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Zeolite 2014: 9-та Международна конференция по находища, свойства  
и приложение на природните зеолити и българското участие в нея

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 75, кн. 1–3, 2014, с. 153–154 
REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 75, part 1–3, 2014, p. 153–154

Zeolite 2014 e поредната, 9-та международна конференция 
от серията научни конференции по находища, свойства и 
приложение на природните зеолити, която се организи-
ра от международната асоциация по природни зеолити 
(INZA). Конференцията се проведе от 8 до 13 юли 2014 г.  
в Белград, Сърбия. Домакини на форума бяха Институтът  
за ядрени технологии и други минерални суровини 
(Сър бия) и Химико-технологическият факултет на Уни-
верситета в Сплит (Хърватия), с подкрепата на Сръбската 
търговска камара. По данни на организаторите в работата 
на конференция на място са взели участие около 120 уче-
ни от 30 страни.

Следвайки различна периодичност, конференциите 
Zeolite вече 38 години събират на едно място учени от 
различни области, собственици и мениджъри на находи-
ща и производители на различни продукти, обединени 
от интересите си към природните зеолити. Първата кон-
ференция e проведена през 1976 г. в гр. Тусон, Аризона 
(САЩ). През годините конференции са провеждани 
в Унгария (1985 г.), Куба (1991 г.), България (1995 г.), 
Италия (1997 г.), Гърция (2002 г.), отново в САЩ (2006 г.) 
и отново в България (2010 г.). 

Научната програма на конференцията беше органи-
зирана в 7 тематични направления: 1) образуване и нахо-
дища на природни зеолити; 2) минералогия на природни 
зеолити; 3) зеолити: термодинамика, йонен обмен и ха-
рактеристика; 4) моделиране на зеолитни повърхности и 
процеси; 5) зеолити: приложение в екологията и контрол 
на радиоактивното замърсяване; 6) зеолити: приложе-
ние в биотехноло гиите, биомедицината, земеделието и 
храненето на домашни животни; 7) зеолити: цимент и 
строи телство. Акцент в научната програма бяха 4 пока-
нени лекции:

Fischer, R.: Natural zeolites – a treasure in zeolite science.
Campbell, L., A. Dyer, N. Pearce, S. Chenery: Application of 

zeolite science to problems in rare earth element research.
Inglezakis, V., A. Zorpas: Natural zeolites in extraterrestrial 

environments and potential implications.
Rivera, A.: Porous materials as host of active products: 

experimental and theoretical studies.

В отделна работна сесия президентът на INZA проф. 
Алесио Лангела запозна делегатите на конференцията с 
някои въпроси, касаещи организацията и дейността на асо-
циацията. Тук резюмираме по-важните от тях:

– Организиране на следващата конференция Zeolite 
2018. От официално постъпилите предложения от Тех-
ническия институт в Измир (Турция) и Люблинския тех-
нически университет в Краков (Полша), с голямо мнозин-
ство участниците в конференцията гласуваха за кандида-
турата на Полша, представена от проф. В. Франус.

– Номинации за нов президент и нови членове на из-
пълнителния комитет на INZA. Съгласно единодушно 
одобрените нови кандидатури към настоящия момент ръ-
ководството на асоциацията има следния състав: прези-
дент – проф. А. Дакович (Сърбия), вицепрезидент – д-р 
А. Годелицас (Гърция), секретар – проф. Д. Биш (САЩ), 
бивш президент – проф. А. Лангела (Италия). В изпълни-
телния комитет, състоящ се от 8 члена, влиза и проф. Огнян 
Петров. Трябва да припомним, че избор на нов секретар се 
наложи поради кончината на проф. Димитър Чернев през 
септември 2012 г. Уважаван учен и талантлив изобретател 
с повече от 60 патента в различни области на техниката, 
той завинаги ще остане в историята на „зеолитознанието“ с 
успехите си в овладяване на слънчевата енергия с помощта 
на природните зеолити. Поклон пред паметта му! 

