


Защо е необходима дезинфекция на водата 

1. Същност на процеса дезинфекция 

 Деактивиране на всички патогенни микроорганизми във водата с цел 

превенция срещу разпространението на болести   

2. Видове дезинфекция на води 

1. Вода, използвана за питейно – битови нужди 

 -   Първична дезинфекция 

 -   Вторична дезинфекция 

2. Отпадъчни води 

3. Методи за дезинфекция на води 

1. Реагентни методи: хлорни съединения, хидролизиращи до хипохлориста 

киселина ClOH; хлорен диоксид ClO2; озон O3; сребърни йони; водороден 

прекис H2O2; ферати R.FeO4 и други 

2. Физични методи: UV лъчение, мембранни технологии, кавитация 

3. Физико – химични методи: фотокатализа, плазмени технологии, соларна 

дезинфекция (SODIS), бавни филтри, нула валентното желязо  

 



Класически методи за дезинфекция 

1. Дезинфекция посредством хлор – газ 

Особености на дезинфекцията с хлор 
• Внесен във вода хидролизира, образувайки хипохлориста киселина (HOCl) 

и/или хипохлоритен йон (ОCl-) в зависимост от pH на водата 

• Той влиза в заместителни реакции с компоненти от структурата на 
микроорганизмите, нарушавайки тяхната структура и функции 

• Осигурява остатъчен бактерициден ефект 

• Образува канцерогенни органични вторични продукти 

 

Принцип на действие на инсталациите за хлор газ 
    Внасянето на хлор - газ във водата става чрез различни по сложност 

инсталации, където основното съставно звено са така наречените хлор апарати, 
от които най-разпространените са вакуумните. Те са оборудвани най често с 
мембрана и предпазен вентил, който при преместване, позволява на газообразния 
хлор да навлезе в хлоропроводите. Отрицателното налягане се създава 
посредством ежектор, свързан най често към спомагателна водопроводна линия, 
успоредна на основния поток. При прекъсване на вакуума, в следствие на авария 
например, предпазният вентил се затваря мигновено, което преустановява 
изтичането на газообразния хлор от бутилката/ варела. 

   Хлор газът е силно токсичен газ и това налага спазване на строги 
изисквания за безопасност и охрана на труда при експлоатация на подобни 
системи. Тъй като е по тежък от въздуха, хлораторното помещение трябва да е 
оборудвано с датчици за хлор, разположени в близост до пода. В случай на авария, 
те задействат обезвреждащата инсталация. 



Класически методи за дезинфекция 
Основни предимства и недостатъци 

+ Ниски експлоатационни разходи 

+ Остатъчен бактерициден ефект във водоснабдителната мрежа 

— Високи първоначални капиталовложения 

— Опасен по отношение на здравето и живота на обслужващия 

персонал 

— Образува нежелани, опасни за здравето, вторични продукти 

 1   Бутилка с газообразен хлор под налягане 

2   Хлор апарат 

5   Авариен филтър с активен въглен 

6   Автоматичен превключвател 

7   Допълнителен автоматичен предпазен клапан 

8   Измервателно стъкло 

9   Възвратна клапа 

10   Ежектор 

11   Прекъсвач 

12   Вентил с ел. задвижка 

14   Филтър 

15   Спирателен кран 

16   Регулатор на налягане 

17   Електромагнитен вентил 

18   Възвратен клапан 

19   Инжектор 

20   Датчик за хлор 

20’   Сигнализираща инсталация (аларма) 

21   Обезвреждаща система 



Класически методи за дезинфекция 

2. Дезинфекция посредством натриев и калциев хипохлорит 

Принцип на действие на инсталациите 
    Белината се съхранява в работен съд, който е оборудван със сигнализатор за ниво. 

Посредством дозаторна помпа, необходимата доза дезинфектант се подава към водата. 
Самата дозаторна помпа може да се управлява от импулсен дебитомер. Същата инсталация 
се използва и за дезинфекция с калциев хипохлорит, като предвидватително реагента се 
разтваря във вода до получаване на наситен разтвор.  

