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ВЪВЕДЕНИЕ
Eкстремното развитие на промишленноста в края на
миналия и началото на настоящия век доведе до сериозно
замърсяване на околната среда и създаде реална заплаха за
нарушаване на екологичното равновесие на нашата планета.
Токсичното действие на различните отпадни продукти води до
глобално замърсяване на водите, почвите и въздуха. Световната
здравна организация е установила, че от 70% до 80% от раковите
заболявания се дължат на вредното действие на замърсителите
върху околната среда.
В съвременните условия на живот опазването на околната
среда, в частност на водните басейни, e един от най-важните
проблеми стоящ за решаване от учените. Все по-ясно се очертава
необходимоста от изследване възможностите на адсорбцията като
процес за ефективно очистване на замърсителите на околната
среда.
В края на XIX век са установени уникалните йонообменни
и адсорбционни свойства на природните зеолити. Те притежават
специфична структура, която позволява с успех да бъдат
използвани като адсорбенти за пречистване на отпадни води, като
пълнители в каучуковата промишленост, в селското стопанство и
промишлеността. Решаващо значение за развитието на
изследванията върху зеолитите има откритите в Япония и САЩ, а
по-късно и в други страни, промишлени находища от природен
зеолит. В България зеолитови суровини са открити в Източни
Родопи в района на гр. Кърджали. Запасите на тези находища се
оценяват от геолозите на 25 мил. тона. Това е предпоставка за
развитие на добива на зеолити, тяхната преработка и потребление
като адсорбенти. В средата на XX век, бурното развите на
промишлеността обуславя бързото развитие на производството на
синтетични зеолити, използвани предимно като адсорбент и
носител на катализатори в нефтопреработването и нефтохимията.
В нашите изследвания сме се насочили към обстойно
изучаване на адсобрционните свойства на един природен зеолит тип клиноптилолит и един синтетичен зеолит - тип L. Изучаването
на физико-химичните и йонообмените свойства на природните
зеолити е необходим етап от използването им в индустрията за
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практични цели. Синтетичните зеолити, поради невисоката си
химична устойчивост, намират ограничено приложение, докато
леснодостъпните и с не висока цена високосилициеви природни
зеолити - клиноптилолити, морденит и др. имат големи
перспективи за широко използване в промишлеността и селското
стопанство.
Целта на настоящата дисертационна работа е да се проведат
задълбочени изследвания върху изследване на адсорбционните
свойства на природен зеолит, тип клиноптиолит и синтетичен
зеолит - тип L, спрямо седем йона на тежките метали, с оглед
практическото приложение на двата зеолита за ефективното
пречистване на питейни води от тежки метали.
1. Цел и задачи на изследванията
Настоящата дисертационна работа има за цел изследване на
адсорбционните свойства на природен зеолит, тип клиноптилолит
и синтетичен зеолит, тип L, спрямо йоните на тежки метали, с
оглед практическото приложение на двата зеолита за ефективното
пречистване на питейни и отпадъчни води от тежки метали. За
постигане на гореспомената цел са проведени изследвания върху
възможността за адсорбиране на йоните на седем метала - желязо,
цинк, манган, олово, кадмий, мед и никел от двата вида зеолити.
Бяха проведени системни изследвания, обхващащи
решаването на следните основни задачи:
 Избор на изходни суровини за синтез на синтетичен
зеолит, тип L
 Избор на технологична схема
за синтез на
синтетичен зеолит, тип L
 Охарактеризиране на природния и синтетичен
зеолити
 Подготовка и активиране
на адсорбента от
природен зеолит, тип клиноптилолит
 Подготовка и активиране на синтетичния зеолит,
тип L
 Подготовка на адсорбатите
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Определяне на адсорбцията на природния зеолит,
тип клиноптилолит и синтетичния зеолит, тип L
спрямо седемте йони на тежките метали.
Определяне на адсорбционните капацитети на
природния зеолит,
тип клиноптилолит и
синтетичния зеолит, тип L спрямо седемте йона на
тежките метали.
Сравняване на данните за адсорбцията и
адсорбционните капацитети на природния зеолит,
тип клиноптилолит и синтетичния зеолит, тип L
спрямо седемте йони на тежките метали, за време 1,
3, 5 и 10 мин.

2. Методика на изследванията
Нивото на всяка научноизследователска разработка с
експериментален характер зависи значително от методиката и
апаратурата на изследване. Прилаганата методика и ползваната
апаратура предопределят до голяма степен точността на
получените данни и качеството на разработката.
2.1. Рентгеноструктурен анализ (РСА)
Една част от пробите са заснети и анализирани на:
автоматична рентгено-дифрактометрична система D 500 Siemens
(Германия) с компютърно управление при следния апаратурен
режим: 40 Kv, 30 mA, медно монохроматично лъчение, в областта
2θ= 10 – 60. Интерпретацията за състава на изследваните проби е
извършена с програми IDR и EVAL от програмния пакет Diffrac 11
Siemens.
Друга част от пробите са заснети на прахов дифрактометър
D2 Phaser с използване на Ni-филтрувано Сu рентгеново лъчение в
интервала 4 – 70° 2θ. Интерпретацията е направена с използване
на еталонната картотека PDF (Powder Diffraction FileI CDD) за еднозначно
установяване на присъстващите фази.
2.2. Микроскопски изследвания
СЕМ - микрофотографиите са получени с помощта на
сканиращ електронен микроскоп Philips SEM525M/EDAX9900 с
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прикачен рентгенов микроанализатор, както и на сканиращ
електронен микроскоп JEOL JSM-5510 на фирмата “JEOL”- Япония
с катодно разпрашаване. Обработваните проби са покривани със
злато. За прецизно изпълнение на пробите, те са подготвяни в среда
от течен азот.
2.3. Инфрачервeна спектроскопия
FT-IR– спектрите са направени с Tensor 27 Fourier
инфрачервен спектрофотометър FT-IR (Bruker, Германия) в
интервала 400 - 4 000 cm-1 при разделителна способност 1cm-1.
Измерванията са проведени при стайна температура, като образеца
(0,3 mg) се таблетира с KBr (100 mg) при налягане 2-4 atm.
2.4. Спектрофотометрчни изследвания
Фотометър Spectroquant NOVA 60
С помощта на реактиви, компонентът на пробата, който
трябва да се анализира, се превръща в оцветен компонент в
резултат на специфична реакция. Цветните реакции са в повечето
случаи основани на модифицирани класически (в много случаи
дори нормирани) аналитични процедури.
Фотометрите, които принадлежат към аналитичната
система Spectroquant се различават от обикновените фотометри в
следните важни аспекти:
 Калибриращите функции на всички комплекти за анализ са
електронно запаметени.
 Измерената стойност може да бъде веднага отчетена от
екрана в желаната форма.
 Методът се избира с помощта на функцията AutoSelect
(Автоматично избиране / щрихов код върху кюветите)
върху автоселектора за изпитване с реактиви.
 Фотометрите притежават AQA функции с цел осигуряване
качеството на измерванията.
 Нови методи се запомнят постоянно в уреда чрез
актуализиране с MemoChip (мемочип).
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3. Подотовка на адсорбентите
3.1. Подотовка на природния зеолит тип клиноптилолит
Като адсорбент е използван природен български зеолит
(клиноптилолит) от находището на с. Бели Пласт в СИ Родопи,
фиг. 13.

