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ABSTRACT: The oil spills cause аn environmental destruction and massive economic losses. The studies are
aimed to find the new methods and their implementation, and improvement of existing. These methods must be
not only cheap, but also safe way to control the spills. This study analyzes the limitations and environmental
impact of some methods for neutralizing and cleaning the oil spills. It was confirmed the need for coordination
of research efforts to control the oil spills by using of natural and technological methods. It was proposed a
method for neutralization of oil spills by using of large resources of rice black ash.
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варване от платформа и вследствие на експлозия от танкера M/T Haven изтичат над 1
милиона барела петрол.
ü Разлив в Узбекистан. През март 1992 г.
във Ферганската долина става изтичане на
повече от 2 милиона барела суров петрол.
(Според US Department of Energy то е около
4,5 милиона);
ü Разлив край Испания. През ноември
2002 г. танкера Prestige потъва край северозападното испанско крайбрежие, като разлива
над 600 хиляди барела петрол.
ü Разлив в Черно и Азовско море. През
ноември 2007 г. при разразила се буря потъват четири кораба и се разливат около 13 хиляди барела петрол и почти 7000 тона сяра.
ü Разлив на нефт в Мексиканския залив.
През април 2010 г. платформата за добив на
петрол Deepwater Horizon на British Petroleum
(BP) се взривява и убива няколко работника.
През следващите няколко месеца, в Мексиканския залив изтичат близо 5 млн. барела
суров петрол.
Въздействието на разливи върху екосистемите са много тежки. Разливите влияят
върху морския живот. Морските птици, особено водоплаващи, са най-уязвими. Черупчести мекотели също са засегнати.
Ефектът на средствата за контрол на
разливите могат да бъдат още по-вредни.

Въведение
През последните 50 години се наблюдаваха няколко огромни и десетки по-малки разливи на нефт в океаните и моретата. Към
първата група, които предизвикват и много
по-големи вреди - разрушаване на околната
среда и огромни икономически загуби, могат
да се причислят следните случаи [табл. 1,
фиг. 1] (CNBC):
ü Разлив до Порстал, Франция. През март
1978 г., танкерът Amoco Cadiz разлива над 1,6
милиона барела нефт;
ü Разлив до Южна Африка. През август
1983 г., испанският танкер Castillo de Bellver
се запали и взриви, вследствие на което изтичат близо 2 милиона барела;
ü Разлив в Аляска. През март 1989 г. е
най-голямата авария. Танкерът Exxon Valdez
засяда в пролива Принц Уилям, Аляска. Въпреки че изтичат само около 300 хиляди барела
суров петрол, щетите са огромни;
ü Разлив в Персийския залив. През януари 1991 г., по време на Войната в Залива,
Ирак изпуска близо 13 милиона барела кувейтски нефт. От тях около 4 милиона са събрани или очистени от земята и по бреговете
на Саудитска Арабия;
ü Разлив в Средиземно море. През април
1991 г. в близост до Генуа, Италия при разто
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Таблица 1. Разливи на нефт, ефект върху околната среда и методи за почистване
Инцидент

Засегнат
район

Разходи за
последиците

Ефект върху
околната
среда

Техники за почистване

Amoco Cadiz
танкер

300 km от
бреговата и
плажната
линия.

$ 85 милиона
глоба

Смърт на над
3450 птици.
Засегнати хиляди риби, стриди
и морски
водорасли.

Exxon Valdez
танкер

1900 km от
бреговата и
плажната
линия

$3,5 милиарда глоба, от
които $2,1
милиарда
използвани
за почистване

Пострадали
250000 морски
птици, 2800
морски видри,
250 белоглави
орли и 22
китове убиец.

