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1. Увод
Зеолитите са група кристални алуминосиликатни минерали с микропореста
структура. Размерът на порите на зеолитите варира от 0.3–2.0 nm и е съизмерим с молекули,
които представляват интерес за химическата индустрия. Порите изграждат система от
канали и кухини с добре изразени форми и размери. Ето защо за зеолитите е характерна т.
нар. форм-селективност, когато участват в каталитични реакции. Съчетанието на характерна
специфична повърхност и голяма термична и киселинна стабилност и не на последно място
ниска цена, прави зеолитите едни от най-предпочитаните материали за използване в
реформинга и въобще в нефтохимията като ефективни катализатори и адсорбенти. Те
намират голямо приложение и в други области като сушители, за сепарация, в
строителството, козметиката, земеделието, оптиката, електрониката и др.
В природата са познати близо 100 природни зеолитни минерала. Заради големия
интерес към тези минерали и с цел подобряване на техните приложения са синтезирани 232
типа зеолитни кристални структури, като само малка част от синтетичните зеолити имат
природни аналози.
Съществуват различни техники на синтез на зеолити в зависимост от продукта, който
се цели да се получи, и най-вече от неговите характеристики – размер на частиците, наличие
на извънрешетъчни образувания, наличие на дефекти в структурата. Напоследък голям
интерес предизвиква синтеза на зеолити в присъствието на зародиши – метод, който има
редица предимства пред конвенционалния синтез. Те са следните:
-

получаването на зеолити с наноразмерни частици;

-

съкращаване на кристализационното време;

-

насочване на синтеза към желания продукт;

-

увеличаване на добива на синтезирания зеолит;

Тези предимства от своя страна водят до получаването на зеолити, чието използване преди
това е било икономически неизгодно и възможност за получаване на зеолити с такива
съотношения Si/Al които са били невъзможни без използване на зародиши.
Голям интерес има към синтеза на зеолити с малки размери на частиците – в
субмикронната и нанометричната област. Тези зеолити имат по-голяма специфична
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повърхност в сравнение с конвенционалните им аналози. При тях много по-голям брой Т (Si
или Al) атоми, които играят роля на активни центрове в реакциите, са разположени на
външната повърхност и са достъпни до реагентите в реакциите. Този фактор играе важна
роля в приложенията на зеолитите като сорбенти и катализатори, тъй като контактната
повърхост между реагиращите вещества и зеолита е по-голяма. Зеолитите, които са с размер
на частиците в субмикронната и нанометричната област или наричани още нанозеолити
имат и други предимства – по-лесно модифициране и по-добра хомогенизация в разтвори.
Познати са няколко начина за синтезирането на зеолити с малки размери на частиците:
-

чрез ограничаване на пространството за синтез;

-

чрез синтез, който се осъществява с ниско водно съдържание от така наречените
„чисти“ разтвори;

-

чрез споменатия вече метод на използване на зародиши – метод, който е използван в
дисертационния труд.

Целите на настоящия дисертационен труд са следните:
-

Синтез на наноразмерен зеолит Бета в присъствие на зародиши. Изследване на
влиянието на реакционните параметри при синтезирането на зеолит Бета в
присъствие на два вида зародиши (кристален зародиш и зародиш в суспензия от
матерна луга) – кристализационно време, концентрация и вид на използвания
зародиш върху добива, морфологията и интервала на съотношението Si/Al на
получения продукт;

-

Синтезиране на зеолит NaX от въглищна пепел, добита от изгарянето на лигнитни
въглища от ТЕЦ „Марица – Изток 2“ в присъствието на кристален зародиш от зеолит
NaX. За постигане на тази цел са използвани два подхода: хидротермална
кристализация от една страна и кристализация при стайна температура, от друга.
Изследвани са влиянието на съотношението натриева основа/въглищна пепел,
кристализационното време и концентрацията на използвания зародиш;

-

Определяне на адсорбционния капацитет на така синтезирания зеолит NaX от
въглищна пепел по отношение на въглероден диоксид – основен замърсител от ТЕЦовете и газ, който е един от най-големите причинители на парниковия ефект на
Земята.

3

2. Експериментална част
2.1. Синтез на зеолит Бета
Първоначално са проведени изследвания за синтез на зеолит Бета без присъствието
на зародиши и с различни съотношения на Si/Al. Проведени са и опити за синтез на зеолит
Бета в присъствието на зародиши и с различни съотношения на Si/Al. При изследванията за
синтез на този зеолит са използвани два типа зародиши – кристален зародиш от зеолит Бета
и зародиш от зеолит Бета в матерна луга.
2.1.1. Синтез на зеолит Бета без зародиш
За синтеза на зеолит Бета е използвано следното молно съотношение: 9 TEAOH: x
Al2O3: 100 SiO2: 420 H2O, където х варира от 5 до 0. Така са получени продукти със следното
атомно съотношение Si/Al = ∞, 100; 50; 45; 40; 30; 25; 12.5; 10. При синтезирането на
образците за структуроопределящ реагент е използван тетраетиламониев хидрооксид
((TEAOH) – 20% воден разтвор, Merck). За източник на силициев диоксид са използвани:
разтвор Ludox – Hs – 40 (40% воден разтвор, на фирма Grace Davison), Ludox Аs – 40 (40%
воден разтвор, на фирма Grace Davison) и силициев диоксид високодиспенсиран (Mеrck). За
по-голямата част от експериментите за източник на силициев диоксид е използван разтвор
Ludox HS – 40. При тези експерименти са използвани още алуминий на прах на компанията
Acros Organics и дестилирана вода. Приготвянето на изходния гел става по следния начин:
първо в бахерова чаша се прибавя необходимото количество органичен темплейт тетраетиламониев хидрооксид (TEAOH), след което към TEAOH се прибавя алуминия на
прах. Следва разбъркване на сместа до пълното разтваряне на алуминия в TEAOH и
получаването на бистър разтвор. Източникът на силициев диоксид и дестилираната вода се
добавят към получения разтвор, след което готовият алуминосиликатен гел се разбърква 40
минути на стайна температура. Полученият разтвор се изсипва в тефлонова втулка, която се
поставя в метален автоклав. Автоклавът се поставя при температура от 120 оС. Времето за
кристализация варира в периода от 72 до 240 часа в зависимост от съотношението Si/Al на
приготвения алуминосиликатен гел. След това процесът за синтез на зеолит Бета се
прекратява чрез охлаждане на автоклава със студена вода за период от 10 до 20 минути.
Следва промиване на пробата с дестилирана вода 3-4 пъти чрез центрофугиране. След
центрофугирането й тя се оставя да съхне в сушилня при температура от 60 оС.
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2.1.2. Синтез на зеолит Бета в присъствието на зародиш
Използвани са два вида зародиш – кристален зародиш и зародиш в суспензия от
матерна луга. За синтезирането на зеолит Бета, който е използван за зародиш, е използвано
следното молното съотношение: 9TEAOH: 0.2Al2O3: 20SiO2: 420H2O. Така полученият
зеолитен продукт използван за зародиш е със следното атомно съотношение Si/Al = 50.
A) Синтез на кристален зародиш: За синтезирането на зеолит Бета, използван за зародиш,
са изолзвани следните реагенти: органичен темплейт тетраетиламониев хидрооксид
(TEAOH) – 20% воден разтвор, Merck) като структороопределящ реагент, разтвор Ludox Hs40 (40% воден разтвор, на фирма Grace Davison), който е използван за източник на силициев
диоксид, алуминий на прах (Acros Organics) и дестилирана вода.
Б) Синтез на зародиш в матерна луга: При синтезирането на този вид зародиш за
структороопределящ