Фиг.13 Находище на клиноптилолит от с.Бели Пласт, СИ
Родопи
Химичният състав на клиноптилолита в тегловни проценти
e представен в таблица 7, а в таблица 8 са дадени характеристиките
на зеолита.
Таблица 7. Химичен състав на клиноптилолит от с. Бели Пласт.
Компонент ,
Клиноптилолит

SiO2Al2O3
66,05

mass.%

Fe2O3 and FeO CaO MgO
11,22

1,17

3,69

0,17

Na2O K2O
0,20

3,48

TiO2 H2O (till600ºС )
0,13

12,90

Както се вижда от таблица 8 природният клиноптилолит е
високосилициев (силикатен модул n = SiO2/Al2O3 = 6), т.е. той е с
повишена термична и киселинна устойчивост, което го прави
перспективна суровина за приготвяне на адсорбенти и
катализатори за работа в агресивна среда. Също така
клиноптилолита е с висок йонообменен капацитет –от 95 до 137
mgeqv/100 g и е подходящ да се използва за йонообменна сорбция
при пречистване на отпадни и природни води.
Таблица 8. Характеристики на клиноптилолита
Йонообменен
капацитет
95 – 137 mgeqv/100 g

Силикатен модул
n = SiO2/ Al2O3 = 6

Съдържание на зеолита
– клиноптилолит, 95 –
98 mass%.
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Резултатите
от
проведените
рентгеноструктурни
изследвания са представени на фиг. 14 a,b. От фиг. 14 (a ) се
вижда, че в дифрактограмат се появяват само пикове на
минералите клиноптилолит [(Na,K,Ca)6(Si,Al)36O72.20H2O] и малки
примеси от кварц.
Направеният количествен анализ показа, че изследваната
проба съдържа:
98 % клиноптилолит [(Na,K,Ca)6(Si,Al)36O72.20H2O] и
2 % кварц SiО2.
На фиг. 14 (b) за сравнение е дадена дифрактограма на
природен зеолит, тип клиноптилолит от находището на Agoura,
California, U.S.A [42].
a)
b)

Фиг.14 (a,b ), a) Дифрактограма на природен зеолит от с.
Бели пласт, тип клиноптилолит. b)Дифрактограма на природен
зеолит, тип клиноптилолит от находището на Agoura, California,
U.S.A[42].
Зеолитът е подложен на следната обработка, с цел
използването му за експериментални цели:
- смилане с мелница модел „Retsch”,
- пресяване – през вибрационно сито модел „Retsch”,
- изсушаване при 120 оС за 2 h в сушилня модел
“J.P.SELECTA,s.a.”,
- термоактивиране при 400 оС за 2 h в пещ модел “Carbolite
CSF 1100”.
Така подготвения зеолит се използва в хода на
експеримента.

6

За изследване на структурата на клиноптилолита са
използвани основно методите на ИЧ спектроскопия, РСА и CEM.
На обработения клиноптилолит е направена микроскопска
снимка (СЕМ), показана на фиг. 15.

Фиг.15 Микроскопски снимки (СЕМ) на природен зеолит,
тип киноптилолит
Увеличението на снимката дава измеримост от порядъка
на 10 μm и 5 μm и това не позволява да се види структурата на
клиноптилолита, тъй като по поринцип каналите и кухините
образувани по време на природния синтез са с размери от порядъка
на Å (около 3-4 Å). На микроскопските снимки се забелязва
агрегатни кристали, видими до посочените размери. Около
кристалите се забелязват иглести звездовидни кристали от
кристална вода, обвити около кристала, привлечени в обсега на
електроотрицателните центрове на алуминиевите тетраедри.
Кристалохидратната вода, наречена още зеолитна, е характерна за
клиноптилолита. Много голяма употреба на клиноптилолита
отбелязват приложенията му за сушител на различни газове от
водните молекули, които се съдържат в тях.
Направена е инфрачервена спектроскопия на използвания
от нас зеолит (фиг.16). До 780 cm-1, се забелязват вибрационните
честоти на зеолитообразуващите групи Al-O. От експериментално
полученият ИЧ спектър се потвърждава факта за наличния зеолит,
поради съвпадение на ИЧ трептения при 723 cm-1, 547 cm-1 и 437
cm-1 със зеолитообразуващите групи.
В лявата част на ИЧ спектъра се забелязват пикове,
които характеризират зеолитната вода (3446 cm-1, 3421 cm-1,
1643 cm-1) . Известно е, че за валентните колебания на водата имат
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характерна ивица при 3420 cm-1, а при 1634 cm-1 – се появява
ивица на деформационните й колебания.

Фиг.16 FT- IR спектър на зеолит, тип клиноптилолит от
находището на с. Бели Пласт в СИ Родопи.
3.2. Подотовка на синтетичния зеолит
3.2.1 Синтез на зеолит тип L
Зеолит L е синтезиран в Университет “Проф. Д-р Асен
Златаров“ в лабораторията на катедра “Технология на материалите
и материалознанието“ по Зол-гелната технология – фиг. 17.
Синтезът включва следните етапи:
 предварителна подготовка на изходни работни
разтвори;
 окончателна подготовка на изходен гел
 хидротермален синтез в автоклавен реактор
 промиване и активиране на получения зеолит
Като изходни суровини за получаване на зеолит, тип L се
използват следните чисти химични реактиви:
 натриев хидроксид (NaOH);
 калиев хидроксид (KOH);
 алуминиев хидроксид Al(OH)3;
 колоиден SiO2 (LudoxHS-40, 40% SiO2) и
дейонизирана вода.
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Фиг.17 Технологична схема за получаване на зеолит, тип L
За целта се подготвя изходен гел, който се състои от два
работни разтвора кактo следва:
 Разтвор А: 15,5 gNaOH и 15,5 g КOH се разтварят в
50 ml дейонизирана вода, като към тях се прибавя
17,80 g Al(OH)3. Този разтвор се хомогенизира с
разбъркване в продължениe на три часа при
температура 120оС. Следва охлаждане до стайна
температура.
 Разтвор B: 150,25g колоиден SiO2 се разтваря в 99,0
ml дейонизирана вода. Разтворът се хомогенизира в
продължение на един час при стайна температура.
За приготвяне на окончателния изходен гел, разтвор
A се внася внимателно в разтвор B при постоянно
разбъркване. Изходният гел се хомогенизира 60 min
на стайна температура, след което се прехвърля в
тефлонов съд и се подлага на термична обработка в
автоклавен режим на температура 170 оС в
продължение на 48 часа (фиг.18)