-Над 30% изгубени от изпарения. Бурното
море е причина петрола да емулгира до
стабилна емулсия с около 30% съдържание
на вода. 14% от петрола е разтворен във
вода, която може да се разгради биологично.
- На брега, отстраняването е механично и
ръчно.
- Някои от скалите са почистени с гореща
вода под налягане.
- Плажовете са напръскани с изкуствени
торове и бактериални култури. Приложени
са и прахови и потъващи агенти.
- Плаващи баражи;
- Използването на дисперсанти е неуспешно,
защото голяма част от нефта се превръща в
мус (причинени от силна буря).
- Изгарянето на място е успешно, но не може
да продължи поради промяна в състоянието
на разлива в резултат на разразилата се буря;
- Сорбентите са използвани там, където
механични средства са по-малко практични.
Но те са трудоемки и осигурява допълнително количество твърди отпадъци;
- Използвана е неуспешно топла вода за
почистване на плажа;
- Много ефективно е използването на биоразграждане - за почистване над 70 мили от
бреговата линия.

—

—

Убити 20000
морски птици.

Войната в
залива,
и в Кувейт
Sea Empress
танкер

Deepwater
Horizon
платформа

100 km от
бреговата и
плажната
линия
Над 160 km
от бреговата
и плажната
линия

—
Очаквани над
$18 милиарда

Над 2200 убити
птици. Засегнати хиляди риби
водорасли и
черупчести.
Мъртви над
1000 птици 400
морски
костенурки, 47
бозайници, вкл.
делфини.

—
50% от петрола се разпръснал естествено;
малко количество е отстранено механично,
както и чрез използване на химически
дисперсанти.
- Плаващи баражи и нефтосъбиратели;
- Дисперсанти;
- Контролирано изгаряне.

логичните условия на морската и околната
среди (Kapoor & Rawat, 1994).
Все още не се знае много за последствията
върху околната среда и екосистемите от ликвидирането на разливите от петрол.
Общите методи, които се използват за
очистването им, включват изгаряне на петрола във водата, използването на механични
инструменти - плаващи баражи (booms) и
нефтосъбиратели (oil skimmers), химически
дисперсанти, синтетични абсорбенти и др.
[Табл. 1] Ограниченията при тях са определят
от високата им цена, рисковете за околната
среда и невъзможността за използването им
при силни и високи приливи и вълнения.

В допълнение, нефтени разливи засягат
плажовете и почвата по бреговата линия
(Ladd & Smith, 1970).
Веднага след като нефтените петна попаднат на повърхността на морето, те са подложени едновременно на различни процеси:
разпространение, изпаряване, емулгиране,
фото-окисление, дисперсия, потъване, появяване под формата на смолисти топчета,
биоразграждане, в резултат на естествените
атмосферни влияния [фиг. 2]. Следователно,
степента на щетите, причинени от разлива, и
лесното му почистване зависи от това колко
бързо ще започне. Кинетиката на тези
процеси зависи до голяма степен от метеоро-
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Фиг. 1. Аварии, разливи на петрол, последствия (CNBC).
Използването на природни сорбенти за
почистване на нефтени разливи е един ефективен и много по-икономичен начин. Изследвани и тествани са били редица природни
абсорбиращи материали – памук, слама, кокосови черупки, обелки от банани, остатъци
от захарна тръстика, кожа и косми от животни. Вместо да се третират като отпадъци,
могат да бъдат използвани в допълнение към
други методи за почистване на нефтени
разливи във водните басейни. Те могат да се
събират, обработват във подходяща форма и
съхраняват за бъдещи нефтени разливи.

Тяхното използване е лимитирано от наличността им в определени райони на света,
възможността за отглеждането им и икономическата рентабилност.
Фактори, влияещи върху контролирането
на нефтените разливи
Най-разпространените фактори са както
следва:
Ø Океани и морета. Това е най-критичния
фактор, влияещ върху контрола на разливите
- по отношение на височината на вълните и
времето. Височина на вълните от 1-2 m прави
баражите неефективни и неизползваеми
малките корабчета (Ladd & Smith, 1970; Enzler, 2006);
Ø Скорост и посока на вятър. Това са найважните фактори в открити води. Вятърът
разпространява по-силно петролното петно.
Скоростта на преместването му е с 3-10% от
скоростта на вятъра. Така, в рамките на
няколко минути, разливът се разпространява
на площ от стотици квадратни метри, а в
рамките на един час може да обхване стотици
квадратни мили (Bernard and Jakobson, 1972).
Данните за вятъра са полезна информация за
предсказване разпространението на разливите
и за планиране мерките за контрол (Ladd &
Smith, 1970).