– Присъждане на учредената през 2006 г. почетна на-
града „Ф. А. мъмптон“ за изключителни постижения при 
изследването на природните зеолити. След д-р Р. Ше пърд 
(САЩ), проф. минато (Япония) и проф. Г. Киров (Бъл га рия) 
тази година с наградата бе удостоен проф. м. де Дженаро  
от Университета в Неапол, Италия. 

Повече подробности за дейността на INZA и членство-
то в нея, за тази и миналите конференции, обща информа-
ция за природните зеолити, нови публикации по темата и 
много друга информация може да се намери на официал-
ния сайт на асоциацията на адрес: http://www.inza.unina.it

Българското участие в работата на конференцията 
започна още през 2013 г. с избора на международния 
научен борд. В него бяха включени проф. О. Петров и  

Работно заседание на конференцията под председателството 
на проф. Д. Биш (САЩ) и доц. Р. Иванова (България)
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д-р Р. Иванова, съответно от Института по минералогия 
и кристалография и Геологическия институт при БАН. В 
конференцията участваха още Я. Цветанова (Институт по 
минералогия и кристалография, БАН), К. Чакалов (Balkan 
Plant Sciences Ltd.) и А. Николов (студент в Университета 
по архитектура, строителство и геодезия).

 
Българските участници изнесоха 3 доклада, предиз-

викали определен интерес и станали повод за интересни 
дискусии:

Сесия 2: Ivanova, R., I. Peytcheva, M. Kadiyski, A. Vlahov, 
N. Vucović: Zeolitization of 2nd Rupelian acid phase 
pyroclastics near Kostino village, Kardzhali district (E. 
Rhodopes, S. Bulgaria).

Сесия 6: Chakalov, K., T. Popova: Effect of zeolite treated 
water on the phytochrome system of plants.

Сесия 7: Lilkov, V., O. Petrov, D. Kovacheva, I. Rostovsky, Y. 
Tzvetanova, P. Savov: Study of the process of carbonation 
of cement with mineral additives during early hydration 
period (minutes) up to 24 hours.

Представени бяха и 8 постерни доклада:
Сесия 3:
Dimitrov, L., O. Petrov, M. Tarassov, V. Petkova: Merlinoite 

synthesis from natural perlite precursor.

Dimowa, L. T., O. Petrov, N. Djourelov, B. Shivachev: 
Structural study of Zn exchanged natural clinoptilolite 
using powder XRD and positron annihilation data.

Djambazov, S., A. Yoleva, O. Petrov, O. Malinov: Structural 
changes of natural zeolite from Kralevo deposit (Bulgaria) 
after thermal treatment.

Petrova, N., V. Petkova, O. Petrov: Kinetics of dehydration of 
K- and Na-cation-exchanged forms of clinoptilolite.

Nikolov, A., I. Rostovsky: Geopolymeric materials based on 
natural zeolites.

Сесия 5: 
Lihareva, N., O. Petrov, Y. Tzvetanova, M. Kadiyski, V.A. 

Nikashina: Use of natural clinoptilolite for sorption of 
strontium from polluted water media.

Nikashina, V., I. Serova, T. Kuzmina, I. Roschina, N. Lihareva, 
O. Petrov, I. Gromyak: Study of Sr2+ sorption kinetics from 
surface drinking water on clinoptilolites from Russian and 
Bulgarian deposits.

Сесия 7: Lilkov, V., O. Petrov, Y. Tzvetanova, P. Savov, V. 
Petkova, N. Petrova: Effect of cyclic “heating-cooling” and 
“freezing-cooling” on the hydration products of cement 
with addition of clinoptilolite and silica fume.
Библиотеката на Геологическия институт притежава 

екземпляр от книжката с разширени резюмета на всички 
представени на конференцията доклади. На разположение 
е и електронен вариант. 
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