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През последните десетилетия 
се наблюдава рязко повише-
ние на консумираната елек-

троенергия, както от битови, така и от 
промишлени потребители. Този факт 
обуславя и значителния ръст на про-
изведената енергия от всякакви видо-
ве източници. Все още с най-голям дял 
като източник на първична енергия, в 
енергопроизводството са конвенцио-
налните горива, последвани от ядре-
ните  и с най-малък дял са възобновя-
емите енергийни източници като вода, 
слънце, вятър и др. При енергопроиз-
водството от органични горива освен 
полезната енергия под формата на то-
плина, се получават и твърди, течни и 
газообразни отпадни продукти, които 
се явяват сериозен замърсител на три-
те части на околната среда: атмосфе-
ра, хидросфера и литосфера - Фигура 
1. Въглищата са представителите на 
органичните горива с най-голям дял 

на вредни емисии от тяхното изгаряне 
в енергийни парогенератори, което се 
дължи на многообразния им химичен 
състав.

Фигура 1. Опростена схема на рабо-
та на конвенционална ТЕЦ, изгаря-
ща органични горива и образуване на 
вредни емисии 

Продуктите от изгарянето на въгли-

Оползотворяване на летящата пепел от 
изгаряне на твърди горива за синтез на 
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щата  са димни газове, включващи 
основно въглероден диоксид (CO2), 
серни оксиди (SОx) и азотни оксиди 
(NOx) и минерален остатък (пепел), 
като всеки един от тези компоненти е 
замърсител на околната среда. Освен 
това, въглищните топлоелектрически 
централи (ТЕЦ) взаимодействат нега-
тивно с околната среда и чрез систе-
мите за складиране, транспортиране, 
прахоприготвяне и прахоотделяне, от 
които се отделят прах и продукти от 
окислението на горивата. Европей-
ските екологични изисквания ограни-
чават замърсителите от горивни ин-
сталации чрез налагането на пределно 
допустими норми на концентрациите 
на замърсителите, емитираните в ат-
мосферния въздух. 
В групата на серните оксиди се включ-
ват серен диоксид (SO2) и серен три-
оксид (SO3), които като анхидриди 
на серистата и сярната киселини, са 
причинители на киселинни дъждо-
ве, допринасящи за подкиселяване на 
почвите и водоемите и разрушаване 
на паметници на културата. Понасто-
ящем са разработени над сто техно-
логични възможности за огранича-
ване на серните емисии в зависимост 
от спецификите на горивните инста-
лации и местните ресурси, някои от 
които третират превръщането им в 
ценни за практиката суровини, като 
гипс, втечнен серен диоксид, техни-
ческа сярна киселина, прахообразна 
сяра и олеум,. Превид надеждността 
и ефективността на инсталираните се-
роочистващи технологии към топлое-
нергийните обекти, може да се счита 
че тези замърсители не представляват 

риск за околната среда и произтича-
щите от тях екологични проблеми са 
намерили решения.
Азотните оксиди, означавани сумарно 
като NOx, включват пет оксида, про-
порционално на степените на окис-
ление на азота. В условията на горив-
ните процеси, обаче, повечето от тези 
съединения са термодинамично нес-
табилни, поради което и технологич-
ните похвати за ограничаването им се 
свеждат до намаляването на два окси-
да – азотен монооксид (NO) и азотен 
диоксид (NO2). Те се формират при 
окислението на свързания в състава на 
горивата азот (горивни азотни окси-
ди) или от азота, постъпващ с въздуха 
за горене (термични азотни оксиди). 
Азотния монооксид и азотния диок-
сид са анхидриди съответно на азо-
тистата и азотната киселини и също са 
компонент на киселинните дъждове. 
Освен това участват във фотохимични 
процеси, водещи до формирането в ат-
мосферата на газове с голям парников 
еквивалент – диазотен оксид и озон. 
Окислението на азота е силно ендоте-
рмичен процес, поради което се благо-
приятства от високите температури в 
пещните камери. За ограничаване на 
азотните оксиди от горивни инстала-
ции се прилагат две групи техники – 
първични и вторични. Пръвите целят 
потискане формирането на азотни ок-
сиди по време на горивните процеси и 
са свързани с реконструкции на горив-
ните уредби, докато вторите - се ба-
зират на конверсията на вече образу-
ваните азотни оксиди в газова фаза с 
подходящ реагент до инертни за окол-
ната среда компоненти – молекулярен 

