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Глава 1. Увод. 

 
Натриевите и калиевите соли на мастни киселини (често наричани „сапуни”) са 

широко изследвани в литературата (Goddard et al., 1967; Hasmony, 1992; Daillant, 1991; 

Gericke & Hühnerfuss, 1993, 1994; Gericke & Mendelsohn, 1996; Simon-Kutscher et al., 

1996; Coltharp & Franses, 1996; Chang et al., 1996; Wen et al., 1998, 2000; Wen & Franses, 

2000; Tippmann-Krayer & Mohwald, 1991; Wantke et al., 1998; Gilman et al., 2004; Fang et 

al., 1996; Albrecht et al., 1999; Danov et al., 2006; Kralchevsky et al., 2007; Petrov et al., 

1999, Kanicky et al., 2000, Kanicky & Shah, 2003) поради своите необичайни 

повърхностни свойства и редица приложения (вкл. в почистващи и козметични 

препарати).  

В процеса на изследванията си учените са установили, че повърхностните 

свойства на разтворите на сапуни силно зависят от дължината на въглеводородната 

верига на мастната киселина, концентрацията на мастната киселина, pH на разтворите, 

температурата и присъствието на електролит (Goddard et al., 1967; Hasmony, 1992; 

Daillant, 1991; Gericke & Hühnerfuss, 1993, 1994; Gericke & Mendelsohn, 1996; Simon-

Kutscher et al., 1996; Coltharp & Franses, 1996; Chang et al., 1996; Wen et al., 1998, 2000; 

Wen & Franses, 2000; Tippmann-Krayer & Mohwald, 1991; Wantke et al., 1998; Gilman et 

al., 2004; Fang et al., 1996; Albrecht et al., 1999; Danov et al., 2006; Kralchevsky et al., 

2007; Petrov et al., 1999, Kanicky et al., 2000, Kanicky & Shah, 2003).  

Измервания чрез IRRAS (Wen et al., 2000) показват, че адсорбционният слой на 

водни разтвори на натриев миристат е съставен главно от протонирани молекули на 

мастни киселини при pH = 3, докато при pH = 12 основната съставна част на 

адсорбционния слой са анионите на миристиновата киселина. Въпреки направените 

изследвания все още остава неясно защо измереното повърхностно напрежение е 

високо при ниско pH, където се очаква протонираните молекули на мастната киселина 

да изграждат плътен адсорбционен слой (Wen et al., 2000).  

Освен със специфичните си повърхностни свойства, разтворите на мастни 

киселини се характеризират и с осъществяването на сложни равновесия между 

йонизираните и неутрални сапуни в обема на разтвора (Kralchevsky et al., 2007). Тези 

автори са развили теоретичен модел за определяне състава на агрегати (мицели и 

преципитати), образувани в разтвори на мастни киселини и техните натриеви соли, чрез 

използване на данни за експерименталната зависимост на pH от концентрацията на 

ПАВ. Измерени са изотермите на повърхностното напрежение на натриев додеканоат 

(лаурат) и натриев тетрадеканоат (миристат) и е определено, че повърхностното 

напрежение е ниско (≈23 mN/m) само при условия, при които в обема се образува 1:1 

кисел сапун. Последният резултат предполага, че вероятно е необходимо образуването 
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на смесен адсорбционен слой на кисел сапун, за да се достигне толкова ниско 

повърхностно напрежение (Kralchevsky et al., 2007).  

От друга страна едновременното присъствие на мастни киселини и техните соли 

в разтворите на тези системи води до тяхната ограничена разтворимост във вода, 

особено при ниско pH, което е основен проблем в редица приложения. Например, 

сапуните стабилизират пени само при сравнително високо pH, в близост до pKa на 

съответната киселина, където последната е частично разтворима във вода (Kanicky et 

al., 2000; Kanicky & Shah, 2003).  

От практическа гледна точка в много случаи високото pH е нежелано поради 

добре известните поражения, които предизвиква по кожата в случая на продукти за 

лична хигиена (Shukuwa et al., 1997; Ananthapadmanabhan et al., 2009). Една от 

възможностите за използването на мастни киселини при ниско pH е те да се 

солюбилизират в мицели на други ПАВ (Golemanov et al., 2008а; Denkov et al., 2009, 

Golemanov et al., 2008б; Tzocheva et al., 2012). От литературата е известно (Golemanov et 

al., 2008а; Denkov et al., 2009), че сместа от ПАВ, съдържаща анионния (SLES) и 

цвитерйонния (CAPB) може да солюбилизира миристинова и/или лауринова киселина. 

В тези изследвания, при които е използвана постоянна концентрация на всички 

компоненти, е показано, че разтворите, съдържащи дълговерижни мастни киселини (с 

12 и 14 въглеродни атома) имат много висок повърхностен модул, който има влияние 

върху реологичните свойства на пените, изтичането на течност от пяната и 

Оствалдовото зреене на мехурчетата в пени, получени от тези разтвори. Възможността 

да се променя повърхностният модул на разтвора на SLES+CAPB чрез добавянето на 

лауринова или миристинова киселина е било използвано в няколко изследвания, за да 

покаже важната роля на повърхностния модул върху редица явления, относно 

мехурчета и/или пени (Golemanov et al., 2008б; Tcholakova et al., 2011; Dorbolo et al., 

2010; Adami et al., 2011; Biance et al., 2011; Dollet, 2010; Christov et al., 2006).  