Фиг. 18 Автоклав за синтез на зеолит.
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Следва окончателната обработка на зеолита. Този етап при
синтез на зеолитите е изключително отговорен и включва
промиване, изсушаване и активиране нa кристализиралия продукт.
Промиването се провежда с дейонизирана вода, с цел да се
премахне излишното количество на натриеви съединения,
нереагирали при синтез на основната кристална маса. На практика
това става с многократно промиване със загрята до 90оС
дейонизирана вода при непрекъснато хомогенизиране на
суспензията. След всяко промиване следва центрофугиране. Това
продължава до тогава, докато се постигне понижение на рН до рН
7-8. Целта на тази операция е да се „освободят” каналите и порите
на зеолита [50-54].
Чрез методите на ИЧ спектроскопия, РСА и СEM е
изследвана структурата на получения синтетичен продукт, като
резултатите са сравнени с тези на търговски зеолит, тип L.
На фигурa 19 (a) е показана дифрактограма на зеолит,
тип L получен по зол-гелната технология, а на фигура 19 (b) е
дадена еталонна дифрактограма на зеолит тип L.
a)
b)

Фиг.19 (a, b), a) Дифрактограма на зеолит, тип L получен
по метода на зол-гелната технология, b) еталонна дифрактограма
на синтетичен зеолит, тип L.
При разглеждане на резултатите от двете фигури се вижда
пълно съотвествие в параметрите на кристалните решетки, което
ни дава основание да твърдим, че синтезирания от нас зеолит е
зеолит, тип L.
На фигура 20 е показано изследване на FT-IR спектрите на
зеолит, тип L, получен по зол-гелната технология.
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Фиг.20 FT-IR спектър на зеолит тип, L получен по метода
на зол-гелната технология.
Синтезираният зеолит има честоти на трептене,
съпоставими с тези на същия, получен по класическия
хидротермалния метод. До 780 cm-1, се забелязват вибрационните
честоти на зеолитосъдържащите се групи Al-O. В лявата част FTIR спектър не се забелязват толкова интензивно ивиците, които
характеризират зеолитната вода (при 3320 cm-1).
От експериментално получения IR спектър може да се
потвърди формирането на зеолита, поради съвпадение на IR ивици
при 723, 547 и 437 cm-1 със спектъра на зеолит тип, L получен по
класическия хидротермалeн метод. Някои от ивиците от спектъра
в областта 1100 cm–1 - 547 cm–1 се дължат на връзките Si–O в
зеолита, докато ивиците от спектъра в областта 800-600 cm–1 и 437
cm–1 се дължат на връзките Al–O в синтезирания материал.
Активирането на зеолита се извършва чрез термообработка,
с цел окончателно премахване на водата от него. Това става в
муфелна пещ при температура 400оС с времетраене до 2 часа.
На фигура 21 е показана микрофотография от извършената
сканираща електронна микроскопия на синтезирания зеолит, тип
L по зол-гелната технология.

Фиг.21 Микроскопска снимка на зеолит - тип L получен по
зол-гелната технология
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На микрофотографията ясно се виждат получените
сравнително големи идентични кристални образувания, с форма
на дискове и с еднакви размери – около 10-15 μm. Отделните
кристали са формирани от множество фини листовидни кристални
образувания.
4. Поготовка на адсорбатите
Стандартните разтвори са получени чрез разреждане по
съответния начин: с автоматична пипета се отпипетирват 2 cm3 от
съответния стандартен разтвор ~ 1000 mg/l ± 5 mg/l в мерителна
колба от 1000 cm3 предварително промита с дейонизирана вода и
изсушена. Отпипетираните 2cm3 се поставят в мерителната колба,
долива се до 2-3 cm под марката, темперира се при 20 oC за 30 min,
след което се долива до марката. Така получените стандартни
/моделни/ разтвори се използват в хода на експеримента.
Приготвяне на общ стандартен разтвор на седемте
катиони– приготвянето на общ стандартен разтвор се извършва по
следния начин: В мерителна колба от 1000 cm3, предварително
промита с дейонизирана вода и изсушена, се отпипетирват с
автоматична пипета 2 cm3 от съответния стандартен разтвор ~ 1000
mg/l ± 5 mg/l, по 2cm3 и се поставят в мерителната колба, долива се
до 2-3 cm под марката, темперира се при 20oC за 30 min, след
което се долива до марката. Така получения стандартен /моделен/
разтвор се използва в хода на експеримента.
5.Адсорбция на метални катиони
Експериментът е извършен, като от изходните стандартни
разтвори на тежките метални йони с концентрация 1000 mg/l се
вземат съответните аликвотни количества и се приготвят работни
стандартни разтвори с концентрация 2 mg/l. Претеглят се 0,20 g
зеолит (термоактивиран), претеглен с точност до втория знак с
техническа везна модел „Sartorius”. След това в чаша от 150 ml се
смесват адсорбент (зеолит 0,20 g) и адсорбат (100 ml от 2 mg/l
стандартен разтвор на цинк, манган, желязо, кадмий, никел, мед и
олововни йони), с магнитна бъркалка “HANNA” с регулируеми
обороти интензивно се хомогенизира разтвора при 20 оС, извършва
се прекъсване на адсорбцията съответно, при една минута, три
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минути, пет минути и десет минути. Прекъсването става като
разтворът от адсорбента и адсорбата се филтруват под вакум с 0,45
µm филтър. Разтворите от сорбата, получен при една, три, пет и
десет минути се анализират.
5.1. Адсорбция на железни катиони
Адсорбция на железни катиони с природен зеолит, тип
клиноптилолит

Фиг.22 Адсорбция на железни йони с природен зеолит, тип
клиноптилолит с моделен разтвор и общ моделен разтвор
Адсорбция на железни катиони със синтетичен зеолит,
тип L

Фиг.23 Адсорбция на железни йони със синтетичен зеолит,
тип L с моделен разтвор и общ моделен разтвор.
5.2. Адсорбция с манганови катиони
Адсорбция на манганови катиони с природен зеолит,
тип клиноптилолит
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Фиг.24 Адсорбция на манганови йони с природен зеолит,
тип клиноптилолит с моделен разтвор и общ моделен разтвор.