НАУКА



 http://nauka.bg 14

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

75

азот и водни пари.
Първичните методи са лимитирани по 
отношение на степента на ограничава-
не на азотните оксиди, свързано с на-
маляване на ефективността на горив-
ните инсталации и не са достатъчно 
средство за справяне с екологичните 
предизвикателства, което налага ин-
сталирането на вторични технологии. 
Последните включват две утвърдени 
технологични решения за редукцията 
на вече образуваните азотни оксиди 
в газова фаза – селективна некатали-
тична (СНКР) и селективна каталитич-
на редукция (СКР). Дете технологии се 
базират на сходни химични взаимо-
действия за редукцията на NO и NO2 с 
амоняк или карбамид  до азот и водни 
пари, а се различават по осигуряване-
то на необходимата за процесите акти-
вационна енергия.  При СНКР това е 
температурата на димните газове над 
горивната зона, а СКР се реализира в 
отделни съоръжения (каталитични 
реактори), като редукционните взаи-
модействия се ускоряват от катализа-
тори.  СКР е ефективна технология за 
намаляване на азотните оксиди, ин-
сталирането на която обаче е свързано 
с големи инвестиционни вложения.  
Понастоящем във всички топлоенер-
гийни обекти са внедрени или са в 
етап на реконструкция и въвеждане на 
първични методи за постигане на ак-
туализираните емисионни норми на 
NOx. В много въглищни ТЕЦ е инста-

лиранана и СНКР. СКР, макар и скъ-
по,  е налично технологично решение 
при въвеждането на по-строги норми 
за азотните оксиди.
Относно праховите частици в димни-
те газове, получени от изгарянето на 
въглища (т.нар. летяща пепел ЛП), 
съществуват строги изисквания за 
концентрациите, изпускани в атмос-
ферата. Поради това, от десетки годи-
ни има разработени и внедрени техно-
логии за улавянето на ЛП, напускаща 
горивните камери с димните газове. 
След улавянето й пепелта се депонира 
върху открити земни пространства и в 
по-редки случай с нея се запълват не-
използваеми мини. Въпреки изграж-
дането на защитни инфилтрацион-
ни бариери, част от тежките метали 
проникват в почвата и подпочвените 
води, с което ЛП отново се превръща 
в сериозна заплаха за чистотата на 
околната среда, както и поради небла-
гоприятната си стойност на pH . По 
данни за ЕС около 75 % от ЛП, добита 
от филтрите на ТЕЦ, се депонира вър-
ху открити земни пространства, което 
се равнява на 25,5 милиона тона го-
дишно. Това налага необходимостта 
от разработването на нови технологии 
и иновативни решения за оползотво-
ряването на ЛП. За Р. България, къ-
дето 40 % от енергопроизводството е 
осигурено от местни лигнитни въгли-
ща от находището ,,Марица-Изток‘‘, 
този въпрос е от съществена важност. 

БГ Наука  участва частие в „Семинар “Технологично подпомогнато обуче-
ние”. Семинарът се организира в рамките на проекта EDU21 - Образователни 
политики в ХХI век
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Фигура 2 представя обобщена схема на 
прилаганите технологии в България 
за намаляване изпускането на вредни 
емисии от големи горивни инстала-
ции (топлинна мощност > 300 MW) 
за постигане на нормите допустими 
емисии, определени в нормативната 
уредба, както и наличните и потен-
циалните възможности за оползотво-
ряване на продуктите, получени след 
очистването на димните газове. 

