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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на разширен
катедрен

съвет

на

катедра

„Технология

на

материалите

и

материалознание” при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на .............................2016 г.
от ..............часа в зала.................................на Университет „Проф. д-р Асен
Златаров” Бургас.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в
Отдел „Международно сътрудничество и СДК” на Университета, стая 112 на
Ректората.

Въведение
Зеолитите представляват кристални, порести хидрати (най-вече
алуминиево силициеви) на алкални и алкалоземни метали с разнообразна
структура и строеж, което е основа същите да притежават уникални
свойства, незаменими за съвременната техника и бит. На основание на
предложение на IUPAC (INTERNATIONAL UNION OF PURE AND
APPLIED CHEMISTRY) зеолитите се отнасят към групата на
микропорестите материали с неорганична 3-измерна структура, състояща
се от свързани под определен ъгъл тетраедри, които формират т. н.
зеолитова тип рамка (Zeolite framework type).
По данни на IZA (International Zeolite Association), до днес са
открити и изследвани около 67 вида природни зеолити и са синтезирани
над 231 типа подобни композиции, като повечето от тях нямат природни
аналози.
Всички зеолити (природни и синтетични), в съответствие със
структурните си особености и свойства, както на основата на приети
правила и постулати на IZA, са класифицирани и групирани като
притежават трибуквен код, наречен - Code IZA (напр. LTA, FAU и др.).
Подробности за всеки зеолит (както и за подобен структурен вид), са
поместени в бази данни и специализирани колекции, поддържани от
Комисията за структура към IZA. Всички тези данни се публикуват в
интернет адресите на IZA, като същите се развиват и актуализират
постоянно.
Първият опит за получаване на синтетични зеолити е направен от St.
Claire-Deville през 1862 г., симулирайки геоложки условия, при които се е
считало тогава, че те са се формирали в природата, но едва през 1948 г. е
докладвано за първия успешен синтез на аналог на природен зеолит.
В сравнение с природните, синтетичните зеолити имат значителни
предимства като: еднородност на фазовия състав, висока степен на
чистота, еднакъв размер както на кристалните образувания така и порите, и
по-добри йонообменни свойства. Ето защо усилията на изследователите са
насочени към усъвършенстване на методите за синтезиране на зеолити,
както и търсене на нови и алтернативни изходни материали (включително
отпадъци), с цел получаване на зеолити с прогнозирани и желани основни
структури и свойства.
Методите за синтезиране на зеолити постоянно са развиват главно в
три насоки: изхожда се от природни зеолити, като чрез съответното
третиране, същите се освобождават от нежелани примеси и вещества,
запълващи порестото им пространство; рекристализация на природни

суровини (глина, каолин и др.) при съответни условия; чрез директен
синтез от съответни химични изходни компоненти.
Производството на синтетични зеолити непрекъснато ескалира във
световен мащаб. Това се обяснява с нарасналите потребности при
произвеждане на детергенти, книжни произведения и особено за
катализатори и адсорбенти. В последно време синтетичните зеолити
представляват изключително голям интерес
и за алтернативната
медицина.
Единствената у нас, лицензирана фирма - „S&B Industrial Minerals”
АД - Кърджали, (вече част от френската индустриална група Imerys), добива
натурален зеолит със съдържание клиноптиолит около 85 %. Фирмата
задоволява вътрешното потребление и изнася природния продукт в
Холандия и Гърция за нуждите на селското стопанство. За нуждите на
промишлеността като адсорбент и сушител България внася (по данни на
националния статистически институт за 2012 г.) около 2000 т. годишно
зеолит главно от Китай, Турция и Германия.
В България понастоящем няма практически опит и промишлено
получаване на синтетични зеолити. В страни като Германия, Австрия,
Англия, Русия, Китай, Турция и др. това производство е намерило своето
място за реализация и потребление.
1. Цели и задачи на дисертационната работа
В дисертационната работа се разглеждат въпроси, свързани със
синтезиране в лабораторни условия и охарактеризиране на следните
зеолити: зеолит A (LTA), зеолит X и зеолит Y (FAU).
Целите на дисертационната работа са групирани по следните
основни направления:
-

-

-

-

Да се разработят нови и подходящи състави, и да се изучат
подробно технологиите (класически – включващи метода на
хидротермален синтез, алтернативни – включително метода на золгелните технологии, както и такива с използване на системи
„Kипящ слой”), за получаване в лабораторни условия на зеолит
NaA (LTA) и зеолити от групата на Фожасит (Faujasite) - зеолит
NaX, зеолит NaY (FAU);
Да се изследват и определят основните кристални фази и да се
охарактеризират основните свойства на синтезираните зеолитови
материали като се използват методите на ДТА, РСА, СЕМ и ИЧ
спектроскопия;
Да се изследва пригодността и ефективността на български
природен каолин, като основна суровина за синтезиране на
зеолити, продукт на единствената лиценцирана в България фирма
„Каолин "АД ;
Да се изследват адсорбционните свойства на зеолит NaA, върху
водни разтвори, съдржащи медни йони, като се изучи влиянието на

температурата, pH на стедата, първоначалната концентрация на
сорбента и времето на контакт с адсорбата.

Взаимосвързаните задачи, които се поставят към научната работа,
се свеждат до разработка на ефективни изходящи състави, отработване на
нови методи за синтези, определяне на условията за синтезиране и
изучаване на основни характеристики на набор от зеолити.
Изпълнението на задачите, поставени в научната работа би
помогнало да се натрупат теоретични знания, практични умения и
положителен опит
за обособяването на научно
направление в
Университета, което ще се развива в насока към научно-изследователски
и образователни цели.
Натрупването на достатъчно знания и опит в областта на синтеза и
охарактеризирането на зеолити ще даде възможност да се подготвят и
нови учебни дисциплини, които ще намерят място в магистърски
програми на специалност „Технология на материалите и материалознание”
на Университета.
2. Получаване на зеолит NaA (LTA)
2.1. Получаване на зеолит NaA (LTA) по метода на
хидротермалния синтез от български каолин
Методът на хидротермалния синтез за получаване на зеолит NaA
(LTA) се предпочита поради сравнително несложната технология и
необходима апаратура. Много автори публикуват синтезиране на зеолити
по хидротермален път като LTA, FAU, CHA, Zeolite Nа-P1, Zeolite Barrer –
KF, ANA, CAN, JBW, PHI и др.
Хидротермалният синтез за зеолит NaA, включва следните основни
технологични етапи: предварителна обработка на изходните суровини;
хидротермален синтез в автоклавен реактор; промиване и активиране на
получения зеолит.
За получаване на синтетичен зеолит NaA като основни изходни
суровини ще бъдат ползвани български каолин и NaOH. Предварителната
операция, включваща подготовка на изходните суровини, е изключително
важна за качеството на крайния продукт. За получаване на синтетични
зеолити с ниско съдържание на SiO2 като зеолит NaA, NaX и NaY се
използват основно скални материали, глини, каолини, както и отпадъци от
промишлеността (пепели, сгур) и др. Изследванията в тази насока са
насочени към използване на евтини природни суровини.
Като изходна суровина за получаване на зеолит NaA се използват:
каолин на фирма „Каолин”АД (България) и NaOH на фирмата „Merck
Company” с чистота 99.9 %. За нашите цели се използва каолин (марка
“BoExtra”), който има подходящ химичен състав.
Първата операция при предварителната подготовка на изходната
суровина - каолинът е изсушаване с цел премахване на физически

свързаната влага. Това е осъществено в сушилен агрегат при 110оС в
продължение на 1h. Метакаолинизирането на каолина е постигнато чрез
термична обработка
на предварително изсушения материал при
температури 600, 650 и 700 оС в муфелна пещ, при изотермична задръжка
от 2 h.
На фиг. 1 са посочени резултатите от ДТА –ТГ анализ на ползвания
изходен каолин. Ясно се вижда добре
изразения пик, доказващ
сравнително голямо съдържание на кристализационна вода при 545 оС.
Загубата на маса до 1000 оС е 11.28 %.

1000 оС е 11.28 %.

Фиг. 1. ДТА – ДТГ анализ и ИЧ спектър на изходния каолин
На фиг. 1 е показан и резултата от изследвания необработен изходен
каолин чрез ИЧ спектроскопски анализ. Тук отново ясно се вижда наличие
на кристализационна вода на вибрационни честоти при 3696 cm-1 и 3620
cm-1.
Най-добри резултати се получиха при термообработка на 650 оС. Тъй
като при температура 600 оС все още има малки количества кристална
вода, а кривите на проведения ДТА–ДТГ анализ при 650-700 оС са почти
еднакви.

