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ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА
ИЗТОЧНОМАРИШКИТЕ ВЪГЛИЩА СЛЕД БИОДЕСУЛФАРИЗАЦИЯ С ЩАМОВЕ

PSEUDOMONAS

Петьо Гаджанов, Венета Грудева, Стефан Маринов, Милко Йовчев

В доклада се обсъждат данни за изменението на екологичните и технологичните
показатели на Източномаришките въглища след биодесулфуризация с щамове
Pseudomonas (с и без глюкоза). Подчертава се, че след лабораторно третиране на
въглищните проби с тези щамове съдържанието на обща сяра се намалява, ако  това
третиране се прави при 300 С, рН = 6,8 – 6,9 и хранителна среда на Раймонд.

IMPROVEMENT OF ECOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF
MARITZA EAST COALS AFTER BIODESULFURIZATION WITH PSEUDOMONAS

Petyo Gadjanov, Veneta Groudeva, Stephan Marinov, Milko Iovchev

The improvement of ecological and technological qualities of Maritza East coals after biodesulfurization
with Pseudomonas is reported. It is underlined that after laboratory treatment of coals with species of
Pseudomonas some decrease of total sulfur is found out if the treatment is done at 300 С, рН = 6,8 – 6,9 and
in media Reimond.

Въведение

Както е известно, биодесулфуризацията може да се дефинира като процес, при който
съдържанието на общата сяра на въглищата се намалява преди изгарянето им в пещните
камери посредством действието на различните микроорганизми. Този процес е бил и обект
на изследване от много автори, чиито публикации са реферирани в обзорите на Pakamas
Praynenyong [1] и C. Acharya и др. [2]. Това определя и целта на настоящия доклад, в който
се обсъждат измененията на основните екологични (съдържание на обща сяра, %) и
технологични (калоричност, kcal/kg) показатели на Източномаришките въглища след
биодесулфуризация с щамове Pseudomonas.

Описание на експерименталната методика

Методиката използване за извършване на лабораторната биодесулфуризация на
Източномаришките въглища се изразява в следното. Въглищната проба се стрива ръчно и
30 g от получения въглищен прах се поставят в колба от 500 ml. След това към въглищата
се прибавят 200  ml от хранителната среда Раймонд, чийто състав се дава в табл. 1 и
получената суспензия се стерилизира. По-нататък колбата се заразява с 10 % иноколум от
съответната активна бактериална култура и се култивира на шейкър при 300 С в
продължение на 30 дни. След изтичане на този период утайката, т.е. биотретираните
въглища, се промиват и изсушават, след което пробата се анализира за определяне
съдържанието на общата сяра (по Ешка) и нейните компоненти, както и за определяне на
нейната калоричност (на суха маса).

Обсъждането на тази методика показва следното. Въглищната проба в продължение на
около един месец е в интензивен контакт с хранителната среда на Раймонд, (с и без
глюкоза) чийто състав се дава в табл. 1.
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                                                                                                   Таблица 1
Състав на хранителната среда на Раймонд

№ Компоненти Концентрация, g/l
1
2
3
4
5
6
7

NH4Cl
MgSO4.7H20
KH2PO4
Na2HPO4
CaCl2.6H20
Na2CO3
NaCl

2
0,2
2
3
0,01
0,1
5/20

Компоненти Концентрация, ml/l
8
9

MnSO4.5H2O (2% р-р)
FeSO4.7H2O (2% р-р 1% HCl)

1
1

pH = 6,8 – 6,9

Както се вижда от таблицата хранителната среда на Раймонд преди заразяването й с
щама Pseudomonas представлява разреден разтвор на NaCl (NH4Cl) с концентрация
максимално до 2 – 2,2 %, в който се съдържат и кисели фосфати (HPO4

2- и H2PO4). Този
разтвор има неутрална реакция (pH = 6,8 – 6,9).

