
ЗАДАЧА №4

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ



Процесите, които най – често се използват за дезинфекция на отпадъчните 

води чрез инактивиране на микроорганизмите са:

• Ултравиолетово (UV) излъчване;

• Хлориране;

• Озониране.

Ефект на отстраняване или инактивиране на бактериите при различните 

процеси на пречистване



СТЪПАЛО ЗА 

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ

ВОДОПРИЕМНИК

Хлораторни инсталации

UV инсталации



ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ОТПАДЪЧНАТА ВОДА

- нормативна доза на хлора при пълно биологично пречистване.

• Средноденонощно количество – за определяне обема на разходните съдове:

• Максимално часово количество – за избор на хлораторни апарати:

Dхл. = 3 [g/m3]

• Елементи: хлораторна инсталация, смесител, контактен резервоар

• Доза на хлора: след експлоатация се определя точната доза, която трябва 

дa бъде такава, че след 30 минутен контакт остатъчната концентрация на 

хлора да бъде 1,5 g/m3

• Доза на хлора при проектиране:
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За обеззаразяване чрез реагент най – често използваните химични 

средства:

 Натриев хипохлорит (течна белина) NaOCl;

 Калциев хипохлорит Ca(OCl)2 или хлорна вар CaCl(OCl);

 Хлорен газ;

 Хлорен диоксид.



Видове смесители

• Хидравлични смесители: тип Ершов, тип Паршал

Видове контактни резервоари

• Отвеждащ канал (30 мин.);

• Хоризонтален

• Вертикален

• Серпентиновиден канал

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ОТПАДЪЧНАТА ВОДА
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ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА КОНТАКТЕН РЕЗЕРВОАР

Оразмерителен времепрестой: Т = 30 min

Оразмерително водно количество: Qор.= Qmax,h 

Работна дължина: ... [ ]L v T m   V = 0,01 [m/s]

Последователно се изчисляват:

• Обем на резервоара

• Площ на водното огледало (при приета работна дълбочина H=1,5 до 3 м)

• Обща широчина

• Широчина на една секция (при приет брой на секциите) b = (2 до 5) H

Количество на контактната утайка: 
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a - обем на контактната утайка формирана от 1m3 обработвана вода, 0,5 l/m3

Размери на камерата:

Приемат се:

• дълбочина на камерата (1,0 - 1,5 m)

• размери на долната основа (0,5x0,5)

Изчислява се:

• Обем на камерата за утайки



ВИДОВЕ UV ИНСТАЛАЦИИ



UV ИНСТАЛАЦИИ

Дезинфекциата с UV-лампи се извършва в реактори, в които са монтирани 

UV-лампите. Лампите в рекаторите могат да се монтират хоризонтално, 

вертикално или наклонено под ъгъл 45⁰.

Системите за UV-дезинфекция могат да бъдат монтирани в открити 

канали или в напорни тръбопроводи.

Системите за UV-дезинфекция включва следните елементи:

 Комплект от модули с UV-лампи;

 UV-лампи, монтирани в кварцови ръкави (прозрачни стъклени тръби);

 Автоматична система за механично, химично или комбинирано 

почистване;

 Сензори за измерване на UV-интензивност, температура, дебитомери и 

др.;

 Устройства за контролиране на водното ниво;

 Повдигателно устройство за монтиране и демонтиране на комплектите от 

модули;

 Устройство за осигуряване на пусково напрежение и поддържане на 

постоянен ток за UV-лампи и др.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Най – често търсените технически данни за UV-лампите са следните:

 Видове: LPLO – нисконапорни лампи с ниска мощност / LPHO –

нисконапорни лампи с висока мощност / MP – среднонапорни лампи;

 Бактерицидна UV-светлина: монхроматична при 254 nm (240 - 280);

 Налягане на живачните пари [Pa]: 0,93 Pa – 1,6 Pa;

 Експлоатационна температура [⁰C]: 40-60 / 100-200 / 600-800;

 Електрическа входяща мощност, [W/лампа]: 70-90 / 200-400 / 600-900;

 Бактерицидна UV изходяща мощност, в проценти от входящата 

мощност [%]: 35% - 40% / 30% - 42% / 15% - 20%;

 Дължина на светлинната дъга [cm]: 10 – 150 / 10 – 150 / 5 – 120;

 Брой на лампите по отношение на среднонапорните: 10 – 15 / 4 – 8 / 1;

 Експлоатационен срок на лампите [h]: 8000 – 15 000 / 8000 – 12000 / 

5000 – 8000.



ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ

Основни оразмерителни технологични параметри:

 UV-доза [mJ/cm2];

 Време за контакт [s]: 0,93 Pa – 1,6 Pa;

 UV-интензивност [mW.s/cm2];

 Скорост на отпадъчните води [cm/s]:



UV-ДОЗИ

Вместо “UV-доза“ в последните години се използва и терминът “FLUENCE“

– UV-енергията, която преминава през единица площ. Счита се, че този 

термин изразява по – точно същността на явлението.

• Редукциа “Log 1“– постигане на 90,00% редукция на микроорганизмите;

• Редукциа “Log 2“– постигане на 99,00% редукция на микроорганизмите;

• Редукциа “Log 3“– постигане на 99,90% редукция на микроорганизмите;

• Редукциа “Log 4“– постигане на 99,99% редукция на микроорганизмите;



UV-ДОЗИ



Концентрацията на суспендираните вещества и БПК5 на отпадъчните води, 

които постъпват за дезинфекция, трябва да бъдат до 30,0 [g/m3].



ДЕБИТ към UV-ДОЗA

За технологичното орамеряване е много важна взаимовръзката между 

Дебит и “UV-доза“.



ДЕБИТ към UV-ДОЗA



ДЕБИТ към UV-ДОЗA



ДЕБИТ към UV-ДОЗA



ДЕБИТ към UV-ДОЗA



КОНСТРУИРАНЕ