От няколко изследователски групи (Golemanov et al., 2008a, б; Denkov et al., 

2009; Dorbolo et al., 2010; Adami et al., 2011; Biance et al., 2011; Dollet, 2010; Emile et al., 

2009; Biance et al., 2009) е показано, че тройните смеси на SLES + CAPB + FAc са 

особено подходящи за системни изследвания на връзката между повърхностните и 

пенните свойства на разтвори, поради това че може да се променя повърхностния 

модул на разтворите в широк интервал (между 3 и 400 mN/m) като се избягват 

недостатъците от употребата на разтвори на чисти мастни киселини (обемна 

преципитация, постепенна промяна на свойствата на разтворите поради абсорбция на 

CO2, понижено пенообразуване при ниски и високи pH и т.н). 

В скорошни изследвания на Kanicky et al., 2000, 2003 е показано, че при 

оптимално pH (близо до pKa на съответната мастна киселина), което зависи от 

дължината на въглеводородната верига, се наблюдава максимум в повърхностния 
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вискозитет, пенливостта и пенната стабилност. За миристинова киселина pKa е ≈ 9.5 и 

като следствие при ниски pH разтворите й имат много ниска пенливост, Kanicky et al., 

2003. Показано е също, че при pH ≈ pKa, разтворите на алкилкарбоксилати се 

характеризират с много висока повърхностна еластичност (Denkov et al., 2005), което 

съществено повлиява динамичните свойства на пените, като например триенето вътре в 

пяна (Denkov et al., 2005), триенето пяна/стена (Denkov et al., 2005, 2006) и разбиването 

на мехурчета в пяна, подложена на срязваща деформация (Golemanov et al. 2008б). 

Известно е, че при ниско pH ≈ 6 добавянето на мастни киселини като ко-сърфактант 

към смес на SLES и CAPB (описани в Глава 2), води до значително нарастване на 

повърхностния дилатационен модул на смесените разтвори, Golemanov et al., 2008а. 

Показано е, че високият повърхностен модул (ВПМ) повлиява съществено 

динамичните свойства на пяната, получена от такава тройна смес, включително 

реологичните свойства (Golemanov et al., 2008а; Denkov et al., 2009), скоростта и 

механизмът на изтъняване на пенните филми (Golemanov et al., 2008а; Denkov et al., 

2009) и скоростта на Оствалдово зреене.  

 

1.12. Цел и структура на дисертацията. 

Основната цел на изследванията, представени в настоящата дисертация, е да се 

изясни възможността за контролиране на динамичните свойства на пени чрез 

използване на подходящи ко-сърфактанти.  

Под ко-сърфактанти ще разбираме повърхностно-активни вещества, които са в 

сравнително ниска концентрация в сравнение с основния ПАВ в системата. В 

проведените от нас изследвания основните сърфактанти са анионното ПАВ натриев 

додецил етер сулфат, SLES и цвитерйонното – кокоамидопропил бетаин, CAPB. Като 

ко-сърфактанти сме използвали мастни киселини с различна дължина на 

въглеводородната опашка от 8 до 16 въглеродни атома. В част от изследванията към 

основните ПАВ сме добавяли други ПАВ (катионни, нейонни и аниони) в 10-пъти по-

ниска концентрация от основните и тях също ще наричаме ко-сърфактанти.  

Динамичните свойства, които сме изследвали са (1) Пенообразуване; (2) 

Реологични свойства на пени и (3) Оствалдово зреене. За охарактеризиране на 

Оствалдовото зреене разработихме нов теоретичен модел, който е представен в Глава 5 

от дисертацията заедно с получените експериментални данни.  

За изясняване на механизма посредством, който използваните ко-сърфактанти 

влияят върху изследваните динамични процеси сме охарактеризирали повърхностните 

свойства на използваните разтвори както по отношение на скоростта на адсорбция чрез 

измерване на динамично повърхностно напрежение, характеристиките на равновесните 

адсорбционни слоеве чрез измерване на равновесно повърхностно напрежение, 

реологичното поведение на получените адсорбционни слоеве чрез осцилираща висяща 
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капка, както и поведението на тънките течни филми чрез микроскопски наблюдения в 

капилярна клетка на Шелудко-Ексерова.  

 

Дисертацията е структурирана по следния начин: 

В Глава 2 са описани използваните материали и експериментални техники за 

изследване на ефектите описани в дисертацията. 

В Глава 3 са представени резултатите от изследване влиянието на дължината на 

въглеводородната опашка на мастна киселина, концентрацията на киселина, наличието 

на глицерол в разтворите и тяхното pH върху реологичните и повърхностни свойства на 

смесени разтвори на SLES+CAPB+мастна киселина.  

В Глава 4 са представени резултатите от изследване влиянието на гореописаните 

фактори върху процеса на пенообразуване и качеството на получените пени чрез 

определяне на среден размер на мехурчетата, обем на пяната, обемна част на въздуха, 

време за пенообразуване както и реологичните свойства на пени, получени от смеси на 

нискомолекулни ПАВ и мастни киселини.  