реагент

е

използван

органичен

темплейт

тетраетиламониев

хидрооксид (TEAOH) – 20% воден разтвор, Merck). За източник на силициев диоксид е
използван разтвор Ludox Hs-40 (40% воден разтвор, на фирма Grace Davison). При
изследванията са използвани алуминий на прах (Acros Organics) и дестилирана вода.
За синтеза на зеолит Бета е използвано следното молно съотношение: 9TEAOH:
xAl2O3: 20SiO2: 420H2O, където х = 0, 0.1, 0.2, 0.4 и 0.8. Така се получени продукти със
следното атомно съотношение Si/Al = ∞, 100, 50, 25 и 12.5. За синтезирането на този зеолит
са използвани следните реагенти: за структороопределящ реагент е използван органичен
темплейт тетраетиламониев хидрооксид (TEAOH – 20% воден разтвор, Merck). За източник
на силициев диоксид е използван разтвор Ludox Hs-40 (40% воден разтвор, на фирма Grace
Davison). Използвани са също алуминий на прах на фирмата Acros Organics и дестилирана
вода. Приготвяне на алуминосиликатния гел: алуминият на прах се прибавя в 20%-я разтвор
на TEAOH след което се разбърква до пълното му разтваряне и получаването на бистър
разтвор. Източникът на силициев диоксид и дестилираната вода се добавят към първия
разтвор и получения гел се бърка 40 минути на стайна температура. След приготвянето на
изходния гел, към него се прибавя определено киличество зародиш (кристален зародиш или
зародиш в матерна луга) – 1, 2 или 5 тегловни процента спрямо силициево-алуминиевото
съдържание на изходния гел. Получената алуминосиликатна смес се изсипва в тефлонова
втулка, а тефлоновата тулка се поставя в метален автоклав. Автоклавът се поставя на
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температура от 120 оС. Времето за кристализация при тези експерименти варира от 72 до
168 часа в зависимост от съотношението Si/Al на изходния гел и количеството използван
зародиш. За прекратяване на кристализационния процес автоклавът се охлажда със студена
вода за период от 10 до 20 минути. Следва промиване на пробата с дестилирана вода чрез
центрофугиране и след центрофугирането й тя се оставя да съхне в сушилня при
температура от 60 оС.

2.2. Синтез на NaX от въглищна пепел
Проведени са изследвания за синтез на зеолит NaX от въглищна пепел в
присъствието на кристален зародиш. Кристалният зародиш от зеолит NaX, използван при
синтезите, е специално синтезиран за тази цел.
За синтезирането на зеолит NaX е използвана въглищна пепел, добита след
термичното изгаряне на лигнитни въглища в ТЕЦ “Марица – Изток 2“, натриева основа
(NaOH – 98%, Merk) и дестилирана вода. Пепелта от въглища е съставена главно от
силициев диоксид – кристален и аморфен и двуалуминиев триоксид. Използвани са два
етапа при изследванията за синтез на зеолит NaX от въглищната пепел:
1) Стапяне на пепелта с натриева основа (NaOH) при температура от 550 оC за период
от 1 час
2) Зеолитизация на пепелта:
- при последвала хидротермална кристализация при 90 оC .
- при последвала кристализация на стайна температура.
С цел намаляване времето за кристализация, насочване на синтеза към желания
продукт и увеличаване на добива са използвани 1, 2 или 5 тегловни процента кристален
зародиш от зеолит NaX спрямо съдържанието на силициев диоксид в пепелта.
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Начин на синтез на зеолит NaX от въглищната пепел
Първоначално въглищната пепел се хомогенизира добре със стрита натриева основа
(NaOH), след което получената смес се изсипва в никелов тигел. Стапянето се извършва в
пещ при температура от 550 оС за период от 1 час. След изваждане на тигела от пещта, той
се оставя да изстине, след което изстиналата проба се стрива на прах. След това за
зеолитизацията на пепелта се прилагат двата подхода както е написано малко по-горе.
При първия подход към добре стритата проба се прибавя определено количество
дестилирана вода. Получената смес се оставя да се бърка за период от 15 – 20 часа на
електромагнитна бъркалка с цел по-добро разтваряне на силициевите и алуминиевите йони
от първоначалните алуминосиликати в алкалния разтвор. След разбъркването, към
получената смес се прибавя и кристалния зародиш от зеолит NaX. Полученият разтвор се
изсипва в тефлонова тулка, а тя съответно се слага в метален автоклав. Автоклавът се
поставя на температура от 90 оС. Кристализационното време е различно – 4 – 16 часа. За
приключването на синтеза автоклавът се охлажда със студена вода, след което пробата се
филтрува с дестилирана вода. След филтруването и тя се оставя да съхне на стайна
температура. На фиг. 1 е показана схема за синтеза на зеолит NaХ от въглищна пепел чрез
първоначално стапяне на пепелта с натриева основа и последвала хидротермална активация.
NaOH
Въглищна
пепел

+

Стапяне: 5500 C, 1
час

Алуминосиликатна
смес+ H2O +
зародиш

Хидротермален синтез;
900 C, 2-16 часа

Зеолит
NaX

Фиг. 1: Схема на синтез на зеолит NaX от въглищна пепел чрез първоначално стапяне и
последвала хидротермална активация
При втория подход към стритата проба се добавят дестилирана вода и кристалния
зародиш. Получената смес се изсипва в полипропиленов съд, а кристализацията се извършва
при стайна температура. Времето за кристализация по този начин е по-дълго в сравнение с
времето за кристализация при хидротермалния синтез – от половин до два месеца. При този
подход проби са отделят през различен период от време – 7, 15, 19, 24, 30, 35, 42 и 48
денонощия. Всяка една от отделяните проби се филтрува до pH=10, след което това се оставя
да съхне на стайна температура. Hа фиг. 2 е показана схема за синтеза на зеолит NaХ от
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въглищна пепел чрез първоначално стапяне на пепелта и натриевата основа и последвала
кристализация при стайна температура.
NaOH +
Въглищна
пепел