 

Основни предимства и недостатъци 
 

+ Ниски първоначални капиталовложения 

+ Лесна експлоатация 

+ Остатъчен бактерициден ефект във водоснабдителната  

 мрежа 

 

— Високи разходи за реагенти 

— Специфични изисквания по отношение на начина на  

 съхранение на реагентите 

— Образува нежелани, опасни за здравето, вторични  

 продукти 

 
 

   



Съвременни методи за дезинфекция на водата 

1. Методи с хлорни реагенти 
 Електролиза на морска сол 

Принцип на действие 

   Като изходен реагент се използва чист натриев хлорид (NaCl), от който се приготвя воден 

разтвор на място. Това изисква вода с много ниска твърдост (< 0,1 °dH). Поради тази причина, 

системите за електролиза включват и инсталация за омекотяване, най често посредством 

йонообмен. В специализирани клетки за електролиза през получения разтвор се подава 

електрически ток, в резултат на което се получават хлор газ (Cl2), натриева основа (NaOH) и 

водород (H2). 

Видове инсталации за електролиза 

1. С клетка за електролиза без мембрана 

2. С клетка за електролиза с мембрана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Видове клетки за електролиза: без мембрана (ляво)  ; с мембрана (дясно)  

 



Съвременни методи за дезинфекция на водата 
Основни предимства и недостатъци 

 

+ Изискват малко пространство за инсталация и съхранение на изходния реагент 

+ Осигуряват висока безопасност по отношение на околната среда и експлоатиращия 

инсталацията персонал 

+ Висока степен на автоматизация 

+ Остатъчен бактерициден ефект във водоснабдителната мрежа 

 

— Високи първоначални капиталовложения 

— Специфични изисквания към технологичната вода 

— Необходимост от високо квалифициран обслужващ персонал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 Омекотителна инсталация 

2 Съд за приготвяне на разтвор на NaCl 

3 Дозаторна помпа 

4 Клетка за електролиза с мембрана 

5 Генератор на електричество 

6 Контактен съд 

7 Охладителна система 

8 Съд за съхранение на NaClO 

9 Дозаторна система за дезинфекция 

10 Вентилатор 

11 Изход водород 



Съвременни методи за дезинфекция на водата 

 Генериран на място хлорен диоксид 

Особености на хлорния диоксид като дезинфектант 
• Остава във водата във вид на разтворен газ 

• Селективен дезинфектант 

• Ефикасен е срещу някои хлор резистентни микроорганизми (Cryptosporidium) 

• Бактерицидния му ефект не се повлиява значително от промени в pH  

• Не взаимодейства с амоняка и не образува органични вторични продукти 

• Взаимодейства с мангана и желязото 

• Образува неорганични вторични продукти хлоритни (ClO2-), хлоратни (ClO3-) и в 
някой случай хлоридни (Cl-) йони 

  

Принцип на действие на инсталациите, работещи с хлорен диоксид 
  В световен мащаб най – често се използват специални инсталации за 

производство на ClO2 място, които да осигуряват безопасна експлоатация. Те 
използват два изходни реагента, единият от които е натриев хлорит (NaClO2), като 
получаването на хлорния диоксид е на базата на някоя от следните химични реакции: 

2NaClO2+Cl2 → 2ClO2+2NaCl 

5NaClO2+2HCl → 4ClO2+5NaCl+2H2O 

2NaClO2 + Na2S2O8 → 2ClO2 + 2Na2SO4 

 Самата реакция се извършва в специално защитена камера. Получения хлорен диоксид се 
съхранява за кратко във вид на воден разтвор, като след това се дозира във водата. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Съвременни методи за дезинфекция на водата 

Основни предимства и недостатъци 

+ Ефективна вторична дезинфекция, при поддържане  

 на по – ниски остатъчни концентрации спрямо хлора 

+ Не образуват канцерогенни органични вторични  

 продукти 

+ Компактни инсталации с висока степен на автоматизация 

+ Остатъчен бактерициден ефект във водоснабдителната 

 мрежа 

 