Фиг. 2. ДТА –ДТГ и ИЧ спектър на метакаолин, термообработен
при 650 оС
На фиг. 2 са показани зависимостите на проведения ДТА–ДТГ
анализ на метакаолин, обработен при 650 оС. Вижда се, че кристално
свързаната вода вече не съществува, докато шпинелната фаза отново се
формира при 1007 оС. Загубата на маса тук вече е 0.59 %.На фиг.2 е

показана и ИЧ спектроскопия на метакаолин, обработен при 650 оС.
Както се очакваше тук не съществува наличие на кристализационна вода.
Изследванията на ДТА–ДТГ анализ са проведени в секцията по
Термичен анализ към ЦНИЛ на Университета на Синхронен Анализатор
(ТG-DSC/DTA) – STA 449 F3 – „Jupiter NETZSCH” – Germany (20-1500oC),
скорост на нагряване 20 K/min, инертна среда.
Хидротермалната обработка включва алкално третиране на
предварително получения метакаолин в хидротермални условия. За целта
серия от пробни смеси се обработиха в съответствие с Таблица 1.
За получаване на изходни смеси метакаолинът в различни
количества се смесва с натриева основа и се хомогенизира интензивно при
различни скорости в продължение на 30 до 45 min. при температура 80 оС.
Това се осъществява в специално изработен метален (неръждаем) съд с
овално дъно и хомогенизатор, който има подходяща конфигурация
(следваща дъното на съда) така, че да се получава добро хомогенизиране,
без т.н. „мъртви” зони.
Таблица 1. Химични състави на експерименталните продукти
Продукт
Количество смес, при
NaOH,
съотношение:метакаолин/алкален Концентрация
разтвор – g/100ml
(N)
Z1
10.0
6
Z2
20.0
6
Z3
10.0
8
Z4
20.0
8
Z5
30.0
8
Всичко това става на нагряваща водна баня, за да бъде хомогенна и
температурата в работния съд. Тази обработка се оказва с изключително
значение за качеството на изходната маса и от там за характеристиките на
крайния продукт.
Получената хомогенна и стабилна пастообразна смес се прехвърля в
автоклавен реактор и се обработва при различни температурни режими,
посочени на Tаблица 2. Използвания автоклавен реактор е с вместимост
2 L, като има възможност за термична обработка до 250оС и автоклавно
налягане до около 40 atm.
Системата е оборудвана с хомогенизатори (с различни геометрични
размери) и възможности за регулиране на скорости на пропелиране в
голям диапазон. Синтезът на зеолитите се осъществява при различни
температурни режими посочени в Таблица 2. Хидротермалните синтези са
проведени при максимална изотермична задръжка от 100 до 150 оС, с
продължителност от 2 до 6 h. Най-ефективен за нашите цели се оказа
режим 5 при температура 140 оС, при което се постига автоклавно налягане
от 6 atm, като за целта синтезът се осъществи за 3 h.

Таблица 2. Температурни режими за синтезиране на зеолит NaA
Режим

Температура,
о
С

1
2
3
4
5
6

100
110
120
130
140
150

Автоклавно
налягане,
атм.
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5

Време,
час
6;8
5;6
4;5
3;4;5
3;4
2;3

Окончателната обработка на зеолит NaA е изключително отговорен
етап и включва: промиване, изсушаване и активиране на окончателния
продукт. Всяко отклонение от технологичния режим води до понижаване
на качеството на крайния продукт.
Промиването се провежда с дейонизирана вода, с цел да се премахне
излишното количество на разтворимите излишни натриеви съединения,
нереагирали с основната керамична маса. На практика това става с
многократно промиване със загрята до 80оС вода при непрекъснато
хомогенизиране на суспензията. По време на тази операция суспензията се
разбърква с висока скорост и се третира регулярно с ултразвук в
ултразвукова вана (всеки цикъл по 3 min.). След всяко промиване следва
филтриране. Това продължава до тогава, до като се получи понижение до
7-8 рН на системата. Целта на тази операция е да се излужат до
максимална степен остатъчните натриеви съединения и по този начин да се
„освободят” каналите и порите на зеолита.
Сушенето на промитите зеолити се провежда в сушилен шкаф при 90
о
С в продължение на 12 h. Активирането на зеолита се извършва, чрез
термообработка с цел окончателно премахване на водата от зеолита. Това
става в муфелна пещ при температура 550-650 оС с времетраене до 3 h.
Полученият kраен продукт е изследван с методите РСА, ИЧ
спектроскопия, ДТА–ТГ анализ и електронна микроскопия. Това беше
направено, за да се установят основните структурни характеристики на
полученият синтетичен зеолит като същите се сравнят с аналогични данни
от литературата.
Изключително важно за технологията е ефективното активиране на
изходния продукт – каолин (тип „Bo Extra” на „Каолин”АД). Активирането
(метакаолинизиране) на каолина е задължително условие преди синтеза, за

да се получи „разрушаване” на двуслойната структура на материала, като
това най-добре се постигна чрез съответна термообработка до
получаването на метакаолин. От получените зеолитови продукти, след
осъществения хидротермален синтез, с най-добри резултати е зеолит Z4.
Същия беше охарактеризиран и сравнен със зеолит NaA от литературата.

Фиг. 3. ИЧ спектър на зеолит Z4 (а) и
зеолит NaA от литература (б)
На фиг.3 са показани ИЧ спектрите на експериментално получения
зеолит Z4 и за сравнение ИЧ и на зеолит NaA от литературата. До 798 cm-1
се забелязват пикове, на зеолитообразуващите групи от метакаолина Al-O
oт Аl2O3. При 1000 cm-1 следват такива, които показват връзките Si-O-Al в
ТО4 тетраедрите (Т=Si или Al). На лявата част на ИЧ спектар се виждат
добре оформени пикове при около 3450 cm-1 и 1650 cm-1, които
характеризират зеолитната вода. От експериментално полученият ИЧ
спектър се доказва формирания зеолит NaA, поради съвпадение на ИЧ
вълни при 1004, 670, 554 и 464 cm-1 с оргиналния ИЧ спектър на зеолит
NaA (336-8 Aldrich).
Изследванията на фиг. 2 и 3 са проведени в лабораторията по ИЧ спектроскопия
към ЦНИЛ на Университета,
на ФТ-ИЧ(FT-IR)
spectrophotometer “TENSOR 27” на фирмата „Bruker”, Germany.
На фиг. 4 е показана ИЧ спектрограма на синтезирания зеолит NaA
като изпитанието е проведено в Instituto de Tehnologia Ceramica de la
Universitat „Jaume I” de Castelon – Испания (ITC).

Фиг. 4. ИЧ спектър на зеолит Z4

На фиг. 5 са показани дифрактограмите на получения зеолит Z4
(изследван в лаборатория на БАН - ЦЛК) и зеолит A от литературни
данни. От получените резултати ясно се виждат добре оформени
дифракционни максимуми (при 7.20, 10.19, 16.14, 24.04, 27.18 2Qo),
доказващи зеолитната структура на зеолит NaA.
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Фиг. 5. Дифрактограми на получения зеолит Z4 (а) и
зеолит A от литература (b).
На фиг.6 е показана ренгенова дифрактограма на синтезирана
зеолитова проба NaA, като изследването е изработено в (ITC), като са
ползвани JCPDS files за автоматична идентификация. Вижда се, че
основните кристални фази са зеолит А и малки количества кварц.
Major phases: Zeol-A = Zeolite A (NaAlSi04) ; Q = Quartz (Si02).
Minor phases:Hid (Hydroxycancrinite) - (Na8(Al6Si6O24)(OH)2.04(H2O)2.66);
Par = Paragonite -(NaAl2(Si,Al)4O10(OH)2); And = Andalusite (Al2(Si04)0)

Фиг. 6. Дифрактограма на зеолит Z4
От тези изследвания се вижда, че
резултатите за РСА на
синтезирания материал от dwe независими лаборатории показват почти
единтични резултати – Зеолит NaА и следи от други съпътстващи фази,
от които най вече кварц.
На фиг.7 са показани фотографии на извършена сканираща
електронна микроскопия
на синтезирания зеолит Z4. Фотографиите са

от проведени изследвания в (ITC). На снимките ясно се виждат
добре оформените кристални образувания на синтезирания зеолит.

