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Малогабаритно еднокорпусно многокамерно 

 съоръжение за омекотяване на вода   
 

Ангел Звездов 
 

     A small three cells water treatment filtration device has been designed to realize a couple of   
recapitulative identical ion-exchange softening processes in one multi cell filtration body.If it is necessary, the 
design properties of this device can be used for different filtration processes (sand filtration, ion-exchange 
,active carbon sorption filtration etc)., or for multi step reiteration of the identical processes.  Some times it is 
necessary to repeat the same ion-exchange softening process by means of using two or three filtration ion-
exchange bodies.  Actually it is able to repeat three times an identical Na-cation- exchange process getting a 
very soft water. Except for the quality of water softening the device can be used as an alternative working 
production chambers and  each regenerate its own capacity. Such a way it is possible to save technological 
area; technological bodies; technological communication elements; operative persons etc.  
     Key words: small water treatment device, softener, multistage filter, soft water 
 

     ВЪВЕДЕНИЕ 
    През последните години производството на омекотена вода за малки произ-
водствени, битови нужди за кафе машини, перални и др., е необходимост. Из-
ползване на малогабаритни водоомекотяващи инсталации в хлебопроизводст-вото 
на малки и средни предприятия. Известно е, че преди и по време на изпи-чането, 
хлябът се обработва с водна пара, поради необходимост за отсъствие на 
напуквания и влошаване на неговите вкусови качества. За целта пароге-нераторите 
[1÷3], трябва да се захранват с омекотена вода. Не по-малка зна-чимост в качествен 
и количествен план има омекотената вода за домакински перални машини и за 
пералните машини в по-крупните перални цехове. Омеко-тената вода има много 
съществено значение, тъй като това обуславя намалени разходи за перилни 
препарати, качество на изпиране, удължен живот на скъпи перални системи. 
Фирмите за водоподготвително оборудване [4÷6] предлагат т.н. „дублекс” 
омекотителни инсталации. При тях два идентични омекотителни йонообменни 
модула са компановани един до друг и функционират в парт-ньорство, осигурявайки 
непрекъснат поток от омекотена вода във времето. 
     Целта на настоящата разработка е създаването на малогабаритен еднокор-пусен 
многокамерен омекотител, за степенно омекотяване на вода, или отдел-ните камери 
заредени с еднакъв йонитен пълнеж да функционират в алтерна-тивно 
партньорство, осигурявайки непрекъснато омекотен воден поток. Идеята е да се 
намалят ангажирана площ чрез компактност и инвестициите за отделни 
йонообменни корпуси, тръбна обвръзка между тях, оперативен труд, ремонтна 
подръжка и др. Съоръжението да има опростена и лесна обслужваемост при 
локално приложение от съответния ползвател. 
 

    ИЗЛОЖЕНИЕ 
    Еднокорпусно цилиндрично трикамерно филтрационно съоръжение за едно-
временно механично филтруване и дълбоко омекотяване на вода е създадено, 
проектирано и изработено като пилотен образец (Фиг.1,2).Заложената идея в 
технико-технологичната конструкция на съоръжението е да се осъществява 
безкомпромисно омекотяване в много висока степен, чрез многостепенно по-
следователно повторение на катионообменна обработка със силно кисел катио-нит в 
натриева йонна форма. Потърсена е възможност да се дъздаде функцио-нална 
технологична конструкция при възможно ниска себестойност, като са из-следвани 
конструктивно-технически и технологични възможности, съоръжени-ето да има 
възможно намален брой вентили и тръбно-комуникативна обвръзка за управление 
на обработвания и реагентно-регенерационните потоци. Както се вижда от (фиг.1), 



НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2009, том 48, серия 9  
 

 - 83 - 

когато съоръжението функционира като единично техноло-гично звено, броят 
вентили е само три и няма външна тръбна обвръзка [7,8] (с изключение само за вход 
и изход на потоците), независимо че обработваемият поток преминава и търпи 
третиране през три последователни степени на йоно-обменна обработка. Ако това 
биха били самостоятелни отделни филтрационни звена, са необходими около 18 
броя вентили. В случаите когато е необходима алтернативна партньорска 
функционалност на две камери (дублекс система),за да се осигурява непрекъснат 
поток от омекотена вода, вентилите се увеличават само с един брой за 
пренасочване на обработваемия поток от изтощена камера към съответна работеща 
друга алтернативна (фиг.3). Следва да отбележим, че самостоятелните едноканални 
вентили могат да бъдат заменени с един много-ходов вентил, управляем чрез 
електронен контролер, каквито чуждестранните фирми [4÷6] използват във 
водоподготвителните съоръжения предлагани на пазара.  
        Относно филтрационните водообработващи пълнежи в отделните камери, 
следва да отбележим, че те се определят най-вече от качествата на суровата 
подлежаща за обработка вода и от целевата необходимост за качествата на 
получавната вода-продукт. Както се вижда от Фиг.1 (а) и (b), при мътност на су-
ровата обработваема вода по-голяма от допустимата граница 2 mg/dm3(за йо-
нообменна филтрация), първата камера по пътя на обработвае-мия воден по-ток 
трябва да е заредена с кварцов пясък (Нсл.=1000 mm), а последващите две с 
омекотяващ катионитен материал DOWEX С26 с полиретикуларна физическа 
структура [9] превърнат в натриева йонна форма (Нсл.=1000 mm). В този случай се 
реализира тристепенна водоподготвителна обработка, като първата степен е 
механично филтруване за избистряне, а следващите две степени са йоно-обменно 
омекотяващи водата, за постигане на необходимата дълбочина на омекотяване. В 
случаи когато обработваемата вода отговаря на необходимото изискване за мътност 
(т.е. ≤ 2 mg/dm3), и трите камери на съоръжението са заредени с катионитен 
материал превърнат в натриева йонна форма. Тогава се реализира също 
тристепенна водоподготвителна обработка, но и трите степени имат ометокителна 
функционалност. При този случай се произвежда още по-дълбоко омекотена вода–
продукт. Двете алтернативи за вида на заредения в камерите филтрационен 
материал, както отбелязахме, се определят от качест-вата на конкретната 
обработваема вода и се избират алетернативно, така че да не се допуска в каквато 
и да е степен т.н. „фаулинг” процес за йонообменните гранули, който в определена 
степен компроментира тяхната йонообменна функционалност [3]. 

                (а)    (b) 

Фиг.1.Принципна схема на конструкция малогабаритно цилиндрично съоръже-ние 
тип еднокорпусен трикамерен филтър(за дълбоко омекотяване на вода):1-външен 

корпус; 2- първи вътрешен цилиндър; 3-втори вътрешен цилиндър; 4-горен капак; 5- до-лен капак; 6-
дюзи; 7,8,9-вътр. комуникативни тръби; 10,11,12,13,14-дюзи; 15,16,17-вентили; 18,19,20-опорни 
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стойки;(а)-при омекотяване на сурова вода с мътност ≥ 2mg/dm
3;(b)-при омекотяване на сурова вода 

с мътност ≤ 2mg/dm
3 

     Обработваният воден поток се пропуска през вентил 15, избистря се чрез 
механично филтруване през пясъчния слой, преминава през дренажни дюзи и 
вътрешни комуникативните тръби и последователно се филтрува в посока отго-ре 
надолу през притиснати силнокисели катионитови слоеве от DOWEX С26. Протича 
двустепенен омекотителен катионообменен процес и така дълбоко омекотеният 
воден поток се отвежда през комуникативна тръба 9 към консу-матор (фиг.1 а). 

                
                                 (а)                                                                                               (б) 
Фиг.2 (а). Визуален вид на цилиндрично еднокорпусно многокамерно ма-

логабаритно съоръжение за омекотяване на природна вода за малки консума-
тори;(б).Визуален вид на разпределителната глава за потоците постъпващи в 
съоръжението.  

След проскок на твърдостта над допустимата концентрация, съоръже-нието се 
привежда в режим за реагентна регенерация. Различните филтраци-онни пълнежи, в 
трите самостоятелни камери, изискват следните процедури: 

1.Процес на едновременно разрохкване на катионитните и пясъчния слоеве. 
2.Процес на реагентно-регенерационно възстановяване работната йонообмен-на 
способност (РОС) на катионитовите пълнежи с около 10%-ен разтвор NaCl; 3.След 
окончателна промивка филтърът влиза във функционален период и водата-продукт 
отива за консумация. 

Получените резултати от експериментите са представени в Таблица1. 