— Високи първоначални капиталовложения 

— Не добре разработени в България, високи  

 експлоатационни разходи 

— Необходимост от високо квалифициран обслужващ 

  персонал 

— Ограничения по отношение на остатъчните  

 хлорити и хлорати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1   Водопровод 

2   Вземане на технологична вода 

3   Линия на технологичната вода 

4   Импулсен дебитомер 

5   Дозиране на ClO2 – воден разтвор 

6   Линия за дозиране на ClO2 

7   Дозаторна помпа за NaClO2 

8   Дозаторна помпа за HCl 

9   Дозаторна  помпа за ClO2 

10   Камера за реакция 

11   Съд за временно съхранение 

12   Контролер 

13   Електромагнитен вентил за тех. вода 

14   Байпасен филтър с активен въглен 

15   Работен съд за NaClO2 

16   Работен съд за HCl 

17   Точка на пробовземане 

18   Линия на пробна вода 

19   Измервателно устройство за ClO2 



Съвременни методи за дезинфекция на водата 

2. Озон 

Особености на дезинфекцията с озон 
• Мощен окислителен реагент, разкъсва дългите вериги на органичните вещества 

• Разрушава клетъчната стена, води до пълно деструктуриране на микроорганизмите 

• Образува органични вещества с къси вериги, които често са токсични и могат да послужат 
като субстрат и да доведат до ре – активирането на микроорганизмите. 

• Образува бромоформ и други нежелани вторични продукти 

• Разпада се до О2, не осигурява остатъчен бактерициден ефект 

Принцип на действие на инсталациите, работещи с озон 

Примерна схема за начина на използване на озона като дезинфектант 

           За получаването на озон се използват 

специални инсталации – озон генератори. Най – 

често използваните за индустриални цели 

инсталации работят на принципа на пропускане на 

електрически заряд с високо напрежение във среда 

на чист кислород или въздух. Полученият озон се 

внася във водата най – често чрез барботиране или 

статичен смесител. Важно е да се предвиди 

безопасен начин за обезвреждането на неусвоените 

количества О3, като най – често това се извършва 

посредством термични процеси. 



Съвременни методи за дезинфекция на водата 
Основни предимства и недостатъци: 

 

+ Мощен бактерициден ефект, ефективен срещу множество патогени 

+ Подобрява органолептичните качества на водите 

+ Компактни инсталации, в случай че се използва въздух не е необходимо 
място за съхранение на реагенти 

 

— Образува нежелани вторични продукти 

— Допълнителни разходи за обезвреждането на неусвоения озон 

— Необходимост от високо квалифициран обслужващ персонал 

— Липса на остатъчен ефект 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Съвременни методи за дезинфекция на водата 

3. UV дезинфекция 

Особености на UV дезинфекцията 

• UV - C лъчите имат бактерициден ефект 

• UV радиацията води до фотохимични реакции в 
молекулите на РНК и ДНК на бактериите 

• За характеризирането му се използва мерната еденица 
mJ/sm2 (mW.s/sm2) 

• Наличието на определени ензими могат повторно да 
активират някои видове бактерии 

• Не се образуват вторични продукти 

Принцип на действие на UV инсталациите 
 За генерирането на UV лъчи най – често се използват 
специални лампи. Най – масово разпространените на 
българския пазар са живачните лампи. Те са изградени от 
кварцово тяло, в което има живачни пари. При пропускане на 
електрически заряд през тях се излъчва UV светлина. На 
световния пазар могат да се открият и друг тип UV лапми за 
дезинфекция, тип LED UV, като тяхното предимство е 
отсъствието на живак. 

 Спрямо нуждите за дезинфекция, самите лампи могат 
да се разположат в открити канали или да бъдат поставени в 
специални фасонни елементи, позволяващи монтирането им в 
тръбопровод. При всякакви случаи е необходимо да се 
предвиди начин за почистването на лампите. За целта се 
използват най – често различни видове почистващи реагенти 
и механични чистачи. 



