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Мембранните технологии в ТЕЦ и ЯЕЦ. 

Една прогноза за XXI век.

Проф.д-р Милко Йовчев

Понастоящем (1998г.) не съществува съмйЬние, че йонообменът 
като явление за пръв път е бил наблюдаван през-Т850г. в Англия от Н.З. 
ТЬошзоп1 и ТТ. У/ау2, които като пропускат разтвор на амониева сол 
през запълнена с почва колона установяват, ч"е амониевите йони се 
задържат в колоната, а във филтрата се открива'# калциеви йони. Това 
явление, чиято обратимост се демонстрира малко по-късно от 
германския химик Н. ЕюЬЪогп3 остава около половин век практически 
неизвестно докато в 1905г. германският хймик К.'. Сапз4 съобщава, а в 
1906г. патентова първата в света йонообйенна технология за 
омекотяване на водата позната и до дне<? под името натрий 
катиониране. Не е възможно, а и не е необходимо в тези кратки 
бележки да се опише историята на понататъшното развитие на 
йонооб.менните технологии през XX век. Едно <5баче е ясно, че в края 
на този век производството на свръхчиста (дълббкообезсолена) вода за 
нуждите на ТЕЦ и ЯЕЦ е възможно само благодарение на използването 
на тези технологии, чийто потенциални възможности достигат своя 
връх през 1951г. когато К. Кишп и Р.Х. Мс Оаг/еу3 патентоват т.нар. 
смесени йонообменни смоли (МВ - смоли). Товй се потвърждава и от 
К.Н.Магкз6 , който в една станала вече класическа работа, показва през 
1958г. основните десет структурни схеми, чрез които като се съчетават 
процесите водород катиониране, хидроксил аниониране и смесено 
йонообменно филтруване
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може да се п Ф-луч и свръхчиста вода. По-нататък във втората половина . 
на XX век, на международния пазар се появяват много йонообменни 
продукти и ^ехнологии (слабокисели йонити, макроретикуларни и 
монодйсперсни смоли и др.), но независимо от това тези продукти и 
технологии запазват своя известен от преди около един век недостатък 
- висок специфичен разход на реагенти за регенерация (соли, киселини 
и основи). Ка^гго е известно този разход е по-голям от стехиометрично 
необходимия, което налага изхвърляне на надстехиометричния 
излишък от соли, киселини и основи в околната среда. Това, както и 
големия разход на вода за собствени нужди намалява 
конкурентноспособността на йонообменните технологии на световния 
пазар, които постепенно биват измествани от т.нар. мембранни 
технологии, особено в случаите когато трябва да се преработва вода с 
високо съдържание на соли. ,

Понастоящем (1998г.) мембранните технологии са непопулярни В: 
България, въпреки че в ТЕЦ при “Химко” - Враца вече работи 
обезсоляваи%инсталация използваща баромембранния процес обратна 
осмоза. Във дръзка с това е необходимо да се поясни, че в общия случай 
мембранното-филтруване е процес, при който водата се филтрува през 
пореста, щрег^ада наречена мембрана. Ако филтруването се извърпщ  
под действието на електрически сили процесът е електромембран^н. 
(известен ощ^ и под името електродиализа - ЕБ), а ако се извършва под 
действието н̂ . външно налягане - баромембранен. Баромембранните 
процеси;,- о-у, своя страна, се делят на: обратна осмоза
(КО),нанрфи^труване(ПР),ултрафилтруване(1]р)имикрофилтруване(МР)*, 

Възможностите на тези четири основни баромембранни процеси 
личат от фиг^Л , където са показани размерите на частиците задържани 
от мембраната. Конкретно за процеса обратна осмоза, например, това 
означава, че-^ако през мембранна преграда (чийто химически състав и 
конструкция уне се коментира тук) се пропусне природна вода под 
налягане,- твв през нея преминават водни молекули и някоц 
нискомолекулни компоненти (т.нар. пърмиейт), а в пространството пред 
преградата остава вода с по-високо солесъдържание (т.нар. концентрат 
или рижект)..-*-
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Подобен е случаят и с процеса нанофилтруване.Технологическите 
възможности на обратната осмоза, нанофилтруването и 
електродиализата (реверсивна)* са систематизирани в ' където е 
показано, че от природна вода с начално солесъдържание около 1000 
т ф  се получава обезсолена вода със солесъдържание както следва:

-електродиализа (реверсивна) - 370 т ф  ( ЕОК );
-нанофилтруване - 75 ш§/1 ( №  );
-обратна осмоза - 25 т ф  ( КО ).