Фигура 2. Състояние на технологи-
ите за пречистване на димните га-
зове от замърсители в българските 
електроентрали и потенциални въз-
можности за оползотворяване на 
вторични продукти от очистващи-
те инсталации 

 Въглеродният диоксид (CO2) е 
газът, който се определя като осно-
вен парников газ, не поради големия 
си парников еквивалент, а защото се 
емитира в най-големи количества от 
антропогенна дейност. Сам по себе си 
СО2 е отговорен за 64 % от увеличе-
нието на парниковия ефект. Измежду 
всички парникови газове, СО2 допри-
нася най-много за глобалното затоп-
ляне, тъй като неговият дял в клима-

тичните промени се оценява на около 
55 %.  Според проучвания на Междуп-
равителствената организация по кли-
матичните промени (IPCC), концен-
трацията на СО2 в атмосферата до 2100 
година ще достигне 570 ppm, което ще 
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доведе до повишаване на температу-
рата с 1.9 оС и покачване на морското 
равнище с 3.8 m. Към настоящия мо-
мент, емисиите от СО2, изпускани от 
горивни инсталации, не се нормират, a 
се регулират на пазарен принцип чрез 
търговия с разрешени квоти (тонове 
СО2).  В съответствие с действащото 
европейско законодателство (2014 г.), 
Р. България, като страна от ЕС, участва 
в схема с търговия с квоти емисии пар-
никови газове, като до 2020 г. е в пе-
риод на дерогация за повишаване на 
иновационното ниво на енергийните 
инсталации, с цел линейно намалява-
не на количествата емитиран СО2 - с 10 
% в сравнение с нивата от 2005 г. и 20 
% спрямо базовата 1990 г. Дългосроч-
ната европейска стратегия за периода 
2020-2050 г. е инвестирането в ниско-
въглеродни технологии за трикратно 
намаляване на емисиите парникови 
газове (ЕПГ) по отношение на нивата 
им от 1990 г. 
Разработените до момента техноло-
гии за намаляване на изпускания СО2 
в атмосферния въздух от горивни ин-
сталации, се делят на три основни 

групи: изгаряне на горивата в среда 
на чист кислород, химично третиране 
на горивата преди осъществяване на 
горивен процес и следгоривно улавя-
не на образувания СО2. Базирайки се 
на различни прийоми, всиички те се 
свеждат до получаването на чист по-
ток от СО2 и неговото концентриране, 
компримиране до втечняването му, 
транспортиране и подземно депони-
ране в природни кухини и кладенци. 
Интензивно се разработват и техноло-
гии за оползотворяването му като по-
лимерна суровина или каталитичната 
му трансформация до въглеводороди. 
Технологиите за следгоривно ула-
вяне на СО2 са познати под името 
,,post-combustion capture‘’ (PCC) и са 
най-изгодни в технико-икономическо 
отношение за прилагане към същест-
вуващи горивни инсталации. Основа-
ват се на химичната или физичната 
абсорбция на CO2 от реагенти. При 
хемисорбционните технологии се из-
ползват водни разтвори на амини, а 
като физични абсорбенти са познати 
две фирмени разработки със следни-
те търговски марки: Selexol и Rectisol. 
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Улавянето на СО2 чрез PCC има два 
основни недостатъка: консумираната 
електроенергия за осъществяване на 
процеса на десорбция е около 30 % от 
произведената в дадена ТЕЦ и амини-
те са силно токсични вещества. В по-
следните години усилено се разработ-
ват нови, по-ефективни решения за 
улавянето на СО2. 