Съвременни методи за дезинфекция на водата 

Фактори, въздействащи на UV дезинфекцията 

  Дезинфекцията посредством UV светлина е физичен процес, които не се 

влияе от pH и температура – определящи фактори за химичните реакции. 

Негативно влияние върху процеса оказва наличието на мътност във водата, 

тъй като суспендиралите и/или колоидните частици могат да погълнат или 

отразят UV лъчите, което от своя страна предпазва микроорганизмите от 

бактерицидното им действие. В случай, че водата е предразположена към 

отлагане, например в случаите на висока карбонатна твърдост, е възможно да 

се образуват наслоявания върху лампите, което да намали значително 

интензитета на UV светлината.  

 

Основни предимства и недостатъци: 

+ Липса на нежелани вторични продукти 

+ Не са необходими складове за съхранение на реагенти 

+ Безопасен и лесен за експлоатация метод 

 

— Специфични изисквания към качествата на водата 

— Липса на гъвкавост при  управлението 

— Не добра ефективност срещу ооцисти и спорообразуващи микроорганизми     



Съвременни методи за дезинфекция на водата 

4. Съпоставка между ефективността на различните методи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Дезинфектант Целева група 
 Log removal 

(log) 
CT диапазон 

(min.mg/l) 
Условия Забележка 

хлор 

вируси 2 2-30 0–10 °C; pH 7–9 Мътност и хлор-взискателните вещества инхибират този 
процес; не са ефективни срещу Cryptosporidium oocysts; 
препоръчва се поддържане на над 0,2 mg/l в цялата 
разпределителна мрежа 

бактерии  2 0,04 - 0,08 5 °C; pH 6-7 

протозои 2 25 - 245 0–25 °C; pH 7–8 

хлорен диоксид 

вируси 2 2 - 30 0–10 °C; pH 7–9 

  бактерии  2 0,02 - 0,3 15-25 °C; pH 6,5-7 

протозои 2 100   

озон 

вируси 2 0,0006 - 0,2   
Като цялото вирусите са по - резистентни спрямо бактериите; 
стойностите за протозоите са в зависимост от температурата; 
стойностите срещу  Cryptosporidium са в широки граници 

бактерии  2 0,02   

протозои 2 0,5 - 40   

UV дезинфекция 

вируси 4 7 - 186 (mJ/sm2)   
Високата мътност и някои разтворени вещвства инхибират 
процеса; ефективността зависи от облъчването (дозата), което 
варира в зависимост от интензитета, времето на експозиция, 
дължината на вълната 

бактерии  4 
0,65 - 230 
(mJ/sm2) 

  

протозои 4 <1 - 60 (mJ/sm2)   

източник: WHO 2011; Guidelines for Drinking-water, fourth edition 



Иновативни методи за дезинфекция 

1. Дезинфекция посредством сребро 

Особености на среброто като дезинфектант 

• инхибира дишането на микроорганизмите 

• поразява ДНК и РНК на клетката 

• осигурява остатъчен бактерициден ефект 

• строги ограничения върху остатъчните концентрации 
 

Методи за дезинфекция на питейни води посредством на сребърните йони 

 

 Внасяне на среброто в колоидно състояние 

   При този метод се използват сребърни соли, най – често AgNO3 или AgCl, които се внасят под 
формата на колоиден разтвор във водата. Установено, че някои видове микроорганизми са значително 
по – резистентни към среброто от други. Изследвания показват, че за постигането на задоволително 
ниво на деактивиране на патогени във водата посредством сребърни йони с концентрация до 0,1 mg/l, 
внесени като колоиден разтвор, са необходими 3 и повече часа1. Заради голямото контактно време този 
метод не се прилага за нуждите на първична дезинфекцця.  