Паралелно с намаляване на солесъдържанието на суровата вода 
при съответен подбор на използуваната мембрана се намалява и 
нейната твърдост 8. От данните публикувани в 7’ 8 се вижда, че 
посредством използвуването на мемрбанните технологии понастоящем 
(1998г.) са реализирани два типа мембранни инсталации:

-мембранни обезсоляващи инсталации (МОИ);
-мембранни омекотителни инсталации (МОмИ).
При мембранните обезсоляващи инсталации се използува 

процеса обратна осмоза в две степени. Структурна схема на МОИ , 
която произвежда свръхчиста вода за една ЯЕЦ в Япония е показана на 
фиг.2.Както личи от схемата в МОИ постъпва вода (морска) с 
проводимост 53000 р  3 /ст, което след предварително обработване с 
хипохорит,РеС13 и Н23 0 4 и механично филтруване се пропуска през КО- 
модулите I и II степен, където солесъдържанието й се намалява до 500 
р  3 /ст(1 степен) и 11 р  5 /ст (II степен). Следва обработване с ]Ча250з 
(за дехлориране) и смесено йонообменно филтруване (МВ) също в две 
степени. Обезсолената по този начин вода (с проводимост 0,083 р  5/ст ) 
се използува за подхранване на I и II контур на централата.

*При реверсивната електродиализа (ЕОК) периодически се сменя
посоката на тока.
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При мембранните омекотнтелни инсталации схемата е 
аналогична като по принцип се използва двустепенно нан:филтр\ване 
(КР NГ;2) или хибридна схема, която представлява нанзфилтрчване 

"последвано от обратна осмоза <КР / Я и . По данни на ' МОмИ са 
съпоставими по капиталовложения и експлоатационни разходи с 
класическите варови омекотнтелни инсталации (известни з България 
под името инсталации за варова декарбонизация). Поради тази причина 
мембранното омекотявано постепенно започва да бъде предпочитания 
технологичен процес в САЩ и по специатно във Флорида Това обаче 
не е случайно. Както е известно " , именно във Флорида през 1953г 
Ог.СЬагКз Яе1с] (наричан в САЩ "бащата на обратната осмоза“) е 
започнал своя финансиран от правителството на САЩ проект за 
създаване на мембрани за обратна осмоза. С този проект, както и с 
работите на 8. БоеЬ и 5. 5цпга)ап'° се поставя началото на реализацията 
на мембранните технологии за обезсоляване на морска вода ( а по- 
късно и за вода с високо солесъдържание). Така по едно и също време 
(в средата на XX век ) когато йонообменните технологии достигат своя 
връх с патента на К..Кигнп и Мс Оагл/еу ’ в света за пръв ггьт започват 
опити за лабораторната реаяизация на мембранните технологии. Само 
за половин век интензивното развитие на тези технологии ги доведе до 
върхово ниво т.е. до приложение в ЯЕЦ (фнг.2). Това обаче не бива да 
води до погрешни заключения, както е известно,получаването на

свръхчиста в о д а ( /= 0 ,1  -0,3 р  5/ст ) не може да стане без
използуването на смесени йонообменни смоли като краен елемент на 
нейното финно очистване. С други думи прогнозите за прилагането на 
мембранните технологии в ТЕЦ и ЯЕЦ не изключват напълно 
йонообменните технологии. Тези прогнози показват, че мембранните 
технологии могат да се използуват за получаване на свръхчиста вода 
чрез последователно мембранно омекотяване (вместо варова 
декарбонизация), мембранно основно обезсоляване и смесено 
йонообменно филтруване или за мембранно омекотяване в 
циркулационните охладителни системи свързано със значителни 
икономии на вода.

От тези кратки бележки, чиято цел е да се популяризират 
мембранните технологии в България не следва, че това са 
"безпроблемните *’ технологии за обработване на водата през XXI век. 
Точно обратното - мембранните технологии изискват повишено
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внимание към качеството на суровата вода с оглед запазването на 
основните филтрчващи елементи-мембраните от механично и 
биологично замърсяване, от образуване на накип. от деструкция и др 
Тези проблеми обаче са решими и не са обект на разглеждане в 
настоящия доклад.

Заклю чение

Критическото съпоставяне на йонообменните и мембранните 
технологии з края на XX век показва, че йонообменните технологии са 
достигнали своя технологически (и икономически) връх. поради коего 
мембранните технологии (в различни модификации) постапенно 
започват да ги изместват в инсталациите за производство на свръхчиста 
и омекотена вода. Очаква се този процес да продължи и през 
следващия век на фона на задълбочаващия се дефицит на пряспа вода в 
световния воден баланс, коего е една трайна тенденция в по
нататъшното развитие на съвременното индустриално общество.
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