Адсорция на манганови катиони със синтетичен зеолит,
тип L

Фиг.25 Адсорбция на манганови йони със синтетичен
зеолит, тип L с моделен разтвор и общ моделен разтвор.
5.3. Адсорбция на цинкови катиони
Адсорбция на цинкови катиони с природен зеолит, тип
клиноптилолит

Фиг.26 Адсорбция на цинкови йони с природен зеолит, тип
клиноптилолит с моделен разтвор и общ моделен разтвор
Адсорбция на цинкови катиони със синтетичен зеолит,
тип L
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Фиг.27 Адсорбция на цинкови йони със синтетичен
зеолит, тип L с моделен разтвор и общ моделен разтвор
5.4. Адсорбция на медни катиони
Адсорбция на медни катиони с природен зеолит, тип
клиноптилолит

Фиг.28 Адсорбция на медни йони с природен зеолит, тип
клиноптилолит с моделен разтвор и общ моделен разтвор
Адсорбция на медни катиони със синтетичен зеолит,
тип L

Фиг.29 Адсорбция на медни йони със синтетичен зеолит,
тип L с моделен разтвор и общ моделен разтвор
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5.5. Адсорбция на никелови катиони
Адсорбция на никелови катиони с природен зеолит, тип
клиноптилолит

Фиг.30 Адсорбция на никелови йони с природен зеолит,
тип клиноптилолит с моделен разтвор и общ моделен разтвор
Адсорбция на никелови катиони
със синтетичен
зеолит, тип L

Фиг. 31 Адсорбция на никелови йони със синтетичен
зеолит, тип L с моделен разтвор и общ моделен разтвор.
5.6. Адсорбция на кадмиеви катиони
Адсорбция на кадмиеви катиони с природен зеолит, тип
клиноптилолит

Фиг.32 Адсорбция на кадмиеви йони с природен зеолит,
тип клиноптилолит с моделен разтвор и общ моделен разтвор
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Адсорбция на кадмиеви катиони
зеолит, тип L

със синтетичен

Фиг.33 Адсорбция на кадмиеви йони със синтетичен
зеолит, тип L с моделен разтвор и общ моделен разтвор
5.7. Адсорбция на оловни катиони
Адсорбция на оловни катиони с природен зеолит, тип
клиноптилолит

Фиг.34 Адсорбция на оловни йони с природен зеолит, тип
клиноптилолит с моделен разтвор и общ моделен разтвор
Адсорбция на оловни катиони със синтетичен зеолит,
тип L

Фиг.35 Адсорбция на оловни йони със синтетичен зеолит,
тип L с моделен разтвор и общ моделен разтвор.
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Адсорбцията при гореописаните експерименти е извършена
при концентрация на моделните разтвори ~2 mg/l, налягането е
атмосферно - 760 mm.Hg st., а температурата е 20 оС, pH = 7,2,
времетраене 1,3,5 и 10 минути. При тези условия е извършена
адсорбцията на железни, медни, никелови, манганови, оловни,
кадмиеви, цинкови йони в моделен разтвор и в общ моделен
разтвор. Като обобщение можем да направим следните по-важни
обобощения:
 Адсорбция с моделен и общ моделен разтвор с
природен зеолит - тип клиноптилолит. При адсорбция с моделни
разтвори от зеолит, тип клиноптилолит бяха установени следните
характеристики: при първата минута има адсорбционни пикове на
никеловите, медните, железните и цинкови йони, през третата
минута се наблюдават пиковете на мангановите, кадмиевите и
оловните йони. С общ моделен разтвор пикове се наблюдават при
първата минута от цинкови и железни. През третата минута се
наблюдават пикове от оловни и медни йони, а в широк интервал от
първата до третата мангановите йони, от първата до петата
никеловите йони и от третата до петата кадмиеви йони.
 Адсорбция с моделен и общ моделен разтвор със
синтетичен зеолит, тип L. При адсорбция с моделни разтвори от
синтетичен зеолит, тип L се наблюдава следното: при първата
минута има адсорбционни пикове намангановите, медните,
железните и цинкови йони, през третата минута се наблюдават
пиковете на оловните и кадмиевите йони. С общ моделен разтвор
пикове се наблюдават при първата минута от железни йони. През
третата минута се наблюдават пикове от оловни йони, а в широк
интервал от първата до третата мангановите йони, от третата до
петата кадмиевите, никеловите и медните йони и от десетата
минута на циковите йони.
6. Изчисляване на зависимостта на адсорбционния
капацитет спрямо времето
Изчисляването на адсорбционния капацитет се извършва по
следната формула:
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qe 

(Co  Ce )
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, mg/g

(16)

Където:
Со - концентрация на металните йони в началото, (mg/l);
Се - равновесната концентрация в момента на измерването (mg/l);
V - обем на моделния разтвор (l);
m - маса на адсорбента (g);
6.1. Изчисляване зависимостта на адсорбционния
капацитет на железни йони с природен зеолит - тип
клиноптилолит и синтетичен зеолит, тип L, спрямо времето

Фиг.36 Изчислена зависимост на адсорбционен капацитет
на железни йони с природен зеолит, тип клиноптилолит при
моделен разтвор и общ моделен разтвор в зависимост от времето.

Фиг.37 Изчислена зависимост на адсорбционен капацитет
на железни йони със синтетичен зеолит, тип L с моделен разтвор и
общ моделен разтвор в зависимост от времето.
На фиг.36 и 37 графично са представени изчислените
зависимости на адсорбционния капацитет с моделни разтвори и
общи моделни ратвори на железни йони със зеолит, тип
клиноптилолит и синтетичен зеолит, тип L спрямо времето.
Природният зеолит, тип клиноптилолит има адсорбционен
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капацитет 85,0 mg/g от моделен разтвор при първата минута и това
представлява максимум. С общ моделен разтвор, пиковият
капацитет е от 20,0 mg/g и е също при първата минута. Пиковият
адсорбционен капацитет при синтетичния зеолит, тип L с моделен
разтвор е от 65,0 mg/g при първата минута, и съответно с общ
моделен разтвор изразения пик е от 11 mg/g, отново при първата
минута.
6.2. Изчисляване на зависимостта на адсорбционния
капацитет на манганови йони с природен зеолит, тип
клиноптилолит и синтетичен зеолит, тип L, спрямо времето

Фиг.38 Изчислена завидимост на адсорбционния капацитет
на манганови йони с природен зеолит, тип клиноптилолит при
моделен разтвор и общ моделен разтвор спрямо времето.

