%-ов р-р)                                             

за първи етап                                                                           

за втори етап 

 

m
3
/h                

m
3
/h 

 

2,66                

0,88 

 

3,62                

1,21 

Количество на варната вода                                              

за първи етап                                                                           

за втори етап 

 

m
3
/h                

m
3
/h 

 

152,17                

50,74 

 

209,32                

69,78 

Количество на утайките от сатуратора                                             

за първи етап                                                                           

за втори етап 

 

t/d           

t/d 

 

0,64               

0,21 

 

0,88               

0,29 

5.3 Определяне на разходите за стабилизационна обработка  

Остойностяването на стабилизационната обработка е извършено по отношение 

необходимите разходи за строително-монтажни работи (СМР), рехабилитационни 

работи, разходи за оборудване и експлоатационни разходи.  Стойностите на 

съответния вид работи и оборудване са получени от литературни данни, от конкретни 

оферти за съответните съоръжения и аналогични обекти.  

Подробна разбивка на разходите за двете ПСПВ е представена в основния текст 

на дисертацията, в таблици от 5-3 до 5-8. В таблици 5-9, 5-10 и 5-11 са показани 

обобщените резултати.   
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Табл. 5-9 Обобщена стойност за СМР и оборудване за ПСПВ „Панчарево“ и ПСПВ „Бистрица“  

№ Наименование 
ПСПВ Панчарево ПСПВ Бистрица Общо  % 

Стойност, лв  - 

1 СМР 856963,80 596395,80 1453359,60 40,9 

2 Машини и съоръжения 1032173,50 654087,29 1686260,78 47,5 

3 Допълнителни разходи 243530,40 166912,90 410443,30 11,6 

3 1 Техническа документация 82268,52 57254,00 139522,52 3,9 

3 2 Оргазнизация и контрол 85696,38 59639,58 145335,96 4,1 

3 3 Пуск и наладка 75565,49 50019,32 125584,82 3,5 

Общо, лв с ДДС: 2132667,69 1417395,99 3550063,68 100,0 

Табл. 5-10 Амортизационни отчисления за ПСПВ „Панчарево“ и  ПСПВ „Бистрица“  

№ Наименование 
ПСПВ Панчарево ПСПВ Бистрица Общо  % 

лв/год  - 

1 СМР 15546,00 19466,00 35012,00 24,5 

2 Машини и съоръжения 67453,75 40174,81 107628,56 75,5 

Общо, лв : 82999,75 59640,81 142640,56 100,0 

Табл. 5-11 Експлоатационни разходи за ПСПВ „Панчарево“ и  ПСПВ „Бистрица“ 

№ Наименование 
ПСПВ Панчарево ПСПВ Бистрица Общо  

Годишни разходи 

I. За първата година  лв/год  

1 Реагенти, материали и транспорт 501631,97 684609,89 1186241,86 

2 Електроенергия 20332,73 21989,35 42322,08 

3 Разходи за заплати на 2 работника 16800 16800 33600,00 

Всичко за първата година с ДДС 1262163,94 

II. За останалите години 

1 Реагенти, материали и транспорт 376223,98 513457,42 889681,40 

2 Електроенергия 16301,80 17240,73 33542,53 

3 Разходи за заплати на 2 работника 16800 16800 33600,00 

Всичко за останалите години с ДДС 956823,93 
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5.3.1 Себестойност на водата 

С прилагане на стабилизационната обработка ще се увеличи себестойността на 

на 1 m
3
 пречистена вода. Увеличението се определя по следната формула:      

1 2A+Е +Е
C=

365.Q
, 

където : 

   А е  сумата на годишните амортизационни отчисления, лв; 

   Е1 е сумата на годишните експлоатационни разходи за реагенти, транспорт и 

депониране на утайки, лв; 

   Е2 е сумата на годишните разходи за електроенергия, лв; 

   Q – оразмерителната дневна производителност на станцията, m
3
/d. 

Себестойността на водата ще бъде по-висока в първата година от прилагане на 

стабилизационната обработка в сравнение с останалите години. Това е така поради 

необходимостта от по-големи дози на реагентите в първи етап на обработката. 

Себестойността за първата година е изчислена при продължителност на първи етап – 2 

месеца.  

Табл. 5-12 Оскъпяване на пречистената вода след прилагане на стабилизационната 

обработка в ПСПВ „Панчарево“ и  ПСПВ „Бистрица“ 

Период ПСПВ "Панчарево" ПСПВ "Бистрица" Общо  

лв/m
3
 

Първа година  0,0082 0,0075 0,0078 

Следващи години 0,0065 0,0058 0,0061 

От данните в таблица 5-12 се вижда, че след прилагане на 

реминерализационната обработка оскъпяването на питейната вода и за двата етапа на 

обработката е под 1 стотинка на кубичен метър вода съответно: 0,8 стотинки за 

първата година и 0,6 стотинки за следващите години. Средното оскъпяване в 

дългосрочен план (над 5 години) ще бъде около 0,64 ст./m
3
. 