          Таблица 1. Резултати относно качествата на водата-продукт (Vкат = 14 dm3) 
Обща твърдост, 
mg-eq/dm3 

Мътност, 
mg/dm3 

П.О., mgO2/dm3 Хлориди, 
mg/dm3 

Отн. 
обем 

Дебит 
dm3/h 

сурова 
вода 

вода 
продукт 

сурова 
вода 

вода 
продукт 

сурова 
вода 

вода      
продукт 

сурова 
вода 

вода 
продукт 

35 360 3,5 П.О.М.* 4,4 1,0 2,3 0,6 10 10 
70 360 3,4 П.О.М. 4,2 0,9 2,1 0,7 12 12 
105 360 3,6 П.О.М. 4,5 0,9 2,0 0,5 10 10 
140 360 3,5 П.О.М. 4,4 0,9 2,4 0,5 9 9 
175 360 3,5 П.О.М. 4,3 1,0 2,1 0,4 10 10 
210 360 3,4 П.О.М. 4,1 0,9 2,3 0,5 12 12 
245 360 3,5 П.О.М. 4,3 0,8 2,2 0,4 11 11 
280 360 3,4 П.О.М. 4,5 0,8 2,3 0,4 9 9 
315 360 3,3 П.О.М. 4,2 0,8 2,5 0,3 10 10 
350 360 3,5 П.О.М. 4,3 0,8 2,1 0,4 12 12 
385 360 3,2 П.О.М. 4,1 0,8 2,4 0,3 11 11 
420 360 3,5 П.О.М. 4,5 0,8 2,1 0,4 10 10 
455 360 3,6 0,01 4,2 0,8 2,2 0,4 10 10 
490 360 3,3 0,02 4,3 0,8 2,3 0,3 9 9 

*
П.О.М.- пределно откриваем минимум 
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Резултатите (Табл.1) показват, че съоръжението, показано на фиг.1 и фиг.2 може 
да осъществява последователни технологични процеса: механично фил-труване–
йонообменно омекотяване. Първият процес избистря водата до подхо-дяща 
остатъчна мътност, така че следващите два филтра-ционни слоя (от кати-онит) са 
протектирани от блокирането на функционалните им йонообменни свойства. До 
обработката на около 420 относителни обема вода, общата твърдост на водата-
продукт е под откриваемия минимум (ПОМ) с индикатор Ериохром черно–Т. След 
455 относителни обема концентрацията от йоните на твърдостта прогресивно, бавно 
нараства. При необходимост от получаване на непрекъснат поток от омекотена вода 
разработената от нас конструкция позво-лява свързване на две алтернативни 
партньорски камери, като вентилите се увеличават само с един.(Фиг.3). При 
алтернативната функционалност на каме-рите, когато околовръстната е 
произвеждаща омекотена вода-продук, обработ-ваният воден поток се пропуска през 
вентил 15 и се извежда като продукт през вентил 18. В същото време ценралната 
камера (алтернативен партньор) се ре-генерира като регенерационният разтвор се 
подава през вентил 16 и се извеж-да като отпаден през изхода за вода-продукт. 
След това ролите им се заменят чрез алтернативна замяна на потоците. 

 
 
Фиг. 3. Технологична схема на дублекс система на цилиндричен многокамерен 
филтър за обработка на вода 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1.Разработена е уникална конструкция на еднокорпусен многокамерен омеко-тител 
за степенно омекотяване на обработвания воден поток.  
2.Експериментирани са успешни възможности за функция с предварителна очистка 
на водата от мътност и в последствие двустепенно натрий-катиони-тово 
омекотяване, както и за работа като тристепенно омекотяване. 
3. Установена е възможност отделните камери заредени с еднакъв йонитен пълнеж  
да функционират в алтернативно партньорство, осигурявайки непре-къснато 
производство на омекотен воден поток.  
4.Основният принос е, че са намалени ангажираната площ чрез компактност и 
инвестициите за отделни филртрационно–йонообменни корпуси, тръбноко-
муникативна обвръзка между тях, оперативно-технологичeн труд, ремонтна 
подръжка и др. 
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5.Съоръжението е с лесна технологична обслужваемост от съответния ползвател, 
тъй като реагентно-регенерационните процедури се осъществяват на самоток, без 
разходи на електроенергия за помпи и др.  
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