Фиг.39 Изчислена зависимост на адсорбционния капацитет
на манганови йони със синтетичен зеолит, тип L при моделен
разтвор и общ моделен разтвор спрямо времето.
Изчислените зависимости на адсорбционния капацитет с
моделни разтвори и общи моделни разтвори за манганови йони със
зеолит, тип клиноптилолит и синтетичен зеолит, тип L са
представени графично на фиг.38 и 39. Природния зеолит, тип
клиноптилолит има адсорбционен капацитет от 61,0 mg/g от
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моделен разтвор при третата минута и това представлява
максимум. С общ моделен разтвор, пиковият капацитет е от 1,5 до
2,0 mg/g, между третата и петата минута. Пиковият адсорбционен
капацитет при синтетичния зеолит, тип L с моделен разтвор е от
22,0 mg/g при третата минута. При общ моделен разтвор,
изразеният пик е от 0,5 до 1 mg/g съответно между третата и
петата минута.
6.3. Изчисляване на зависимостта на адсорбционния
капацитет на
цинкови йони с природен зеолит - тип
клиноптилолит и синтетичен зеолит, тип L спрямо времето

Фиг.40 Изчислена зависимост на адсорбционния капацитет
на цинкови йони с природен зеолит, тип клиноптилолит при
моделен разтвор и общ моделен разтвор спрямо времето.

Фиг.41 Изчислена зависимост на адсорбционния капацитет
на цинкови йони със синтетичен зеолит, тип L при моделен разтвор
и общ моделен разтвор спрямо времето.
Изчислените зависимости на адсорбционния капацитет с
моделни разтвори и общи моделни ратвори на цинкови йони със
зеолит, тип клиноптилолит и синтетичен зеолит, тип L графично са
представени на фиг.40 и 41. Природният зеолит, тип
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клиноптилолит от моделен разтвор има адсорбционен капацитет от
78,0 mg/g при първата минута и представлява максимум. При общ
моделен разтвор, пиковият капацитет е от 3,0 mg/g и е при третата
минута. Пиковият адсорбционен капацитет при синтетичния
зеолит, тип L при моделен разтвор е от 43,0 mg/g при първата
минута и съответно при общ моделен разтвор изразения пик е от 3
mg/g в десетата минута.
6.4. Изчисляване на зависимостта на адсорбционния
капацитет на медни йони с природен зеолит, тип
клиноптилолит и синтетичен зеолит, тип L, спрямо времето

Фиг.42 Изчислена зависимост на адсорбционния капацитет
на медни йони с природен зеолит, тип клиноптилолит при моделен
разтвор и общ моделен разтвор спрямо времето.

Фиг.43 Изчислена зависимост на адсорбционния капацитет
на медни йони със синтетичен зеолит, тип L при моделен разтвор и
общ моделен разтвор спрямо времето.
Изчислените зависимости на адсорбционния капацитет с
моделни разтвори и общи моделни ратвори на медни йони със
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зеолит, тип клиноптилолит и синтетичен зеолит, тип L графично са
представени на фиг.42 и 43. Природният зеолит тип клиноптилолит
при моделен разтвор има адсорбционен капацитет от 18,0 mg/g за
първата минута и представлява максимум. С общ моделен разтвор,
пиковият капацитет е от 3,9 mg/g и е при петата минута. Пиковият
адсорбционен капацитет при синтетичния зеолит, тип L с моделен
разтвор е от 25,0 mg/g при първата минута и съответно с общ
моделен разтвор изразения пик е от 1,49 mg/g в десетата минута.
6.5. Изчисляване на зависимостта на адсорбционния
капацитет на никелови йони с природен зеолит, тип
клиноптилолит и синтетичен зеолит, тип L, спрямо времето

Фиг.44 Изчислена зависимост на адсорбционния капацитет
на никелови йони с природен зеолит, тип клиноптилолит при
моделен разтвор и общ моделен разтвор спрямо времето

Фиг.45 Изчислена зависимост на адсорбционния капацитет
на никелови йони със синтетичен зеолит, тип L при моделен
разтвор и общ моделен разтвор спрямо времето.
Изчислените зависимости на адсорбционния капацитет с
моделни разтвори и общи моделни ратвори на никелови йони с
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зеолит, тип клиноптилолит и синтетичен зеолит, тип L са
представени графично на фиг.44 и 45. Природният зеолит, тип
клиноптилолит има адсорбционен капацитет от моделен разтвор от
18,0 mg/g при третата минута и представлява максимум. С общ
моделен разтвор, пиковият капацитет е от 3,5mg/g и се наблюдава
при петата минута. Пиковият адсорбционен капацитет при
синтетичния зеолит, тип L с моделен разтвор е от 17,0 mg/g при
петата минута и съответно с общ моделен разтвор изразения пик е
1,0 mg/g - на десетата минута.
6.6. Изчисляване на зависимостта на адсорбционния
капацитет на кадмиеви йони с природен зеолит, тип
клиноптилолит и синтетичен зеолит, тип L, спрямо времето

Фиг.46 Изчислена зависимост на адсорбционния капацитет
на кадмиеви йони с природен зеолити, тип клиноптилолит при
моделен разтвор и общ моделен разтвор, спрямо времето.

Фиг.47 Изчислена зависимост на адсорбционния капацитет
на кадмиеви йони със синтетичен зеолит, тип L при моделен
разтвор и общ моделен разтвор спрямо времето.
Изчислените зависимости на адсорбционния капацитет с
моделни разтвори и общи моделни ратвори на кадмиевите йони със
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зеолит, тип клиноптилолит и синтетичен зеолит, тип L графично са
представени на фиг. 46 и 47. Природният зеолит, тип
клиноптилолит има адсорбционен капацитет от 20,0 mg/g при
третата минута от моделен разтвор и представлява максимум. При
общ моделен разтвор, пиковият капацитет е от 3,4 mg/g и е при
третата минута. Пиковият адсорбционен капацитет при
синтетичния зеолит, тип L с моделен разтвор е от 21,0 mg/g при
първата минута. При общ моделен разтвор изразения пик е от 1,0
mg/g - в третата минута.
6.7. Изчисляване на зависимостта на адсорбционния
капацитет на оловни катиони с природен зеолит, тип
клиноптилолит и синтетичен зеолит, тип L, спрямо времето

Фиг.48 Изчислена зависимост на адсорбционния капацитет
на оловни йони с природен зеолити, тип клиноптилолит при
моделен разтвор и общ моделен разтвор спрямо времето.