В Глава 5 са представени резултатите от изследване влиянието на дълговерижни 

мастни киселини като ко-сърфактант към смес на SLES+CAPB върху стабилността на 

пени спрямо процесът на Оствалдово зреене. Разработен е теоретичен модел, който 

описва промяната на средния размер на мехурчета в концентрирани пени в резултат на 

Оствалдово зреене. И чрез използване на модела са определени пропускливостите на 

адсорбционни слоеве в присъствие и отсъствие на ко-сърфактант.  

Основните резултати и заключения са сумирани накрая на всяка глава, а 

основните научни приноси са представени в края на дисертацията. 

 

 Глава 2. Използвани материали и методи  

 
2.1. Материали. Като основни повърхностно-активни вещества използвахме: 

натриев додецил-оксиетилен-сулфат, обозначаван като SLES (продукт на Stepan Co., IL, 

USA; търговско название STEOL CS-170) с молекулна маса 332.4 g/mol и 

кокоамидопропил бетаин - CAPB (продукт на Goldschmidt, Essen, Germany; търговско 

название Tego Betaine F50) с молекулна маса 356 g/mol.  

За изследване на влиянието на мастни киселини, които променят 

повърхностните свойства на разтворите и количеството образувана пяна, използвахме 

наситени мастни киселини с дължина на хидрофобната опашка между 8 и 18 

въглеродни атома - Октанова киселина (C8Ac), Деканова киселина (C10Ac), 

Додеканова киселина (C12Ac), Тетрадеканова киселина (C14Ac), Хексадеканова 
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киселина (C16Ac) и Октадеканова киселина (C18Ac). Всички химикали са използвани 

без допълнително пречистване, както са получени от производителя.  

Първоначално приготвяхме изходен разтвор на SLES и CAPB (означен като BS в 

текста) в тегловно отношение 2:1 с обща концентрация на ПАВ в разтвора 10 wt % (6.6 

wt % SLES + 3.4 wt % CAPB).  

В концентрата на SLES+CAPB (10 wt %), разтваряхме добавката с определена 

концентрация до 3 wt % (обозначена в съответната глава от дисертацията), при умерено 

разбъркване и нагряване (където е необходимо) до получаването на бистър разтвор. С 

увеличаване броя на въглеродните атоми във въглеводородната верига на помощните 

ПАВ, повишавахме и температурата, при която приготвяхме разтворите, виж 

дисертацията.  

За провеждане на експериментите концентрираните разтвори разреждахме в 

тегловно отношение 1:19 с дейонизирана вода. Така в работните разтвори 

концентрацията на базовата система (BS) е 0.5 wt % в отношение 2:1, а тази на мастната 

киселина достига до 0.15 wt %. При всички изследвани системи pH на получените 

разтвори е около 6.5. В частта с изследване влиянието на pH добавяхме малки 

количества от разтвори на 0.1 M NaOH или 0.1 M HCl, приготвени от NaOH с чистота ≥ 

95% (продукт на Sigma–Aldrich) и HCl (32%, продукт на Sigma–Aldrich) до получаване 

на желаната стойност на pH на разтворите. Същевременно влиянието на вискозитета на 

водната фаза изследвахме като част от крайните разтвори приготвяхме чрез разреждане 

с предварително получен 40 wt % разтвор на Глицерол, а не с дейонизирана вода. Така 

приготвените разредени разтвори използвахме за провеждане на експериментите, 

описани в следващите глави от дисертацията.  

 

2.3. Експериментални методи за охарактеризиране на повърхностни 

свойства на разредените разтвори. 

Динамичното повърхностно напрежение на експерименталните разтвори 

измервахме по метода на максималното налягане в мехурче като използвахме 

стандартен апарат BP2 (Krüss GmbH, Hamburg, Germany). Повърхностният модул на 

разширение, GD, на изследваните разтвори измервахме по метода на осцилиращата 

капка на апарат DSA10, снабден с ODM/EDM module (Krüess, Germany).  

Пенливостта на разтворите охарактеризирахме по метода на Барч, със специално 

конструиран автоматичен клатачен тест. При този експеримент поставяхме 10 ml от 

пенния разтвор в стъклен цилиндър с обем 130 ml, който разклащахме десет 

последователни пъти с период 1.2 секунди на автоматичния клатачен тест, след което 

отчитахме началния обем, V0, на формираната пяна. Експериментите провеждахме при 

температура от 20оС. 
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Разпределението на мехурчетата по размери определяхме с методика, 

разработена от Garrett et al., 1993.  

За определяне на реологичните характеристики приготвяхме пени чрез 

спринцовка и реологичните им свойства определяхме посредством ротационен 

реометър Gemini (Malvern Instuments, UK), в геометрия паралелни пластини, при 

температура 20ºC. При охарактеризиране на реологичните свойства на пените 

провеждахме два типа експерименти, изследващи: триенето вътре в пяна и триенето 

между пяна и гладка стена.  

За определяне на скоростта на Оствалдово зреене в пени образувахме пяна, 

която поставяхме в петри с височина 3 mm. Наблюдението на промяната на размера на 

мехурчетата в пяната провеждахме като снимахме дадена група от мехурчета (около 

150-200 на брой в началото на измерването) през определени интервали от време. От 

снимките определяхме как се мени средния размер на мехурчетата като функция на 

времето, R32(t), което ни позволи да получим информация за скоростта на Оствалдово 

зреене.  