Фигура 3. Състояние на технологии-
те за улавяне на въглероден диоксид 
след реализиране на горивен процес в 
ТЕЦ- тенденции и икономически по-
казатели 

Фигура 3 предсатвя съпоставка на вече 
съществуващите технологии за PCC и 
на такива в етап на разработка по от-
ношение на техните технико-иконо-
мически показатели.  Използването 
на подобрени разтвори на амини по-
вишава ефективността на процеса, но 
не решава проблема свързан с тяхната 

токсичност. Разработват се и мембра-
ни за сепариране на CO2 от останалите 
газообразни компоненти. Това са вече 
налични технологии, които обаче не 
са приложими в мащабни условия, та-
кива като в една ТЕЦ. Проблем в тех-
нологиите с мембранна сепарация от 
една страна е ефетивността на мем-
бранния материал, а от друга – транс-

портирането на газовия поток през 
мембраната, което изисква значител-
на енергия. Както се вижда от схема-
тичното представяне, използването на 
твърдофазни сорбенти би подобрило 
значително технико-икономически-
те показатели на процеса на улавя-
не на СО2. За да е подходящо дадено 
вещество като твърдофазен сорбент, 
задължително условие е да има до-
бре развита специфична повърхност 
и дефинирана микро- и мезопорьозна 
структура. На тези условия отговарят 
зеолитите. 

НАУКА
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Зеолитите са голяма група минерали, 
които представляват природни или 
синтетични алумосиликати на алкал-
ните и алкалоземните метали. Към 
настоящия момент са познати над 40 
структури, срещани свободно в приро-
дата и над 200 синтетични аналога. За 
първи път минералът зеолит е открит 
от швеския учен Alex Fredrick Constedt 
през 1756 година, който дава и него-
вото наименование, произлизащо от 
гръцките думи зео-кипящ и литос-ка-
мък. Зеолитите са силно хигроскопич-
ни материали и в тяхната структура се 
съдържа близо 30% вода, затова и при 
нагряване те започват да ,,кипят‘‘. В 
неактивирано състояние, зеолитната 
вода се задържа в свободните кухини 
на кристалната сртуктура, наличие-
то на които обуславя многобройните 
приложения на тези минерали в ин-
дустрията, земеделието, медицината 
и т.н. Катионите на алкалните и алка-
лоземните метали, които се съдържат 
в състава на зеолитите ги определят 
като добри йонообменници, подходя-
щи за пречистване, както на питейни, 
така и на отпадни води. Натуралните 
минерали от тази група се формират 
в течение на хилядолетия при алкал-
на активация на вулканична пепел от 
морска вода и създават уникални при-
родни форми – Фигура 4. 

Фигура 4. Натурали зеолити ,,Ка-
менни гъби‘‘ край град Кърджали, 
България 

През 1948 година Richard Barrer за 
първи път създава в лабораторни усло-
вия, структура на синтетичен зеолит, 
именно чрез имитация на природни-
те механизми, довели до неговото ес-
тествено формиране. Първите опити 
за синтез на тези минерали са провеж-
дани с помощта на чисти материали: 
алуминиев и силициев оксид. С разви-
ването на екологосъобразни и безот-
падни технологии започват и изслед-
ванията на възможността за синтез 
на зеолити от отпадни алумосиликат-
ни продукти. През 1985 година Höller 
and Wirschning за първи път успяват 
да синтезират зеолитна структура от 
пепел, получена при изгарянето на 
въглища. Това научно постижение от-

БГ Наука организира научна конференция по повод 50-ти брой на сп. „Бъл-
гарска Наука“

БГ Наука  продуцира документалният филм „На Нож!“ посветен на 100 го-
дишнината от Балканската война. 

www.1912.nauka.bg 
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варя голямо поле за работа на много 
научни групи, тъй като от една страна 
то намира решение на проблема свър-
зан с депонирането на огромни коли-
чества пепел, но от друга - е предизви-
кателство, свързано с потенциалните 
приложения на получения продукт. 

Оползотворяването на синтезирания 
материал, зависи от неговата структу-
ра и физико-химични свойства, които 
от своя страна са функция от условия-
та на синтез и от характеристиките на 
изходната суровина (летяща пепел). 
Установено е, че от един и същи състав 
на пепелта, при различни експери-
ментални условия, могат да се синте-
зират 15 различни зеолитни структу-
ри. Основният механизъм на синтез 
на зеолити от летяща пепел е хидро-

термалната алкална активация, при 
която във воден разтовор на алкални 
основи (NaOH, KOH, LiOH) се разтва-
рят алумосиликатните съставляващи 
на пепелта до получаването на хидро-
гел - Фигура 5. 

