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Abstract 
In the laboratory conditions, the foaming ability of waste ashes obtained from the production activity of the thermal 
power plant was studied. Experimentally, there were established the temperature and the foaming conditions of 
the studied raw material without introduce of the special foaming additives. The potential possibilities for 
application of the obtained foam products together with inorganic hydraulic binders in the implementation of 
construction and infrastructure projects are examined. 
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1. Въведение 
 

Съществуващите и ежегодно нарастващи количества отпадъчни продукти от 
различни индустриални дейности представлява съществен екологичен и икономически 
проблем. При депониране на отпадъчните продукти, получени от дейността на 
топлоелектрическите централи, възникват редица технически затруднения, свързани  с 
опазване на околната среда при експлоатацията на изградените депа [1-7]. При 
съхранение на пепелината в неизолирани депа, поради съществуващия директен контакт 
с подпочвени и атмосферни води в съчетание с цикличното въздействие на ветровете, се 
предизвиква неизбежно разпространение и натрупване на отпадъчните продукти в 
прилежащите почвени масиви и водоеми. При покачване на нивото на подпочвените 
води и значителни валежи е възможно извличане на токсични компоненти от 
съхраняваните материали. Временно решение представлява изграждането на 
специализирани депа, оборудвани с подходящи изолиращи приземни настилки, 
хоризонтални и покривни прегради. Друга алтернатива е прилагането на имобилизиране 
на материалите и депониране по стандартен метод [4]. Проведени са изследвания за 
разработване на технология, позволяваща стабилизиране на повърхността на 
съхраняваните продукти в сгуроотвалите към ТЕЦ–овете и ограничаване на прахо-
разпространението [2]. Формираният повърхностен слой с подходяща водоустойчивост 
и якостни показатели възпрепятства процесите на разпрашаване и постепенното 
инфилтриране на повърхностни води в обема на насипите.  
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От последните десетилетия на XX век до момента се наблюдава трайна тенденция 
техногенните промишлени отпадъчни продукти да се разглеждат като суровина с 
възможност за приложение в редица стопански сфери [2]. Това намалява необходимостта 
от изграждане на нови депа и позволява при някои производства да бъде понижена или 
избегната употребата на редица суровини, които могат да бъдат напълно или частично 
заменени с отпадъчни материали.  

Съставът на пепелите от ТЕЦ се обуславя от спецификата на използваната изходна 
суровина, находището за добив и производствените условия на нейното 
оползотворяване. Наличието и количествата на отделните компоненти в суровината 
варира в широки граници [8-10]. Характерно е съдържанието предимно на SiO2 и Al2O3. 
Същевременно в съставите присъстват и други компоненти с по-ниска концентрация: 
Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, TiO2, SO3, неизгорял въглерод и др. Установен е сложен 
минерален състав със смесена аморфно-кристална структура: стъклофаза (аморфен SiO2 
и алумосиликати), мулит, кварц, хематит, магнетит, гипс-анхидрид, фелдшпати, вар, 
слюди, кристобалит, калцит-анкерит, корунд, яросит, анортит и други фази [9].  

Пепелите, получени от топлоелектрически централи, намират приложение при 
производството на керамични изделия: битова керамика, разнообразни продукти от 
строителна керамика (облицовъчни плочи, керемиди, тухли и други) [4].  

При производство на портландцимент пепелите от ТЕЦ се въвеждат като 
компонент от рецептурния състав на получавания клинкер. Пепелите от ТЕЦ са 
приложими при изготвяне на строителни разтвори, производство на бетон и бетонови 
продукти. Въвеждането на ограничени количества пепели подобрява някои от 
технологичните характеристики на изготвените бетонни смеси и повишава 
експлоатационните показатели на готовите изделия (корозионна устойчивост, 
водонепропускливост и други) [4]. Изготвените с участие на пепели бетонни смеси, 
продукти от автоклавен газобетон и различни стоманобетонни изделия намират 
подходящо приложение в промишленото, жилищното, хидротехническото и 
селскостопанско строителство. 