 Внасяне на среброто посредством електролиза 

  При този метод се подава електричество към клетка за електролиза, в която има сребърен анод и 
катод от инертен материал. В резултат на това във водата се отделят сребърни йони, а водорода, 
образуван при катода се изпуска в атмосферата. Възможно е анода да е от сплав между сребро и мед. 
Самата доза на изпуснатите йони във водата се регулира посредством промяна на подавания 
електрически заряд.  

  Този метод масово се прилага за контрол над бактерията  Legionella в обществени сгради и при 
дезинфекция в плувни басейни. Въпреки това на световния пазар се предлагат и инсталации, които 
могат да се използва за дезинфекция при централизирано водоснабдяване, при водни количества до 800 
m3/h.  

 
 1http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/Silver_water_disinfection_toxicity_2014V2.pdf  



Иновативни методи за дезинфекция 

Предимства и недостатъци 

+ Не се образуват вторични продукти 

+ Наличието на сребърни йони във водата осигурява продължителен 
остатъчен бактерициден ефект 

 

— Високи експлоатационни разходи 

— Необходимост от дълго контактно време 

— Няма разработен аналитичен метод за установяване на наличие на 
сребро във водата, процесите на дезинфекция са трудни за 
мониторинг 

 

източник: http://www.senco.in/  



Иновативни методи за дезинфекция 

2. Дезинфекция посредством ферати 
Особености на фератите Fe(VI) като дезинфектант 

• Висок електроден потенциал, мощен окислител 

• Не образуват токсични и канцерогенни вторични  

продукти 

• Нестабилни във водна среда, разпадат се до Fe(III) 

• Силно влияние на pH на средата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи за внасянето на фератите във водата 

  Основен проблем се е явявала нестабилността на фератите във водна 
среда, съответно тяхното съхранение. В съвремието са разработени инсталации 
за получаването на Fe(VI) йон на място и мигновеното му внасяне във водата. Два 
са основните методи  - посредством електролиза на железен анод в силно алкална 
среда или по метода на „мокрото окисление“. По – разпространен е втория, които 
се базира на следната реакция: 

 2 FeCl3 + 3 NaOCl + 10 NaOH →2 Na2FeO4 + 9 NaCl + 5 H2O 
Самото генериране на Fe(VI) се извършва посредством фабрично изработени 
инсталации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иновативни методи за дезинфекция 

2. Дезинфекция посредством ферати 
Особености на фератите Fe(VI) като дезинфектант 

• Висок електроден потенциал, мощен окислител 

• Не образуват токсични и канцерогенни вторични  

продукти 

• Нестабилни във водна среда, разпадат се до Fe(III) 

• Силно влияние на pH на средата 

 

Въздействие на pH върху (а) скорост на 

деактивиране на E.Coli и (b) време за редуциране 

на Fe(VI) ( Fe04 = 1,4 mg/l) при t = 25˚C 

източник: Lee Y. et.al 2006; Study on Fe(VI) species 

as a disinfectant: Quantitative evaluation and 

modeling for inactivating Escherichia coli; ELSEVIER 

 CT стойности, необходими за деактивирането на 99% за различни 

микроорганизми 

 източник: Faust S. et al. 1998; Chemistry of Water Treatment, Second Edition; 

CRC Press 

Тестови микроорганизми CT [mg.min/l] Условия 

E. coli 5,52 20 °C; pH 7 

Streptococcus faecalis 438 20 °C; pH 7 

f2 Virus 4,4 20 °C; pH 7 

Методи за внасянето на фератите във водата 

  Основен проблем се е явявала нестабилността на фератите във водна среда, 

съответно тяхното съхранение. В съвремието са разработени инсталации за получаването 

на Fe(VI) йон на място и мигновеното му внасяне във водата. Два са основните методи  - 

посредством електролиза на железен анод в силно алкална среда или по метода на „мокрото 

окисление“. По – разпространен е втория, които се базира на следната реакция: 

 2 FeCl3 + 3 NaOCl + 10 NaOH →2 Na2FeO4 + 9 NaCl + 5 H2O 

Самото генериране на Fe(VI) се извършва посредством фабрично изработени инсталации.  