Фигура 5. Механизъм на трансфор-
мация на летящата пепел от ТЕЦ в 
синтетични зеолити 

Така полученият хидрогел крис-
тализира върху неразтворени-
те частици, явяващи се центрове на 
кристализация, при определени тер-
модинамични условия. Основните 
фактори, които оказват влияние върху 
крайната зеолитна структура са съот-
ношението алкализиращ реагент/ле-
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тяща пепел, температурата и реак-
ционното време. Методологията 
на синтез се усъвършенства и до 
днес, продиктувано от целта за 
постигане на максимална иконо-
мическа ефективност на процеса 
- най-голям добив на зеолит, по-
лучаване на монофазен продукт, 
управляеми структура и морфология, 
намаляване на технологичното време 
на синтез, мащабност на техноло-
гията, промишлена значимост и 
т.н.    
За целите на развиващите се техно-
логии за улавяне на CO2 в търсенето 
на нови твърдофазни сорбенти, са из-

следвани и зеолитите. С най-голяма 
практическа стойност са зеолитните 
структури от тип А и Х, тъй като се ха-
рактеризират със силно развита спе-
цифична повърхност и многобройни 
пори с размери от 5,0 Å до 7,5 Å, поз-
воляващи физичната адсорбция на 
молекулите на СО2 с размери от 3,2 
Å. Тези зеолити могат да се синтези-
рат от летяща пепел от изгарянето на 
въглища при сравнително меки ус-
ловия. Създаването на технология за 
превръщането на летящата пепел в зе-
олити и тяхното прилагане за адсорб-
ция на СО2  би решило двата основни 
екологични проблема, стоящи пред 

Фигура 6. Затворед цикъл за опазване на околната среда в ТЕЦ чрез синтез 
на високопорьозни зеолитни материали и прилагането им като сорбенти за 
улавянето на въглероден диоксид
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съвременните ТЕЦ, изгарящи въгли-
ща: улавянето на парниковия газ СО2 
и депонирането на летящата пепел. 
Освен подобряване на екологичните 
характеристики на дадена въглищна 
централа, улавянето на въглеродни-
те емисии чрез зеолити от пепел, ще 
има както значителен технико-ико-
номическите ефект върху процесите 
за очистване на димните газове, така 
и изключителна екологосъобразност, 
тъй като ще се реализира затворен ци-
къл за опазване на околната среда в 
границите на предприятието- Фигура 
6. 

Тази научно-приложна проблематика 
се разработва в Технически Универси-
тет-София, катедра „Топлоенергетика 
и ядрена енергетика” от научен колек-
тив с ръководител доц. д-р инж. Сил-
вия Бойчева и е тема на дисертацион-
ния труд на маг.инж. Деница Згурева.
Проведени са редица изследвания 
върху зеолитизацията на летяща пе-
пел от лигнитни въглища, като са при-
ложени три метода на синтез: класи-
ческа хидротермална кристализация, 
двустъпален метод с предварително 
алкално стапяне и последващ хидро-
термален синтез, както и самокрис-
тализация на летящата пепел в алка-
лен воден разтвор при атмосферни 
условия. Резултатите, получени и при 
трите подхода, еднозначно показват 
потенциала на изходния материал за 
трансформацията му в зеолити. При 
класическия хидротермален синтез, 
който се осъществява при сравнител-
но ниски температури (80-110 оС), се 
получава многофазна зеолитна струк-