Други сфери на приложение на пепелите представлява съвременното пътно, 
шосейно, подземно и ландшафтно строителство [4]. В областта на пътното строителство 
суровината намира употреба при изграждане на постоянни пътни трасета (част от 
националната пътна мрежа) или временни пътища към строителни и рудодобивни 
обекти. Стандартна възможност за използване на материала е неговата употреба като 
пълнител в хидравлично свързани или асфалтови носещи, покриващи и 
мразопредпазващи слоеве и настилки, както и при изготвяне на изкуствени пепелинови 
продукти, заместващи традиционни материали (чакъла и др.) [2]. Пепелите са 
приложими при стабилизиране на почвени терени (предвидени за пътни маршрути), 
укрепване на рискови речни и крайморски брегови участъци, изграждане на насипи, диги 
и валове [4]. 

Същевременно продължава търсенето на нови възможности и подходящи 
технологични решения за ефективно и рентабилно оползотворяване на пепелите 
получени от дейността на топлоелектрически централи [1-7, 10-14]. 

В настоящата публикация са представени резултатите от проведеното изследване 
на разпенващата способност на пепели от ТЕЦ при термично третиране без въвеждане в 
съставите на допълнителни разпенващи добавки. Разгледани са конкретните 
лабораторни условия, използвани при изследване на изготвените експериментални 
образци. Анализирани са потенциалните възможности за приложение на получените 
пенопродукти и изготвяне на композитни продукти с тяхно участие. Целите на 
настоящето изследването са съобразени със съвременните тенденции за разработване и 
прилагане на технологии за оползотворяване на техногенни отпадъчни суровини. 
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2. Експериментална част 
 

Изготвена е серия експериментални образци чрез използване на стандартно 
оборудване: везна Sartorius А210 Р-0 D1 (FRG), планетарна мелница Fritsch с обем на 
пробата до 250 g (FRG), комплект лабораторни сита, ахатов хаван, преса Alfred J. Amsles 
& Co (UK). Предвиденото термично третиране на подготвените образци е извършено в 
лабораторна програмируема муфелна пещ Netzsch (FRG), снабдена с електронен 
програматор, позволяващ определяне на скоростта на повишаване и понижаване на 
температурните стойности и определяне на времето на необходимите изотермични 
задръжки.  

За изследване е предоставен отпадъчен продукт (пепел, фиг. 1) от производствената 
дейност на „Топлофикация Перник“, ТЕЦ „Република“. Използваните технологични 
процеси (смилане, формоване и др.) за изготвяне на всички експериментални образци са 
идентични. Порция (200 g) от получената суровина е подложена на смилане в 
продължение на 3 h и пресяване през сито със стандартни отвори 0,8 mm. Материалът е 
поставен в ахатов хаван и при непрекъснато разбъркване към него е добавен 3% 
пластифициращ агент (Na2SiO3). След хомогенизация от получения продукт са изготвени 
брикети (с диаметър d=20 mm) чрез използване на метални цилиндрични пресформи и 
прилагане на пресоване при налягане от 5 t чрез хидравлична преса. 
 

 
Фиг. 1. Изходна суровина (пепел от ТЕЦ) преди смилане. 

 
От изготвените идентични експериментални образци са обособени 8 серии, 

състоящи се от по 3 пробни тела. Пробните тела са поставени в корундови тигли, 
наредени на подложки от корундова керамика и поставени в подготвената пещ. Всяка 
група образци е подложена на термична обработка при различни температурни 
стойности съобразно разработения температурен режим: 400оС, 500оС, 600оС, 700оС 
(фиг. 2), 800оС, 900оС (фиг. 2), 1000оС и 1100оС (фиг. 4). При всички случаи е приложена 
скорост на нагряване и охлаждане от 2-3 oC/min и изотермична задръжка в продължение 
на 60 min при зададената крайна температура на термично третиране до 1000оС и 15 min 
при 1100оС. След приключване на приложената термична обработка при предвидените 
максимални температури образците са темперирани при по-ниски температурни 
стойности. Чрез приложения режим на термична обработка експериментално са 
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установени необходимите ориентировъчни технологични условия за получаване на 
пенопродукти без въвеждане на разпенващи добавки.  