Стапяне: 5500 C, 1
час

Алуминосиликат
на смес+ H2O +
зародиш

Синтез на стайна
температура; >7 дни

Зеолит
NaX

Фиг. 2: Схема за синтез на зеолит NaX от въглищна пепел чрез първоначално стапяне и
последвала кристализация на стайна температура
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3. Резултати и обсъждане
3.1. Синтез на зеолит Бета
При лабораторните експерименти за синтеза на зеолит Бета е използвано следното
молно съотношение: 9TEAOH: xAl2O3: 100SiO2: 420H2O, където х варира от 0 до 5. Така са
получени продукти със следното атомно съотношение Si/Al = ∞, 100, 50, 45, 40, 30, 25, 12.5
и 10.
При използване на алуминосиликатен гел с моларен състав 9 TEAOH: x Al 2O3: 100
SiO2: 420 H2O, където х варира от 0 до 5, зеолит Бета се синтезира успешно в много тесен
диапазон на съотношение Si/Al - от 30 до 100. При изследванията за синтез на зеолит Бета
със съотношение по-малко от 30 се получават рентгеноаморфни продукти. На Фиг. 3 са
показани рентгеновите прахови дифрактограми на синтезирани продукти със съотношение
Si/Al = 25 и Si/Al = 50. От тях се вижда, че при изследванията за синтез на зеолит Бета от
първоначален гел със съотношение Si/Al = 25, получените продукти са рентгеноаморфни, а
когато съотношението Si/Al = 50, тогава зеолит Бета се синтезира успешно. При
изследванията за синтез на зеолит Бета от първоначален гел със съотношение Si/Al = 100,
зеолит Бета се синтезира успешно, но полученият добив е много малък (виж таблица 1).
Всички изследвания да бъде синтезиран чист силициев зеолит Бета са неуспешни. От
праховите дифрактограми става ясно, че продуктите, синтезирани от изходен гел със
съотношение Si/Al = ∞, са рентгеноаморфни въпреки дългия период на кристализация.
На таблица 1 е дадена обобщена информация за проведените изследвания за синтез
на зеолит Бета, както без зародиши, така и в присъствието на зародиши. От таблицата ясно
се вижда, че без използването на какъвто и да е зародиш, зеолит Бета се синтезира успешно,
когато съотношението е 50 или 100. А когато зеолит Бета се синтезира в присъствието на
зародиши (кристален зародиш или зародиш в суспензия от матерна луга), кристални
продукти от зеолит Бета се получават при използването на изходен гел със следните
съотношения: Si/Al = 25, Si/Al = 50, Si/Al = 100 и Si/Al = ∞.
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Tаблица 1. Обобщена информация на проведените синтези за зеолит Бета, осъществени със
или без зародиши
Състав на изходния гел

9TEAOH: 0,8Al2О3: 20SiO2:
420H2O

9TEAOH: 0,4Al2О3: 20SiO2:
420H2O

9TEAOH: 0,2Al2О3: 20SiO2:
420H2O

9TEAOH: 0,1Al2О3: 20SiO2:
420H2O

9TEAOH: 20SiO2: 420H2O

Si/Al

Зародиши,

Време

%

(часове)

0

168

Рентгеноаморфен

1

168

Рентгеноаморфен

2

168

Рентгеноаморфен

5

168

Рентгеноаморфен/BEA

0

120

Рентгеноаморфен

1

96

BEA

2

72

BEA

5

72

BEA

0

72

BEA

1

72

BEA

2

72

BEA

5

72

BEA

0

72

BEA

1

72

BEA

2

72

BEA

5

72

BEA

0

240

Рентгеноаморфен

1

96

BEA

2

96

BEA

5

96

BEA

Продукт

12.5

25

50

100

∞
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Фиг. 3: Рентгенови прахови дифрактограми на
образци, синтезирани без използването на
зародиши и със съотношение 1) Si/Al = 50 и 2)
Si/Al = 25
С цел проучване на морфологията и
размера на частиците на синтезирания продукт от
зеолит Бета е използвана сканираща електронна
микроскопия (СЕМ). Продуктът, получен от
изходен гел със съотношение Si/Al = 50, е с частици с изометрична форма, което се
наблюдава от показаната микрография (Фиг. 4). Вижда се още, че синтезираните частици
са с размери от порядъка на 200 - 350 nm. Проведени са и измервания за определяне на
размера на частиците на синтезирания продукт чрез метода динамично разсейване на
светлина, което показва тясно Гаусово разпределение на частиците по размер в обхвата 240
- 300 nm (Фиг. 5). На фигурата, показана по-долу, се вижда, че средният размер на частиците
на съответния зеолитен материал е 270 нанометра, което потвърждава резултатите,
наблюдавани на СЕМ изображението.

Bar length 1 µm, увеличение 20000
Фиг. 4: СЕМ изображение на продукт от зеолит Бета, синтезиран от алуминосиликатен гел
със съотношение Si/Al = 50 и без присъствието на зародиши
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Фиг. 5: Разпределение на частиците по размер, определено чрез метода ДРС на образец,
синтезиран без зародиш и със съотношение Si/Al = 50
С цел да се синтезира зеолит Бета с по-малък размер на частиците, да се намали
времето за кристализация, да се увеличи добивът и да се получат продукти в широк диапазон
на съотношението Si/Al, са използвани зародиши от зеолит Бета. За да се проследи
влиянието на вида зародиш по време на синтеза са използвани два вида зародиши –
кристален зародиш и зародиш в суспензия от матерна луга. Количеството на използваните
зародиши е 1, 2 или 5 тегловни процента от общото силициево - алуминиево съдържание в
първоначалния алуминосиликатен гел.
Проведените изследвания за синтез на високоалуминиев зеолит Бета със
съотношение Si/Al = 12.5 са неуспешни, въпреки използването на зародиши по време на
кристализационния процес и дългото кристализационно време от една седмица. От
рентгеновите прахови дифрактограми се наблюдава, че получените продукти са с ниска
степен на кристалност, т. е. по-голямата част от получения продукт е рентгеноаморфен.
Когато съотношението на изходния гел е Si/Al =25, тогава зеолит Бета се синтезира
успешно в присъствието и на двата вида зародиши. Както беше споменато по-рано, когато
не се използват зародиши при изследванията за синтез на зеолит Бета със същото
съотношение, тогава се получават рентгеноаморфни продукти. При използването на 1
тегловен процент зародиш, по време на кристализационния процес, се синтезира успешно
продукт от зеолит Бета след 96 часа кристализационно време. Чрез използването на 2
тегловни процента зародиши, зеолит Бета се синтезира успешно след 72 часа
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кристализационно време. От получените резултати става ясно, че с увеличаване на
използваното количество кристални зародиши по време на синтеза се намалява значително
кристализационното време за синтез. На Фиг. 6 са показани праховите дифрактограми на
продукти от зеолит Бета със съотношение Si/Al = 25 и синтезирани в присъствието на 2
тегловни процента кристален зародиш. Чрез охарактеризирането на синтезирания продукт
с метода РСА, получен след 72 часа кристализационно време, се вижда, че зеолит Бета се
синтезира успешно за този период от време. Когато кристализационното време е 54 часа,
тогава се получават рентгеноаморфни продукти. Чрез добавянето на зародиши към
алуминосиликатния гел се увеличава и добивът на изходния продукт. Изчислено е, че
средният добив на продуктите от зеолит Бета, които са синтезирани в присъствието на
зародиши варира между 65 и 75 процента.

Фиг. 6: Рентгенови прахови дифрактограми на образци със съотношение Si/Al =25 и
синтезирани в присъствието на 2 тегловни % кристален зародиш за период от 1) 72 часа; 2)
64 часа и 3) 54 часа
При лабораторните изследвания за синтез на зеолит Бета от алуминосиликатен гел
със съотношение Si/Al =50, зеолит Бета се синтезира успешно дори и без да се използват
зародиши по време на кристализационния процес. Чрез добавянето на зародиши по време
на синтеза са получени продукти от зеолит Бета с по-малък размер на частиците - средният
размер на частиците е в диапазона 60 – 230 nm. Освен това зародишите благоприятстват и
за намаляване на кристализационното време. Установено е, че с увеличаване на
количеството на използвания зародиш от 1 тегловен процент до 5 тегловни процента от
общото количество на силициев диоксид в изходния гел, времето за кристализация се
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намалява от 72 до 24 часа. Също така когато се използват зародиши се увеличава и добива
на крайните продукти. Изчислено е, че добивът на синтезираните продукти от зеолит Бета,
синтезирани в присъствието на зародиши, е с 5 до 8 тегловни процента по-висок от добива
на същия зеолитен образец, синтезиран със същото съотношение, но без използването на
зародиши. Някои от продуктите със структура на зеолит Бета са изследвани с метода ДРС
(динамично разсейване на светлината) (Фиг. 7). От показаната графика се вижда, че
размерът на частиците варира между 70 и 240 нанометра, а средният размер на получените
частиците е 120 нанометра.