Фиг.7. Фотографии на СЕМ на синтетичен зеолит Z4
Това са добре оформени кубични кристали с почти еднакви размери
(4-6 μm), характерни за зеолит NaA. При някои кристални образувания се
забелязва явлението двойникуване (отбелязано със стрелки).

2.2. Получаване на зеолит NaA по метода на зол-гелната
технология
Този метод за получаване на зеолит NaA е предпочетен от много
автори, поради това, че се използват чисти суровини и получените
продукти са с хомогенни фази и са синтезирани при по-ниски температури
и налягане.
Използвани изходни суровини: Тетраетоксисилан Si(OC2H5)4,
Aldrich, чистота >99 %; Алуминий, прах, чистота 99.9 %; Натриев
хидроксид (NaOH), пелети, Merck, чистота > 99 %; Дейонизирана вода.
Формулата на зеолита на основа изходните компоненти е
Na12[(AlO2)]12(SiO2)12.27H2O.
На фиг. 8 е показана работната схема за получаване на зеолит NaA
по метода на зол-гелната технология.

Фиг. 8. Работна схема за получаване на зеолит NaA по зол-гелната
технология
За целта се подготвя изходен зол, който се приготвя от два работни
разтвора както следва:
Разтвор А: 5,95g NaOH се разтваря в 150 ml дейонизирана вода,
към тях се прибавя 7,75g Si(OC2H5)4. Този разтвор се смесва с рефлукс в
продължение на три часа при температура 60оС. Разтвор B: 5,95g NaOH се
разтваря в 150 ml дейонизирана вода. Към получения разтвор внимателно
се прибавя 2g алуминиев прах. Разтворът се смесва с рефлукс в
продължение на три часа при температура 90оС. Същият се счита готов
когато видимо се избистри.
За приготвяне на окончателния изходен гел, разтвор A се внася
внимателно в разтвор B, при постоянно разбъркване. Изходният гел се
хомогенизира 30 min на стайна температура, след което се синтезира
зеолита при температура 90оС (с рефлукс и хомогенизиране) в
продължение на 16 h.
Следва окончателната обработка на зеолита. Този етап при синтез на
зеолитите е изключително отговорен и включва промиване, изсушаване и
активиране на окончателния продукт.
Сушенето на промитите зеолити се извършва в сушилен шкаф при
о
90 С в продължение на 12 h, като зеолитът е нанесен на тънък пласт в
стъклен съд. Активирането на зеолита се извършва, чрез термообработка с
цел окончателно премахване на водата от зеолита. Това става в муфелна
пещ при температура 550-600оС с времетраене до 3 h.
Полученият продукт е изследван с методите РСА, ИЧ спектроскопия,
ДТА–ТГ анализ и електронна микроскопия. Това е направено, за да се
установят някои структурни характеристики на получения синтетичен
зеолит като същите се сравнят с аналогични данни от зеолит, получен по
хидротермалният метод.
На фигура 9 са показани ИЧ изследвания на зеолит NaA, получен по
хидротермалният метод и чрез зол-гелната технология.

(а)

(b)

(b)

Фиг. 9. ИЧ изследване на зеолит NaA получен: по хидротермален път - (а);
по метода на зол-гелната технология - (b).
На фиг. 10 са показани дифрактограми на изследвания на зеолит
NaA получен по зол-гелната технология и на такъв получен по
хидротермален път от каолин.

(а)
(b)
Фиг.10. Дифрактограми на Зеолит NaA, получен по: зол-гелната
технология - (a); хидротермален метод - (b).
Вижда се, че зеолита получен по зол-гелната технология не съдържа
допълнителни кристални фази. Това е в резултат от това, че той е получен
от чисти изходни суровини. При дериватограмата на продукта, получен от
каолин по хидротермален път, освен кристали на зеолит LTA Na (895421), съществуват в минимално количество допълнителни фази от Кварц
(89-1961) и Парагонит (87-0090).
На фигура 11 е показана фотография на сканираща електронна
микроскопия на синтезирания зеолит NaA по зол-гелната технология,
както и схема на единичен кристал на полученият зеолит. Ясно се виждат
получените кристалните образувания на зеолит NaA, които са с еднакви
размери (2-3 μm) и с фацети по ръбовете.

Фиг. 11. СЕМ на зеолит NaA получен по зол-гелната технология и схема
на единичен кристал на полученият зеолит
2.3. Получаване на зеолит NaA във вид на гранули
2.3.1. Същност и възможности за гранулиране на керамични
прахове
При съвременните технологии за получаване на зеолити, почти
винаги крайният продукт е във форма на гранули с конкретни
характеристики (геометрия, размери, насипна плътност и др.). Това налага
гранулирането като необходима и основна технологична операция в
различните технологични схеми за синтез на зеолити.
Гранулирането се разглежда като технологична задача, която влиза
към следните няколко направления:
- При приготвяне на гранули от прах на основната керамична
суровина за зеолити – каолин, и последваща обработка на
гранулите (напр. с алкални съединeния в хидротермални
условия) с цел зеолитизиране.
- Получаване на гранули от предварително приготвена
прахообразна смес (съдържаща каолин и алкални съединения)
и следваща дообработка на гранулите до зеолитизиране.
- Изготвяне на гранули от прахообразен материал, съдържащ
натурални зеолити и „свързващ” неорганичен компонент
(напр. каолин, глина, бентонит) и последваща обработка на
гранулите за цялостно
зеолитизиране (включително и
„свръзката”).
Тези технологични направления са особено важни при получаване
на зеолити във форма на гранули, като една от основните операции се
оказва гранулиране на прахообразна керамична маса.
Получаването на гранули от керамичен материал (каолин, глина) е
изключително отговорен и нелек момент от технологията на синтез на

зеолити. Целта тук е да се създадат подходящи гранули с размери (на
диаметъра на гранулата) от 2 до 4 mm, като едновременно с това същите да
са подходящи за сорбционна експлоатация. Това на практика води до
големи затруднения, тъй като в много от случаите “слепващия материал”
(вода, воден разтвор на водно стъкло, водна суспензия на глина, воден
разтвор на желатина или гума арабика и др.) за формиране на гранулата, е
възможно да „запуши” каналите и кухините от структурата на зеолита и
така се загубват неговите сорбционни характеристики.
За тази цел предварирелно с финансовата помощ на проект ДО-02110/08 – „Получаване на синтетични зеолити” от
Фонд „Научни
изследвания” към МОН, с ръководител на научния колектив доц д-р Д.
Георгиев, беше изработена пилотна инсталация тип „Кипящ слой”, за
гранулиране на керамични прахове.
Инсталацията е конструирана, изработена и въведена в действие от
група специализирани преподаватели от Университета. На същата са
направени усъвършенставания за по-добра динамика на работния флуид и
е добавена и въведена в действие система за сепариране на гранули по
размер на диаметъра.
Инсталацията
е монтирана в
учебно – производствената
лабораторията
на катедра „Технология на материалите и
материалознание” на Университета.

2.3.2. Технология за получаване на зеолит NaA с форма на
гранули
Технологията за синтез на зеолит NaA с форма на гранули има
следните технологични етапи: Подготовка на изходна керамична маса;
Формоване на гранули с размер (диаметър 2-4 mm); Термична активация
на гранулите; Кристализация (зеолитизация) на гранулите; Окончателна
обработка на зеолитовите гранули, опаковка на крайния продукт.
Основната суровина за синтезиране на зеолит NaA е български
каолин на фирма „Каолин”АД, марка “BoExtra”. За нашите цели се
предпочете този
каолин, поради подходящото отношение на
съдържанието на основните му компоненти SiO2 и Al2O3.
За нуждите на изследването се приготвят изходни смеси за
гранулиране в съответствие с таблица 3. Компонентите се смесват при
непрекъснато пропелиране.
Toва става
в смесител с подходящ
хомогенизатор при интензивно разбъркване (срязване) на
сместта
о
при температура 50 – 70 С. Следва изсушаване на смесите.