Фиг.49 Изчислена зависимост на адсорбционния капацитет
на оловни йони със синтетичен зеолит, тип L при моделен разтвор
и общ моделен разтвор, спрямо времето
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На фиг.48 и 49 са представени графично изчислените
зависимости на адсорбционния капацитет с моделни разтвори и
общи моделни ратвори на оловни йони със зеолит, тип
клиноптилолит и синтетичен зеолит, тип L. Природният зеолит,
тип клиноптилолит при моделен разтвор има адсорбционен
капацитет от 50,5 mg/g при третата минута и представлява
максимум. При общ моделен разтвор, пиковият капацитет е от 11,0
mg/g и е при петата минута. Пиковият адсорбционен капацитет при
синтетичния зеолит, тип L, с моделен разтвор е от 51,0 mg/g при
първата минута и съответно с общ моделен разтвор, изразения пик
е в десетатa минута - 2,9 mg/g.
7. Oпределяне реда на селективна адсорбция на тежки
метали от природен зеолит, тип клиноптилолит и синтетичен
зеолит, тип L.
Структурните особености на зеолита определят и
йонообменните процеси, които протичат във водна фаза. Анодния
заряд и броят на катионите в зеолитния тетраедър се определят от
съотношението Si/Al. Броят на катионите, които компенсират
анодния зарад на тетраедъра се определя от отношението:

X 

К
 1,0 където,
А

(17)

К – брой еквивалентни катиони
А – брой еквиваленти алуминий
В йонобемнната практика реализираната практична
възможност е Хмах≤ 1. Селективността на зеолитните адсорбенти
към определен тип катиони се проявява в адсорбцията на един
катион от воден разтвор в присъствието и на други катиони, при
спазване на условието от Хмах≤ 1. Селективността зависи от
размера и вида на катиона, от структурата на зеолита и от
разпределението на катионите по места. Тези изводи показват, че
трябва да очакваме от различните типове зеолити различен
селективен ред на адсорбция, а същото така селективността зависи
и от степен на зеолитизация на скалния материал, характерно за
природните зеолити.
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Зеолитите обменят йоните на тежките метали без да
разрушават свoята кристална структура по следната схема [140]:
(Ca, Na…)-Зеолит + Me –Аниони ↔ Me- Зеолит + (Ca, Na…)–
Аниони,
(18)
или за определяне на коефицента на селективност опростяваме
реакцията по следния начин:
Аз- + МР+↔Ар + Мз или,
(19)
+
К = Ар .Мз /Аз . МР където, (20)
А - зеолитната фаза
М - йон на тежкия метал
Коефицента К определя селективното равновесие на
йонообмената реакция.
7.1. Определяне реда на селективна адсорбция на тежки
метали от природен зеолит тип клиноптилолит.
Адсорбционни капацитети на йони на тежки метали от
природен зеолит, тип клиноптилолит за 1,3,5 и 10 мин. с моделен
разтвор.

Фиг.50 Изчислен Qe в mg/g за 1мин.

Фиг.51 Изчислен Qe в mg/g за 3 мин.

Фиг.52 Изчислен Qe в mg/g за 5 мин. Фиг.53 Изчислен Qe в mg/g за 10 мин.
На фигури 50, 51, 52 и 53 е представен изчисленият
адсорбционен капацитет при проведената адсорбция от зеолит, тип
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клиноптилолитна йоните на тежките метали. От фигурите
наблюдаваме опитно установената последователност на селективна
адсорбция на йоните на тежките метали (Fe2+, Zn2+, Pb2+ , Mn2+,
Cu2+, Ni2+, Cd2+), както следва:
2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

-през 1 минута с моделен разтвор, Fe > Zn >Pb >Mn >Cu >Ni >Cd ,
-през 3 минути с моделен разтвор, Fe >Zn >Mn >Pb >Cd >Cu >Ni ,
-през 5 минути с моделен разтвор, Fe >Zn >Mn >Pb >Cd >Ni >Cu
2+

2+

2+

2+

2+

2+

,

2+

-през10 минути с моделен разтвор, Fe >Zn >Mn >Pb >Cd >Ni >Cu .

Адсорбционни капацитети на йони на тежки метали от
природен зеолит, тип клиноптилолит за 1,3,5 и 10 мин. с общ
моделен разтвор.

Фиг.54 Изчислен Qe в mg/g за 1мин.

Фиг.55 Изчислен Qe в mg/g за 3 мин.

Фиг.56 Изчислен Qe в mg/g за 5 мин.

Фиг.57 Изчислен Qe в mg/g за 10 мин.

На фигури 54, 55, 56 и 57 е представен изчислен
адсорбционен капацитет при проведената адсорбцият от зеолит,
тип клиноптилолитна йоните на тежките метали. Във фигурите
набладаваме опитно установената последователност на селективна
адсорбция на йоните на тежките метали (Fe2+, Zn2+, Pb2+ , Mn2+,
Cu2+, Ni2+, Cd2+), както следва:
2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

-през 1 минута с общ моделен разтвор, Fe >Pb >Cd >Cu =Ni > Mn =Zn ,
-през 3 минути с общ моделен разтвор, Fe >Pb >Cd = Cu >Zn >Ni >Mn ,
-през 5 минути с общ моделен разтвор, Fe >Pb > Cu >Cd >Zn >Ni >Mn ,
2+

2+

-през10 минути с общ моделен разтвор, Fe >Pb >Cd =Cu >Zn =Ni >Mn .
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7.2. Определяне реда на селективна адсорбция на тежки
метали от синтетичен зеолит, тип L от моделен разтвор.
Адсорбционни капацитети на йони на тежки метали от
синтетичен зеолит, тип L за 1,3,5 и 10 мин. от моделен разтвор.

Фиг. 58 Изчислен Qe в mg/g за 1 мин.

Фиг. 59 Изчислен Qe в mg/g за 3 мин.

Фиг. 60 Изчислен Qe в mg/g за 5 мин.

Фиг. 61 Изчислен Qe в mg/g за 10 мин.