Фиг. 2. Физически, химически и биологични
процеси, протичащи с петролните разливи и
петна. (Kapoor & Rawat, 1994).
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Ø Течения, приливи и отливи. При определена скорост на теченията съществува възможност петното да се стече и да мине под
баражите (Bernard and Jakobson, 1972; Ladd &
Smith, 1970). Големите приливи и отливи
усложняват защитата и почистването на бреговете.
Ø Температура и атмосферни условия.
Високата температура причинява повече изпаряване на леки фракции и увеличава склонността на тежките фракции да се задържат на
водната повърхност, което от своя страна
намалява ефективността на химическите дисперсанти върху силновискозни и с дебел слой
петна, а също и възпрепятства горенето им, в
случай че се изгарят на място (Husseien et al.,
2009; Ladd & Smith, 1970; Satish, 2003; U.S.
Department of Agriculture, 2008). Дъжд, сняг и
мъгла може да направи труден достъпа до
разлива.

започнат изпарение и естествена дисперсия.
Съществуват редица проблеми, които
ограничават тази техника [табл. 2].
· Загубата на леки фракции при
изпаряване прави трудно запалването.
Образуването на емулсия с водата и
дисперсията също пречат. Петролът се запалва, ако дебелината на слоя е 2-3 mm. За повечето видове суров петрол това може да стане
само до няколко часа след разлива. Нефтът в
открито море бързо достига до равновесни
дебелини. За лек суров петрол тя е около 0,01
mm до 0,1 mm, а за тежък – 0,05 mm до 0,5
mm. Това e твърде тънък слой, за да се
възпламени. За тънките петна, по-голямата
част от топлината се губи във водата и
горенето не се поддържа. Следователно, слоя
трябва да бъде достатъчен, за да се
противопостави на охлаждащия ефект на
вятъра и морето (Fingas, 1998);
· Поддържане на горенето до пълно премахване на петното не може да се постигне,
поради условията във водата: охлаждащ
ефект на вятъра и вълните;
· Генерират се големи количества дим,
които могат да предизвикат нефтен дъжд и
отлагане на сажди дори и много навътре в
сушата;
· Формира се и е възможно да потъне изключително вискозен и плътен остатък, увреждащ морското дъно и обитателите му. Той
може да достигне и до бреговата линия и
плажовете, вследствие на океански приливи,
отливи и течения;
· Отделят се опасни вещества във въздуха: CO, SO2, полициклични арени и др.
Ø Механични техники. Използват се баражи, с които се образуват V-образни бариери, които концентрират петното, след което
то се поема от нефтосъбирателите и корабите.
Ø Ограничения. Изтощаване на баражите,
пропуск при скорост над 1 възел и други
структурни ограничения. Те са ефективни
само в спокойни води със слаб вятър и
течения. Използването им далеч от брега излиза доста скъпо.
Ø Биоразграждане. Това е процес, чрез
който малки организми, като бактерии,
дрожди и гъбички, разлагат сложните въглеводороди в по-къси съединения, използвани
от тях за храна. Това е естествен процес.
Включва
изкуственото
въвеждане
на
биологични агенти, като торове и хранителни
вещества
за
микроорганизмите
от
замърсената зона, така че те да се