Таблица 3. Състав на изходни маси за гранулиране
Компоненти
Състави, %
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Каолин
80.0 79.0 73.0 71.0 65.0
зеолит NaA
15.0 15.0 20.0 20.0 25.0
Воден разтвор - 2%
5.0
6.0
7.0
9.0
10.0
на NaOH
Въвеждането до 25 mass% предварително синтезиран, прахообразен
зеолит NaA към основния изходен материал, както и определени
количества от разтвор на NaOH, цели получаване на гранули с определени
размери, които след изсушаване и съответна термична обработка да
притежеват достатъчно добре развита порестост. Добавката от
предварително синтезиран прахообразен зеолит NaA, се явява още и като
зародишообразовател за последващата кристализация.
Гранулирането е проведено на инсталацията с „кипящ слой”. За
целта се формуват гранули с размери от 2 до 4 mm. Инсталацията
притежава система за автоматично сепариране на гранули с предварително
зададени размери. Същите се изсушават на температура - 100 оС, в условия
на кипящ слой. Това се прави за да се получи първоначална якост на
гранулите (наречена зелена якост). Така получените гранули се подлагат на
термична активация в муфелна пещ при температура 720оС в продължение
на 3 h. Най-добри резултати се получиха с пробни образци oт състав Z2.
На Фиг. 12 е показана фотография на гранули (състав Z3) получени
от инсталация с “кипящ слой”. Много ясно се вижда, че получените
гранули са от тип „капина” – т.е. със сравнително неправилна сферична
форма и без много прах.

Фиг. 12. Фотография на гранули зеолит NaA.
Следващата много отговорна операция от технологията е
хидротермалната кристализация на получените гранули. Тя се проведе в
автоклавен реактор
в хидротермални условия при непрекъснато

700

12.32

пропелиране на гранулите във воден разтвор на NaOH, с концентрация по
отношение на Na2O - 95 g/l.
Процесът на кристализация се осъществява в
автоклавни
условия при непрекъснато хомогенизиране на гранулите при ниска
скорост на пропелиране така, че да не се нарушава цялостта на гранулите,
както и да не се формират «мъртви» участъци в кристализационния
разтвор. За целта е проведена т.н. степенчата кристализация при следния
температурен режим: 8-12 h. при температура 20-40 оС; 8-12 h. при
температура 60-70 оС и 12-24 h. при температура 90 оС.
Следва няколкократно промиване на гранулите с дейонизирана вода
за премахване на излишните нереагирали алкалии (до pH 7-8), сушене –
12 h при 90оС и опаковане.
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Фиг. 13. Дифрактограма и СЕМ на зеолит NaA (гранули)
На фиг.13 са показани резултати от проведени изследвания на РСА
и СЕМ на получения краен продукт по описаната по горе технология. От
същата се доказва, че изследвания краен продукт е със структура на
зеолит NaA.
3. Получаване на зеолит NaX
Целта на настоящото проучване е получаване на гранулиран
синтетичен зеолит NaX (Zeolite X, NaX, Linde X или молекулно сито
13X), от български каолин (тип „Bo Extra” на „Каолин”АД), с използване
на инсталация за гранулиране тип "кипящ слой".
В минерала каолинит отношението на Si/Al е около единица, което
предполага същият лесно да бъде използван като изходна суровина за
синтеза на ниско силициеви зeолити (например зеолит NaA), докато за
синтезиране на зеолит NaX, тази суровина вече оказва затруднения.

Независимо от това много автори докладват за получаване на зеолит NaX,
като предпочитат като за изходна суровина каолин.
Изходни материали за получаване на зеолит NaX: български каолин
(марка „Bo Extra” на „Каолин”АД); NaOH, LiOH, и Al(ОН)3, рективи на
„Merck”, чистота > 99 %; аморфен SiO2 (Silika, fumed – „SIGMA”).
Технологичният процес за получаване на зеолит NaX включва:
метакаолинизация на изходния каолин; изготвяне на смеси за гранулиране;
гранулиране - на инсталация тип "кипящ слой"; зеолитизиране на
гранулирания материал; окончателна обработка и опаковане.
Метакаолинизацията на изходната суровина се проведе
при
о
температура 650 С, три часова изотермична задръжка, в съответствие с
предварително отработена технология.
Изходните керамични прахове за гранулиране се получават в
количествени съотношения посочени в съответствие с таблица5.
Метакаолинизирания продукт се смесва на сухо с аморфен SiO2 до
хомогенна смес. Към тази смес се прибавя воден разтвор на натриев
алумосиликатен разтвор. Този разтвор се получава от два пресни
предварително подготвени разтвори на натриев силикат (SS) и натриев
алуминат (SA). Всеки от така приготвените разтвори се подлага на
термична обработка при температура 90оС с постоянно хомогенизиране и
рефлукс.
Получените разтвори и керамичната смес се смесват в определени
количества и се разбъркват в продължение на 1 h. в миксер при
температура 50-70 оС. Следва внимателно обезводняване и
хомогенизиране.
Следващият етап е гранулиране на така подготвените аморфни смеси
на инсталация за гранулиране тип "кипящ слой".
Таблица 5. Изходни керамични смеси за гранулиране
зеолит, MK(650), Аморфен SS, SA,
индекс
g
SiO2, g
ml
ml
Z1
100
18
90
42
Z2
100
17
85
45
Z3
110
19
95
43
Z4
110
18
80
45
Z5
110
20
95
40
Това позволява едновременно смесване и изсушаване (до 60-80oС) на
керамични смеси и разделяне на гранули с размери от 2 до 4 mm.
Получени са гранули с геометрично неправилна овална форма, които не
отделят прах,
имат компактна структура
и сравнително ниска
устойчивост на износване.
Получените гранули се сушат при температура до 70– 90о С при
условия на "кипящ слой". След това същите се подлагат на топлинна

активация в муфелна пещ при температура 7200С в продължение на 1h., за
да се постигне първоначална якост на гранулите, тъй като те се подлагат
на обработватка допълнително.
Следващият етап е много отговорен, тъй като при него се
осъществява кристализацията (зеолитизирането) на гранулираната
аморфна смес. Това се извършва, като се използват предварително
приготвени кристализационни разтвори, съдържащи: воден разтвор на
NaOH, воден разтвор на LiOH и SS. Разтворите на NaOH и LiOH се
получават така, че концентрацията по отношение на Na2O е 260 g/L и
200 g/L по отношение на Li2O. Примерни състави на кристализация са
представени в Таблица 6.
Съотношението между аморфната смес и разтворът за кристализация
е от 1 до 5. Кристализацията (зеолитизацията) се осъществява за 30-40 h.
при температура от 95-100 оС, в специален съд с бавно разбъркване и
рефлукс. Зеолитизираните гранули внимателно се промиват многократно с
дейонизирана вода, сушат се (140 оС, 4 h.) и обработват термично (720 оС,
2 h.), до пълно обезводняване.
Таблица 6. Състави на кристализационни разтвори
Разтвори
Разтвор на
Разтвор
SS, ml
NaOH, ml
на
LiOH, ml
R1
100
4
25
R2
100
6
30
R3
110
4
30
R4
120
6
30
R5
130
6
35
Една от техническите особености при синтеза на този зеолит е
използването на литиев хидроксид като добавка в алкалните разтвори за
кристализация (зеолитизация) на аморфната гранулирана маса.
Кристализацията се извършва при изотермични условия (температура 95 ±
5оС, за повече от 30 h) в зависимост от концентрацията на натриев
хидроксид и количеството на добавката от литиев хидроксид в
кристализация разтвор. Добавянето на литиев хидроксид в алкалния
разтвор позволява създаване на по-добри условия за кристализация на
фожазитова структура
при кристализация в хидротермална среда.
Литиевите йони, които са със значително по-малък йонен радиус от
натриевите, по-лесно проникват в порите на гранулата и едновременно с
това по-ефективно се транспортира вода, съдържаща се в хидратното
покритие. Това, от своя страна, служи като добро средство за транспорт на
натриеви йони. По този начин, добавката в алкалния разтвор за
кристализация позволява получаването на зеолит NaX, с висока чистота.
Това на практика улеснява реализацията на химическото равновесие по

отношение на крайния продукт, помага за намаляне времето на
кристализация, както и намаля концентрацията на алкалните компоненти в
кристализационните разтвори.
На Фиг. 14 е показана дифрактограма на синтезиран зеолит NaX,
където са използвани JCPDS файлове за автоматично разпознаване на
кристалните фази. От дифрактограмата може да се види че основната
кристални фаза е зеолит NaX и в малки количества кварц (SiO2) и
андалузит [Al2 (Si04)0].

