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Резюме
В настоящето изследване е извършено проучване на особеностите на съществуваща
йонообменна водоподготвителна инсталация (ВПИ) за производство на обезсолена вода за
нуждите на АЕЦ „Козлодуй”. С помощта на специализиран софтуер ROSA-9 са изчислени
вариантни решения за реконструкция на ВПИ чрез замяната на йонитните филтри за основно
обезсоляване с мембранни модули за обратна осмоза (RO). Оптимални резултати (по
отношение на солесъдържание и добив на обезсолената вода) са получени при RO инсталация с
мембрани BW30HR-440i, организирани в 40 модула по осем мембранни елемента при
едностепенно филтруване.  Оценката на експлоатационните разходи показва по-ниска
себестойност на обезсолената вода в RO в сравнение с класическия йонообмен.
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Въведение
Технологичната схема на АЕЦ “Козлодуй”, оборудвана с водоводни енергийни

реактори (ВВЕР), е двуконтурна. Първият контур обхваща ядрения реактор,
парогенераторите, главните циркулационни помпи, главните циркулационни
тръбопроводи и спомагателни съоръжения. При ВВЕР-1000 има четири циркулационни
кръга. Топлоносител и забавител е обикновена вода под налягане 16 МPa с температура
на изход от ядрения реактор 320 С. Вторият контур обхваща парната турбина с
електрическия генератор, кондензаторите, регенеративните подгреватели, деаератор и
спомагателни съоръжения.

При реакторите с топлинни неутрони, основното изискване към водата като
топлоносител е по отношение на нейната чистота (съдържанието на примеси).
Подхранващата вода за първи и втори контур на ВВЕР-1000 се подлага на химично
очистване чрез последователност от процеси за отстраняване на всички видове примеси
(механични, колоидни, разтворени газове, йонно-разтворени вещества) и е с качество
на дълбокообезсолена вода (ДОВ). Видът на процесите, тяхната технологична
последователност и режимът на работа на съоръженията в обезсоляващите инсталации
зависи от изискванията за качеството на обезсолената вода, от нейния изходен състав и
разхода на потреблението й. Качеството на водата се нормира с въведени технологични
показатели за управление на режима на процесите и съоръженията за обработката й.

Дълбокото обезсоляване и деаерацията на подхранващата вода е задължително
условие за ограничаване протичането на негативни водно-химични процеси в I-ви и II-
ри контур:

-Минимизиране на корозионно-ерозионното износване на технологичното
оборудване;

- Намаляване на скоростта на накипообразуване и образуването на отлагания от
продукти на корозия върху металните повърхности;

- Ограничаване на замърсяването на произведената пара;



-Осигуряване на условия за запазване на целостта и безопасността на
съоръженията.

Утвърдената в практиката и най-широко разпространената технология за основно
очистване на водата е йоннообменната с използване на синтетични йонообменни смоли
(йонити). Тя е надеждна и сравнително изгодна, но има два основни недостатъка:
голяма технологична  площ за разполагане на съоръженията и екологична
несъвместимост, поради регенерация на йонообменните филтри с киселини и основи и
отделянето на голямо количество кисели и алкални отпадъчни води. Алтернативното
решение е мембранното обезсоляване на вода, което решава тези недостатъци [1].

Целта на настоящото изследване  е да се разработи вариант за модернизацията на
йонообменната ВПИ за производство на ДОВ в АЕЦ „Козлодуй” чрез замяната на
класическата йонообменна технология с мембранно обезсоляване.

Изпълнението на поставената цел е свързано с решаването на следните задачи:
- Описание на технологичната схема на съществуващата йонообменна ВПИ;
- Проучване на особеностите на обратната осмоза като съвременна алтернатива на

йонния обмен за обезсоляването на водата;
- Разработване на вариант на ВПИ с мембранни модули за обратна осмоза по данни

за състава на водата от р. Дунав;
-Икономическа оценка на предложения вариант за реконструкция.

Описание на технологичната схема на съществуващата йонообменна ВПИ
Производителността при номинално натоварване на ВПИ в АЕЦ “Козлодуй” е 350

m3/h. Източник на сурова вода е река Дунав.
Технологичната последователност на етапите на получаване на ДОВ за нуждите на

АЕЦ “Козлодуй” е представена на фиг. 1, а описанието на технически характеристики
на основното оборудване - в таблица 1.

Фиг.1. Технологична последователност на процесите във ВПИ на
АЕЦ “Козлодуй” за получаване на ДОВ: СВ-сурова вода; Ф-флокулант; К-коагулант; В-варов
разтвор; HRf – водород-катиониране със силен катионит; Д-декарбонизатор; RmOH-хидроксид

аниониране със слабоосновен анионит; RfOH-хидроксид-аниониране със силноосновен
анионит; ФСД-филтър смесено действие.