 
Глава 3. Влияние на мастните киселини върху повърхностните и 

реологични свойства на разтворите на SLES+CAPB.  

 
Експериментите, описани в тази глава от дисертацията имат за цел да изяснят 

какво е влиянието на (1) дължината на въглеводородната опашка (между C8 и C18); (2) 

концентрацията на мастната киселина (между 0.005 и 2 mM); (3) pH на разтвора (между 

3 и 11) и (4) присъствието на глицерол в разтвора (0 и 40 wt %) върху реологичните и 

повърхностни свойства на смесени разтвори на SLES+CAPB+мастна киселина.  
 

3.1. Реологични свойства на концентрирани разтвори на BS. 

В процеса на приготвяне на концентрираните разтвори забелязахме, че при 

добавяне на C8Ac и C10Ac към базовата система (SLES+CAPB), вискозитетът на 

смесените разтвори съществено се повишава и пробите желират. За да 

охарактеризираме виско-еластичните свойства на тези концентрирани разтвори, 

проведохме експерименти с ротационен реометър, с помощта на който измерихме 

зависимостта на вискозното напрежение от скоростта на деформация. 

Наблюдавахме, че при най-ниската концентрация на октанова киселина (0.1 wt 

% или 6.9 mM) в разтвор на BS, вискозитетът на системата практически не се повлиява 

от скоростта на деформация (нютоново поведение). При по-високите концентрации (0.3 

и 0.5 wt %, 20.8 mM и 34.7 mM, съответно), привидният вискозитет остава постоянен 

при ниски стойности на  , след което започва да се понижава монотонно с последващо 
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увеличаване на скоростта на деформация (индикация за не-нютоново поведение). 

Намалението на вискозитета на мицеларните разтвори при деформация на прехлъзване 

по-голяма от дадена критична C  
е обяснено в литературата (Raghavan et al., 2002; 

Acharya & Kunieda, 2003; Aramaki et al., 2012; Kern et al., 1992; Khatory et al., 1993; 

Shrestha et al., 2011; Turner & Cates, 1991; Granek, 1994; Spenley et al., 1993) с 

подреждането на нишковидните мицели по посока на течението, когато скоростта на 

деформация е по-голяма от характерното време за възстановяване на равновесната 

омрежена структура в мицеларните разтвори (Shrestha et al., 2011). 

За да сравним всички изследвани от нас системи, определихме привидния 

вискозитет при нулева деформация, 0 , и го представихме като функция на 

концентрацията на киселината (виж Фигура 3.2). Трябва да споменем, че не са правени 

експерименти с разтвори, при които се наблюдава фазово разделяне, затова и част от 

кривите не са пълни. 

При системите с добавени C8Ac и C10Ac, η0 нараства почти експоненциално с 

увеличаване на концентрацията на добавената киселина и минава през максимум при 

стойност CFAc = 1 wt %, с максимална стойност 55 Pa.s за октанова киселина и 5 Pa.s за 

деканова киселина. Стойностите за вискозитета на тези системи са с около 3-4 порядъка 

по-високи от вискозитета на чистата BS система (6.6 mPa.s). За додеканова киселина 

максималната стойност на вискозитета е измерена при CFAc = 1.5 wt % или 74.9 mM (≈ 1 

Pa.s). Приготвяни са и по-концентрирани разтвори с добавена C12Ac, но увеличаването 

на концентрацията на киселината води до образуването на преципитати в разтворите. 

При добавянето на тетрадеканова киселина, вискозитетът на BS система се повишава 

до около 3 пъти (16 mPa.s).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.2. Привиден вискозитет при нулева деформация, η0, като функция на концентрацията 

на добавената мастна киселина, CFAc за разтвори от 10 wt % BS + C8Ac (сини квадрати), + 

C10Ac (червени кръгчета), + C12Ac (зелени триъгълници) и + C14Ac (розови ромбове). 
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3.2. Динамично повърхностно напрежение. 

В този раздел са описани резултатите за влиянието на концентрацията на 

мастната киселина и дължината на нейната въглеводородна опашка върху динамичното 

повърхностно напрежение, измерено посредством метода на максимално налягане в 

мехурче (MBPM). Времевата скала на този експеримент е много кратка до  1 s, поради 

което получените експериментални резултати имат съществено значение за 

поведението на изследваните системи при пенообразуване.  

От кривите (t) определихме характерното време за адсорбция (Christov et al., 

2006), което използвахме, за да изразим количествено влиянието на мастните киселини 

върху скоростта на адсорбция на ПАВ (виж Фигура 3.5). От показаните резултати се 

вижда, че характерното време за адсорбция за BS разтвор с добавена 5.2 mM октанова 

киселина (C8Ac) намалява от 3.3 ms до 0.3 ms, а ако към същата система добавим 

деканова киселина (C10Ac) - намалява още повече. От друга страна, дълговерижните 

мастни киселини не повлияват съществено характерното време, което е индикация, че 

преимуществено се адсорбират основните ПАВ в системата (SLES и CAPB), след което 

и киселините. Междинно поведение се наблюдава за C12Ac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.5. Характерно време за адсорбция, определено от кривите (t) за най-добре 
съответстващите се експериментални резултати за уравнение (3.3), като функция на 
концентрацията на добавената мастна киселина, CFAc в сместа. Всички разтвори съдържат 15 
mM BS. 