Фиг. 14. Дифрактограма на зеолит Z3
(зеолитизация - R2, 95 оС, 36 ч.)
На Фиг. 15 са показани резултатите от проведените ДТА /ДТГ
проучвания на зеолит Z3 (зеолитизация - R2, 95 оС, 36 ч.). От графичните
зависимости на ТГ може да се види, че материала понижава повече от 20
% от теглото си при нагряване до 500 оС, който се счита за достатъчно, за
да се заключи, че в структурата си притежава значителни количества вода.
Над тази температура, тегловните загуби са само 0.40 %, което означава,
че полученият продукт е структурно стабилен.

Фиг.15. ДТА / ТГА на зеолит Z3 (зеолитизация - R2, 95 оС, 36 ч.)
Това е важна характеристика за зеолит, който трябва да се използва
като сорбент или катализатор. Установено е, че синтезираният зеолит е
структурно стабилен
до 900 оС, след което се формира нова
шпинелоподобна фаза над тази температура.

Фиг. 16. ИЧ спектър и СЕМ на зеолит Z3 (зеолитизация - R2, 95 оС, 36 h)
На фиг.16 са представени резултатите от изследвания на ИЧ
спектроскопия и СЕМ на зеолит Z3 (зеолитизация - R2, 95 оС, 36 h). От
получените резултати може да се види, че полученият продукт има
структурата на зеолит NаX.
4. Получаване на зеолит NaY
Зeолит Y е разностраннo молекулно сито от семейството фожасит
(Faujasite FAU) зеолити. Този зеолит притежава триизмерна порестата
структура (7.35Å) и добра киселинноустойчивост, което го прави
изключително полезен като катализатор, йонопреобразувател, адсорбент,
и др. Зеолит Y обикновено се получава с високо съдържание на алуминий
(1.5<nSi/nAl<2.8), но в повечето случаи се използва в силициево-обогатена
форма.
Целта на следващите изследвания е да се синтезира зеолит NaY, в
лаборатни условия по метода на директен хидротермален синтез от золгелни композиции.
Изходни суровини: дейонизирана вода, NaOH - пелети („Merck”,
чистота 99.9 %), Al на прах, 99.99%; колоиден SiO2 („Ludox HS-40”, 40%
SiO2).
Технологичната схема за синтез на зеолит
NaY
включва:
предварително приготвяне на изходни съединения: натриев алуминат и
натриев силикат; приготвяне на три изходни композиции (гела);
хидротермален синтез; окончателна подготовка на зеолита.
Изходните компоненти натриев алуминат (SA) и натриев силикат (SS)
се използват прясно синтезирани. Изходните композиции се подготвят в
подходящи съдове при постоянно хомогенизиране на температура от 60
до 90 oC и рефлукс. Същите са приготвени по следната последователност
посочена на Таблица 7.

Така приготвената гелообразна маса се прехвърля в автоклавен
реактор за следната термична обработка – 24 h при температура 100оС
(инкубационен период) и 48 h при температура 140оС.
Окончателната обработка на зеолита включва многократно миене с
дейонизирана вода до pH 7-8 и сушене във вакуум на температура 90оС в
продължение на 10 h.
Таблица 7. Последователност на подготовка на изходни композиции
Изходна
Междинни смеси. Количествени
Особености при
композиция
съотношения на компонентите
получаване
(гел)
Зародишна
гелна
композиция

1- [20.05 g H2O + 4.25 g NaOH +
2.34 g
SA];
(2) – [(1) + 23.45 g SS].

Т- 60оС, 30 мин.,
хомогенизиране
рефлукс. Зародишната
композиция престоява
на стайна температура
- 24 часа

Суровинна (3) - [135.85 g H2O + 0.16 g NaOH + Т- 90оС, 60 мин.,
гелна
13.55 g SA];
рефлукс,
композиция (4) - [(3) +143.25 g SS].
хомогенизиране.
(5) - [(4) + 16.65 g от (2)].
Oбща
композиция

Т- 90оС, 60 мин.,
рефлукс. Енергично
хомогенизиране
(срязване).

Полученият синтетичен продукт е подложен на изследвания по
методите на ИЧ спектроскопия, РСА и СЕМ. Резултатите от изучаваната
структура на получения синтетичен зеолит, са сравнени с тези зеолит Y
от литература.

Фиг. 17. ИЧ – спектър на зеолит NaY

Изследването на зеолитите чрез инфрачервената спектроскопия
позволява охарактеризиране на градивните групи и хидроксилните групи
(ОН) в структурата на зеолитите. Хидроксилните групи са отговорни за
активността (каталитична и адсорбционна)
на зеолитите и затова
определянето им и установяването на тяхната природа е предмет на
изследванията на много изследователи.
Целта на настоящото
изследване
по метода на ФТ – ИЧ
спектроскопия е насочено върху синтезираните зеолити тип А, Х и Y, с
различни силикатни модули (n = SiO2/Al2O3) и определяне природата на
ОН - групи. На фиг. 18 са представени обобщените резултати от
изследването на ФТ – ИЧ спектроскопия както следва: (а) - зеолит NaА,
(b) - зеолит NaХ и (с) - зеолит NaY.

Фиг. 18. Обобщени резултати от изследването на ИЧ спектроскопия както
следва: (а) - зеолит NaА, (b) - зеолит NaХ и (с) зеолит NaY
Както се вижда, най-силните изменения се наблюдават в колебанията
на скелета на изследваните зеолити в областта 1500 - 800 сm-1 с
характерни максимуми при 1004 (NaA); 998 (NaX) и 1033 (NaY) сm-1.
Наблюдава се това, че колкото е по-голям силикатния модул, толкова посилни са тези изменения. При прехода от зеолита NaA, със силикатен
модул n = 1,0 към зеолит тип Y със силикатен модул n = 5,4, ивицата на
поглъщане в областта 800 – 1300 сm-1 силно се променя съхранявайки своя
интензитет, а максимума става от остър в заоблен и се измества с над 30
сm-1 (1033 сm-1, NaY). Присъстващите в спектрите ивици на поглъщане
1654 (NaA), 1652 (NaX)
и 1648 (NaY) сm-1 се отнасят към
деформационните колебания на водата адсорбирана от зеолитите (δОН).
Характерната ивица на поглъщане при 1648 сm-1 за зеолитите тип Y, която
е свързана с деформационните колебания на ОН групи на адсорбираната в
зеолита вода, в случая със зеолитите тип А се измества и максимума е вече
при 1654 сm1. В случая се забелязва и увеличение на интензитета на
ивиците с повишаване на силикатния модул.
Изместването на максимумите от 667 сm-1 (NaA) , 689 (NaX) сm-1 и
719 сm-1 (NaY) е свързано с нарастването на силикатния модул за
зеолитите. Подобна тенденция на изместване се наблюдава и при ивиците

при 465 (NaA), 457 (NaX) и 442 (NaY) сm-1, които обикновено се
приписват на деформационните колебания на О-пръстени (вериги) в
силициево алумокислородните тетраедри.
Ивиците 3428 (NaA), 3505 (NaX) и 3455 (NaY) сm-1 се отнасят към
валентните колебания на ОН-групите на водните молекули (υОН), свързани
с водородна връзка с кислородните атоми на зеолитния скелет. Наблюдава
се рязко намаление на интензитета на тези ивици на поглъщане при
повишаване на силикатния модул.

Фиг. 19. Дифрактограма на зеолит NaY
На фиг. 19 е показана дифрактограмата на синтезирания зеолит NaY.
За изследването
са ползвани
JCPDS файлове за автоматична
идентификация. Вижда се, че основните кристални фази са зеолит NaY и
Zeolite P1 (Na-exchanged - H24 Al6 Na6 O44 Si10). Второстепенна фаза: Quartz
(SiO2).

Фиг. 26. СЕМ на зеолит NaY

На фиг. 26 са показани СЕМ фотографии на синтезирания зеолит
NaY. Ясно се виждат единичните кристални образувания, които
наподобяват (сравнително еднакви по размер) сферични структури с
диаметър 8-10 μm.

