
1. Въведение
Вода може да се пречиства за различни селскостопански нужди, всяка от които изисква различно качество.
Различни видове технологии могат да се комбинират, за постигане желаното качество, а целта за най-високо
качество се разглежда като еквивалент на използването на питейна вода. За да се позволи пречистването с цел
напояване, трябва да се постигнат едновременно няколко цели за качество на водата, включително соленост,
мътност, pH, натоварване с хранителни вещества и отстраняване на патогени. В днешно време има нарастващо
търсене за отстраняване на допълнителни замърсители, като фармацевтични продукти, продукти за лична хигиена,
пестициди, хербициди и хормони, което не се случва при конвенционалното пречистване на отпадъчни води. Този
раздел ще прегледа усъвършенстваните технологии за пречистване, които могат да бъдат приложени за постигане
на високо качество на регенерирана вода, подходящо за неограничено напояване.

2. MAR и SAT
Управляваното презареждане на водоносните хоризонти
(MAR) е нарочно презареждане с различни видове вода на
желани такива за последващо използване или за постигане
на ползи за околната среда. Един от методите е обработ-
ката чрез почвен водоносен слой (SAT), която използва
естествени водни ресурси за пречистване на отпадъчни
води. Водоносните пластове са подземни почвени слоеве,
Които могат да съдържат и да пренасят вода. В SAT 
Отпадъчните води се разпространяват върху определени басейни, откъдето те могат да проникнат в основния
водоносен хоризонт. По време на инфилтрацията, често практикувана в райони с дебели слоеве песъкливи почви,
пречистените отпадъчни води преминават през горните слоеве на почвата, където променящите се условия на
окисление осигуряват широк спектър от физико-химични и биологични процеси. Този процес значително
подобрява качеството на пречистените води чрез отстраняване на патогени, органични вещества и други нежелани
съединения, получавайки; регенерирана вода с много високо качество, която отговаря на изискванията за
неограничено напояване, а в някои случаи и на повечето изисквания определени за питейна вода. След това
районът на водоносния хоризонт, който получава инфилтрираните отпадъчни води, се превръща в сезонен и
многогодишен басейн за съхранение на големи количества регенерирани води, готови за повторна употреба,
незасегнати от краткосрочни промени в качеството на водите или неизправности в системата. Процесът на
дългосрочно съхранение и инфилтрация също осигурява чудесни природни възможности за отстраняване на
патогени, гарантирайки безопасността на регенерираните води (Sharma и Kennedy 2017; Sprenger et al., 2017).

SUWANU EUROPE е проект на H2020, чиято цел е да насърчи ефективния обмен на знания,
опит и умения между практиците и свързаните участници при използването на
регенерирани води в селското стопанство. Този информационен лист е част от общо 5
информационни листа в пакет 4 насочен към инженерните компании във водния сектор и
описва различни технологии за пречистване, способни да осигурят пречистени отпадъчни
води, които отговарят на стандартите за напояване в селското стопанство.

Информационен лист 4.5 – Други технологии за пречистване на води
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Фигура 1 Обработка чрез почвен водоносен слой



3. Съвременни окислителни процеси
Следовите органични химикали (TOrC), като фармацевтични продукти и продукти за лична хигиена, не се
трансформират напълно или премахват по традиционните методи на пречистване. Нарастващото търсене за
отстраняването им от водите за напояване и преди заустване на отпадъчни води в естествени потоци изисква
използването на усъвършенствани методи за пречистване, които използват окисление за разграждане на TOrC
(за повече информация относно TOrC вижте FS 3.1).
Съвременните окислителни процеси (AOP) обикновено прилагат използването на силно реактивни молекули или
радикали, които са нестабилни, с полуразпад във вода от само
няколко секунди до няколко минути и следователно трябва
да се генерират на място. Тези нестабилни молекули/радикали
могат лесно да реагират с определени функционални групи
на органични молекули и да улеснят тяхната минерализация
до CO2 и H2O. Много други органични химикали, коитоне са
напълно минерализирани от AOP, могат да бъдат частично или
напълно разградени. Има няколко AOP технологии, включително
озониране, UV/H2O2, фотокатализа, реакции на Fenton и други,
които все още се разработват (Alharbi и Price, 2017).

4. Биологично активна филтрация
Този процес осигурява и инженерно решение, което имитира
много от аспектите на SAT: отпадъчните води бавно се просмук-
ват през филтрираща среда в процес, който позволява както
механично филтриране, така и биоразграждане на органични
вещества от бактерии върху филтриращата среда. Типичната
филтрираща среда е антрацит или биологично активен въглен
(BAC), като и двете осигуряват голяма повърхност за бактери-
ален растеж. Една от честите употреби е биологично актив-
ираната филтрация след AOP (обикновено озон), за да се позволи биоразграждане (пълна минерализация) на
молекули, които са били трансформирани по време на озонирането. Понастоящем комбинацията от озониране и
BAC филтрация е разрешена в Швейцария, преди да се насочат водите за повторна употреба надолу по веригата
както за питейни цели, така и за напояване.
Биологично активната филтрация може да се използва и като предварителна обработка на озонирането и други
обработки, когато е необходима допълнителна филтрация/нитрификация/биологично разграждане на
органичните вещества преди навлизане в етап на третиране (Hellauer и съавт., 2017; Lakretz и съавт., 2017).
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