Иновативни методи за дезинфекция 

Примерна технологична схема за пречистване на повърхностни питейни води 

посредством ферати  

източник: EPA 2014; Environmental and cost life cycle assessment of disinfection options 

for municipal drinking water treatment 

източник: http://www.ferratetreatment.com/  



Методи за дезинфекция в процес на разработка 

1. Дезинфекция посредством фотокатализа 

Принцип на фотокатализата 

   Фотокатализата е процес, при които специални частици, натичани фотокаталитици, 

преминават във възбудено състояние под действието на светлина. В резултат на това на 

повърхността на частицата се създава разлика в електропотенциала, което от своя страна 

води до приемане и отдаване на електрон. В случай, че частицата се намира във водна среда, 

този процес води до отделянето на различни кислородосъдържащи радикали (Reactive oxygen 

species – ROS), като например хидроксилни радикали (OH), водороден прекис (H2O2), кислородни 

радикали (О2•)и др. 

  Освободените радикали са мощни окислителни агенти. Смята се че бактерицидния им 

ефект е свързан с тяхното взаимодействие с клетъчната стена и последвалото проникване на 

радикалите във вътрешността на клетката и последвалите вътрешни процеси на окисление.  

   

 

Принцип на действие на фотокатализата 

източник: Pandit A., Kumar J. 2013; Drinking water disinfection techniques; CRC Press 



Методи за дезинфекция в процес на разработка 

Приложение на фотокатализата за дезинфекция на питейни води 

   Титаниевия диоксид (TiO2) е пример за фотокаталитик, който се възбужда под 

въздействието на ултравиолетова светлина с дължина на вълната < 400 nm. Поради 

тази причина като източник на светлина може да се използва слънцето или различни 

видове лампи. С цел увеличаване на контактната повърхност на фотокаталитика, TiO2 

се използва във вид на наночастици.  Най – често те се нанасят под формата на тънък 

слой върху различни повърхности, подложени на UV лъчение. Така например на световния 

пазар се предлагат устройства за класическа UV дезинфекция в затворена среда, които 

са модифицирани посредством нанасянето на слой от TiO2 във вътрешноста на тръбата. 

 

източник: http://www.bwater.eu/  



Методи за дезинфекция в процес на разработка 

2. Дезинфекция посредством плазмени технологии  

  Плазмата е такова състояние на флуидите, при което електроните на отделните атоми 

напускат своите електронни орбитали и започват хаотично движение. До такова състояние 

може да се достигне при екстремни условия, например при пропускане на електрическа исксра с 

висок заряд през течна или газообразна среда. 

  Съществуват различни изследвания които използват плазмата за целите на пречистване 

на водата, включително и за нуждите на дезинфекция. Най – общо  използваните за целта 

методи могат да се обособят в две основни групи – такива които пропускат електрическа искра 

във водна среда и такива, при които средата е водно – въздушна. В резултат на това се 

получават различни кислород – съдържащи радикали, в това число хидроксилни радикали (OH), 

водороден прекис (H2O2), озон (O3). Те са мощни окислители и  са с доказан бактерициден ефект.  

 

 

 Принцип на действие на 

различни лабораторни 

инсталации (ляво) и 

пилотна инсталация за 

пречистване на питейни 

води посредством 

плазма (дясно) 

източник: Dors M.; 

PLASMA FOR WATER 

TREATMENT; Polish 

Academy of Sciences 

(http://www.plastep.eu/filea

dmin/dateien/Events/2011/1

10725_Summer_School/Pla

sma_water_treatment.pdf) 



Методи за дезинфекция в процес на разработка 

3. Дезинфекция посредством кавитация 

Принцип на процеса кавитация 

 

 

 

Принципи и особенности на бактерицидното действие при процесите на кавитация 
• Физично въздействие върху клетъчната стена и мембрана, което от своя страна води до 

разрушаване на клетката 

• Появата на свободни хидроксилни радикали (ОН), които имат висока окислителна 
способност. 