5. Пречистване на водни разтвори, съдържащи медни йони със
зеолит NaA,
Един от начините за отстраняване на тежки метали от водни разтвори е
тяхното третиране с природни и
синтетични зеолити. Използването на
зеолити, като сорбенти, често се предпочита, като причините за това са в
тяхната
специфична структура, която позволява
селективност
на
участващите
процеси (адсорбция и йонообмен), както
и сравнително
несложната операция по тяхното използване и постигане на ефективност на
процесите.
Настоящото изследване е свързано с въпроси, свързани с проучвания
възможността за пречистване на водни разтвори, съдържащи
медни йони,
използвайки синтетичен зеолит на NaА с методите на адсорбция и йонообмен.
За тази цел в работата са разгледани въпроси свързани с изучаване на
кинетиката на адсорбция на синтетичен зеолит NaA върху моделни водни
разтвори, съдържащи медни йони, и влиянието на различните фактори,
влияещи върху процесите на адсорбция, като: рН на разтвора, температура и
първоначална концентрация на металните йони [287-290].
Изходните моделни медни разтвори са приготвени с дейонизирана вода и
Cu(NO3)2 . 3H20. Преди изследването към адсорбата се добавя 0.1- 10 М HNO3 и
0.1-10 М NaOH за постигане на рН до стойности 2-3. За поддържане на рН в
определени подходящи граници по време на процеса на адсорбция,
предварително се добавяха различни буферни разтвори в количества до 25 %
към общия изследван воден моделен разтвор.
За целите на изследванията, като адсорбент е използван синтетичен
зеолит NaA, произведен от български каолин, по метода на хидротермалния
синтез.
Адсорбцията на медни йони в моделните водни разтвори, с изследвания
зеолит NaА, се проведоха при различни първоначални концентрации на Cu(II)
и постоянни температури. Експериментите се проведоха в продължение на
един час. Кинетиката на адсорбцията се проведе по метода на селективната
йонометрия на йономер, тип EXPERT-001 (ECONIX-EXSPERT). Този метод
позволява директно да се регистрира във всеки един момент на контакт на
адсорбента (Zeolite NaA), количеството на Cu(II) в наблюдавания адсорбат.
Това се постига със съответен селективен меден електрод. Едновременно с това
директно се регистрираше и pH на адсорбата с pH-meter, тип ATC (PHT
004TA).

Измервателната система е специално пригодена за изследванията и
позволява постоянно хомогенизиране (с различни скорости на пропелера), и дава
възможност за по-добър контакт между адсорбента и адсорбата, както и
възможност за изотермична задръжка в термостатна клетка. Изследванията са
проведени при постоянни температури от 293, 313 и 328 К, с две различни
начални концентрации на Cu(II) в моделния адсорбат.
За изучаване кинетиката на адсорбция се използва 100 ml моделен воден
разтвор на Cu(II) (при постоянно пропелиране и съответна константна
температура), с начална концентрация 60 и 100 mg/L. При смесване с
адсорбента (200 mg Zeolite NaA) се наблюдава и регистрира директното
понижаване на количеството на изследваните йони в адсорбата за време от 60
min. Едновременно с това се регистрира и изменение на pH в адсорбата.
Ефект на рН
Предварителните изследвания в тази насока показаха, че водните разтвори
на Cu(II) са много нестабилни. Това се явява със склонността на медните йони
лесно да хидролизират. Този процес зависи от концентрацията на йоните в
разтвора и най вече от pH на средата. Медните йони във воден разтвор са найстабилни при pH на средата от 2 до 4.5. Изследванията показват, че при pH на
разтвора, със съойности над 4.5–5.0, вече съществува вероятност от
хидролизация на медните йони. Ето защо в моделния воден разтвор на Cu(II) се
прибавя до 25 % буферен разтвор, с цел неговото стабилизиране.
На фиг. 27 са показани адсорбциониите кинетични изотерми с начална
концентрация на адсорбата – 60 mg/L.

Cu 2+, mg/L

70
60

293 K

50

313 K
328 K

40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

t, m in

Фиг.27. Ефект на контакт на медни йони във воден разтвор със зеолит NaA
при различни температури (начална концентрация 60 mg/L)
Методът на изследване позволява директното
регистриране на
понижението на количеството на медни
йони
с времето, както
и
едновременното регистриране на изменението на pH на системата (фиг. 28), в
резултат на обменната реакция със зеолита. Вижда се, че pH на системата в
началото расте осезателно, след което това става по-бавно. Това вероятно се
дължи на обмена на натриеви иони, които повишават алкалността на адсорбата.
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Фиг. 28. Изменение на pH на системата с времето
на контакт на медни йони със зеолит NaA
(температура 293 К, начална концентрация - 60 mg/L,
25 % буферен разтвор)
Ефект на температурата
Влиянието на температурата върху адсорбцията на Cu(II) йони се
проследява чрез проведени изследвания при различни температури - 293, 313 и
328 K, както и при първоначална концентрация от 60 mg/L. Резултатът от
изследванията е отразен на фиг. 29. От хода на получените криви се наблюдава
повишаване на адсорбционните възможности на зеолита с увеличение на
температурата, спрямо медни йони във водни разтвори.
Ефект от времето на контакт
Ефектът от времето на контакт, при различни начални концентрации е
показан на фиг. 29. Установено е, че адсорбирането на Cu (II) йони е с различна
скорост. В началото скоростта е висока, и с времето тя намаля, докато се
постигне равновесие. От значение се оказва и началната концентрация на
изследваните йони. По-висока степен на адсорбция се наблюдава при по- голямо
изходно съдържание на Cu (II).
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Фиг. 29. Ефект на времето на контакт на Cu (II) йони във воден
разтвор със зеолит NaA (200mg) при: (a) - различни температури;
(b) – различни първонаални концентрации (t –const, 293 K).
За анализиране на данните от получените изотерми се използваха три
модели изотерми на: Langmuir, Freundlich и Temkin. Изключително важно
като начало в случая е да се намери подходящ модел, който да опише добре
изследваната адсорбция и да направи предположение по какъв начин и
механизъм разтворените вещества си взаимодействат с адсорбента. В случая се
прилага линеанизиране на изотермите, коетодава възможност да се пресмятат
важни константи за адсорбцията. Кой модел най-добре описва изследваните
изотерми се съди по оценката на получената права линия, с коефициент на
корелация - R2.
При проведените изследвания, адсорбцията се описва най-добре с
изотермите на Langmuir. Това се потвърждава от получените най-високи
стойности на коефициент на корелация - R2. Следва да се отбележи, че и
останалите модели на изотерми (Freundlich и Temkin), също добре описват
процеса на адсорбция. Важно е да се отбележи и това, че с повишаване на
температурата на изследването се наблюдава добра линеаризация на процеса на
адсорбция.
Таблица 8. Параметри на адсорбция на Cu(II)
при 293, 313, 328 K и рН 2-4,5
Изотермични модели
293 K 313 K 328 K
Langmuir
qmax,- The maximum monolayer 22.55 32.42 35.43
adsorption capacity of the
adsorbent (mg g−1).
0.6575 0.7545 0.6285
KL , - The Langmuir adsorption 0.9255 0.9655 0.9965
constant (Lmg−1).
R2
Freundlich
KF, - Affinity Factor
(mg/gm(Lg−1)1/n)
1/n - Freundlich
exponent

18.55

29.65

27.65

0.22

0.55

0.58

R2
Temkin
KT, (L mg−1)
B
R2

0.8855 0.9542 0.9645
130.25 124.55 119.75
3.12
2.75
2.55
0.9155 0.9265 0.9755

Получените експериментални резултати са приложени за моделиране на
кинетиката на процеса на адсорбция. За тази цел са използвани кинетичните
модели на Lagergren (Pseudo first order kinetics) и модела на Pseudo-second-order
kinetics при температура 293 К при рН средата 2-4.5. Получените резултати се
посочени на таблица 9.
Въз основа на стойностите на линейна регресия, кинетиката на адсорбция
на Cu (II) върху зеолит NaA, се описват най добре от псевдо-втори ред
уравнения (Рseudo-second-order kinetics). Резултатите ясно показват, че псевдопървият модел за функция постепенно се вписва добре с увеличаване на
концентрацията на сорбента.
Taблица 9. Параметри на различна кинетични модели на адсорбция
при 293K и pH 2 - 4.5
Кинетични модели
Co на Cu(II), mg/ L
60

