
Нашата цел е оползотворяване на RDF гориво за получаване на иновативни нанопорести въглеродни материали, служещи за пречистване на води и въздух. Намаляване на 
вредните емисии в околната среда чрез термохимична обработка на RDF, вместо конвенционалното му изгаряне. 
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RDF - гориво получено от отпадъци,   съставът  му е смес от материали, с по-висока горимост (хартия, нерециклируеми и несъдържащи Cl, F 
пластмаси) в сравнение с компонентите в общия поток отпадъци. RDF гориво  се използва за производство на електроенергия и топлина в 
различни видове съоръжения и циментовата промишленост, в Европа  намира широко приложение, където са налице строги стандарти, 
определени от Директивата за изгаряне на отпадъци (ДИРЕКТИВА 2000/76/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 декември 2000 
година относно изгарянето на отпадъците (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91)). В много страни съществува култура за рециклиране, система за 
събиране и  по-добро пресяване на добре горимите компоненти  за производство на RDF.  У нас трудно могат да бъдат рециклирани поради 
ограничените технологии и налични  съоръжения.  

RDF битумната хидроизолация се наситнява до подходяща за неговата обработка фракция → термоокисление → термична обработка в атмосфера на 
собствени летливи → хидропиролиз при висока температура. 

 

синтез на първичен въглен  (прекурсор) 

Термична обработка в атмосфера на собствени летливи 

1-парогенератор, 2-реактор, 3-пещ, 4-термодвойки, 5-кондензатор, 
 6-приемник, 7- контейнер, 8-газметър 

Технически анализ 

Елементен анализ е проведен на ELEMENTAR  Vario Macro Cube   
за определяне на C, H, N, S.  
 

Нанопорест адсорбент 

Течен продукт Порьозната структура на въглеродните адсорбенти е определена чрез адсорбция на N2 при 77 K като е използвана 
автоматична обемна апаратура Quantachrome NOVA 1200.  

Резултати от адсорбцията на метилоранж (МО) 
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Резултати от адсорбцията на бромтимол блау (БТБ) 

в процеса на работа е получен прекурсор за синтез на нанаопорест адсорбент от 
битумна хидроизолация, който показва добра микропореста структура 
 
добити са течни продукти и газове, които биха могли да служат като по-
екологично гориво в сравнение с RDF 
 
при адсорбцията на метилоранж е получен най-добър резултат при 
концентрация 1 mg/l за период от 10 минути 
 
при бромтимол блау  адсорбцията показа най-добър резултат при  10 mg/l за 60 
минути 
 
произвеждайки адсорбент от RDF матеряли, биха могли значително да се 
намалят вредните емисии, канцерогенните съединения и тежките метали във 
въздуха, също и киселинните дъждове  
 
  

Прекурсор  

Битумна хидроизолация 
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