Методи за ограничаване и отстраняване на
разливи
Няма лесна и проста процедура, която да
се препоръча за всички разливи. Разливът ще
се държи по различен начин, в зависимост от
вида на петрола, от повърхността, върху
която е попаднал, от почвите и подземните
води, както и от метеорологичните условия.
Трябва да се вземат предвид всички тези
фактори. В повечето случаи се комбинират
два или повече метода, за да се постигне
ефективно почистване (Agius et al., 1975).
Методите за почистване са следните:
Ø Изгаряне на мястото на нефтения
разлив. Използва се за изгаряне на дебел слой
от петролни петна на повърхността на водата.
Спомага да се намали количеството на нефта,
а оттам и опасностите, които може да
причини на екосистемите и околната среда.
По този начин може да се премахнат 600-1800
барела (100-300 тона) петрол на час (Allen,
1988). Запалването на разлива се извършва с
помощта
на
специални
устройства.
Изгарянето е ефективно при следните
условия: разливът е достатъчно широк, за да
изгори голям обем от нефта; петното е достатъчно вискозно, за да поддържа горенето;
водата е спокойна; местоположението е
отдалечено от чувствителните обекти. Създадени са ограждащи баражи, способни да издържат до 1300оС при изгарянето на нефта.
Ограничения. Изгарянето на място трябва
да се извърши възможно най-рано, преди да
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размножават
(био-стимулация)
или
въвеждането на други микроорганизми (биоТаблица 2. Сравнение на техниките за контрол на разливите
Метод

Материал

Сорбенти

Mинерални
Синтетични
Oрганични

Биоразграж Биологични
дане10, 42
вещества и
агенти
Дисперсанти 12,20,33,47

Химични
вещества

Изгарянето
на място1,23

Инструмен
ти

Баражи и
нефтосъби
ратели49

Механични
инструмен
ти

Потъващи
материали

Гранули
или
на прах

17, 18, 31, 34

Ефективност
Ограничения
(X = g нефт /
g сорбент)
Абсорбира до Същите като при
80X
потъващи материали
Абсорбира до Не са биоразградими,
100X
или се разлагат много
бавно
Абсорбира до Липса на ефективно
80X
средство за
разпространение и
възстановяване.
Много ефек- Ограничен само за
тивен
биотична среда.
Неефективен за
разливи с голяма
кохерентна маса.
Много ефек- С малък ефект върху
тивен.
многовискозен нефт.
Третират се
Ефективен при
големи водни вискозитет по-малък
площи.
от 2000 сст
Много
Ефективен при:
ефективен - височина на вълна помного бързо малка от 3 фута; десе премахват белина на слоя петно
големи
2-3 mm; загуба от
количества изпарение по-малка
петрол (взе- от 30%; при емулсия
мат се под
със съдържание на
внимание вода по-малка от 25%.
атмосферни Невъзможно е пълно
услови)
изгаряне на петното.
Остатъкът с голяма
плътност и вискозитет
може да замърси
брегове и плажове.
Ефективни При спокойно море.
Поглъщат и нефт и
вода. Отнема време и
е скъп метод.
Износване при тежки
климатични условия.
Петното може да ги
„прескочи” при голяма скорост на вятъра
и вълнение.
Пречат седименти,
растения отломки,
помпите на събирателите
Неефективни Не могат да си запазят сорбционния
капацитет. Могат да
се изпуснат някои
фракция, които не са
биоразградими
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Област на
приложение
Офшорни
зони и по
бреговата
линия.

Опазване на
околната
среда
Предпазват

Цена
Скъпи

Не предпазват

Скъпи

Предпазват и Много
са екологични евтини
Брегове,
блата и
влажни зони

Предпазват

В спокойни
Вреден за
и бурни, но водната флора
много дъли фауна.
боки води.
И във вода и
на сушата

Само във
водни басейни.

Евтино

Скъпи

Вредно в
Найблизост до
евтино
жилищни
райони и в
близост до
леснозапалими
структури.
Отделящите се
токсични
съединения
(СО, SO2 и
ПАВ)
причиняват
болести по въздушен път.
Предпазват
Скъпи

Забранени в Много вредно. Скъпи
много
Замърсяват
страни
морето, дъното,
тровят рибите.