На фигури 58, 59, 60 и 61 е представен изчисленият
адсорбционен капацитет при проведената адсорбцият от
синтетичен зеолит типL на йоните на тежките метали. Във
фигурите наблюдаваме опитно установената последователност на
селективна адсорбция на йоните на тежките метали/ Fe2+, Zn2+, Pb2+
, Mn2+, Cu2+, Ni2+, Cd2+/, както следва:
2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

-през 1 минута с моделен разтвор, Fe >Pb >Zn >Cu >Mn >Cd >Ni ,
2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

-през 3 минута с моделен разтвор, Fe >Pb >Zn >Cu >Cd >Mn >Ni ,
-през 5 минута с моделен разтвор, Fe >Pb >Zn >Cu >Cd >Mn >Ni
2+

2+

2+

2+

2+

2+

,

2+

-през 10 минута с моделен разтвор, Fe >Pb >Zn >Cu >Mn >Cd >Ni .

Адсорбционни капацитети на йони на тежки метали от
синтетичен зеолит, тип L за 1,3,5 и 10 мин. от общ моделен
разтвор.
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Фиг. 62 Изчислен Qe в mg/g за 1 мин.

Фиг. 63 Изчислен Qe в mg/g за 3 мин.

Фиг. 64 Изчислен Qe в mg/g за 5 мин. Фиг. 65 Изчислен Qe в mg/g за 10 мин.
На фигури 62, 63, 64 и 65 е представен изчисленият
адсорбционен капацитет при проведената адсорбция от синтетичен
зеолит, тип L на йоните на тежките метали. Във фигурите
набладаваме опитно установената последователност на селективна
адсорбция на йоните на тежките метали
/ Fe2+, Zn2+, Pb2+ , Mn2+,
2+
2+
2+
Cu , Ni , Cd /, както следва:
2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

-през 1 минута с общ моделен разтвор, Fe >Mn =Cd >Zn =Cu =Pb =Ni ,
2+

2+

2+

2+

2+

-през 3 минута с общ моделен разтвор, Fe >Zn =Cd >Mn =Cu =Pb =Ni ,
-през 5 минута с общ моделен разтвор, Fe >Zn =Cd =Mn >Pb >Cu =Ni ,
2+

2+

2+

2+

2+

-през 10 минута с общ моделен разтвор, Fe >Zn >Pb >Cu >Mn =Cd =Ni .

Ред на селективност с моделен и общ моделен разтвор с
природен зеолит, тип клиноптилолит
От направените изследвания можем да подредим
селективността на катионите, както следва:
2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

-през 1 минута с моделен разтвор, Fe >Zn >Pb >Mn >Cu >Ni >Cd
2+

2+

2+

,

2+

-през 3 минути с моделен разтвор, Fe >Zn >Mn >Pb >Cd >Cu >Ni ,
2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

-през 5 минути с моделен разтвор, Fe >Zn >Mn >Pb >Cd >Ni >Cu
2+

2+

2+

2+

2+

2+

,

2+

-през 10 минути с моделен разтвор, Fe >Zn >Mn >Pb >Cd >Ni >Cu .
2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

-през 1 минута с общ моделен разтвор, Fe >Pb >Cd >Cu =Ni >Mn = Zn ,
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
-през 3 минути с общ моделен разтвор, Fe >Pb >Cd =Cu >Zn >Ni >Mn ,
-през 5 минути с общ моделен разтвор, Fe >Pb >Cu >Cd >Zn >Ni >Mn ,
-през10 минути с общ моделен разтвор, Fe >Pb >Cd =Cu >Zn =Ni >Mn .
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Ред на селективност с моделен и общ моделен разтвор
със синтетичен зеолит, тип L
От направените изследвания можем да подредим
селективността на катионите, както следва:
2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

-през 1 минута с моделен разтвор, Fe >Pb >Zn >Cu >Mn >Cd >Ni ,
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
-през 3 минута с моделен разтвор, Fe >Pb >Zn >Cu >Cd >Mn >Ni ,
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
-през 5 минута с моделен разтвор, Fe >Pb >Zn >Cu >Cd >Mn >Ni ,
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
-през 10 минута с моделен разтвор, Fe >Pb >Zn >Cu >Mn >Cd >Ni .
2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

-през 1 минута с общ моделен разтвор, Fe >Mn =Cd >Zn =Cu =Pb =Ni
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
-през 3 минута с общ моделен разтвор, Fe >Zn =Cd >Mn =Cu =Pb =Ni
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
-през 5 минута с общ моделен разтвор, Fe >Zn =Cd =Mn >Pb >Cu =Ni
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
-през 10 минута с общ моделен разтвор, Fe >Zn >Pb >Cu >Mn =Cd =Ni