100

Pseudo-first order kinetics
qe, (mg g )
K1, (min-1)
R2

22.45
0.0254
0.9235

29.65
0.0233
0.9785

Pseudo-second order
кinetics
qe, (mg g )
K2, (min-1)
R2

27.42
0.0165
0.9755

35.32
0.0185
0.9925

−1

−1

Кинетичните стойности на параметрите на четири кинетични модели
(pseudo-first-order kinetics, pseudo-second-order kinetics, моделът на Elovich и
моделът на дифузия) са изчислени в съответствие с кривите адсорция.
Кинетичният параметър (К2), измерен от псевдо-втори ред модел, показа много
високи коефициенти на корелация и добро споразумение с експериментални
данни. Стойностите на кинетична параметър (K2) се увеличават от 0.00187 до
0.00345 (min-1), с повишаване на температурата от 293 до 328K съответно. Tези
резултати показват, че има голяма вероятност адсорбцията на Cu(II) върху
синтетичен зеолит NaA, да е свързана с химична реакция и може да бъде
изразена успешно чрез псевдо-кинетичен модел от втори ред (pseudo-second
order model).
Активиращата енергия (Ea) е определена в съответствие с линейната
графична зависимост на lnК2 като функция от 1/T. Степента на активиране
на енергия може да даде представа за вида на сорбция. Има два основни типа на
адсорбция - физическа и химическа. Активиращата
енергия (Ea) за

физическата адсорбция обикновено е не повече от 4.2 kJ mol−1, тъй
силите, участващи във физическата адсорбция, са слаби.
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Фиг. 30. Линейна зависимост lnK2 от 1/T
Химичната адсорбция е специфична и включва сили, много по-силни, от
тези при физическата адсорбция. От вруга страна съществуват два вида химична
адсорбция - т.н. активирана и неактивирана. Активираната химична адсорбция
е в пряка зависимост от температурата и според специализираните източници тя
е в рамките 8.4–83.7 kJ mol−1, от уравнението на Arrhenius. Неактивираната
химична адсорбция приема стойности, близки до нула.
Стойностите на скоростната константа от псевдо-втори кинетичен ред,
могат да се използват за изчисляване на енергията (Ea) за активиране на процеса
на сорбция. Енергията на активация се определя от наклона на зависимостта
lnk2 от 1/T. Установено, че е Енергията на активация (Ea) за Cu(II) е 13.5
kJ.mol−1. Положителните стойности на (Ea) показват, че повишаването на
температурата, благоприятства адсорбцията и процесът на
адсорбция е
ендотермичен.
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Фиг. 31. Линейна зависимост log KD от 1/T
Пресметнатите термодинамични активационни параметри на ΔH0, ΔS0 и
са посочени на таблица 10.

Tаблица 10.Термодинамични активационни параметри
на Cu(II), адсорбент - зеолит NaA
Термодинамични параметри
Стойности
−1
1. Activation energy – Ea, kJ mol
13.5
2. Enthalpy of activation – ΔHo, kJ mol−1
20.0
o
−1 −1
3. Entropy of activation - ΔS , kJ mol K
0.062
4. Free energy of activation ΔGo, kJ mol−1
- 293 K
1.84
- 313 K
0.60
- 328 K
- 0,33
Положителните стойности на ΔS0 показват, че не възникват значителни
промени във вътрешната структура на зеолит NaA, по време на адсорбцията на
медни йони. Положителните стойности на ΔH0 са доказателство, че процесът на
адсорбцията е с ендотермичен характер. Отрицателните стойности на ΔG0 на
Cu(II) йони при температура 328 K се дължат на факта, че адсорбционните
процеси са спонтанни и отрицателната стойност на ΔG0 ще намалява с
повишаване на температурата. Резултатите отчетени в таблица 10 показват, че
очевидно температурата влияе на процеса на адсорбция на Cu(II) йони.

6. Изводи
На основата на
проведената експерименталната работа на
дисертационния труд, могат да бъдат направени следните изводи.

6.1.

Изводи от изследвания, отнасящи се до получаване на зеолит
NaA (LTA), по метода на хидротермалния синтез от български
каолин

6.1.1. Изследвана е възможността за получаване на синтетичен зеолит NaA от
изходна основна суровина - каолин (марка “BoExtra”) на фирма „Каолин"
АД (България), по метода на хидротермалния синтез. Получените
резултати от проведени изследвания по методите на рентгенофазов
анализ, ИЧ спектроскопия и СЕМ установяват, че синтезираният краен
продукт притежава характеристики, за зеолит NaA.
6.1.2. Изучени са условията за приложение на каолин (марка “Bo Extra”) на
фирма „Каолин" АД (България) като изходна суровина за синтез на
зеолит NaA. Установено е, че при термообработка на 650оС и задръжка от
2h, трансформацията до метакаолин е цялостна, като същия успешно
може да се прилага за целта.
6.1.3. Изследвани са условията на хидротермална термообработка за
синтезиране на зеолит NaA. Най-добри резултати са получени при

термообработка в автоклавен реактор на температура 140 оС, налягане 6-8
atm. в продължение на 3 h.
6.1.4. Oт разработената серия зеолити, Зеолит Z4 е с най –добри резултати при
проведения бърз тест на хидратация (установена температура на екзотермичната
реакция – 102оС), което е косвено потвърждение за чистота на зеолитната фаза и
за ефективно проведен технологичен режим на синтез.

6.2. Изводи от изследвания отнасящи се до получаване на зеолит
NaA (LTA), по метода на зол-гелната технология
6.2.1. Синтезиран е зеолит NaA по метода на зол-гелната технология,
включваща: получаване на изходен гел (при температури 60-90оС с
рефлукс и с непрекъснато интензивно хомогенизиране), синтезиране в
продължение на 16 h, и окончателна обработка (промиване, изсушаване и
активиране) на зеолита.
6.2.2. Чрез методите на ИЧ, РСА и СЕМ е изследвана структурата на
синтетезирания краен продукт, получен по зол гелната техноология, като
резултатите са сравнени с тези на зеолит NaA, получен по
хидротермалния синтез. Установено е, че синтетичният продукт, получен
по зол-гелната технология, е с по-чиста кристална фаза в сравнение с този,
получен по хидротермален път от натурален български каолин;
получените кристални образувания са еднакви и с размери 2-3 μm;
единичните кристали са правилни кубове, които са с фацети по ръбовете.

6.3. Изводи от изследвания отнасящи се до получаване на зеолит
NaA (LTA), във вид на гранули
6.3.1. Доказана е възможностт за получаване на зеолит NaA (с основна
суровина - български каолин на фирмата „Каолин "АД, марка “BoExtra”),
във вид на гранули. Изучени са условията за получаване на гранули с
предварително зададени размери (2-4 mm) по метода на “кипящ слой”, на
предварително конструирана и изработената за тази цел инсталация и
следваща зеолитизация и окончателна обработка на зеолита.
6.3.2. Установени са условията за хидротермална кристализация (зеолитизация)
на гранули при следния температурен режим: 10 h при температура 35 оС;
12 h при температура 60 оС; 18 h при температура 90 оС.
6.3.3. С методите на РСА и СЕМ е изследвана структурата на получения зеолит.
Установено е, че синтетичният продукт зеолит Z2, (получен с основна
суровина български каолин по метода на хидротермален синтез на
гранули) е с доказана структура на зеолит NaA.

6.4.

Изводи от изследвания отнасящи се до получаване на зеолит
NaХ

6.4.1. Изучена е възможност за синтезиране на зеолит NаX в лабораторни
условия от основна суровина - български каолин (тип „Bo Extra” на

„Каолин" АД). Установено е, че с български каолин успешно може да се
използва за синтез на зеолит NаX.
6.4.2. Доказано е, че най-подходящи условия за хидротермална кристализация
(зеолитизация) на гранули се постигат при реактивен разтвор R2 при
температура 95 оС за 36 h.
6.4.3. Крайния продукт зеолит Z3 (зеолитизация - R2, 95оС, 36 h) притежава най
добри качества и изследван по методите на РСА, ДТА/ТГА, СЕМ и ИЧ
спектроскопия е с доказана структура на зеолит NаX.

6.5. Изводи от изследвания отнасящи се до получаване на зеолит
NaY
6.5.1. Доказана е възможност за синтезиране на зеолит NaY, в лабораторни
условия по метода на директен хидротермален синтез от гелообразни
композиции приготвени при температура 60-90 оС, постоянно
хомогенизиране и рефлукс. Синтезираният краен продукт е изследван по
методите на ИЧ спектроскопия, РСА и СЕМ, при което е установено, че
същият е със структура на зеолит NaY.
6.5.2. Доказано е, че най-подходящи условия за хидротермална кристализация
са при температурен режим, съставен от две изотермични задръжки:
първата - при температура 100оС за 24 h (инкубационен период) и втората
- при температура 140 оС за 48 h. Получени са кристални образувания,
които наподобяват сферични структури (сравнително еднакви по
размер), с диаметър 8-10 μm.