Jakobson, 1972). Обща характеристика на
всички абсорбенти е, че те трябва да бъдат
разпръснати върху разлива възможно найбързо, преди вискозитета на петрола да достигне до стойности, при които сорбцията да
стане невъзможна. Предимството на сорбентите е тяхната нечувствителност към морските условия (Lehr, 1974). Много от сорбентите
задържат в себе си опасните съединения на
нефта, като например полицикличните
ароматни въглеводороди (Teeter, 2010).
Сравнение
на
приложенията
и
ограниченията
на
различните
видове
сорбенти за почистване на петролни разливи
е отразено в табл. 3.
Неорганични минерални сорбенти. Те са
известни още като потъващи сорбенти.
Представляват много плътни и финни
минерални материали, естествени или
преработени: третирана със стеарат креда
(тебешир), третирани със силиций лека пепел,
зеолити, графит, органоклей (торф), силициев
диоксид (пясък), силикагел и др. Активният
въглен не може да се определи към кой вид
сорбенти принадлежи, защото е от различен
произход - ботанически (дървета, черупки от
кокосови орехи, плодови семена и др.),
минерален (въглища, торф, нефтен кокс) или
полимерен материал (каучук, пластмаси)
(Alaya et al., 2000). Той е евтин и лесно достъпен и затова е много често използван за
различни цели (Diya'uddeen et al., 2008; Kim et
al., 2001; Namita et al., 2006; Ng et al., 2003).
Има висок капацитет за усвояване. Но
гранулирания органоклей (торф) е почти
седем пъти по-ефективен от активния въглен
(Adebajo et al., 2003) и следователно може да
се използва, за да се подобри ефективността
на усвояване на активния въглен (Alther,
2001).
v Ограничения. Замърсяват морското дъно и са вредни за водните обитатели. Възможно е докато потъват да изпуснат част от
сорбирания петрол, поради ниския си капацитет на задържане (Ladd & Smith, 1970;
McLeod & McLeod, 1974; Scharzberg, 1971).
Недостатък е рискът от пожар, запушване на
порите и проблеми с регенерация. Някои са и
много скъпи.
v Синтетични органични продукти са
най-широко използвани сорбенти. Могат да
са направени от полимери с високомолекулно
тегло - полиуретан и полипропилен. Те са
достъпни и имат добри хидрофобни и
олеофилни свойства и висок сорбционен

увеличаване), за да се ускори процесът на
естествено биоразграждане на нефта. Така се
защитават от по-нататъшно увреждане
бреговата линия, влажните зони и други
блатисти райони, засегнати от разливите (U.S.
Environmental Protection Agency [EPA], 2000).
Ограничения. Този метод е неефективен за
отстраняване на петролни разливи, които се
състоят от големи кохерентни маси или за
потънал нефт (Smith, 1983). Методът се
ограничава и от абиотичните фактори на
околната среда, като например ниско ниво на
хранителни вещества, вкл. фосфат и азот,
много ниски температури и липса на
кислород (Atlas & Cerniglia, 1995).
Ø Дисперсанти. Те са способни почистват
по-големи площи в сравнение с други методи.
Състоят от различни ПАВ, които намаляват
повърхностното напрежение между нефта и
водата (Daling & Indrebo, 1996). По този
начин се повишава дисперсията, увеличава се
естественото разреждане и процеса на
биоразграждане. Дисперсантите се прилагат
чрез разпръскващо оборудване, при което
вятърът играе важна роля. Те се използват
внимателно,
поради
трудности
при
прилагането, неяснотата около тяхната
ефективност и опасения за токсичността им
(U.S. Environmental Protection Agency [EPA],
2000). Употребата им се ограничева само за
дълбоки води, където този ефект ще бъде
минимален (Ladd & Smith, 1970).
Ограничения. Дисперсантите са скъпи и
съдържат токсични вещества.
Ø Сорбенти. Това са продукти или
материали с олеофилни и хидрофобни свойства, т.е. разполагат с голям капацитет за
усвояване на петрола и отблъскване на
водата. Съществуват три класа на сорбенти синтетични
органични,
минерални
неорганични и
природни
(органични)
продукти (Bernard & Jakobson, 1972; Sun et al.,
2002; Teas et al., 2001).
Сорбентите се разпръскват върху разливите и се оставят да сорбират петрола. Пропитият с петрол материал се събира и в
зависимост от сорбента, той може дабъде
очистен от нефта и използван отново или
депониран на безопасно място (Lehr, 1974).
Ефективността на сорбента зависи от
скоростта
на
сорбция,
рециклиране,
овлажняемост, плътност и геометрия. Тези
свойства определят продължителността на
използване и събираемостта му (Bernard &
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капацитет – пенополиуретан е свръхлек и с
открити пори и е в състояние да поглъща петТаблица 3. Сравнение на сорбентите
Вид сорбент