5.4 Оценка на икономическата ефективност  

Оценката на икономическата ефективност от стабилизационната обработка на 

водата от яз. „Искър“ е направена по метода „разход-ефективност“ чрез сравняване на 

периода и годишните разходите за подмяна на стоманените водопроводи от мрежата с 

и без въвеждане на обработката.   

В таблица 5-13 са представени среднотежестеният диаметър и стойността на 

стоманените водопроводи, които транспортират водата от яз. „Искър“, в зависимост от 

периода на тяхната експлоатация .   
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Табл. 5-13 Период на експлоатация и цена за подмяна на стоманените водопроводи 

към 2017г.  

Година на полагане            

(от - до) 

Период на експлоатация 

в години (от - до) 

Дължина, 

km 

DNср., mm Цена за подмяна в    

млн. лв с ДДС 

1887 1923 94 - 130 47,1 100 21,45 

1924 1929 88 - 93 0,0 941 0,00 

1930 1939 78 - 87 31,0 251 22,23 

1940 1949 68 - 77 18,9 101 8,62 

1950 1959 58 - 67 28,7 90 12,71 

1960 1964 53 - 57 12,9 431 15,89 

1965 1969 48 - 52 41,1 439 51,73 

1970 1974 43 - 47 115,1 423 138,17 

1975 1979 38 - 42 47,5 433 58,92 

1980 1984 33 - 37 52,1 519 83,66 

1985 1989 28 - 32 87,0 410 100,48 

1990 1994 23 - 27 38,5 287 30,84 

1995 1999 18 - 22 12,1 245 8,54 

2000 2004 13 - 17 1,2 385 1,27 

2005 2009 8  12 2,6 568 4,74 

2010 2016 1  7 2,3 901 11,44 

*няма данни 197,7 354 141,30 

общо с данни  538,1     

общо 735,8   570,69 

*Цената за подмяна на водопроводите, за които няма данни за годината на полагане и 

диаметъра, е разпределена пропорционално към останалите.   

В таблица 5-13 е дадена общата базова цената за подмяна на разпределителните 

и стратегическите стоманени водопроводи във ВС „София“. Цената е изчислена на база 

изискванията на МОСВ към подготовка на инвестиционни проекти по оперативна 

програма „Околна среда 2014 г. -2020 г.“ и съгласно среднотежестен диаметър. Същата 

е завишена с 10%, в които са включени разходите за проектиране, надзор и управление 

на проектите. Видно от данните в таблицата най-голяма дължина, респективно, цена за 

подмяна от близо 381 млн. лв. имат водопроводите полагани в периода 1970г. – 1989г., 

които към 2017г. са в експлоатация между 32г. и 43г.. В тази връзка удължаването на 

живота на този дял от водопроводната мрежа би имало най-голямо технико-

икономическо значение.  

На следващите фигури са сравнени годишните разходи и дължини за подмяна 

на стоманените водопроводи при приет 50, 55 и 60 годишен полезен живот на тръбите, 

с и без въвеждане на стабилизационна обработка. На фигурите са представени и 

необходимите инвестиции и дължина на стоманените водопроводи за подмяна в 

краткосрочен (2020г.-2026г.), средносрочен (2027г. – 2046г.)  и дългосрочен (след 

2047г.) период. Полезният живот на тръбите със стабилизационната обработка на 

водата се удължава вследствие на инхибиращ ефект на корозия, който забавя 

корозионните процеси по вътрешната повърхност на тръбите с 78%. За сравнение, 1 

година полезен живот на тръбите без обработка на водата е еквивалента на 1/(1-0,78) = 

4,55 години, в които водата е стабилизирана.          
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Фиг. 5-1 Средногодишен разход в млн. лв за подмяна на стоманените водопроводи при полезен живот на тръбите 50 години.  

Фиг. 5-2 Средногодишна дължина в км за подмяна на стоманените водопроводи при полезен живот на тръбите 50 години.  
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Фиг. 5-3 Средногодишен разход в млн. лв за подмяна на стоманените водопроводи при полезен живот на тръбите 55 години.  

Фиг. 5-4 Средногодишна дължина в км за подмяна на стоманените водопроводи при полезен живот на тръбите 55 години  
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Фиг. 5-5 Средногодишен разход в млн. лв за подмяна на стоманените водопроводи при полезен живот на тръбите 60 години.  

Фиг. 5-6 Средногодишна дължина в км за подмяна на стоманените водопроводи при полезен живот на тръбите 60 години  
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От представените на фигури от 5-1 до 5-6 диаграми се вижда, че при запазване 

на сегашното положение, без въвеждане на стабилизационна обработка на водата, 

годишните разходи и дължини за подмяна на стоманените водопроводи имат 

неравномерно разпределение в краткосрочен (от 2020 до 2026г. вкл.) и средносрочен 

(от 2027 до 2046 г. вкл.) период и са със силно изразени амплитуди в стойностите им. 

За същите периоди, с въвеждане на стабилизационна обработка, се наблюдават по-

ниски разходи и необходими дължини за подмяна с плавно изменящи се в годините 

стойности.   

Най-значително съкращаване на средствата и необходимата дължина за 

подмяна на стоманените тръби, в краткосрочен план, се реализира при приет полезен 

живот на тръбите 55 години. В този случай спестяванията възлизат на близо 142,9 млн. 