Фиг. 7: Разпределение на частиците по размер, определен чрез метода ДРС на образец със
съотношение Si/Al = 50 и синтезиран в присъствието на 2 тегловни % кристален зародиш
Зеолит Бета се синтезира успешно от алуминосиликатен гел със съотношение Si/Al
=100. Когато кристализационното време е 72 часа и не се използват зародиши по време на
синтеза, добивът е едва 8.4%. С увеличаване на кристализационното време на 120 часа се
увеличава и добивът на зеолит Бета - 37.7%. Чрез добавяне на зародиши в
алуминосиликатния гел се наблюдава значително увеличаване на добива на крайния
продукт. Ефектът е по-изразен при използването на 5 тегловни процента зародиши. От
получените резултати се вижда, че когато синтезът се осъществява в присъствието на
зародиши в суспензия от матерна луга, добивът на зеолит Бета е по-голям, отколкото когато
е синтезиран в присъствието на кристален зародиш. Резултатите за добива на зеолит Бета от
първоначален гел със съотношение Si/Al =100 са представени в таблица 2. Наблюдава се
същата зависимост и при изследванията за синтез на зеолит Бета със съотношение Si/Al =
∞.
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Таблица 2: Обобщена информация за добива на зеолит Бета със съотношение Si/Al = 100,
синтезиран без зародиши или в присъствието на двата вида зародиш
Si/Al = 100

72 ч.

120 ч

Без зародиши

8.4%

37.7%

1% кристален зародиш

41.7%

42.3%

1% зародиш в матерна луга

45.6%

53.3%

5% кристален зародиш

46.6%

51.2%

5% зародиш в матерна луга

56.3%

62.4%

На Фиг. 8 са показани праховите дифрактограми на кристални продукти от зеолит
Бета, които са синтезирани от алуминосиликатен гел със съотношение Si/Al =100.
Праховите дифрактограми, представени на фигурата, са съответно на продукти от зеолит
Бета, синтезиран без зародиш, както и в присъствието на 5 тегловни процента кристален
зародиш или зародиш в суспензия от матерна луга, като времето за кристализация е 72 часа.
На Фиг. 9 е представено СЕМ изображение на зеолит Бета, синтезиран от
първоначален гел със съотношение Si/Al =100 и в присъствието на 5 тегловни процента
кристални зародиши. От показаната микрография се вижда, че частиците на зеолит Бета са
с изометрична форма, а размерът им е в порядъка на 100 – 200 nm. От получените резултати
може да се направи извод, че когато се използва по-голямо количество зародиши (5 тегловни
процента) по време на кристализационния процес, успешно се синтезират продукти от
зеолит Бета, които са с по-малки размери на частиците.
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Фиг. 8: Рентгенови прахови дифрактограми на образци със съотношение Si/Al = 100,
синтезирани за период от 72 часа и в присъствието на (1) – зародиш в матерна луга, (2) –
кристален зародиш, (3) – без зародиш

Bar length 1 µm, увеличение 20000.
Фиг. 9: СЕМ изображение на образец, синтезиран от първоначален гел със съотношение
Si/Al =100 и в присъствието на 5 тегловни % кристален зародиш
Както бе споменато, проведените изследванията за синтез на изцяло силициев зеолит
Бета (Si/Al = ∞) без използването на зародиши са неуспешни (Фиг. 10). При тези
изследвания се получават рентгеноаморфни продукти дори и след дългия кристализационен
период за синтез от десет денонощия. С цел да бъде получен продукт от зеолит Бета със
съотношение Si/Al = ∞ са направени опити за синтез на зеолит Бета в присъствието на 1, 2
или на 5 тегловни процента кристален зародип или зародиш в суспензия от матерна луга.
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Високосилициев зеолит Бета се синтезира успешно след 144 часа кристализационно
време и в присъствието на 1 тегловен процент зародиш (Фиг. 10). В зависимост от времето
на кристализация, вида и количеството на използвания зародиш, добивът на получените
продукти е различен и варира между 2% и 19%.

Фиг. 10: Рентгенови прахови дифрактограми на образци със съотношение Si/Al = ∞ и
синтезирани в присъствието на 1– кристален зародиш; 2 – зародиш в суспензия от матерна
луга; 3 – без зародиш
В таблица 3 са представени резултати за добива на зеолит Бета, синтезиран от
алуминосиликатен гел със съотношение Si/Al = ∞ и в присъствието на зародиши - 1, 2 или
5 тегловни процента зародиши (кристален зародиш или зародиш в суспензия от матерна
луга). Добивът на тези високосилициеви проби е сравнително нисък, както се вижда от
таблицата, независимо използването на зародиши и дългото време за кристализация от 144
часа.
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Таблица 3: Обобщена информация за добива на зеолит Бета със съотношение Si/Al = ∞,
синтезиран в присъствието на двата вида зародиш

1% зародиш;

Кристализационно
време
(часове)
144

2% зародиш;
5% зародиш;

Si/Al= ∞

Кристален зародиш Зародиш в матерна луга
4.9 %

5.4 %

96

13.7 %

15 %

72

17 %

19.1 %

От таблица 3 се вижда, че при използването на по-голямо количество зародиши,
дори времето за кристализация да е по-кратко, добивът на получените кристални продукти
от зеолит Бета е по-висок. Освен това се наблюдава, че при синтеза на високосилициев
зеолит Бета в присъствието на зародиш в суспензия от матерна луга, добивът е по-голям в
сравнение с добива на зеолит Бета, синтезиран в присъствие на кристален зародиш. Подобрите резултати, получени при използване на зародиши в суспензия от матерна луга,
вероятно се дължат на факта, че зародишите са в естествена синтезна среда и най-вероятно
броят на зародишите, около които се извършва кристалният растеж, е по-голям за единица
синтезен обем при тях, отколкото при сухите кристални зародиши, където е възможно
агрегиране на частиците.

3.2. Синтез на зеолит NaX от въглищна пепел
При всички изследвания за синтез на зеолит NaХ от въглищна пепел се прилага
двустадиен процес. Първоначално пепелта се стапя с алкална основа (натриева основа).
След това за синтеза на зеолит NaХ се прилага хидротермален синтез в автоклав или
кристализация при стайна температура в полипропиленов съд.
Използваната пепел в тези изследвания е предоставена от „ТЕЦ Марица изток 2”
ЕАД. Централата има осем блока и всички те работят с местни лигнитни въглища, добивани
в рудниците на „Мини Марица-Изток” ЕАД. Рентгеноструктурният анализ на пепелта
показва, че тя е съставена от аморфна и кристална част. Съотношението аморфна
част/кристална част е съответно 43/57. Кристалните фази в пепелта са представени главно
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от кварц, магнетит, гипс, мулит и алуминосиликати (фиг.11), a aморфната част е
представена от аморфен силиций и стъклени алуминосиликати. На въглищната пепел е
направен химичен анализ, който е показан на таблица 4. Резултатите от химичния анализ
на изследваната въглищна пепел са аналогични с тези посочени в литературата [130].
Химичният състав на пепелта показва, че тя съдържа 53.66 % SiO2 и 23.37 % Al2O3 и това я
прави подходяща за синтез на зеолити.