МИНЕРАЛНИ
Функциониран
силициев диоксид1
Експандиран
перлит1
Графит44

Използват
Вид
Сорбционен Възможност Наличност
се като: нефт (плът- капацитет
за рециклиност)
(X = g нефт /
ране
g сорбент)
Прах

Среден петрол

237X

Гранули

Лек и
тежък петрол

3,5X

Платно

Тежък петрол

Пяна

СИНТЕТИЧНИ
Полиуретанова
пяна
Полипропилен

Влакна

ПРИРОДНИ
Слама

Слама

17

Оризови люспи44
Захарна тръстика53
Целулоза45
Целулозни
влакна44
Млечка17
Отпадъчни
дървесни влакна1
Суров памук17,20,36
Влакна от памук36

рол до 100 пъти собственото си тегло от
водонефте-

Слама
Пулпа
Платно

Да (няколко
пъти)

Цена

Достъпен

Предпазва

Много
скъпи

Достъпен

Предпазва

Много
скъпи

3,25X
86X

Да

Достъпен

Предпазва

Скъпи

Среден петрол
Лек петрол

100X

Да

Достъпен

Не

Скъпи

10X

Да

Достъпен

Не

Скъпи

Среден петрол
Среден петрол
Среден петрол
Среден петрол

8-30X

В изобилие

16-24X

В наличие

Малки плат- Тежък петна
рол

18X
18-22X

Да (няколко
пъти)
-

5X

Лек петрол

40X

Да
(3 цикъла)

Гъба

Среден петрол

7X

Влакна

Среден петрол
Среден петрол

30-40X
80X

ни смеси (Jarre et al., 1979).
Ограничения. Невъзможтостта да се биоразграждат (Choi & Cloud, 1992, Deschamps et
al., 2003; Sun et al., 2002; Teas et al., 2001).
Новите технологии позволяват обаче тези
сорбенти (полиуретанова пяна) да се събират,
регенерират и използват повторно.
v Природни продукти. Повечето листни
растения съдържат някои естествени масла
или восък, които им придават по-голям афинитет към петрола, отколкото към вода. Когато изсъхнат, те са леки и могат да плуват по
водата. Използвани като сорбенти са: слама
(Johnson et al., 1973; Smith, 1983; Sun et al.,
2002), дърво (Smith, 1983), захарна тръстика и

Да
(3 цикъла)
Да
(3 цикъла)