 

3.3. Равновесно повърхностно напрежение. 

В този раздел от дисертацията представяме експерименталните данни за 

зависимостите на повърхностното напрежение, измерено с пластинка на Вилхелми, от 

концентрацията на C14Ac в смесените разтвори на BS+C14Ac при pH = 6, дължината на 
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въглеводородната опашка, pH за BS+C14Ac, pH и наличието на глицерол за системите 

BS+C12Ac; BS+C16Ac и BS+C12Ac+C14Ac.  

Трябва да отбележим, че времевата скала на измерването с пластинка на 

Вилхелми е от 1 до 900 s, което е много по-дълго от времевата скала на измерванията, 

проведени с метода на максимално налягане с мехурче, поради което двата метода 

носят информация за структурата на адсорбционните слоеве при динамични (MBPM) и 

статични (пластинка на Вилхелми) условия.  

Зависимостта на равновесното повърхностно напрежение на разтвора на 

BS+C14Ac като функция на концентрацията на киселина в тройната смес е представено 

на Фигура 3.7. Вижда се, че σ за BS+C14Ac при концентрация CC14Ac ≤ 0.055 mM е 

много близко до равновесното повърхностно напрежение за разтвор на BS ≈ 28.3 ± 0.4 

mN/m. По-нататъшно повишаване на концентрацията води до значително понижаване 

на равновесното повърхностно напрежение до 22 mN/m при CC14Ac = 1 mM, като при по-

високи концентрации остава близко до горната стойност. Както е показано на Фигура 

3.7, повърхностното напрежение на разтвор на BS+C14Ac намалява линейно като 

логаритъм от концентрацията на C14Ac в границите между 0.055 mM и 1 mM. 

Наклонът на тази зависимост е dσ/dlnCC14Ac ≈ −2.4 mN/m, но той не може да бъде 

свързан директно с адсорбцията на молекули C14Ac, поради присъствието на 

основните ПАВ - SLES и CAPB, в адсорбционния слой (виж раздел 3.5 за дискусия на 

резултатите).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.7. Равновесно повърхностно напрежение като функция на концентрацията на C14Ac 
в сместа. Експериментите са проведени при 20 C.  

 

Подобни експерименти проведохме и с другите изследвани мастни киселини с 

дължина на въглеводородната опашка между C8 и C18. Получените експериментални 

резултати за равновесното повърхностно напрежение са представени на Фигура 3.8. С 

черна пунктирана линия е показана стойността на повърхностното напрежение за BS 
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система ( 28.3 0.4eq    mN/m). Вижда, че всички мастни киселини успяват да понижат 

равновесното повърхностно напрежение на разтворите под 28.3 mN/m. Съществено 

понижение се наблюдава при добавянето на додеканова, тетрадеканова и хексадеканова 

киселина. Тези мастни киселини успяват да понижат eq до 22 ± 0.2 mN/m, което е 

типична стойност за границата въглеводород/въздух (Israelachvili, 2011). 

Концентрацията, необходима за достигането на тази ниска стойност на eq, е 1 mM  за 

C14Ac, 1.5 mM за C16Ac и 7.5 mM за C12Ac. По-високата концентрация, необходима за 

C12Ac да достигне ниските стойности на eq се дължи на по-голямата й разтворимост в 

мицелите на ПАВ, както е обяснено в раздел 3.1 на дисертацията. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.8. Равновесно повърхностно напрежение като функция на концентрацията на 
добавената мастна киселина, за киселини с различна дължина на въглеводородната верига, 
както е описано на фигурата. Всички експерименти са правени при фиксирана концентрация на 
ПАВ, 15 mM SLES+CAPB в отношение 2:1, при T = 20 C. 

 

Минималната стойност на eq, която се наблюдава при добавянето на 

късоверижни мастни киселини, е 23.6 mN/m за разтвор на 15 mM BS + 10 mM C10Ac и 

24.6 mN/m за разтвор на 15 mM BS + 10 mM C8Ac. Като цяло повърхностното 

напрежение за системи с добавени късоверижни мастни киселини е по-високо, което е 

индикация за по-лошото опаковане на молекулите на тези киселини в равновесния 

адсорбционен слой. 

Изследвахме ефектът от pH при две фиксирани концентрации на 

тетрадекановата киселина в смесите 15 mM BS + 0.88 mM C14Ac и 15 mM BS + 2.2 mM 

C14Ac. На Фигура 3.10Б е направено сравнение на повърхностното напрежение след 

900 s, при две концентрации на C14Ac за различните стойности на pH. Вижда се, че при 

CC14Ac = 2.2 mM, равновесното повърхностно напрежение почти не се променя в 

интервала от стойности на pH между 3 и 8, започва да нараства при pH = 9 и достига 

стойността за BS (без C14Ac) при pH = 11. Подобно поведение се наблюдава и при по-
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ниската концентрация на C14Ac, CC14Ac = 0.88 mM. В последния случай σ започва да 

нараства при pH = 8. Тази зависимост на σ от pH най-вероятно е свързана с 

йонизирането на молекулите на тетрадекановата киселина и невъзможността да 

образуват кондензирана фаза на повърхността при по-високите pH на разтвора.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 3.10. (A) Кинетика на намаляване на повърхностното напрежение за 15 mM BS + 0.88 
mM C14Ac при различно pH както е означено на фигурата и (B) Повърхностно напрежение като 
функция на pH за 15 mM BS (червени кръгове); 15 mM BS+0.88 mM C14Ac (залени 
триъгълници) и 15 mM BS + 2.2 mM C14Ac (сини квадрати).  