Технологията за производство на ДОВ е структурирана в две основни степени,
които включват:

- процеси за предварителнo очистване, чрез които от водата се отстраняват
механичните и колоидно-разтворените примеси и се намалява карбонатната й твърдост;

- йоннообменно обезсоляване на водата – отстраняване на йонно-разтворените
вещества;

- дълбокообезсоляване на водата – отстраняване на пропуска на йони от
предишните етапи на обработка във филтри смесено действие (ФСД).
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Таблица 1. Технически характеристики на основното оборудване.
Съоръжение РУ МФ HRf Декарбонизатор
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и тип
„Кургаев”,
VРУ= 450 m3,
Q= 200 m3/h

Q=200 m3/h;
D=3 m;
F=17 m2;
Филтруващ
материал/
кварцов пясък -
3 слоя:
I–0.2m/ d=3÷8
mm
II-0.4m/d=1.5÷5
mm
III– 0.4 m/d=
0.3÷3 mm

Q=160 m3/h;
D=3 m;
F=7.1 m2

W=24 m/h
Йонит:
Вофатит KPS-200
Амберджет 1200 H
Амберлайт IR 120 Na
Vсмола=12 m3

H=1.7 m
Регенерация в
противоток
70 g 100% HCl/l йонит

Q=250 m3/h;
D=1.4 m;
h=4 m
пълнеж
полипропиленови
пръстени

Съоръжение RmOH RfOH ФСД

Те
хн

ич
ес
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 х

ар
ак
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и Q=160 m3/h;
D=3 m;
F=7.1 m2

W=0-30 m/h
Йонит: Волфатит АД41,АД42
Амберлайт IRA 96
Vсмола=11.2 m3

h=1.58 m
Регенерация – конюгирана
сRfOH
60g100% NaOH/l

Q=160 m3/h;
D=2.6 m;
F=5.2 m2

W=0-30 m/h
Йонит:
Волфатит SBW
Амберлайт IRA 402 Cl
Vсмола=7.7 m3

h=1.45 m
Регенерация:
120g100%NaOH/lйонит

Q=200 m3/h; D=3 m;
F=5.3 m2;
W=0-40 m/h
Йонит:
Волфатит KPS-MB
Волфатит SBW-MB
Vсмола=8.5 m3/Vкат =2.83
m3/Vан.=5.67 m3

h=1.63 m
Регенерация-вътрешна
548 kg 95% H2SO4

1493kg 45%
NaOH/регенерация

Q-производителност; V-обем на съоръжение/йонит; D-диаметър на съоръжението; F-площ на
филтруване; W-скорост на филтруване; h-височина на йонитния слой;

Предварителното очистване на водата във ВПИ на АЕЦ “Козлодуй” включва
съвместно провеждане на процесите варова декарбонизация и коагулация  и
последващо механично филтруване.

Основното очистване включва следните йонообменни процеси:
- водород-катиониране със силнокисел катионит (HRf-катиониране), при което

катионите от обработваната вода се заменят H+-йони от йонита, по реакции от типа:

HRf + CaCl2→ CaRf + HCl (1)
HRf + MgSO4 → MgRf + H2SO4 (2)

- хидрокид-аниониране със слабоосновен анионит, т.е. RmOH-аниониране, при
което анионите на силните киселини, се заменят с OH-йони от йонита:

RmOH + H2SO4 → RmSO4 + H2O (3)
RmOH + HCl → RmCl + H2O (4)

- хидрокид-аниониране със силноосновен анионит (RfOH аниониране), при което се
извършва обезсилицяване на обработваната вода и се улавя пропуска на въглеродна
киселина след декарбонизатора, като протичат следните йонообменни реакции:

RfOH + H2SiO3 → RfSiO3 + H2O (5)
RfOH + H2CO3 → RfCO3 + H2O (6)



- свободният въглероден диоксид (CO2) се отстранява от H-катионираната вода в
декарбонизационни колони - цилиндрични съдове с пълнеж от пластмасови пръстени.
В противоток  на водата през колоната се продухва въздух с вентилатор.

- за получаване на ДОВ се прилага филтруване през смесен слой от катионит и
анионит и това е технологията на филтър смесено действие (ФСД).