Много
евтини
Много
евтини
Много
евтини
Много
евтини

В изобилие
В изобилие
В изобилие

Гранули

Влакна

Опазване
на
околната
среда

Предпазва
Екологични

Много
евтини

В изобилие

Много
евтини

В изобилие

Много
евтини

В изобилие

Много
евтини
Много
евтини

В изобилие

отпадъци от нея (Sun et al., 2003); коноп (Anthony, 1994), памук (Anthony, 1994; Choi &
Cloud, 1992; Johnson et al., 1973; Smith, 1983);
стъбла на памука (Suni et al., 2004); царевични кочани (Tsai et al., 2001); стърготини, торфен мъх, млечок (билка) (Choi & Cloud,
1992); борова кора (Haussard et al., 2003; Saito
et al., 2003); сърцевина на банани (Hussein et
al., 2008); корени на воден зюмбюл, хитозан,
бентонит и активен въглен (Ahmad et al.,
2005); вълна от животни (Radetic et al., 2003);
черупки от кокосови орехи (Amuda & Ibrahim,
2006) и др.
Някои природни продукти могат да сорбират значително повече нефт, отколкото син-
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тетичните органични материали (Choi, 1996;
Kobayashi et al., 1977; Sun et al., 2002).
Сламата е куха и плува по-дълго време в
сравнение с други продукти. Тя се счита за
най-добрия и най-широко използван природен сорбент. Леснодостъпна, евтина и може
да се съхранява дълго време. Сорбира 8÷30
пъти теглото си. Други продукти са добри
сорбенти, но те потъват за по-кратко време,
преди да достигнат пълния си капацитет за
усвояване (Scharzberg, 1971; Sun et al., 2002).
Те са по-ефективни за почистване на разливи
по бреговата линия, почвите и плажовете
(U.S. Department of Agriculture, 2008). Освен
това, естествените материали, посочени погоре са по-лесно достъпни и с много по-ниски
разходи (McLeod & McLeod, 1974). Сорбентите се използват многократно (рециклиране),
когато могат да се възстановят до
първоначалния си размер и форма (Melvold et
al., 1988).
Ограничения. Висока цена - това се дължи
на разходите за превоз и съхраняване на
напоения
с
петрол
сорбент,
за
възстановяването му, за премахване на
петрола от него и новото му дозиране.
Необходим е и много ръчен труд, който е
бавен и скъп. Затова тяхното прилагане се
ограничава само до малки разливи или
дооочистване на остатъчни такива след
основни операции с друга техника, като и
след изгаряне на място (U.S. Department of
Agriculture, 2008).
Друго ограничение на
природните
сорбенти е, че те са с относително ниски
сорбционни капацитети и не могат да се
рециклират. Въпреки това, някои естествени
продукти сорбират значително повече петрол,
отколкото синтетичните материали (Choi,
1996; Kobayashi et al., 1977; Sun et al., 2002).
Доказано е, че млечок, памук и коноп са в
състояние да издържат три цикъла на
рециклиране при използването на подходящо
механично устройство за възстановяването
им, въпреки че сорбционния им капацитет
намалява след всеки цикъл на използване
(Choi and Cloud, 1992).

тяхната ефективност при почистване на
нефтени разливи. Освен това е необходимо да
бъдат направени много изследвания за
подобряване на рециклирането на сорбентите,
за повишаване на сорбционния им капацитет,
за най-ефективните начини за прилагане.
Всички сорбционни материали трябва да отговарят на следните условия: хидрофобност и
олеофилност; сорбционен капацитет и запазването му с течение на времето; прилагане и
възстановяване на сорбента (някои сорбенти
могат да се оформят или пресоват под формата на листове за по-лесно прилагане (Fanta et
al., 1986); лесно извличане на петрола от сорбента; защита на околната среда, рециклиране
и/или биоразградимост; наличност; възможност и продължителност на съхранение; икономически ефект.
Съществуват и продукти, както и техни
производни, чиято ефикасност не е установена.
Използване на пепел от оризови люспи
като сорбент
Оризовите люспи са важен страничен продукт на процеса на смилане на ориз и са основен отпадъчен продукт на селскостопанския отрасъл. Според статистическите данни
на Световната организация по храни и агрокултури (FAO), годишното производство на
неолющен ориз е приблизително 582 милиона
тона. Oryza Sativa L. (оризови люспи) представляват 22-25% от ориза и следователно се
произвеждат около 145 милиона тона (Stefani
et al., 2005). Тези люспи не са от търговски
интерес и представляват сериозен проблем за
замърсяване на околната среда.
Оризовите люспи е твърди и неразтворими
във вода. Основните им съставки са целулоза,
хемицелулоза, лигнин, хидратиран силициев
диоксид. Откритите химически съставки се
различават в различните проби, което може
да се дължи на различните географски условия, тип на неолющен ориз, климатичните
колебания, химията на почвата и торовете
(Vlaev et al., 2009).
Анализирани са всички данни за химическия състав на оризови люспи от различни
страни и е предложен среден състав на сухата
основа - органична материя 80% и пепел 20%
(Govindarao, 1980).
Органичната част се състои приблизително от 42,8% α-целулоза, 22,5% лигнин, 32,7%
хемицелулоза и около 2% друга органична