лв., при дадени до този момент само 6 млн. лв. за обработка на водата. За същия 

период, при приет полезен живот на мрежата 50 и 60 години, спестяванията са 

съответно 86,6 и 48,2 млн. лв. Аналогично, в краткосрочен план, необходимата 

дължина за подмяна при 50, 55 и 60 годишен живот на мрежата ще бъде съответно с 

74, 125 и 44 km по-малка след стабилизиране на водата.   

В средносрочен период най-висока икономическа ефективност се установява 

при приет живот на мрежата 60 години. Реализираните в този случай съкращения на 

разходите възлизат на 218,8 млн. лв. при дадени в периода 20 млн. лв. за обработка на 

водата. По-ниски съкращения на разходите, за същия период, се установят при живот 

на мрежата 50 и 55 години съответно 40,9 и 109,8 млн. лв. С не така явна тенденция се 

характеризира дължината на водопроводните, които следва да бъдат подменени в 

средносрочен план. В този случай най-голямо намаляване на дължината за подмяна се 

установява при приет полезен живот 55 години – 115 km, а най-малко при живот 50 

години – 56 km.    

При всички приети години полезен живот на мрежата разходите за подмяна на 

водопроводната мрежа в дългосрочен период са по-високи при въведена 

стабилизационна обработка на водата. Последното се дължи на спестените в 

краткосрочен и средносрочен период средства, които реално се явяват разсрочен във 

времето разход.  Необходимите капиталовложения в дългосрочен план нарастват с 

увеличаване на приетия полезен живот на мрежата. Тази тенденция се дължи на по-

дългото време, в което водата е стабилизирана, респективно, по-високите общи 

разходи за обработката.  

Поради липса на данни в икономическия анализ не са включени разходите по 

поддръжка на водопроводната мрежа. С въвеждане на стабилизационната обработка се 

очаква съществено намаляване (над 60%) на годишния брой аварии, респективно, на 

разходите по поддръжка на мрежата. Подробен анализ разход-ползи може да бъде 
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изготвен само след представяне на подробни разходни отчети от експлоатационното 

дружество.    

Реминерализационната обработка на водата от яз. „Искър“ е най-подходящ и 

целесъобразен метод за поддържане на надеждността на водоподаването във ВС 

„София“ с малък разход на средства. Неговата ефективност се изразява в  намаляване 

на необходимите капиталовложения за подмяна на тръбите и увеличаване на полезния 

живот на амортизираната водопроводна мрежа.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат на разработването на дисертационния труд са постигнати следните 

научни и научно-приложни приноси: 

1. Оценено е агресивното влияние на меката питейна вода в Софийската 

водоснабдителна система върху корозионноподатливите водопроводи от 

стомана, чугун и етернит в нея и е установено е, че приоритет на 

стабилизационна обработка следва да бъде защитата на стоманените 

водопроводи, които транспортират вода от яз.“Искър“;  

2. Въз основа на  проведени лабораторни и полупроизводствени изследвания със 

стоманени и чугунени образци са оценени известните в практиката методи за 

стабилизиране на водата и като най-подходящ е избран метода на 

реминерализация на водата с въглероден диоксид и вар; 

3. Установено е, че при реминерализацията с вар и въглероден диоксид и 

повишаване на pH и калциевата твърдост, се постига  намаляване и на 

карбонатната агресивност на водата; 

4. Определена е динамиката на изменението на инхибиращият ефект на корозия на 

стомана и чугун след реминерализация на водата с вар и въглероден диоксид в 

условия близки до реалните и са изведени математически модели, които 

позволяват неговото прогнозиране в дългосрочен период; 

5. Предложени са условията и научно обосновано обяснение на механизма на 

формиране на корозионен продукт с най-добри защитни свойства върху 

вътрешната повърхност на стоманени и чугунени водопроводи, 

транспортиращи меки и нискоалкални води, в условията на реминерализация 

чрез вар и въглероден диоксид. 

6. Определени са оптималните параметри на реминерализационната обработка на 

водата с които се постига инхибиращ ефект при стоманата съответно - 78% за 

едногодишен период и до 92% за десет годишен период;     
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7. Установено е, че стабилизационната обработка, само с добавяне на вар, 

намалява скоростта на корозия при стоманата с 17,2% за едногодишен и с 27% 

за десетгодишен период, което показва, че заложеният в ПСПВ „Бистрица“ и 

ПСПВ „Панчарево“ метод за стабилизационна обработка е ниско ефективен; 

8. Оценена е икономическата ефективност от прилагането на 

реминерализационната обработка на водата, като е установено, че в 

краткосрочен (от 2020 до 2026г. вкл.) и дългосрочен (след 2047г.) периоди могат 

да бъдат реализирани икономии в размер от 124 млн.лв. до 267 млн.лв.; 

9. Поставя началото на внедряването във водоснабдителната практика у нас на 

ефективна, научно обоснована, практически доказана технология за 

стабилизиране на агресивните, меки с ниска алкалност, повърхностни води 

използвани изключително много за питейно-битово водоснабдяване. 
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