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Mодулна ЛПСОВ за третиране на инфилтрат с RO

Общи данни и принцип 
на технологията на пречистване
Технологията на локалната пречиствателна станция за отпадъч-
ни води (ЛПСОВ) за инфилтрат е базирана на готова, фабрично 
оборудвана, модулна инсталация, в която може да са комбинирани 
процеси на механично пречистване (при необходимост) и физико-
химично пречистване - амонификация, окисление, pH корекция , 
филтрация, обратна осмоза.

Като цяло цел на технологията са редуциране на показателите: ХПК 
(химична потребност по кислород), БПК (биологична потребност по 
кислород), NH4-N (амонячен азот),  AOX (абсорбируеми органични 
халогениди), тежки метали (Cu, Zn, As, Hg) и други специфични за 
конкретното изискване показатели.  

Разработената технология е реaлизирана в преносим, топлоизоли-
ран 40" контейнер. 

Процеси
– Коагулация за редуциране на TDS (общи разтворени вещества)  
с механична – автоматизирана  система за извличане на утайка и 
флотат едновременно.

– UF – ултрафилтрация за редуциране на високомолекулните орга-
нични компоненти на инфилтрата.

– Окислени с Cl – в течна форма за третиране на NH4-N и AOX

– Адсорбция през активен въглен за отстраняване на остатъчен 
хлор и AOX

– Адсорбция през зеолит – клиноптилит за финално улавяне на  
NH4-N и AOX и редуциране на TDS

– Йонообмени процеси за редуциране съдържанието на Ca2+ и Mg2+

– Обратна осмоза  през полиамидни мембрани, тип спирални, тип 
високо устойчини на отрлагания за отпадъчна вода,  за отстранява-
не на ХПК, тежки метали, остатъчен NH4-N. Обратната осмоза може 
да бъде едно паова или дву пасова  (двукратно преминаване на 
пермеат през RO) при необходимост от постигане на високи стой-
ности на пречистване. 

Компактното  модулно съоръжение се доставя като един или ня-
колко контейнера,  изградени от термоизолационни панели, високо 
товароустойчива метална скара  и съобразени за съхранение на 
открито, както  и преместване. 

Технологичната схема на пречистване  предвижда генерирането 
два отпадъчни потока: поток 1 (85–90% от основния) – условно 
пречистена вода, която отговаря на съответните изискванията за 
заустване и поток 2  (10–15% от основния), който представлява 
технологично отпадъчен инфилтрат от процеса на обработка и про-
мивки.

Система от този тип е подходяща за третиране на отпадъчни води 
с капацитет 20 m3/ден до 400 m3/ден.