При проведените изследвания са използвани сканиращ електронен микроскоп SEM 
Philips 525 U с аналитична система EDAX 9900 и автоматичен прахов рентгенов 
дифрактометър Bruker D8 Advance с Cu K-alpha лъчение и регистрация от твърдотелен 
детектор CynxEye.  
 
3. Резултати и дискусия 
 

Използваната изходна суровина (пепели от ТЕЦ) за изготвяне на образците 
представлява аморфно-кристален полифазен техногенен отпадъчен продукт с наличие на 
редица фази: стъклофаза, Al6Si2O8, -SiO2, CaAl2Si2O8, Fe3O4, -Fe2O3 и други фази. 
Микроморфологията на суровината се характеризира с доминиращото присъствие на 
обособени стъклокристални формации и глобуларни агрегати (с преобладаващи размери 
от 1 до 12 µm), формирани предимно от аморфна фаза с присъствие в техния обем на 
различни кристални агрегати. Съвместно с разгледаните структури в суровината 
присъстват и различни аморфни сферични агрегати с диаметър до около 48 µm. 

Настоящето изследване е проведено след извършено проучване на съществуващи 
възможности за оползотворяване на пепели от ТЕЦ [1-7,10-14]. При определяне на 
експерименталните условия на настоящото изследване и потенциалните възможности за 
приложение на продуктите е приложен съществуващият опит в областта на технологиите 
за получаване на пенопродукти [15-19] от отпадъчни стъклени суровини и изготвяне на 
цимент, съдържащи композитни материали [14,20,21]. Проведени са предварителни 
лабораторни изследвания чрез прилагане на термична обработка в температурния 
интервал 400-1100оС (табл. 1).  

Таблица 1. Характеристики на приложения режим на термична обработка. 

№ 

Скорост 
на 

нагряване 

Максимална 
температура 

Изотермична 
задръжка 

Цвят Плътност 

oC/min oC min  g/cm3 

1 - 25oC, преди термична 
обработка  

- 
Светло 
кафяв 

2,234 

2 2-3 400 60 
Светло 
кафяв 

1,295 

3 2-3 500 60 
Светло 
кафяв 

1,322 

4 2-3 600 60 
Светло 
кафяв 

1,338 

5 2-3 700 60 
Светло 
кафяв 

1,300 

6 2-3 800 60 Кафяв 1,388 
7 2-3 900 60 Кафяв 1,679 
8 2-3 1000 60 Тъмно кафяв 1,600 
9 2-3 1100 15 Тъмно кафяв 0,600 

 
При прилагане на предвидения режим на термично третиране се осъществяват 

поредица структурни изменения в изходната суровина и процеси на спичане (до 
определени температурни стойности), обусловени от фазовия състав, технологичния 
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подход за изготвяне на опитните образци и конкретния температурен интервал. При 
температура 1100оС е наблюдавано видимо нарастване на обема и разпенване на 
експерименталните образци. Поради динамично протичащият процес на разпенване при 
1100оС е приложена по-кратка изотермична задръжка от 15 min, за да бъде съхранена 
образуваната пеноструктура (фиг. 4). За разпенените образци е определена средна 
стойност на плътност 0,6 g/cm3. Получените разпенени продукти представляват 
полифазни материали с присъствие на алумосиликати (предимно мулит Al6Si2O8) и други 
кристални фази.  

Същевременно визуално е установено, че с нарастване на максималната 
температура на термично третиране при отделните серии образци се осъществява 
постепенно изменение на цвета на пробните тела от светло кафяв (до около 700оС) до 
тъмно кафяв при температурни стойности от 1000 и 1100оС.  