Фиг. 11: Рентгеновa праховa дифрактограмa на въглищната пепел, използвана при
изследванията за синтез на зеолит NaX
Таблица 4 Химичен анализ на въглищната пепел използвана за синтез на зеолит NaX
Въглищна
пепел

SiO2

Al2O3 Fe2O3 CaO

MgO

SO3

MnO

ZnO

Na2O K2O

P2O5

Mass, %

52.66

23.37

2.75

2.40

0.06

0.04

0.01

0.07

8.72

5.75

0.01

Стапянето на въглищната пепел с натриева основа води до образуване на разтворим
натриев алуминат и натриев силикат, което способства образуването на зеолит и улеснява
пълното оползотворяване на отпадъците като синтезен материал. С цел намаляване на
кристализационното време, насочване на синтеза към желания продукт и увеличаване на
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добива на зеолит NaХ при изследванията е използван кристален зародиш от зеолит NaХ – 1,
2 или 5 тегловни процента спрямо съдържанието на силициев диохсид във въглищната
пепел.
Кристалният зародиш от зеолит NaХ, който е използван при тези изследвания е синтезиран
от изходен гел със следното молно съотношение: NaAlO2: 4SiO2: 16NaOH: 325H2O.
Кристализацията на зеолит NaХ, използван за зародиш, се извършва при температура от 90
о

С, а времето за синтез е 8 часа. На Фиг. 12 е представена праховата дифрактограма на

синтезирания зеолит NaХ. Синтезираният зеолит, използван за зародиш, е охарактеризиран
със СЕМ с цел да се проследи морфологията и размера на зеолитните частици. От
получената прахова дифрактограма се вижда, че синтезираният зеолит NaХ е с висша степен
на структурно съвършенство, а на СЕМ изображението се наблюдава, че кристалните
агрегати които се получават са с размери в микрометричната област (размерът на агрегатите
варира между 1 и 4 µm). От получените резултати става ясно, че синтезираният зеолит NaХ
от чисти химикали е подходящ, за да бъде използван като зародиш при изследванията за
синтез на зеолит NaХ от въглищна пепел.

Фиг. 12: Рентгеновa праховa дифрактограмa на зеолит NaX, синтезиран от чисти химикали
и използван за зародиш по време на изследванията за синтез на зеолит NaX от въглищна
пепел
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Стапянето на пепелта в присъствие на алкалната основа (NaOH) се извършва в пещ
при температура от 550 oC за период от 1 час. Съотношеноето NaOH/Пепел при тези
изследвания е 2/1
Kристализационните условия при хидротермалния синтез са следните: температура
за синтез - 90 oC, време за кристализация - между 2 и 8 часа. На Фиг. 13 е показана
рентгеновата прахова дифрактограма на този образец, сравнена с дифрактограмата на
зеолит Х, синтезиран от чисти химикали.
Кристалните фази на зеолит NaX се определят въз основа от групата от рефлекси (d
= 14.46, 8.85, 7.55, 5.74, 4.82, 4.42, 3.82, 3.35, 2.80). Установено е, че при предложената
процедура за синтез на зеолит NaX от въглищна пепел и натриева основа, кристализира
основно зеолит NaX и незначително количесто от зеолита содалит. Съдържанието на
содалитна фаза в пробата се доказва от наличието на дифракционни рефлекси при 14о 2
Theta и 24.38о 2 Theta, които са най-интезивни в дифрактограмата на содалита (фиг. 13,
рентгенова прахова дифрактограма 2).

Фиг. 13: Рентгенови прахови дифрактограми на зеолит NaХ, синтезиран от чисти химикали
и използван за зародиш по време на кристализационния процес (1) и на зеолит NaХ,
синтезиран от натриева основа и въглищна пепел в съотношение 2/1(2)
Процесът на зеолитизация на въглищната пепел може да бъде разделен на три етапа,
а именно: (1) разтварянето до Si4+ и Al3+ - йони от първоначалните алуминосиликати в
алкален разтвор; (2) кондензация на алуминосиликатния хидрогел; (3) кристализация на
зеолитна фаза от алуминосиликатния гел. Хидроксилните йони допринасят за етапа на
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разтваряне, докато натриевите йони играят определена роля в процесът на зеолитната
кристализация. Na+-те йони играят роля на структуроопределящ агент и са стабилизатори на
зеолитната структура като те компенсират негативният заряд на AlO42- тедраедри. Може да
се очаква, че металите, които участват в състава въглищната пепел също могат да
компенсират заряда на зеолитите, синтезирани от въглищна пепел до запазване на
неутралността на цялостната им решетка. Следователно, зеолитите, синтезирани от
въглищна пепел, не могат да бъдат получени при дефинирана йонна форма, съответстваща
на алкален активатор, поради присъствието на интерфериращи йони от първоначалния
състав.
На Фиг. 14 e показанo СЕМ изображениe на зеолит NaХ, синтезиран от натриева
основа и въглищна пепел в съотношение 2/1. От представената микрография се вижда, че
размерите на частиците на синтезирания зеолит от въглищна пепел са в субмикронната
област или са с наноразмери, за разлика от зеолит NaХ, синтезиран от чисти химикали, при
който се наблюдават агрегати с размери в макрометричната област. Причината за
образуването на частици с по-малки размери е, че зеолит NaX започва да кристализира
върху повърхността на нереагиралите пепелни частици

Фиг. 14: СЕМ изображения на зеолит NaХ, синтезиран от натриева основа и въглищна
пепел в съотношение 2/1
На Фиг. 15 са представени TG-DTG кривите на двете проби – на зеолит NaX,
синтезиран от чисти химикали, както и на синтезирания зеолит NaX от въглищна пепел. TGDTG кривите са типични за зеолитите, като установената загуба от тегловна маса се дължи
главно на дехидратацията на двете изследвани проби. Процесът на загуба на тегловна маса
22

започва при температура от 30 oС и почти завършва при 350 оС. Максимумите на DTG
пиковете на зеолит NaX, синтезиран от чисти химикали, се наблюдават при 92 oС (рамо) и
151 oC, докато за зеолит NaX, синтезиран от въглищна пепел, максимумите на DTG пиковете
се наблюдават при по-ниски температури. Ниско температурният пик отговаря на
дехидратацията на физически адсорбираната вода върху повърхността на зеолитите, а
вторият пик е характерен за десорбцията на водата от порите на зеолитите. Пиковете на
зеолит NaX, синтезиран от чисти химикали, са разположени при по-висока температура
поради по-високата степен на изкристализиране и по-високия адсорбционен капацитет.
Съдържанието на вода в пробата, синтезирана от чисти химикали, е 24.0 тегловни процента
при 350 oC, докато съдържанието на вода в пробата, синтезирана от въглищна пепел, е 13.9
тегловни процента при същата температурна дехидратация.
Степентта на загубата на маса по време на дехидратиране на синтезираните продукти
се използва за определяне на така наречения термогравиметричен фактор на превръщане на
пепел-към-зеолит, който е предложен от Majchrzak- Kuceba. Моделът (Изчисляването на
фактора) се базира на факта, че загубата на маса по време на дехидратирането на зеолити, е
характеристична за отделните зеолитни типове и съдържанието на съответната зеолитна
вода на даден образец показва неговата степен на кристалност. В случая на зеолит NaX,
синтезиран от въглищна пепел, термогравиметричния фактор е 58 %, което е в пълно
съответствие и с рентгеновата прахова дифрактограма на продукта.
От DTG-кривата на зеолит NaX (Фиг. 15), синтезиран от въглищна пепел, се
наблюдава пик при около 700 оC придружен от загуба на маса от около 3 – 4 процента. Това
се дължи основно на присъствието на карбонат в изследваната проба. Карбонатната група
се образува поради високата остатъчна алкалност в пробата и последващо поглъщане на
въглероден диоксид от въздуха.
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Фиг. 15: ТГ-ДТА криви на зеолит NaX, синтезиран от чисти химикали и на зеолит NaX,
синтезиран от въглищна пепел (FA-X)

