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 В доклада се прави критическа оценка на съвременното състояние на 
биодесулфуризационната технология за обработване на въглищата преди 
тяхното изгаряне, т.е. преди образуването на SO2. Обсъждат се механизмите 
предложени за микробиологичното отделяне на неорганичната и на органичната 
сяра и се подчертават трудностите, които възникват при технологичната 
реализация на процеса. 
 

Biodesulfurization of Bulgarian lou rank coals - problems an  solutions 
 

Milko Iovchev,  Petyo Gadjanov 

 

 A critical assessment of biodesulfurization technology for the treatment of the coals before 
their burning i.e. before SO2 formation is done in the report. The mechanisms of inorganic and organic 
sulfur removal from coals are discussed and the difficulties for the implementation of this process are 
underlined. 

 

Въведение 
 

Както е известно въглищата са един от основните източници на енергия в 
съвременното индустриално общество. При тяхното изгаряне обаче се генерират 
редица газове като CO2, SO2(SO3), NОx и др., чийто ефект върху околната среда е 
добра известен и е обект на непрекъснато изследване с оглед минимизиране на 
неговото негативно въздействие. 

Във връзка с това през последните години в света се реализират различни 
изследователски проекти чрез разработването на които се цели не само намаляване 
на концентрацията на CO2, SO2(SO3), NОx   и останалите вредни компоненти в димните 
газове, но и пълното им елиминиране или чрез трансформиране в използваеми 
стокови продукти или пък чрез безопасно погребване в земята. С други думи особено 
внимание се отделя за развитието на т.нар. чисти технологии за оползотворяване 
на енергията на въглищата (clean coals technologies) елемент, от които е и 
биодесулфуризационната технология. В общия случай тази технология може да се 
дефинира като процес, при който съдържанието на общата сяра във въглищата се 
намалява преди изгарянето им посредством действието на различни микроорганизми. 
Предполага се, че чрез развитието на тази технология може да се прекрати както 
строителството на скъпоструващите инсталации за улавяне на SO2 от димните газове, 
така и процесите на неутрализация на този газ с варовик по време на изгарянето на 
въглищата в пещните камери на парните котли работещи с кипящ слой. 
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     Целта на настоящия доклад е да се оцени критически съвременното състояние на 
биодесулфуризационната технология в света и да се посочат възможностите за 
прилагането й у нас. 
 

Критическа оценка на биодесулфуризационната технология 
 

     Основният проблем, който ограничава развитието на биодесулфуризационната 
технология на въглищата в глобален мащаб е обстоятелството, че тяхната обща сяра 
(в широкия смисъл на това понятие) не е еднозначно дефиниран показател, на който 
би могло да се въздейства с определен тип или комплекс от микроорганизми. Точно 
обратното – общата сяра на въглищата (така както от около един век, се определя по 
познатия метод на Eшка) всъщност се изгражда от различни по състав и биологична 
резистентност химични съединения. Това в общия случай се изразява с уравнението 
 
 St = Sp + Ssul + Sorg + Sel, %,                (1) 

където 

 St  - e съдържанието на общата (тоталната) сяра във въглищата, %; 
 Sp – пиритната (сулфидната) сяра, %; 
 Ssul – сулфатната сяра, %; 

Sorg – органичната сяра, %; 
 Sel – елементната сяра, %. 
 Както личи от у-ние (1) общата сяра може да се раздели на неорганична (Sp, 
Ssul) и органична (Sorg), като се пренебрегне съдържанието на елементната сяра, чието 
количество е минимално. 
 Обсъждането на у-ние (1) показва следното: 
 Неорганичната сяра във въглищата е представена под форма на сулфиди и 
сулфати [1], от които в минералната маса се откриват следните съединения: 

- сулфиди: пирит (FeS2), сфалерит (ZnS), галенит (PbS), арсенопирит  
(FeAsS) и др. 

- сулфати: барит (BaSO4), гипс (CaSО4, 2H2O), анхидрид (CaSO4),  
железни сулфати и др. 

- Основният компонент на неорганичната сяра обаче е пирита, който се 
съдържа  като отделни кристали в общата структура на въглищата [2].  

- Не е такъв случая с органичната сяра, която е представена от следните 
групи съединения [3]: 

- алифатни и ароматни тиоли /меркаптани, тиофеноли/; 
- алифатни и ароматни дисулфиди /дитиоетери/; 
- хетероциклични производни от типа на тиофена /дибензотиофен/ и  

др. 
Това разнообразие на органичните и неорганичните серни съединения  

съдържащи се във въглищата затруднява директното им идентифициране въпреки че 
при последните години е разработена нова аналитична методика на базата на 
плазмена атомна емисионна спектрометрия [4]; Необходимостта от тази 
идентификация обаче е очевидна, тай като различните групи серни съединения 
/неорганични или органични/ се очаква да бъдат и са обект на действие на различни 
бактерии. Това личи от обстоятелството, че в литературата са описани различни 
механизми на действие на биодесулфуризационните процеси протичащи при 
въздействието на бактериите върху неорганичната /пиритната/ и органичната сяра. 
Така например за отстраняването на пиритната сяра от въглищата 
/т.нар.депиритизация/ посредством популярните бактерии от типа Thiobacillus 
terrooxidans /T.f./ са предложени два механизма на действие: директен и индиректен. 
 Директният механизъм на окисляване на пирита може да се проследи от 
следната реакция. 

XIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕМФ'08

17 - 20 септември 2008 г. 
             гр. Созопол



 

     T.ferrooxidans 

 2FeS2 + 7O2 + 2H2O     2FeSO4 + 2H2SO4             (2), 

 

при което пиритът се превръща в лесноразтворим FeSO4 и се отстранява от 
въглищата. 
 По вероятен според [5] е индиректният механизъм, при който се допуска, че 
бактериите (T.ferrooxidans) първоначално окисляват Fe2+ до Fe3+, след което 
биохимичният процес преминава в химически по реакцията 
 

 FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O   15Fe2+ + 16H+ + 2SO4
2-.    (3) 

 

 По-нататък получените Fe2+ отново се окисляват от бактериите T.ferrooxidans до 

Fe3+. 

     T.f. 
 2Fe2+ + 2H+ + 0,5O2   2Fe3+ +H2O.                                      (4) 
  
 Възможно е и друг механизъм на окисление, при който се получава междинно 
елементна сяра както следва 
 

 FeS2 + 2Fe3+  = 3 Fe2+ + 2 S,                    (5) 

 

    T.f. 
 2S + 3O2 + 2H2O    2H2SO4       (6) 
  
и пиритът отново преминава в разтворим FeSO4. 
 
 Лимитиращият фактор на описаните по-горе процеси на депиритазация на 
въглищата е една протичаща паралелно паразитна реакция, при която се образува 
малко разтворимото съединение жарозит  (KFе3 (SO4)2 (OH)6).Той се залепва за 
въглищата, блокира порите, ограничава действието на бактериите и на практика спира 
биодесулфуризационния процес. 
     И все пак ако целта на този процес е отстраняването на пиритната сяра то 
технологичната му реализация изглежда осъществима въпреки, че понастоящем (2008 
г.) не е известно съществуването на такава инсталация в света. Основна пречка за 
това е обстоятелството, че засега механизмът на отделяне на органичната сяра от 
въглищата остава неизяснен, а лабораторните изследвания на различни видове 
бактерии са несполучливи. Всъщност оказва се, че десулфуризиращите бактерии 
консумират не само органичната сяра, но и въглерода, с което се намалява 
калоричността на въглищата и процесът става безсмислен. Независимо от това в 
литературата се откриват данни за изследване на този процес чрез използване на 
моделни съединения /например дибензотиофен – ДВТ/, които структурно наподобяват 
основните компоненти на органичната сяра и при които посредством бактерията 
Rhodococcus  erythropolis се постига окисляването на ДВТ до сулфит. 
     Не е възможно, а и не е необходимо да се коментират изследванията на 
различните други видове бактерии използвани за окисляване на различните форми на 
тиофена (които се използват за тази цел като моделни компонентни на органичната 
сяра). Но е важно да се подчертае, че все още не е известен такъв технологичен 
вариант на биодесулфуризационните процеси за отстраняване на органичната сяра, 
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при който въглеродът в органичната маса да не се консумира, т.е. калоричността на 
въглищата да не се изменя. 
     Независимо от това обаче литературното проучване показва, че има бактерии, 
чието приложение в процеса на депиритизация на въглищата изглежда реално. Във 
връзка с това трябва да бъдат споменати следните видове: 
 Thiobacillus ferrooxidans, които едновременно окисляват, както желязото, така и 
сярата в пирита; 
 Thiobacillus thiooxidans, които окисляват само сярата и 
 Leptospirillum ferrooxidans, които пък окисляват само желязото. 
 Основното, което разграничава тези три типа бактерии са условията, при които 
се демонстрира десулфуризационния им ефект, а именно оптималния рН-интервал и 
температурната им резистентност. 
     Общото, което ги обединява обаче е, че те не са в състояние да реагират с 
органичната сяра, което естествено намалява спектъра им на приложимост в 
биодесулфуризационната технология. В това отношение по-голям ефект се очаква от 
бактериите от вида  Rhodococcus, за които се знае, че разкъсват връзката С-S и 
разграждат, както органичната, така и неорганичната сяра. 
 

Заключение 
 

     От направената в настоящия доклад критическа оценка за състоянието на 
биодесулфуризационната технология в света се вижда, че развитието на тази 
технология е все още на ниво лабораторни изследвания. Постигнати са известни 
резултати главно в усвояването на процеса депиритизация докато успешната 
биодеградация на органичната сяра не е реализирана. Като се има предвид това и ако 
вниманието се насочи към българските лигнитни въглища перспективни могат да 
бъдат само изследванията свързани с депиритизацията на Източномаришките 
въглища, в които съдържанието на пиритна сяра е високо. 
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