Очакваният ефект от въздействието на този разтвор върху въглищната проба може да
се оцени въз основа на следното:

а. Не е логично да се очаква, че минералната маса на Източномаришките въглища ще
реагира със средата на Раймонд в процеса на биотретирането. Това е така защото, както е
известна тази маса съдържа предимно железни силикати и алумосиликати, които не се
разтварят в разредени водни разтвори на споменатите вече соли.

б. Не е логично да се очаква, че и органичната маса на въглищата ще претърпи значими
изменения при контакта си със средата на Раймонд. Възможно е все пак да се извлекат част
от хуминовите киселини, но това количество е твърде малко, за да се отрази върху
технологичните показатели на биотретираните въглища.

Не е такъв случая обаче когато хранителната среда на Раймонд се модифицира чрез
прибавяне на глюкоза (1 %). Тогава като се има предвид химическия състав на глюкозата
(C6H12O6) може да се очаква, че ако това съединение се сорбира на повърхността на
въглищните частици това ще повлияе върху калоричността на биотретираните въглища.
Този проблем се обсъжда в следващия текст.

Опитни резултати. Коментар

Извадка от опитните резултати за съдържанието на обща сяра и калоричност (на суха
маса) на пробите получени след биодесулфуризация на Източномаришките въглища с
щамове Pseudomonas е представена графически на фиг. 1 и фиг. 2. Oбсъждането на тези
резултати позволява да се направят следните заключения.

Съдържанието на общата сяра във въглищата (фиг. 1) във всички изследвани проби се
намалява значимо отнесено към началната проба (St = 4,77 %). За отбелязване е, че това
намаление е по-добре изразено в онези проби, в които към хранителната среда на Раймонд
е прибавена глюкоза (17, 18, 21, 23, 25, 26) и много слабо изразено в някои от пробите, в
които няма глюкоза (например 19, 28). На фиг. 1 се наблюдава обаче още един феномен,
който се изразява в следното. Съдържанието на сяра в контролните проби (№ 3 – глюкоза и
Раймонд и № 4  –  само Раймонд)  също се намалява и е от същия порядък както и в
биотретираните въглища. При това положение може да се допусне, че някои от
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компонентите на общата сяра се извличат от въглищата по време на биотретирането. Това
допускане очевидно обезсмисля биотретирането в конкретния случай, но то не може да
бъде окончателно, тъй като се прави въз основа на данните получени само в две проби.

фиг. 1. Изменение на съдържанието на общата сяра на въглищата (St, %)
след биодесулфуризация
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фиг. 2. Изменение на калоричността на въглищата (kcal/kg) след биодесулфуризация
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Калоричността на изследваните въглища (фиг. 2) във всички изследвани проби от тази
серия (Източномаришките въглища), среда на Раймонд (с или без глюкоза) расте без
изключение. Това увеличение е по-добре изразено в пробите (Раймонд + глюкоза, а именно
17, 18, 25 и др.), но подобен ефект се наблюдава дори и в контролните проби (3 и 4). Така, в
тази експериментална серия, се достига до едно явно противоречие, което се изразява в
следното. От една страна съдържанието на общата сяра се намалява (фиг. 1), което би
следвало да намали и калоричността на въглищата. В случая наблюдаваното увеличение
има следното обяснение. Калоричността на контролните проби (3 и 4) е почти една и съща
(около 4200 kcal/kg). Ако тази калоричност се сравни със стойностите отчетени в пробите
съдържащи глюкоза (17, 18, 21, 23, 25) съвсем определено се вижда известно увеличение,
което може да се дължи на обстоятелството, че в биотретираните проби е останало
известно количество глюкоза.

Заключение

Въз основа на получените опитни резултати може да се прецени, че посредством
въздействието на щамове от Pseudomonas в хранителна среда Раймонд (с и без глюкоза) се
постига измеримо намаление на съдържанието на общата сяра във въглищните проби. Това
е съчетано с известно увеличение на измерената калоричност по бомба, което вероятно се
дължи на прибавянето на глюкоза към хранителната среда.
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