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ВЪВЕДЕНИЕ 

Повечето промишлени процеси, и по-специално добивът, 

произвеждат значително екологично замърсяване. В резултат на това, 

нараства и загрижеността за качеството на живот и равновесието на 

заобикалящият свят. Тези сериозни проблеми изискват по-иновативни 

усилия за опазване на околната среда. Очаква се индустриите да намалят 

активно количеството на изхвърляните замърсители. Управлението на 

отделяните замърсители в природата се разглежда като съществен 

елемент от настоящата световна еко-криза, а не като ограничен  проблем 

в миналото. За тази цел, конвенционалните технологии за намаляване на 

вредните емисии от типа „В края на тръбата” са крайно недостатъчни. 

Обработката на вредни вещества по тази система само трансформира 

замърсяването от една форма в друга. Например, често контролът върху 

замърсителите на въздуха води до замърсяване на водата, което от своя 

страна води до замърсяване на почвата и в крайна сметка всички 

замърсители се оказват във водното тяло.  

ИНОВАТИВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗ ОТПАДЪЦИ 

Като нови и иновативни методи за борба с изброените 

недостатъци, в много страни се въвежда концепцията „По-чисто 

производство“ или „Технологии без отпадъци“. „По-чисто производство“  

се отнася до метода на преработка  предназначен за предотвратяване на  

отделянето на отпадъци от самия източник. Философията зад нея е „да 

произвеждаме по-добре, докато замърсяваме по-малко“. На практика тази 

технология и нейното приложение се наричат и с други имена, като чиста 

технология, намаляване  на отпадъците, предотвратяване на 

замърсяването, рециклиране на отпадъци, отговорно използване на 

ресурси, оползотворяване на остатъците и др. Минната промишленост 

също се сблъсква с изброените затруднения свързани с управление на 

отпадъците, и най-вече с отпадъчните води, които се генерират в техните 

съоръжения [1], [3]. 

 Основните източници на отпадни води от мини могат да бъдат 

класифицирани в най-общ вид като: 
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 Минна вода; 

 Преработени отпадните води; 

 Битови отпадни води; 

 Повърхностно оттичане. 

Най-честите замърсители в отпадъчните води, произведени от 

минна промишленост, могат да бъдат класифицирани най-общо в 5 

категории (Табл. 1). От тези 5 категории биологичните замърсители по 

същество са продукт на битови и санитарни съоръжения и обикновено са 

свързани към градска канализация или правилно проектирана система за 

пречистване на отпадъците на място. Радиоактивните замърсители са 

много специфични за урана и свързаните с неговото извличане открити 

мини. Важно е да се разбере, че „ефективното предотвратяване на 

замърсяване при източника“ е единственото решение за управление на 

радиоактивни отпадни води. 

Табл. 1. Типични замърсители в отпадните води на мините 

Физически 

Утаени частици 

Мътилка 

Цвят 

Температура 

Цвят и мирис 

Химически 

(органични) 

Въглища 

Масла 

Сапуни и перилни препарати 

Гуми 

Багрила и фенолни съединения 

Химически 

(неорганични) 

Тежки метали (Cr. Hg, Cu, Cd, Pb, Zn, Ni, и др.) 

Киселини 

Алкални съединения 

Цианид 

Разтворени соли: 

Катиони: Mg, Ca, K, Na, Fe, Mn, и др. 

Аниони: Cl-, SO4--, NO3-, HCO3-, PO4-, и др. 

Биологични Бактерии, вируси и малки организми 

Радиационни 

 

Уран 

Тритий и други радиоактивни вещества 

от минни изкопи 

Физическите и химическите видове замърсители са най-критични в 

повечето минни индустрии, особено за въглищните мини.  

Една от най-бързо навлизащите технологии с мисъл за опазване на 
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околната среда е Електродейонизацията (EDI). Тя е иновация в сферата 

на обработка на водата, която използва електроди за йонизиране на водни 

молекули и отделяне на разтворени йони (примеси) от водата. Различава 

се от другите технологии за пречистване по това, че не използва 

химикали и обикновено е третичен процес на обратна осмоза (RO) [6].  

НЕПРЕКЪСНАТА ЕЛЕКТРОДЕЙОНИЗАЦИЯ 

Съществуват и машини, работещи на принципа на EDI, които 

използват малко легло с йонообменна смола за допълнително 

подобряване на дейонизацията [5], [7]. Това често се нарича 

непрекъсната електродейонизация (CEDI) (фиг. 1), тъй като 

електрическият ток регенерира непрекъснато смолистата маса. CEDI 

техниката може да постигне много висока чистота, като проводимостта е 

под 0,1 uS/cm. 

 

 

Фиг. 1. Принцип на работа на машина, работеща с CEDI технология 
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Червените мембрани са селективни катион мембрани, а сините – 

анион-селективни мембрани. Отрицателно заредените аниони (напр. Cl-) 

се привличат към анода (+) и се отблъскват от катода (-). Анионите 

преминават през анион-селективната мембрана и навлизат в съседния 

концентрат, където са блокирани от катионната мембрана в другата 

камера и по този начин се улавят и пренасят от водата-носител в 

концентратния поток. Положително заредените катиони (напр. Na +) в 

пречистващия поток се привличат към катода (-) и се отблъскват от анода 

(+). Катионите преминават през селективната катион мембрана и 

навлизат в потока на съседния концентрат, където са блокирани от 

анион-селективната мембрана както и се пренасят през системата 

(фиг. 2). 

А)   Б)  

В)  

Фиг. 2. Серия модули, работещи на принципа CEDI 

Предимства на CEDI: 

 СEDI не изисква обработка чрез химикали; 

 СEDI технологията не изисква спиране; 

 СEDI модулите са малки, леки и компактни; 

 Изисква малко енергия; 

 Икономично използване на бюджета, без оперативни разходи (само 

цената на мощността); 

 Без изисквания за съоръжения; 

 Необходим е минимален надзор. 

Марката IONPURE на Evoqua е първата, която пуска на пазара 
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CEDI модули преди повече от три десетилетия. През годините 

технологията претърпява много промени, но са представени най-

актуални модели според нуждите на потребителите: 

 VNX – използва се в приложения с голям дебит със скорост на 

потока от 5,7 m
3
/h (25 gpm) до 22,7 m

3
/h (100 gpm) (фиг. 2А); 

 LX – използва се в приложения със среден дебит със скорост на 

потока от 0,23 m
3
/h (1 gpm) до 7,7 m

3
/h (33,8 gpm) (фиг. 2Б); 

 LabXT & MX – използва се в приложения с нисък дебит и в 

лабораторни потоци със скорост на потока от 0,003 m
3
/h (0,013 

gpm) до 0,75 m
3
/h (3,3 gpm) (фиг. 2В). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всеизвестно е предимството на екологичните производства. Много 

от производителите с цел намаляване на себестойността на продукцията, 

произвеждат на границите на позволеното. Освен планетата страда и 

цялото човечество. Чистата вода на планетата е застрашена от изчезване 

и в недалечно бъдеще ще е в сила старата поговорка „вода гази – жаден 

ходи“. Всички ние трябва да вземем дейно участие в опазването на 

оклоната среда и водите [2], [4]. 
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