Проучване на особеностите на обратната осмоза като съвременна алтернатива на
йонния обмен за обезсоляването на водата
От основните мембранни процеси, при които движеща сила е разликата в налягането на
два разтвора, разделени от селективно-пропусклива мембрана, се отнасят обратната
осмоза (RO), ултрафилтрация и микрофилтрация, като с обхват на обезсоляващ процес
е RO [2,3]. Ако разтворител (чиста вода) и разтвор (природна вода) бъдат разделени от
полупропусклива мембрана, която пропуска само молекулите на водата, но не и
молекули или йони на разтворените вещества, и двата разтвора са под еднакво външно
налягане Р1, се наблюдава преминаване на молекулите на разтворителя от областта с
по-ниска към тази с по-висока концентрация – осмоза (фиг. 2,а).

Фиг. 2. Принцип на процесите осмоза и обратна осмоза: а) осмоза; б)осмотично налягане; в)
обратна осмоза; г) равновесна RO; д) RO под повишено налягане.

При този процес нивото на разтвора се повишава, в  резултат на което възниква обратен
поток от водни молекули от природната към чистата вода. Установява се равновесие,
при което двата потока се изравняват и компенсират напълно, като нивото на разтвора е
по-високо от това на чистия разтворител. Разликата в хидростатичните налягания при
равновесие е осмотично налягане (Δ)(фиг. 2,б). Δ се описва с уравнението на Morse:

Δ =iMRT (7)
където: i-брой на йоните от дисоциацията на разтворените вещества, т. нар.
дисоциационен фактор на van't Hoff; -осмотичен коефициент; M-моларност на
разтвора; R=8.3145 JK-1; T-абсолютна температура, К.

При прилагане на външно налягане Р2>Р1 над разтвора, през мембраната започва
да преминават водни молекули от областта с по-висока концентрация към чистия
разтворител (фиг. 2,в). Когато Р2=Р1+Δπ, пренасянето на разтворител през мембраната
се преустановява (фиг. 2,г), а при Р2>Р1+Δπ (фиг. 2,д), разтворителят преминава през
мембраната в посока от разтвора към чистия разтворител, докато разликата в
хидростатичните налягания в двата съда не се изравнят с налягането р.



Пренасянето на молекули на разтворителя през селективно-пропусклива мембрана
под действие на приложено свръхналягане над разтвора, което е по-голямо от
осмотичното налягане е обратна осмоза. Основен елемент в системата за RO са
мембранните модули, чието качество е от съществено значение. Принципната схема на
инсталация за обратна осмоза е представена на фиг.3.

Фиг. 3. Принципна схема на инсталация за обратна осмоза: а) напорна помпа;                  б)
циркулационна помпа; в) резервоар за събиране на концентрат

На фиг.4 е представено устройството на мембранен филтър.

a) б)
Фиг.4. Устройство на мембранен филтър: а) принципна схема; б) устройство на мембрани тип

BW30HR-440i.

Разработване на вариант на ВПИ с мембранни модули за обратна осмоза по данни
за състава на водата от р. Дунав
За оразмеряване на модула обратна осмоза е използван специализиран софтуер на един
от основните производители на мембрани Dow Chemicals –ROSA –9 [4]. АЕЦ
„Козлодуй” се захранва със сурова вода от р. Дунав. Входящи параметри при
оразмеряване на модула обратна осмоза са технологичните показатели за качество и
съставът на обработваната сурова вода от река Дунав, представени в таблици 2 и 3.

Таблица 2. Технологични показатели за качество на водата от р. Дунав.
Технологични показатели

, µS/cm pH AM, mg-eq/l П, % Но, mg-eq/l Окп, mgO2/l
450 7.83 3.50 89 4.40 11.37

Таблица 3. Състав на водата от р. Дунав
Cl,
mg/l

Cu,
mg/l

Fe,
mg/l

Na,
mg/l

Al,
mg/l

SiO3,
mg/l

SO4,
mg/l

PO4,
mg/l

NO3,
mg/l

23 <0.01 0.28 15 0.36 6.60 39.60 0.24 5.9

На фиг. 5. е представен алгоритъм за синтез на инсталация за обратна осмоза.



Фиг. 5. Алгоритъм за синтез на инсталация за обратна осмоза

Предложена е инсталация с едностепенно филтруване и с рециркулация на
концентратa, която е най-разпространеното решение при промишлени ВПИ. Според
изчисленията, извършени по алгоритъма, показан на фиг.5, за инсталацията с
мембранен филтър тип BW30HR-440i са необходими 40 модула с по 8 броя мембранни
филтри. Мембранните филтри, избрани за оразмеряването на модулите на RO
инсталацията са BW30HR-440i (фиг. 4,б), които имат характеристиките, посочени в
таблица 4. Получената след инсталацията за RO обезсолена вода е с проводимост 8.88
μS/сm, която е достатъчно ниска за последващо очистване във ФСД и покрива
изискванията за чистота на водата след основно обезсоляване - <5÷10 μS/сm.
Специфичният разход на електрическа енергия за инсталацията е изчислен 0.45
kWh/m³.