тура. Този факт подкрепя теоретич-
ните предпоставки за трансформация 
на алумосиликатната летяща пепел 
в алкална среда до кристален зеолит 
и показва възможността за синтез на 
различни видове зеолитни фази. Пре-
дизвикателство пред получаването на 
зеолити с дефиниран фазов състав от 
въглищна пепел е провеждането  на 
контролиран синтез при установени 
условия за получаването на монофаз-
ни зеолити, които са от практическа 
важност. Такъв тип структури се по-
лучават при втория изследователски 
подход, при който преди хидротер-
малната активация се прилага висо-
котемпературно третиране на смес от 
алкален реагент и летяща пепел. При 
температури над 400 оС, твърдофаз-
ните алумосиликатни компоненти на 
пепелта взаимодействат със стопилка 
от натриева основа, при което се об-
разуват алкални соли със значител-
но по-висока разтворимост във водна 
среда. В зависимост от съотношението 
летяща пепел/алкализатор, както и от 
времето и температурата на последва-
щия хидротемален синтез, се получа-
ват разнообразни монофазни зеолит-
ни структури от високопорьозен тип. 
Въпреки енергията, която се влага в 
първия етап за постигане на висока 
температура, този тип синтез не е по-
енергоемък, тъй като намалява драс-
тично необходимото време за хидро-
термална активация. По отношение 
технико-икономическа ефективност 
на процеса на зеолитизация, най-до-
бри показатели има последната из-
ползвана технология: атмосферна са-
мокристализация. При този метод не 
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 Фигура 7. Снимки от сканиращ електронен микроскоп на изходния материал 
(летяща пепел) и на получените, в Технически Университет – София, 
синтетични зеолити
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се влага допълнителна енергия (елек-
трическа или топлинна), а сместа от 
летяща пепел и воден разтвор на ал-
кален реагент се оставя при атмосфер-
ни условия. Този тип синтез имитира 
процеса на получаване на натурални 
зеолитни минерали. Като основен не-
достатък може да се изтъкне неговата 
продължителност, тъй като за разли-
ка от останалите методи, при които 
необходимото време за зеолитизация 
на летящата пепел, включващо всич-
ки стъпки на предварителна подготов-
ка, е в рамките на едно денонощие, то 
при атмосферната самокристализа-
ция са необходими от 6 до 18 месеца. 
От продължителността на процеса за-
виси процентното съдържание на зе-
олит в крайната фаза. При атмосфер-
ния синтез е установено получаването 
на монофазна зеолитна структура от 
типа на природния Фоджасит, чиято 
натурална форма се свързва с ниско-
температурни взаимодействия, за раз-
лика от останалите природни зеолити, 

за които е установено, че са възникна-
ли в резултат на високотемператур-
ни реакции. На Фигура 7 са показани 
електронно-микроскопски снимки на 
изходната летяща пепел и на получе-
ните от нея зеолитни кристали при 
трите подхода на синтез. 

Синтезираните зеолити се изслед-
ват по отношение на свързаните с ад-
сорбционния им потенциал характе-
ристики – специфична повърхност, 
свободен обем, разпределение на по-
рите по размер, което се извършва в 
Лабораторията по „Системи и устрой-
ства за опазване на околната среда” 
при Технически Университет – София, 
с помощта на системата за измер-
ване на повърхност, порьозност 
и адсорбционен капацитет на  
твърди вещества Tristar 3020 II, да-
рение от фондация „Александър фон 
Хумболт” в помощ на реализацията на 
проектната идея – Фигура 8.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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Фигура 8. Система за измерване на 
повърхност, порьозност и адсорбцио-
нен капацитет на  твърди вещества 
Tristar 3020 II в Лабораторията по 
„Системи и устройства за опазване 
на околната среда”.

С получените от въглищна пепел зео-
литни материали са проведени пред-
варителни изследвания върху техния 
потенциал за улавяне на въглероден 
диоксид. Получените начални резул-
тати за адсорбционния им капацитет 

по отношение на основния парников 
газ са оптимистични. В момента про-
дължава процесът на изследователска 
работа, посветен на развиването на 
безотпадна технология с оползотво-
ряване на летящата пепел за улавя-
не на въглеродния диоксид. Очаква 
се разработката, да достигне етап на 
внедряване и да има сериозен принос 
в опазване на околната среда чрез без-
отпадното производство на енергия. 

Деница Сгурева е носителят на докто-
рантската стипендия на Карол
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