6.6. Изводи от изследвания отнасящи се до изучаване на адсорбционната
6.6.1.

6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.

способност на зеолит NaА
Количествените параметри на адсорбция на медни йони във воден
разтвор със зеолит NaA, силно се влияят от температурата, pH на
системата и началната концентрация на Cu (II) йони в сорбента.
Премахването на Cu (II) йони oт водни разтвори със зеолит NaA, се
осъществява чрез адсорбция и йонообменни процеси.
Моделите на
Langmuir, Фройндлих и Temkin
са доказани като
подходящи за обяснение на явленията на адсорбция. При проведените
изследвания, адсорбцията се описва най-добре с изотермите на Langmuir.
Резултатите от кинетичните изследвания ясно показват, че псевдо вторият
модел (Pseudo-second order кinetics) се вписва най-добре при обяснение
на кинетичните модели.
Съществува вероятност изследваната адсорбция да е свързана с химична
реакция между медните йони и зеолит NaA. Установена е стойността на
Свободната енергия Ea (13.5 kJ mol−1) на процеса на адсорбция на Cu(II)
йони,
спрямо
Зеолит
NaA.
Пресметнатите
стойности
на
0
0
0
термодинамичните параметри ( ΔH , ΔS и ΔG ), на изследваната
адсорбция на Cu(II) йони са доказателство, че адсорбцията има спонтанен
характер и представлява ендотермичен процес.

7. Обобщени научни и приложни приноси на дисертационния
труд
В резултат на предварително проведено проучване, са направени
експерименти и изследвания отразени в настоящия дисертационен труд. В който
са потърсени възможности за получаване и охарактеризиране на набор от
синтетични зеолити - зеолит NaA, зеолит NaX и зеолит NaY. В лабораторни
условия са изследвани влиянията на различни технологични фактори върху
синтеза и свойствата на получаваните зеолити. Проведени са изследвания за
изясняване на връзката състав – свойства, с цел разработване на ефективни
състави, нови изходни материали и технологии за получаване на зелолити с
определени качества.
Това послужи като основа, настоящата работа да претендира за следните
научни приноси:
 Разработена е технология за получаване на зеолит NaA по метода на
хидротермалния синтез в лабораторни условия като в качеството на
изходна основна суровина е изолзван успешно български каолин (марка
“BoExtra”) на фирма „Каолин”АД (България). С получените резултати от
проведените изследвания по методите на рентгенофазов анализ, ИЧ
спектроскопия и микроскопски анализ е установено, че синтезираният
краен продукт притежава характеристики, съпоставими с такива от
предложените в специализираната литературата данни за зеолит NaA.
 Синтезиран е зеолит NaA по метода
на зол гелната технология.
Установено е, че крайния продукт, получен по зол-гелната технология, е
синтезиран при сравнително по – ниска температура (60-90оС с рефлукс,
при непрекъснато интензивно хомогенизиране на нормално налягане), в
резултат на което е с по-чиста кристална фаза, в сравнение с този получен,
по хидротермалния път от натурален български каолин, като интезираните
кристални образувания са еднакви по размери - 2-3 μm, като единичните
кристали са правилни кубове, които са с фацети по ръбовете.
 Синтезиран е зеолит NaA, с форма на гранули. Като основна суровина
за синтезиране на зеолит NaA, беше използван за първи път, български
каолин на фирма „Каолин”АД, марка “BoExtra”. Полученият зеолит NaA,
от български каолин, във вид на гранули с диаметър 2-4 mm е с
доказани подходящи качества за употреба.
 Синтезиран е зеолит NаX, като е използвана основна суровина български каолин (тип „Bo Extra” на „Каолин”АД). Получен е зеолит с
доказана структура на зеолит NаX, във вид на гранули с диаметър 2-4 mm.
при подходящи условия за хидротермална кристализация (зеолитизация)
на гранулите се постига с подходящ реактивен разтвор (съдържащи
натриев хидроксид и литиев хидроксид), при температура 95 оС и
продължителност 36 h.
 Синтезиран е зеолит NaY в лаборатни условия по метода на директен
хидротермален синтез от гелообразни композиции. Установени са
условията за синтезиране на Зеолит NaY със сравнително еднакви по

размер кристални образувания, които наподобяват сферични структури и
са с диаметър 8-10 μm.
 Изследвани са възможностите за пречистване на водни разтвори,
съдържащи медни йони, с използване на синтетичен зеолит NaA по
методите на адсорбционните и йонообменните механизми. За тази
цел в работата са разгледани въпроси, свързани с изучаване на влиянието
на различните фактори, влияещи върху процесите на адсорбция като: рН
на разтвора, температура и първоначална концентрация на металните
йони и времето за контакт на адсорбента. Кинетиката на адсорбцията се
проведе по метода на селективната йонометрия на йономер, тип EXPERT001 (ECONIX-EXSPERT), като се доказа, че този метод позволява
директно да се регистрира във всеки един момент на контакт на
адсорбента (Zeolite NaA), количеството на Cu(II) в наблюдавания
адсорбат. Пресметнатите стойности за термодинамичните параметри, на
изследваната адсорбция на Cu(II) йони са доказателство, за добрите
адсорбционни характеристики на използвания зеолит и, че адсорбцията
има спонтанен характер.
На базата на всички проведени дейности, научната разработка има
основание да претендира и за следните обобщени приложни приноси:
 В процеса на разработване на научната задача от докторантския
труд, се обособи специализирана лаборатория за синтезиране и
охарактеризиране на зеолити.
 За експерименталната част на задачата се комплектова линия за
синтез на зеолити в лабораторни условия, която включва найнеобходимите за целта лабораторни съоръжения като: смесители за
изходни керамични шихти, хомогенизатори,
дейонизатор,
високотемпературни автоклавни реактори с възможности за
пропелиране, ултразвукова вана, центрофуга, високотемпературни
пещни агрегати и др.
 В хода на научната задача се отработи технология за получаване на
гранули от керамични прахове по метода на „кипящия слой”. За
тази цел предварирелно са проведене изследвания и дейности като с
финансовата помощ на проект ДО-02-110/08 – „Получаване на
синтетични зеолити” от Фонд „Научни изследвания” към МОН, с
ръководител на научния колектив доц д-р Д. Георгиев, беше
изработена пилотна инсталация за гранулиране на керамични
прахове, тип "Кипящ слой". Инсталацията е конструирана,
изработена и въведена в действие от група специализирани
преподаватели от Университета.

8. Переспективи за бъдещи насоки
Проведените дейности за решаване, обект на настоящият дисертационния
труд, са достатъчно основание да се направят следните насоки за продължаване,
разширяване и оптимизиране на научната разработка, свързана със синтезиране
и охарактеризиране на зеолити:
 Да се разработи, проектира и обособи на територията на Университета,
специализиран участък за синтезиране на специални зеолити.
 Във връзка с разширяване на възможностите на научната задача, да се
проектира,
изработи
и
въведе
в
действие
допълнителен
високотемпературен модул (с максимална температура в работната
камера до 1000оС), към установката за гранулиране на керамични
прахове по метода на „Кипящ слой”. Така ще стане възможно
неорганични високотемпературни материали, рудни композиции и др.
подобни материали да бъдат подложени на температурна обработка по
метода на „Кипящия слой”.
 Да се проведат синтези на нови поколения зеолити като по този начин да
се натрупат знания и положителен опит, и така да се формира ново
научно направление в Университета, което ще се развива в насока както
към научно-изследователски така и към образователни цели.
 Да се създаде възможност за изучаване на адсорбционните и
каталитични свойства на синтезираните и природни зеолити.
 В процеса на изпълнение на задачите по научната работа да се формира
група от
млади научни работници и докторанти, с основен научен
интерес, свързан със синтезиране, охарактеризиране и популяризиране на
зеолити.
 Натрупването на знания и опит в областта на синтез и охарактеризиране
на зеолити да даде възможност да се подготвят нови учебни дисциплини,
които ще намерят място в магистърските програми на специалност
„Технология на материалите и материалознание” на Университета.
 По време на изпълнение на задачите по работата се проведоха редица
посещения и срещи с колеги от сродни вузове и фирми, което даде
възможност да се осъществят научни консултации. Това за в бъдеще да
стане традиция, с цел разширяване на научната информация, обмяна на
опит, създаване на възможност за използване на уникална
изследователска апаратура и реализиране на съвместни научни задачи.
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