 

3.4. Повърхностни реологични свойства. 

Резултатите за повърхностния дилатационен модул на смесените разтвори като 

функция на концентрацията на C14Ac са показани на Фигура 3.12 при 0.8 % амплитуда 

на повърхностните осцилации. От Фигура 3.12Б се вижда, че повърхностният модул 

нараства от 10 mN/m до 380 mN/m, с нарастване на концентрацията на C14Ac от 0.022 

mM до 0.44 mM, и остава почти постоянен при по-високи концентрации на C14Ac. 

Трябва да се отбележи, че дори при най-ниската изследвана концентрация, CC14Ac = 

0.022 mM, повърхностният модул на разтвора на BS + C14Ac (10 mN/m) е по-висок от 

този на разтвора на BS (3.5 mN/m). Последното сравнение показва, че дори при много 

ниски концентрации на C14Ac, където повърхностното напрежение не е повлияно от 

наличието на молекули C14Ac в разтвора (виж Фигура 3.7), молекулите на 

тетрадекановата киселина се адсорбират на повърхността на разтвора и променят в 

известна степен неговите свойства. При концентрация на C14Ac, CC14Ac ≈ 0.1 mM, при 

която се наблюдава съществено понижение на равновесното повърхностно напрежение 

(виж Фигура 3.7 по-горе) се наблюдава и съществено повишение на повърхностния 

модул, GD > 50 mN/m, което показва, че при тази концентрация започва съществено 

уплътняване на адсорбционния слой поради адсорбцията на мастна киселина в него.  
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Фигура 3.12. (А) Повърхностен модул като функция на повърхностната деформация за BS 
(червени символи) и BS+C14Ac при различни концентрации на C14Ac както е означено на 
фигурата. (Б) Повърхностен модул като функция на концентрацията на C14Ac в сместа при 
A/A0 = 0.8 %. При всички експерименти концентрацията на BS е 15 mM.  

 

Охарактеризирахме повърхностните реологични свойства за разтвори на BS и 

BS+мастна киселина, при концентрация на добавената киселина CFAc = 1.1 mM и 3.75 

mM за C8Ac, C10Ac и C12Ac, при зададен период на осцилациите 5 секунди, като 

деформацията варираше в диапазона от 0.3 до 2 %. Получените експериментални 

резултати са представени на Фигура 3.13. Вижда се, че повърхностният модул за 

разтвор на BS с добавена 1.1 mM октанова киселина е същият като на BS без наличие 

на мастна киселина в разтвора, като DG намалява от 3 mN/m до 1 mN/m при по-

високата концентрация на C8Ac. Подобен ефект се наблюдава и за деканова киселина, 

дори и при по-ниската концентрация на тази киселина. Понижението на повърхностния 

модул след добавянето на C8Ac или C10Ac към BS система е в добро съгласие с 

експерименталните данни от измерванията на динамичното повърхностно напрежение, 

които показват, че тези мастни киселини водят до по-бърза адсорбция на ПАВ на 

повърхността, което от своя страна води и до понижение на повърхностните модули, 

тъй като повърхностното напрежение остава практически постоянно по време на 

осцилациите на площта на капката. Добавянето на додеканова киселина води до 

значително повишение на общия повърхностен модул, 100DG  mN/m и при двете 

изследвани концентрации. При по-нататъшно увеличаване на дължината на 

въглеводородната верига води до нарастване на повърхностния модул, като за 

хексадеканова киселина е 700DG   mN/m. Най-дълговерижната изследвана от нас 

киселина (C18Ac) води до намаляване на стойността на 120DG   mN/m. Повишаването 

на повърхностните модули с увеличаване на дължината на въглеводородната опашка е 

в добро съгласие с наблюдаваното съществено понижение на равновесното 

повърхностно напрежение за тези системи, което е индикация за образуването на 

кондензирана фаза на междуфазовата повърхност. 
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Фигура 3.13. Общ повърхностен модул за разтвори на BS и BS+мастна киселина, при две 
различни концентрации на добавената киселина: CFAc = 1.1 mM (сини квадрати) и CFAc = 3.5 mM 
(червени кръгчета). 

 

Повърхностните модули на разтвора на BS + C14Ac, при CC14Ac = 0.88 mM и 

различно pH, са сравнени на Фигура 3.14. Вижда се, че измерените модули при pH = 6, 

8 и 9 са еднакви в рамките на точността на метода, с който са определяни (380 mN/m), 

докато повърхностният модул при pH = 3 е малко по-нисък (270 mN/m). 

Повърхностните модули при по-високите стойности на pH (10 и 11) намаляват 

значително и достигат характерната стойност за разтвор на BS (без мастна киселина). 