Изследван е адсорбционният капацитет на така синтезираните зеолитни продукти със
структура на зеолит NaX по отношение на CO2. Известно е, че при термичното изгаряне на
въглища в топлоелектрическите централи се отделят голямо количество парникови газове –
главно CO2, което води и до замърсяване на атмосферата.
Използвайки термогравиметричен анализ, двата синтезирани продукта от зеолит
NaХ – синтезирани съответно от чисти химикали и от въглищна пепел, са изследвани за
адсорбция на СО2 и е определен сорбционният им капацитет (Фиг. 16 – а и b). Условията,
при които се извършва експериментът, са постоянна температура от 22 ○C и скорост на
потока от въглероден диоксид от 30 ml/min-1. Изследваните продукти предварително са
дехидратирани при 600 ○С, при което единият образец синтезиран от чисти химикали е
загубил около 25 процента, а другият образец синтезиран от въглищна пепел е загубил
съответно 15 тегловни процента (Фиг. 15).
При образеца, синтезиран от чисти химикали, се наблюдава покачване на масата с
около 15 тегловни процента за около 20 минути, съпроводено със силно екзотермичен
процес. След това се наблюдава процес на много слабо покачване на масата до достигане на
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плато след 70-тата минута. Изчисленият адсорбционен капацитет е 200 mg въглероден
диоксид на грам зеолит (Фиг. 16а).
Резултатът от адсорбцията на въглероден диоксид върху зеолита, синтезиран от
въглищна пепел, е представен на фиг. 16b. В ДТA-кривата се наблюдава по-остър пик,
дължащ се на екзотермичния процес на адсорбция на парниковия газ като основния процес
протича за около 10 минути, а масата се покачва с около 6 тегловни процента. След това
отново се наблюдава много плавно и бавно покачване на масата до достигане на плато след
80-тата минута. Изчисленият сорбционен капацитет на този образец е от около 60 mg
въглероден диоксид на грам зеолит. Това количество CO2 е значително за зеолит, синтезиран
от въглищна пепел, и постигнатата стойност прави образеца обещаващ за улавяне на
емисиите от CO2 изпускани в атмосферата от ТЕЦ-вете.

Фиг. 16а: Адсорбция на CO2 при температура от 22 oC върху зеолит NaХ, синтезиран от
чисти химикали
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Фиг. 16b: Адсорбция на CO2 при температура от 22 ○C върху зеолит NaХ, синтезиран от
въглищна пепел
С цел да се намали количеството натриева основа, използвана при изследванията за
синтез на зеолит NaХ от въглищна пепел, са проведени лабораторни експерименти със
следното съотношение NaOH/Пепел = 1/1. Получените продукти са охарактеризирани с
рентгеноструктурен анализ, за да се установи тяхната чистота и степен на кристалност.
Рентгеновите прахови дифрактограми показват, че когато не се използват зародиши по
време на кристализационния процес, тогава се получават рентгеноаморфни продукти
въпреки времето за кристализация от 8 часа.
С цел да се насочи синтеза към желания продукт и да се намали кристализационното
време са използвани кристални зародиши от чист зеолит NaХ. Времето за синтез при тези
изследвания варира между 2 и 8 часа, а температурата за синтез е 90 оС. С използването на
дори 1 тегловен процент кристален зародиш, зеолит NaХ се синтезира успешно, което пък
се доказва от праховите дифрактограми на синтезираните продукти. На фиг. 17 е
представена рентгеновата прахова дифрактограма на получения продукт, синтезиран в
присъствието на 1 тегловен процент кристален зародиш. От получените резултати може да
се направи извод, че кристалните зародиши благоприятстват за образуването на зеолитна
фаза, когато се използва по-малко количество натриева основа. Резултатът е важен от
екологична гледна точка, тъй като третирането на въглищната пепел с голямо количество
натриева основа води след себе си до проблеми с изхвърляне на тази основа в околната
среда. Обикновено отделянето на зеолита от матерната луга може да доведе съответно до
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силно алкализиране на околната среда. Ето защо намаляването на количеството натриева
основа при синтеза на зеолит NaX е от важно значение не само от икономическа гледна
точка, но и от екологична.

Фиг. 17: Рентгенова прахова дифрактограма на образец, синтезирани от въглищна пепел и
натриева основа при съотношение 1/1 и в присъствието на 1 тегловен % кристален зародиш
от зеолит NaX

Проведени са изследвания за синтез на зеолит NaX от въглищна пепел при стайна
температура. При тези експерименти продължителността на синтеза варира между 15 и 50
дни. За ускоряване на процеса се използват зародиши, които се добавят в реакционната смес
преди синтеза. За да се проследи влиянието на зародишите върху зеолитизацията на пепелта
и за да се насочи синтезът към желания продукт, опитите са проведени в присъствието и на
1, 2 или на 5 тегловни процента зародиши. Както беше споменато по-горе една от нашите
цели е да се намали количеството на натриевата основа, която се използва при изследванията
за синтез на зеолит NaX. Ето защо при тези изследвания са използвани различни тегловни
съотношения NaOH/Пепел.
На таблица 5 е дадена обобщена информация за проведените изследвания за синтез
на зеолит NaX от въглищна пепел при стайна темепература. В таблицата е дадена
информация за началото на кристализация на зеолит NaX, синтезиран без зародиши и в
присъствието на 1, 2 или на 5 тегловни процента зародиш. Забелязва се, че с използването
на зародиши и на по-голямо количество NaOH, кристализацията на зеолит NaХ започва
значително по-рано.
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Таблица 5 Използвани съотношения NaOH/Пепел, начало на кристализацията на зеолит
NaX, синтезиран в присъствието на 1, 2 и или на 5 тегловни % зародиши при стайна
температура

NaOH/Пепел

Без зародиш

1 тегловни %

2 тегловни %

5 тегловни %

кристален

кристален

кристален

зародиш

зародиш

зародиш

1.2/1

25 дни

21 дни

21 дни

21 дни

1

29 дни

29 дни

29 дни

21 дни

0.8/1

-

37 дни

37 дни

24 дни

0.6/1

-

-

43 дни

37 дни

Проведени са изследвания за синтез на зеолит NаX от въглищна пепел при стайна
температура, като кристализационното време за синтез е с продължителност от 10 до 50
денонощия. За провеждането на изследванията са използвани различни съотношения
NaOH/Пепел, за да се проследи влиянието на количеството използвана натриева основа по
време на синтеза на зеолит NаX. Съотношенията NaOH/Пепел, които сa използвани, са
съответно: 1.2/1, 1/1, 0.8/1 и 0.6/1 (таблица 4). Всяка една от пробите, която е вземана през
различен период от време, е охарактеризирана с рентгеноструктурен анализ, за да се
проследи степента на кристализация на получените продукти.
От праховите дифрактограми се вижда, че най-добри резултати се получават, когато
при изследванията се използва повече натриева основа - съответно когато съотношението
NaOH/Пепел е 1.2/1 и 1/1. Резултатът е очакван, тъй като при повече натриева основа поголямо количество от силикатните и алуминиеви фази, присъстващи в пепелта, преминават
в разтворими силикати и съответно - алуминати. Това прави тези фази по-подвижни и с поголяма склонност да образуват зеолитна структура. При използването на по-малко
количество натриева основа експериментите за синтез на зеолит NaX са неуспешни. От
направените прахови дифрактограми на получените продукти, синтезирани при следното
съотношение NaOH/Пепел = 1/1 се наблюдава, че кристална фаза от зеолит NaX започва да
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се получава около 29-тото денонощия от началото на кристализацията на стайна
температура (фиг. 18), а кристален продукт от този зеолит се получава едва към 45-тото
денонощие от началото на синтеза.