• Ефективна при микроорганизмите с по – голям размер и по – голяма повърхнина 
(бактерии, протозои и др.) 

• Не се сформират нежелани вторични продукти 

 

Видове кавитация 

1. Акустична кавитация 

   Установено е, че при пропускане на ултразвукови вълни през водна среда се появява 

явлението кавитация. В експериментална среда е установено, че при разпада на мехурчетата 
температурата може да достигне до над 10 000 K, а наляането до 1 000 atm, явление, 
известно като сонолуминистенция.  С увеличавне на интензитета на ултразвука се увеличава 
и скороста на деактивация на микроорганизмите. Същото важи и за честотата, като е 
установено, че над 200 kHz се постига и по – добър обеззаразяващ ефект. 

 

 



Методи за дезинфекция в процес на разработка 

2.Хидродинамична кавитация 

Редица изследвания са установили по – добър бактерициден ефект 

на хидродинамичната кавитация в сравнение с  акустичната. Към 

настоящия момент на световния пазар се предлагат няколко типа 

инсталации за хидродинамична кавитация, но всички те са със 

много малка производителност, което ограничава приложението 

им в инженерни мащаби. Въпреки всичко, постигнатите 

обнадеждаващи резултати от експериментални изследвания са 

допълнителен стимул за развитието на тази технология и е 

напълно възможно нейното внедряване в процесите на пречистване 

на водите, използвани за централизирано водоснабдяване в близко 

бъдеще. 
източник: http://www.dynaflow-inc.com/  

Експериментална установка за хидродинамична кавитация 

източник: Pandit A., Kumar J. 2013; Drinking water disinfection 

techniques; CRC Press 

Камера за кавитация, патентен номер US7815810  

източник: https://www.google.com.ar/patents/US7815810  



методи за дезинфекция в процес на разработка 

3. Дезинфекция посредством наночастици 
Сребърни наночастици (nAg)   

  За последното десетилетие са направени редица изследвания, които използват nAg за направата на 
покрития върху различни видове материали, с които в последствие водата има контакт, като най – често 
се използва процеса филтрация. Установен е висок бактерициден ефект срещу E.Coli и ниско съдържание 
на сребро във филтрираната вода < 50 µg/l. Изследванията за въздействието на nAg върху други видове 
бактерии и микроорганизми са ограничени и са необходими още проучвания с цел установяване на 
закономерности и технологични параметри. 

  В настоящето се разработват иновативни методики за вграждането на nAg в мембраните 
технологии за пречистване на водата, които, поради малкия размер на порите, могат да се разглеждат 
като физичен метод на дезинфекция. По този начин се постига превенция срещу разпространяването на 
биофилм по мембраните, което води и до подобряване на тяхната работа и по – добър ефект на 
обеззаразяване. 

 
  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Нула – валентно желязо 
  Химически погледнато нула валентното желязо е чисто желязо, без примеси. Някои интересни 

изследвания, базирани на филтрация през пясъчни филтри покрити с наночастици от чисто желязо, са 
установили, че то е ефективно в деактивирането на вируси, посредством своите абсорбционни свойства, 
дължащи се на електростатични механизми. Това е довело до опити за внедряването им в мембранни за 
избистряне и обезсоляване, като експериментите показват обещаващи резултати. Нула – валентното 
желязо се използва и при така наречените пропускливи, реактивни бариери (Permeable Reactive Barriers 
(PRBs)) – технология, използвана за пречистването на замърсени подземни води. 

 Микроскопска снимка на мембрани, 

работещи в еднакви условия на UF. 

Мембрана от полисулфон (ляво) и 

мембрана от полисуфон с вградени nAg 

(дясно) източник: Street А. (ed.) 2014; 

Nanotechnology Applications for Clean 

Water. Solutions for Improving Water Quality, 

second edition. 



Благодаря за Вниманието! 

 

 

 

 
 

  
 

 

 