Получените лабораторни данни определят насоките за допълнително 
оптимизиране на експериментално установения ориентировъчен режим на термична 
обработка и постигане на по-рентабилни технологични условия. Основната 
технологична задача представлява получаване на пенопродукти (от изследваната 
суровина) с ниска обемна маса при по-ниски температурни стойности. За намиране на 
подходящо технологично решение е необходимо провеждането на поредица 
допълнителни изследвания и анализи: разработване на номинални рецептурни състави 
на база пепели от ТЕЦ и технологични добавки, изследване на процесите на 
пенообразуване и порообразуване, установяване на зависимостта на обемната плътност 
от температурата и времето на разпенване, определяне интервала на пенообразуване, 
изследване ефекта от въвеждането на подходящи разпенващи агенти (глицерин, активни 
сажди, CaCO3 и други), определяне оптималните скорости на нагряване и охлаждане, 
разработване на подходящи термични режими за получаване на пенопродукти с различна 
плътност, определяне на оптималните размери на изходните образци (пелетите). При 
наличие на необходимия обем от експериментални данни е възможно създаването на 
подробна технологична схема за изготвяне на пенопродукти с подходящи 
характеристики съобразени с тяхното потенциално приложение. 
  

Фиг. 2. Експериментален образец 
подложен на термична обработка 

при 700oC. 

Фиг. 3. Експериментален образец 
подложен на термична обработка 

при 900oC. 
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Фиг. 4. Разрез на разпенени при 1100oC експериментални образци. 

 
Съществуващият значителен производствен опит в областта на получаване [14] и 

експлоатацията на леки дисперсно-армирани конструктивни бетони е предпоставка за 
постигане на по-адекватни и рентабилни технологични решения и създаване на 
конкурентни продукти. При разработване на рецептурни състави на леки бетони 
изготвеният пенопродукт (получен на база пепели от ТЕЦ) представлява подходяща 
алтернатива като компонент заместващ употребата на някои стандартни леки ЕДМ. 
Поради липса на производство в страната на керамзид [14] и необходимост от неговия 
внос разработеният пеноматериал под формата на различни фракции гранули позволява 
проектиране на състави леки бетони с конкурентна цена и базирани предимно на 
достъпни суровини с произход България. Предложен е рецептурен състав за получаване 
на дисперсно-армиран композитен материал: портландцимент СЕМ I 52,5 R, фракции 
пеногранули (с различен зърнометричен състав) получени от тецова пелел, речен пясък, 
водоредуцираща добавка, въздуховъвличащ агент и армиращи фибри (базалтови, 
стъклени или стоманени влакна от нисковъглеродна стомана). Характеристиките на 
изходните суровини и технологията за получаване на материала осигуряват възможност 
за изготвяне на водоустойчиви, незапалими, негорими и екологични продукти с 
продължителен срок на експлоатация. Разработеният композит е потенциално приложим 
при реализиране на инфраструктурни пътностроителни дейности и изготвяне на панели 
и блокчета за изграждане на шумозащитни бариери около транспортни трасета и крупни 
индустриални обекти и райони. 
 
4. Изводи 
 

Поради нарастващият интерес за разработване на подходящи технологични 
решения за оползотворяване на отпадъчни суровини е изследвана разпенващата 
способност на пепели от ТЕЦ без въвеждане разпенващи агенти и са разгледани 
възможностите за разработване на актуален продукт на база на съществуващия опит. При 
приложения режим на термична обработка е регистрирано разпенване на 
експерименталните образци при 1100oC. Установена е средна стойност на плътност 0,6 
g/cm3. 
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Въз основа на установените експериментални данни и след провеждане на 
допълнителни изследвания е възможно разработване на оптимална технологична схема 
за получаване на пенопродукти и изготвяне с тяхно участие на композитни материали на 
база неорганични хидравличносвързващи вещества и добавки. Предложен е рецептурен 
състав за дисперсно армиран цимент, съдържащ композитен материал със съдържание 
на пенопродукти получени от тецова пепел. 

Материалът е потенциално приложим при изпълнение на пътностроителни 
дейности и при изготвяне на панели за изграждане на шумозащитни прегради около 
железопътни, шосейни и магистрални трасета (за понижаване нивата на транспортния 
шум) и развити промишлени зони. 
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