Без рециркулация

NV=NE/NEPN
NEPN – брой мембранни
елементи/модул
(стандарт – 6 елемента)

Избор на конфигурация на потоците и
кратност на филтруванията

С рециркулация на концентрат Кратност на филтруване
на обезсолената вода

R= 85-90 %
=5-10µ S/cm

Състав на суровата вода

Избор на вид на мембранни елементи
Дебит на обезсолена вода;
Солесъдържание на
пермеата (≤10µS/cm);
Потребление на енергия;
Коефициент на задържане, RОпределяне на дебита през мембраната, l/m2h

Изчисляване броя на мембранните елементи, NE
NE=Qp/f.SE
Qp-дебит на пермеата, m3/h;
SE-площ на мембраната, m2;
f-поток през мембраната,
l/m2hИзчисляване на броя на

модулите под налягане

Определяне броя на модулите за етап на обезсоляване,
при дву- и повече етапни инсталации

Баланс на скоростта на пермеата чрез компенсация на пада на налягане

Оптимизация на RO системата

Да

Не



Таблица 4. Характеристики на мембрани тип BW30HR-440i
Тип на мембраната Тънкослойна композитна полиамидна
Площ на филтруване 41 m2

Максимална работна температура: 45оС
Максимално работно налягане: 41 bar
Работен pH диапазон: 1÷11
Максимален поток подхранваща вода: 19 m3/h

Входните и изходните параметри за симулацията и схемата на водните потоци са
представени на фиг. 6.

Фиг. 6. Конфигурация на системата за обезсоляване на вода чрез обратна осмоза в меню на
симулационния софтуер ROSA-9.

Изчислените параметри на инсталацията и характеристиките на обезсолената вода и
концентрата са систематизирани в таблица 5.
Таблица 5. Параметри на системата за RO и характеристики на ОВ и концентрата.

Параметри на системата Обезсолена вода Концентрат
Постъпващ поток , m3/h 511.76 Добив,

m3/h
350 Поток ,

m3/h
161.7

Поток сурова вода към системата, m3/h 411.76 S, mg/l 4.44 S , mg/l 1439.37
Рециркулация, m3/h 100 , μS/sm 8.88 P, bar 6.61
pH на постъпващия поток 7.83 pH 7.83 pH 7.83
Добив на пермеат от солената вода, % 85
Налягане на потока, bar 8.77
Температура на потока, оС 30
Обща активна повърхност, m2 13080
Фактор на потока 0.85
Солесъдържание на потока, mg/l 225
Брой елементи 320
Специфичен разход на ел. eнергия, kW/m3 0.45
Класификация на водата: Surface Supply SDI < 3



Експлоатационни разходи на инсталацията с обратна осмоза
В таблица 6 е направено сравнително разглеждане на експлоатационните разходи за
очистване на вода в йонообменна ВПИ и инсталация за обратна осмоза на база
специфичната консумация на реагенти, техническа вода и ел. енергия.

Таблица 6. Експлоатационните разходи за очистване на вода в йонообменна ВПИ и
инсталация за обратна осмоза.

Показател RO Цена, лв. Йонообмен Цена, лв.

Разход на ел. eнергия , kW/m3 0.45 0.1 0.07 0.015

Разход на 100% NaOH ,  g/m3 - 0 150 0.12

Разход на 100% HCl , g/m3 - 0 180 0.02

Техническа вода , m3/m3 1.17 1.03 1.4 1.23

Пречистване на отпадъчни води, m3 - - 0.4 0.12

Допълнител-
ни реагенти

Aитискалант, g/m3 3.75 0.08

- 0RoClean P111,
mg/m3 0.4 0.004

Биоцид, mg/m3 0.37 0.03
1.24 лв. 1.51 лв.

Заключение
Проведените пресмятания и сравнителна оценка показват, че като аналог на

йонообменната ВПИ за основно обезсоляване на вода в АЕЦ „Козлодуй” може да бъде
предложена инсталация за обратна осмоза, като необходимия номинален дебит за
обезсолена вода се покрива от 40 мембранни модула с осем мембранни елемента. При
състав на суровата вода по данни от химичен анализ на водата в р.Дунав в района на
АЕЦ „Козлодуй”, получената обезсолена вода с еднократна степен на филтрация е 8.88
μS/сm, която е сизмерима с тази на обезсолената вода от йонообменната ВПИ след
основно обезсоляване. Сравнителната икономическа оценка по основните
експлоатационни разходи показва по-ниска себестойност на обезсолената чрез обратна
осмоза вода. Заложеният добив на обезсолена вода  85 % от суровата вода, като при
тази степен на извличане концентрата е с качества на природна вода.
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