По-нататъшното нарастване на повърхностното напрежение от 26.7 до 29.1 mN/m при 

по-високо pH (10 и 11) води до намаление на модулите повече от сто пъти.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Фигура 3.14. (A) Повърхностен модул, GD, като функция на относителната повърхностна 
деформация, измерена 900 s след деформация на капката за 15 mM BS + 0.88 mM C14Ac при 
различно pH както е показано на фигурата. Празните квадрати представят данни за 
референтната система, BS (без добавка). (B) Повърхностен модул, GD, като функция на времето 
след образуване на повърхността за 15 mM BS + 0.88 mM C14Ac при pH =10 (розови ромбове) и 
pH = 11 (зелени триъгълници).  
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Може да се заключи, че наблюдаваният стъпаловиден преход на повърхностните 

модули при повишаване на pH от 9 до 10 е свързан със значителни промени в 

структурата на адсорбционния слой (преход в повърхностната фаза), който не 

рефлектира в подобни стъпаловидни промени на повърхностното напрежение на 

разтвора (Фигури 3.6 и 3.7). Тъй като измерените повърхностни модули след 900 s за 

pH = 10 и 11 се намират преди края на платото в кривата на зависимостта σ(t) (виж 

Фигура 3.10А), направихме допълнителни измервания при различни времена на 

стареене на повърхността, Фигура . Вижда се, че за pH=10, GD нараства стръмно от 4 

mN/m до 100 mN/m между 900 и 1200 s, което е в добро съгласие с наблюдаваната 

значително намаление на σ в този времеви диапазон, Фигура 3.10. Не се наблюдава по-

нататъшно нарастване на модулите след 1200 s на стареене на повърхността, докато 

повърхностното напрежение продължава на намалява при дълги времена. При pH = 11, 

се наблюдава постепенно нарастване на повърхностния модул с времето. След 2500 s, 

повърхностният модул достига ≈30 mN/m, след което не се наблюдава нарастване. 

 

3.5. Структура на адсорбционните слоеве. 

От представените експериментални резултати в настоящата работа и 

направените заключения, относно влиянието на мастни киселини с различна дължина 

на въглеводородната верига, разтворени в смесени ПАВ (SLES+CAPB) върху 

повърхностните свойства на изследваните разтвори, можем да представим следните 

схематични фигури за структурата на адсорбционните слоеве при къси и дълги времена 

за адсорбция, виж Фигура 3.16. 

При къси времена - наличието на мастни киселини, като октанова, деканова и 

додеканова киселина (C8Ac-C12Ac) в разтвор на BS, съществено повлиява кинетиката 

на намаление на повърхностното напрежение на BS, това се дължи на по-бързата 

кинетика на адсорбция на молекули, които успяват да се адсорбират на междуфазовата 

граница и да понижат динамичното повърхностно напрежение. Предложили сме 

следните два възможни механизма, по които може да протича самия процес: (1) 

използваните мастни киселини се адсорбират много бързо (по-бързо от основните ПАВ 

- SLES и CAPB) и по този начин повлияват динамичното повърхностно напрежение, 

или (2) разтворените мастни киселини пертурбират мицелите на основните ПАВ в 

разтвора на BS и в последствие молекулите на SLES и CAPB правят много бърз обмен 

със заобикалящата ги среда и с повърхността. Получените експериментални резултати, 

по-скоро насочват към втория механизъм. Пример, потвърждаващ нашето 

предположение, е фактът, че е необходимо да се добави малко количество октанова или 

деканова киселина (0.2 mM мастна киселина) към разтвор съдържащ 15 mM 

SLES+CAPB, за да повлияе повърхностните свойства на базовата смес, което изключва 

първия предложен механизъм. Също така, от направените експерименти за 
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охарактеризиране на реологичните свойства на концентрираните разтвори, се вижда, че 

още при ниските концентрации на C8Ac и C10Ac, вискозитетът на базовата система е 

силно повлиян от наличието на мастни киселини (виж Фигура 3.2). 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.16. Схематично представяне на адсорбционните слоеве за BS+мастна киселина при 

къси и дълги времена за адсорбция. 

 

При дълги времена – образуването на смесен адсорбционен слой от молекули 

на SLES+CAPB+мастна киселина води до значително намаление на равновесното 

повърхностно напрежение на базовия разтвор. Добавянето на дълговерижните мастни 

киселини води до образуване на двумерна фаза от кондензиран адсорбционен слой 

върху повърхността на мехурчетата, който променя съществено реологичното 

поведение на получените адсорбционни слоеве и е причина за получаването на 

разтвори с висок повърхностен модул (системи с тангенциално неподвижна 

повърхност), докато късоверижните мастни киселини не могат да променят структурата 

на адсорбционния слой, от където и получените разтвори имат нисък повърхностен 

модул. За BS разтвор с добавена додеканова или октадеканова киселина, стойностите за 

повърхностния дилатационен модул са междинни, което е индикация за наличието на 

двумерна фаза от кондензиран адсорбционен слой, който обаче не е плътен, което се 

дължи на по-ниската ефективност на тези две киселини. 