8. Метод за пречистване на вода посредством природен
зеолит, тип клиноптилолит
На база на така проведените експерименти е предложен
метод за пречистване на вода (по-специално на подземни
водоизточници като кладенчови и минерални извори), от железни и
манганови йони. Методът е защитен с подадена заявка за патент.
Целта е е да се намери начин за пълно отстраняване на
железни и манганови йони, до техните нулеви стойности от
природни източници на вода, по-специално подземни, който да е с
опростена технологична схема, да осигурява намалени енергийни
разходи и възможност за оползотворяване на отделените
количества на желязо и манган. Задачата може да се реши с метод,
при който водата е от подземни източници и пречистването й се
извършва на два етапа. На първия етап се осъществява пълно
адсорбиране на железните йони върху клиноптилолита, а на
втория етап се осъществява пълно адсорбиране на мангановите
йони върху клиноптилолита. Първият етап включва следната
последователност от технологични операции: в резервоар постъпва
вода за пречистване с температура 19 оС и pH=7,4, посредством
центробежна помпа с контролиран дебит при налягане 0,5 bar.
Водата се подава в адсорбционна колона, в която са разположени
сита с диаметър на отвора 2 mm, които са насипани с
клиноптилолит с размер 4 mm и чрез регулатор на дебит, водата
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преминава през адсорбционната колона при налягане 0,5 bar за
време от 60 секунди и се осъществява пълно адсорбиране на
железните йони от преминаващата вода и частично адсорбиране на
мангановите йони.
Вторият етап
включва следната последователност от
технологични операции – пречистената от железни йони вода
преминава във втори резервоар посредством втора центробежна
помпа с контролиран дебит при налягане 0,5 bar. След това водата
се подава във втора адсорбционна колона, в която са разположени
сита с диаметър на отвора 2 mm и те са насипани с клиноптилолит
с размер 4 mm. и чрез втори регулатор на дебита, водата преминава
през втората адсорбционна колона при налягане 0,5 bar за време от
180 секунди и се осъществява пълно адсорбиране на мангановите
йони от преминаващата вода.
Подземните източници на вода са минерални или
кладенчови води. Скоростта на преминаване на потока от вода през
адсорбционнатите колони, както и броя на ситата в тях, е съобразен
с обема на резервоара в първия етап, определящ количеството на
преминаващата вода.
Съгласно метода се използва клиноптилолит, който е от
групата на зеолита и е добит от находището в с. Бели пласт в
североизточни Родопи и има точно определен качествен и
количествен състав.
Предимствата, които осигурява предложения метод са:
- пълно адсорбиране на железни и манганови йони до
техните нулеви стойности от водата, чрез разделяне на фракциите в
две адсорбционни колони и поддържане на определени
технологични параметри. В първата адсорбционна колона при
определени технологични параметри се адсорбират железните
йони, а във втората адсорбционна колона се адсорбират
мангановите йони.
- в резултат на проведените многобройни изследвания се е
прецизирала конкретна стойност на времето за преминаване на
водата през първата колона за 1 минута, през втората колона за 3
минути, както и са определени технологични параметри, които
съгласно метода реализират търсения ефект, а именно пълно
адсорбиране на железните и манганови йони от клиноптилолита.
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- методът се осъществява на опростена технологична
инсталация, която осигурява намалени енергийни разходи.
- методът дава възможност за десорбиране на отделените
върху клиноптилолита железни и манганови йони до металните им
форми.
Предпочитаните примерни изпълнения на метода са
описани в детайли с позоваване на приложената фиг.53, която е
инсталация за пречистване на вода посредством зеолит - тип
клиноптилолит, където:
1, 5 - Резервоар
2, 6 - Помпа
3, 8 - Регулатор на дебита
4, 7 - Адсорбционна колона със сита с клиноптилолит
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ИЗВОДИ
Въз основа на проведените експерименти, могат да бъдат
направени следните изводи, които са на база резулатите от
изследванията, извършени с природен зеолит, тип клиноптилолит
от находището на с. Бели пласт в СИ Родопи и синтетичен зеолит,
тип L, синтезиран в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“:
I. По отношение на адсорбцията с моделни разтвори
1. Проведена е адсорбция на Fe2+, Zn2+, Pb2+ , Mn2+, Cu2+,
2+
Ni , Cd2+ при P, V, T, С = const и време на динамичен контакт от
1, 3, 5 и 10 min с природен зеолит тип клиноптилолит и синтетичен
зеолит, тип L и е установено, че и двата зеолита имат
приблизително еднаква адсорбционна способност спрямо 7- те
йона.
2. Извършена е сравнителна оценка на адсорбцията по
време за 1, 3, 5 и 10 минути с природен зеолит, тип клиноптилолит
и синтетичен зеолит тип L и е доказано, че най-добри резултати се
получават за йоните на Fe2+ и Pb2+. При тях се наблюдава
приблизително еднаква степен на отделянето им от разтворите,
както следва:
2.1 За железните йони: началната концентрация е 2,10 mg/l,
при клиноптилолита при първата минута се достига пик до 0,40
mg/l, крайната концентрация за 10 минути е 0,18 mg/l; при зеолит,
тип L при първата минута се достига пик от 0,8 mg/l, крайната
концентрация до десетата минута е 0,59 mg/l.
2.2. За oловните йони. Началната концентрация е 2,00 mg/l,
наблюдава се изразен пик при третата минута от 0,99 mg/l, а
крайната концентрация при десетата минута е 0,74 mg/l; при
зеолит, тип L - крайната концентрация при десетата минута е 0,90
mg/l, пиковата концентрация е през третата минута - 0,96 mg/l.
II. По отношение на реда на селективност от общ
моделен разтвор
1. Установена е последователността на селективна
адсорбция с природен зеолит, тип клиноптилолит и синтетичен
зеолит, тип L, при P, V, T, С = const по време на динамичен
контакт от 1, 3, 5 и 10 min от общ моделен разтвор на
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анализираните метални катиони на Fe2+, Zn2+, Pb2+ , Mn2+, Cu2+,
Ni2+, Cd2+.
2. Доказано е, че синтетичният зеолит се явява значително
по- подходящ за отделяне на вредните оловни йони в сравнение с
природния, което се потвърждава от установения ред на
селективност.
3. Адсорбция от общ моделен разтвор от природен зеолит,
тип клиноптилолит. От направените изследвания можем да
подредим селективността на катионите, както следва:
2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

-през 1 минута с моделен разтвор Fe > Zn > Pb >Mn > Cu > Ni > Cd ;
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
-през 3 минути с моделен разтвор Fe >Zn > Mn > Pb > Cd > Ni = Cu ;
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
-през 5 минути с моделен разтвор Fe > Zn > Mn > Pb >Cd >Ni > Cu ;
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
-през 10 минути с моделен разтвор Fe >Zn > Mn > Pb >Cd >Ni > Cu .

4. Адсорбция с моделен разтвор от синтетичен зеолит, тип
L. От направените изследвания можем да подредим селективността
на катионите, както следва:
2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

-през 1 минута с моделен разтвор Fe > Pb >Zn >Cu > Mn > Cd > Ni ;
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
-през 3 минута с моделен разтвор Fe > Pb >Zn >Cu > Cd >Mn > Ni ;
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
-през 5 минута с моделен разтвор Fe > Pb >Zn >Cu > Cd >Mn > Ni ;
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
-през 10 минута с моделен разтвор Fe > Pb >Zn >Cu > Mn > Cd > Ni .

НАУЧНИ И НАУЧНО - ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
Основните приноси в дисертациония труд могат да се
обобщят в следните 4 точки:
1. Установенa е взаимовръзката между йонните радиуси
на различните метални катиони Fe2+, Pb2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, Cd2+,
Ni2+ и природния зеолит тип клиноптилолит от находището на
с. Бели Пласт и синтетичен зеолит, тип L синтезиран в
лабораторията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“,
изразяваща се в различна по време адсорбция спрямо всеки катион
за всеки тип зеолит.
2. Доказано е, че зеолитите имат не само различен
афинитет към различните катиони, но и различна дискретна
адсорбционна селективност. Това позволява селективно разделяне

35

на тежките метали в зависимост от времето на контакт с различни
по тип зеолити.
3. Предложен е метод за пречистване на подземни води от
желязо и манган посредством природен зеолит тип клиноптилолит,
добит от находището на с. Бели пласт в СИ Родопи.
4. Разработена и внесена за патентоване е принципна
схема на адсорбционно разделяне на тежки метали посредством
природен зеолит тип клиноптилолит от находището на с. Бели
пласт в СИ Родопи, на база установените резултати от
десертационния труд.
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