Бъдещи насоки, средства и методи
Природните продукти са най-щадящи
околната среда и най-разпространените като
сорбенти. Затова в тази област има много
изследвания и продължават да се изследват
все нови и нови продукти, за да се провери
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материя. Хемицелулоза (xilan) е смес от Dксилоза - 17,52%, L-арабиноза - 6,53%, метил
метил глюкоронова киселина - 3,27% и Dгалактоза 2,37% (Amorim et al., 2004; Chandrasekhar et al., 2003; Kennedy et al., 2004).
Химическият анализ на неорганичната
част на люспите показва, че основният компонент е аморфен силициев диоксид и малки
количества от алкални метали и техни оксиди, алуминий и желязо.
Оризови люспи, като биомаса, са суровина
за производство на силициев карбид, силициев нитрид, силициев тетрахлорид, магнезиев
силицид, чист силиций, зеолит, пълнители на
каучукови и пластични композитни материали, адсорбенти и като хетерогенни катализатори (Vlaev et al., 2009, 2011; Genieva et al.,
2008, 2012).
Контролирана топлинна деградация на
оризови люспи, във въздух или инертна
(азотна) атмосфера води до производството
на бяла (WRHA) и черна пепел от оризови
люспи (BRHA), които имат аморфен строеж и
пореста структура с висока специфична повърхност. Изследвани са физикохимични
характеристики съответно на BRHA и WRHA
(Vlaev et al., 2009, 2011; Genieva et al., 2008,
2012).
Това дава основание да се очаква, че и
двата продукта могат да се използват като
сорбенти, но трябва да се има пред вид, че
WRHA, която е хидрофилна, преимуществено
ще сорбира полярни молекули, а BRHA (хидрофобна), ще сорбира преимуществено
неполярни молекули. Вземайки под внимание
различията и особеностите на BRHA и
WRHA, ние ги използвахме като сорбенти за
суров петрол и нефтопродукти.
Резултатите показаха, че нефтени разливи
или разливи на нефтопродукти в открити
водни басейни могат да се почистват, като се
използва BRHA (Vlaev et al., 2011; Genieva et
al., 2012).
При това, вариантите могат да бъдат два –
да се остави сорбента да се насити и потъне
на дъното на водния басеин, където
нефтопродуктите да се разложат по естествен
път от аеробни и анаеробни бактерии или
след определено време, преди да потъне да се
събере, извлече от водната повърхност и
изсуши. Полученият материал е високо
калоричен и може да се изгори в промишлени
пещи или парни котли, като по този начин се
постига двоен ефект – екологичен и
технологичен.

Заключения
1. Разгледани и сравнени са различни съвременни методи за почистване на разливи
на петрол и са отбелязани ограниченията
и въздействието им върху околната среда.
2. Установена е ефикасността и ефективността на естествени продукти, които са
сред най-добрите, най-устойчиви и найекологични като сорбенти в сравнение с
другите техники.
3. Някои синтетични сорбенти се използват
по-често, поради изключително високия
си сорбционен капацитет и възможност за
рециклиране (полиуретанова пяна).
4. Установено е, че някои селскостопански
продукти (слама) абсорбира значително
повече петрол, отколкото синтетичните.
5. Проучването за приложимостта на селскостопански продукти е мотивирано от
тяхното изобилие, а оттук и възможността за съчетаването им с други търговски и
скъпи сорбенти.
6. Предложен е вариант за почистване на
петролни разливи с черна пепел от
оризови люспи (BRHA), получена чрез
пиролиз.
7. Резултатите показаха, че използваният
материал има много висок на сорбциионен капацитет, ниска цена и успешно
може да се използва като ефективно
средство за очистване на разливи от нефт
и нефтопродукти във водни басейни.
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