Фиг. 18: Рентгенови прахови дифрактограми на образци, синтезирани от въглищна пепел и
натриева основа при съотношение 1/1 и време за кристализация на стайна температура от
25, 29 и 45 денонощия
Когато използваното съотношение NaOH/Пепел при изследванията е съответно 1.2/1,
кристализацията на зеолит NaX започва около 25-тото денонощие след началото на синтеза.
Наблюдава се още, че кристален продукт от зеолит NaX се получава преди 29-тото
денонощие от началото на синтеза. От получените резултати може да се направи изводът,
че когато се използва по-голямо количество натриева основа, кристализацията на зеолит
NaX започва значително по-рано, както и по-рано изкристализира тази зеолитна структура
С цел намаляване времето за кристализация и насочване на синтеза към желаната
зеолитна структура, са проведени изследвания за синтез на зеолит NaX от въглищна пепел
в присъствието на кристални зародиши. При тези изследвания са използвани 1, 2 или 5
тегловни процента кристален зародиш от зеолит NaХ(изчислени като процент от общото
количество SiO2 във въглищната пепел). Всичките получени продукти при синтеза,
проведен на стайна температура, са охарактеризирани с рентгеноструктурен анализ, за да се
проследи степента на кристализация на получените продукти. От направените прахови
дифрактограми се наблюдава, че и при тези изследвания най-добри резултати се получават,
когато е използвано по-голямо количество натриева основа (NaOH). Основна причина за
това е, че при по-висока степен на алкалност на средата силицият и алуминият от
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въглищната пепелт се превръщат в натриев силикат и натриев алуминат, които се разтварят
по-пълно и са по-подвижни и достъпни за синтез на зеолитна фаза.
Когато съотношението е съответно NaOH/Пепел = 1.2/1 кристализацията на зеолит
NaХ започва по-рано. За сравнение – при направените изследвания за синтез на зеолит NaX,
проведени в отсъствието на зародиши и със същото съотношение NaOH/Пепел = 1.2/1,
кристализацията започва по-късно. Чрез използването на 1, 2 или на 5 тегловни процента
кристални зародиши кристализацията на зеолит NaX започва 21 денонощия след началото
на синтеза при стайна температура. На фиг. 19 по-долу e представенa рентгеновata праховa
дифрактограмa на продукт, синтезиран в присъствието на 5 тегловни процента кристални
зародиши от зеолит NaX.

Фиг. 19: Рентгенови прахови дифрактограми на
образци, синтезирани от въглищна пепел и
натриева основа при съотношение

1.2/1 в

присъствието на 5 тегловни % кристален зародиш
и време за кристализация на стайна температура
от 21, 35 и 47 денонощия
От всички изследвания съотношението,
най-чувствително към присъствие дори на малки
количества зародиш, е NaOH/Пепел = 1.2/1. При добавяне дори на 1 тегловен процент
зародиш времето за синтез намалява до 21 дни, докато при изследванията, при които не се
използват зародиши, кристализацията започва едва на 25-я ден. При използване на 5
тегловни процента зародиши се получава продукт с по-висока степен на структурно
съвършенство.
Когато съотношението NaOH/Пепел е 1/1 и кристализацията се осъществява в
присъствието на 1 или на 2 тегловни процента зародиши, зеолит NaX започва да
кристализира преди 29-тото денонощие. Чрез използването на по-голямо количество
зародиш 5 тегловни процента), кристализацията на зеолит NaX започва по-рано в сравнение
с експериментите, където са използвани 1 или 2 тегловни процента кристални зародиши. От
праховите дифрактограми на синтезираните продукти се вижда, че зеолит NaX започва да
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кристализира преди 21-то денонощие от началото на синтеза (фиг. 20). От тези резултати
може да се направи заключението, че използването на по-голямо количество кристален
зародиш благоприятства значително намаляването на кристализационното време.

фиг. 20: Рентгенови прахови дифрактограми на образци, синтезирани от въглишна пепел и
натриева основа в съотношение 1/1 в присъствието на 5 тегловни % кристален зародиш и
време за кристализация на стайна температура от 21, 39 и 46 денонощия
Образците със структура на зеолит NaX са изследвани с метода сканираща
електронна микроскопия с цел да се проучат морфологията и размерите на получените
частици от зеолит NaX. От направените микрографии се вижда, че се образуват агрегати.
Размерите на агрегатите от зеолит NaX варират между 1 и 10 µm, като се наблюдават и
отделни агрегати с размери в субмикронната област или с размери в нанометричната област.
На фиг. 21 е представено СЕМ изображението на образец от зеолит NaX, синтезирани от
въглищна пепел и натриева основа в съотношение 1/1 и в присъствието на 2 тегловни
процента кристални зародиши.
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Bar length 10 µm; увеличение: 5 000
Фиг. 21: СЕМ изображение на образец, синтезиран от въглищна пепел и натриева основа в
съотношение 1/1 в присъствието на 2 тегловни % кристален зародиш и време за
кристализация на стайна температура от 35 денонощия
Проведен е експеримент за синтез на зеолит NaX от въглищна пепел в присъствието
на 2 тегловни процента зародиши. При този експеримент е използвано съотношението
NaOH/Пепел =1/1, а времето за кристализация на стайна температура е увеличено до 70
денонощия, с цел да се проследи кристализацията на зеолит NaX при по-дълъг период от
време (56, 63 и 70 денонощия). От проховите дифрактограми се наблюдава, че получените
продукти са с по-висока степен на кристалност в сравнение с продуктите, синтезирани за
по-къс период от време – 43 или 46 денонощия. На фиг. 22 е представена праховата
дифрактограма на продукт, синтезиран за период от 70 денонощия. Наблюдава се, че
полученият продукт е със висока степен на кристалност.

Фиг. 22: Рентгенова прахова дифрактограма на
образец, синтезиран от въглишна пепел и
натриева

основа

в

съотношение

1/1,

в

присъствието на 2% кристален зародиш и време за
кристализация на стайна температура от 70
денонощия
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Когато се използва по-малко количество натриева основа (NaOH/Пепел =0.8/1) и не
се използват зародиши, изследванията за синтез на зеолит NaX са неуспешни, въпреки
дългия период за кристализация от близо 50 денонощия. Чрез добавянето на 1 или на 2
тегловни процента кристални зародиши в реакционната смес, зеолит NaX започва да
кристализира 37 денонощия след началото на синтеза. С използването на по-голямо
количество кристален зародиш (5 тегловни процента), зеолит NaX започва да кристализира
значително по-рано – на 24-тото денонощие. Въпреки използването на по-голямо
количество зародиши и продължителността на кристализация от близо 50 денонощия не се
наблюдава напълно изкристализирала фаза от зеолит NaX. На фиг. 23 са представени
праховите дифрактограми на прдукти, които са синтезирани в присъствието на 5 тегловни
процента кристални зародиши.

Фиг. 23: Рентгенови прахови дифрактограми на образци, синтезирани от въглишна пепел и
натриева основа в съотношение 0.8/1 в присъствието на 5 тегловни % кристален зародиш и
време за кристализация на стайна температура от 24 и 49 денонощия
При съотношение NaOH/Пепел = 0.6/1 изследванията за синтез на зеолит NaХ без
зародиши или в присъствието на 1 процент кристален зародиш са неуспешни. При тези
изследвания не се наблюдава кристализация на зеолит NaX въпреки дългия период на синтез
от близо 50 денонощия. Когато синтезът се осъществява в присъствието на 2 тегловни
процента кристален зародиш, едва 43 денонощия след началото на синтеза зеолит NaX
започва да кристализира. От праховите дифрактограми на продуктите, синтезирани в
присъствието на по-голямо количество кристален зародип (5 тегловни процента) се
наблюдава, че кристализацията на зеолит NаХ започва сравнително по-рано - на 37-то
денонощие. От получените резултати може да се направи заключението, че по-голямото
33

количество зародиши спомага за по-ранното образуване на зеолитна фаза. На фиг. 24 са
показани праховите дифрактограми на полученете продукти, синтезирани в присъствието
на 5 тегловни процента кристални зародиши от зеолит NaX.
Фиг. 24: Рентгенови прахови дифрактограми на
образци, синтезирани от въглишна пепел и натриева
основа в съотношение 0.6/1 в присъствието на 5
тегловни

%

кристален

зародиш

и

време

за

кристализация на стайна температура от от 37 и 43
денонощия

От получените резултати е видно, че най-ниското съотношение NaOH/Пепел, при
което се синтезира успешно зеолит NaX при стайна температура и без присъствието на
зародиши, е 1/1. По-нататъшно намаляване на натриевата основа в това съотношение не
води до получаването на кристална фаза от зеолит NaX. Установено е, че чрез добавянето
на кристални зародиши към реакционната смес е възможно използването и на по-малко
количество NaOH при изследванията за синтез на зеолит NaX при стайна температура.
Получените резултати от проведените изследвания за синтез на зеолит NaX при
съотношения NaOH/Пепел = 0.8/1 и NaOH/Пепел = 0.6/1, покават, че с използването на
зародиши е възможно достигане до кристален продукт, но при дълги периоди на
кристализация от порядъка на 37 – 43 денонощия.
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Изводи
Зеолит Бета
1) При използване на изходен гел с молно съотношение 9TEAOH: x Al2O3: 100SiO2: 420H2O
(х варира от 5 до 0) успешно е синтезиран наноразмерен зеолит Бета без добавяне на
зародиши в синтезната смес, но в тесен диапазон на съотношението Si/Al = 30 до 100.
Опитите за синтез на зеолит Бета със съотношение Si/Al <30 и Si/Al = ∞ са неуспешни –
получените продукти са рентгеноаморфни.
2) Използването на зародиши при синтеза на зеолит Бета дава възможност за синтез на
образци със силно разширение на диапазона на съотношението Si/Al от 25 до ∞, за
намаляване на синтезното време и за намаляване на размера на частиците на получените
кристални продукти (100-300 nm).
3) Сравнението на двата вида зародиш (суспензия от матерна луга и кристални зародиши)
показва, че добивът на получения зеолит Бета при използване на суспензия от матерна
луга като зародиш е по-голям от този при използване на кристални зародиши.
Зеолит NaX
1) При използване на двустадиен процес – първоначално стапяне с натриева основа и
последващ хидротермален синтез, успешно е синтезиран зеолит NaX от въглищна пепел
(отпаден продукт от термичното изгаряне на лигнитни въглища) при съотношение
NaOH/Пепел = 2/1.
2) Добавянето на зародиш води до насочване на синтеза към желаната зеолитна структура
(получаване на монофазен продукт зеолит Х), намаляване на синтезното време и
възможност за намаляване на количеството натриева основа при самия синтез.
3) Когато кристализацията се осъществява при стайна температура, при съотношения
NaOH/Пепел = 1.2/1; 1/1 0.8/1 и в присъствието на зародиши, се синтезира успешно
зеолит NaX. При намаляване на количеството на NaOH кристализацията на зеолит NaX
започва по-късно.
4) Полученият зеолит NaX адсорбира въглероден диоксид, като адсорбционният капацитет
е 60 мг/г адсорбент, което го прави подходящ кандидат за намаляване на емисиите от
СО2, изпускани при работа на ТЕЦ-ове с изгаряне на въглища и оттам - на парниковия
ефект.
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Summary

1. Zeolite Beta with high crystallinity is obtained from the system with the following molar
ratio: 9TEAOH: xAl2O3: 100SiO2: 420H2O (where x is between 5 and 0), when the Si/Al
ratio is between 30 and 100. Samples synthesized with a ratio Si/Al <25 have amorphous
structure. Attempts to synthesize zeolite Beta are successful also with a ratio Si/Al = 100,
but then the yield is very small. Synthesis of zeolite Beta without the use of Al (Si/Al = ∞)
were unsuccessful despite the long crystallization time of more than 200 hours.
2. In the experiments for the synthesis of zeolite Beta in the presence of both types of seeds –
crystal seeds and suspension of mother liquor, were obtained crystalline products from
initial gel having a ratio Si/Al = 25, 50, 100 and ∞, while attempts for the synthesis of
zeolite Beta with a ratio Si/Al = 12.5 are unsuccessful despite the use of 5 wt % seeds and
crystallization time of 168 hours. Samples with high crystallinity are obtained during the
synthesis of zeolite Beta with both types of seeds. The yield of zeolite Beta in the presence
of suspension of mother liquor is higher than that of zeolite Beta synthesized in the presence
of a crystal seeds.
3. The crystalline samples of zeolite Beta synthesized in the presence of both types of seeds
with different ratio (Si / Al = 25, 50, 100, and ∞) are nanosized. The size of the crystallites
varies between 100 and 400 nm.
4. Zeolite X with high crystallinity has been obtained by using of a dual stage fusionhydrothermal transformation of fly ash from Bulgarian lignite coals with sodium hydroxide.
The influence of temperature on the synthesis process has been investigated.
5. By adding of seed the synthesis route is directed to the desired product. Moreover both the
synthesis time and the used amount of sodium hydroxide are reduced.
6. Zeolite NaX is synthesized successfully when the crystallisation is carried out by using of
ratio NaOH/Ash 1.2 /1; 1/1 и 0.8/1and by adding of seed even at room temperature. It has
been found, that by decreasing of the amount of NaOH, the crystallisation of NaX takes
longer time.

7. Using the thermogravimetric method the adsorption capacity of carbon dioxide on the
investigated zeolite samples is estimated at 22C. The CO2 adsorption capacity of zeolite X
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synthesized from fly ash is measured to be of the order of 60 mg g-1. This value is more
than three times lower in comparison to the reference sample but it is valuable for byproduct zeolites in view of removal of wastes by their utilization.
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