Експерименталният факт, че сместа BS + C14Ac има сходни свойства при pH = 3 

и pH = 6 е ясна индикация за това, че основните молекули, които се адсорбират заедно с 

SLES и CAPB в този интервал от pH, са нейонизирани молекули на C14Ac. Интересно 
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е, че при pH = 9, след образуването на кондензираната фаза в адсорбционния слой 

измерените повърхностни модули са много близки до тези при pH = 3, 6 и 8, което 

показва че структурата на кондензирания слой се запазва в много широк интервал от 

pH стойности (до достигане на pH = 9). Този резултат показва, че кондензираният слой 

трябва да съдържа миристинова киселина (а не молекули натриев миристат или 

миристатни йони), защото иначе е за очакване свойствата на слоя да се променят с 

нарастване на pH. От друга страна, при pH = 10 повърхностният модул остава 

значително по-нисък след наблюдавания фазов преход (виж Фигура 3.14), отколкото 

модула измерен при pH ≤ 9. Тази разлика показва, че ниската концентрация на 

нейонизирани молекули C14Ac при pH = 10 (определена като ≈ 0.052 mM за pKa = 8.8) 

води до различна структура на адсорбционния слой с по-малко включени молекули 

C14Ac като сходни свойства на слоя се наблюдават и при ниските концентрации на 

C14Ac (CC14Ac= 0.055 mM) при pH = 6.  

За оценка на концентрацията на мастна киселина, необходима за 

осъществяването на фазов преход на повърхността използвахме експериментални 

данни за зависимостта σ(CC14Ac), показани на Фигура 3.7. Определихме, че 

адсорбционният слой в тройната смес с висок повърхностен модул най-вероятно 

съдържа ≈ 70–75 молни % от основните ПАВ (CAPB и SLES) и ≈ 30–25 молни % от 

молекули C14Ac. Възможната структура на един такъв адсорбционен слой е 

схематично представена на Фигура 3.16. Според предложената структура молекулите 

на C14Ac се адсорбират между тези на CAPB и SLES в адсорбционния слой и така 

понижават средната площ на молекула в слоя. 

 

3.6 Основни заключения. 

Проведени са системни експерименти за определяне ефекта на мастни киселини 

с различна дължина на въглеводородната верига (от 8 до 18 въглеродни атома) върху 

реологичните характеристики на концентрираните разтвори, повърхностните свойства 

(динамично и равновесно повърхностно напрежение, повърхностен модул) на 

разредените разтвори. Основните заключения от проведените експерименти могат да се 

обобщят по следния начин: 

(1) Концентрираните разтвори на смесите от SLES+CAPB+C8Ac и 
SLES+CAPB+C10Ac имат реологично поведение, характерно за разтвори с 
преплетени нишковидни мицели, с много по-висок вискозитет (до 3500 пъти) от 
този на базовата система (300 mM SLES+CAPB); 

(2) Наличието на мастни киселини, като октанова и деканова (C8Ac-C10Ac) в разтвор 
на SLES+CAPB (BS), съществено повлиява кинетиката на намаление на 
повърхностното напрежение на BS, което се дължи на по-бързата кинетика на 
адсорбция на основните ПАВ (SLES и CAPB), поради промяната в свойствата на 
мицелите от наличието на мастни киселини в тях. 
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(3) Додекановата киселина (C12Ac) се солюбилизира в най-голяма степен (ysat ≈ 0.29) в 
мицелите на SLES и CAPB. В сравнение с другите изследвани мастни киселини, 
C12Ac проявява междинни свойства, като в зависимост от концентрацията, тя може 
да има отнасяния на C10Ac или C14Ac киселините. Например, понижава 
характерното време за адсорбция, подобно на деканова киселина, като 
същевременно понижава и равновесното повърхностно напрежение до 22 mN/m, 
подобно на тетрадеканова киселина. 

(4) Тетрадеканова и хексадеканова киселина, (C14Ac и C16Ac) имат дължина на 
въглеводородната верига сравнима с тази на основните ПАВ (SLES и CAPB), 
влияят много по-слабо върху вискозитета на концентрираните разтвори. 
Добавянето им към разреден разтвор на BS (15 mM) води до образуване на 
двумерна фаза от кондензиран адсорбционен слой върху повърхността на 
мехурчетата, който променя съществено реологичното поведение на получените 
адсорбционни слоеве и е причина за получаването на разтвори с висок 
повърхностен модул (системи с тангенциално неподвижна повърхност) и ниско 
равновесно повърхностно напрежение (22 mN/m). Кондензираният адсорбционен 
слой възниква, когато молната част на C14Ac в смесения слой достигне 
приблизително 30%.  

(5) Октадекановата киселина (C18Ac) се солюбилизира в най-малка степен в сравнение 
с другите изследвани системи. Добавянето на тази киселина към разтвор на BS 
води до получаването на двумерна фаза от кондензиран адсорбционен слой върху 
повърхността на мехурчетата и до получаването на разтвори с по-висок 
повърхностен модул от този на базовата система. От друга страна тази киселина не 
влияе върху характерното време за адсорбция и крайната стойност на равновесното 
повърхностно напрежение на разтворите. 

(6) При вариране на концентрацията на тетрадекановата киселина (C14Ac) в сместа се 
наблюдават две области: При CC14Ac< 0.06 mM, киселината повишава модула на 
разтвора до 50 mN/m, без да влияе върху останалите свойства на системата. При 
CC14Ac > 0.11 mM, C14Ac води до значително понижение на повърхностното 
напрежение (от 29 до 22 mN/m) и нарастване на повърхностния модул (от 50 до 400 
mN/m).  

(7) За всички изследвани системи нарастването на pH над дадена преходна стойност 
води до стръмно нарастване на повърхностното напрежение и намаляване на 
повърхностния модул. Преходното pH варира между 8 и 11, и нараства с 
нарастване дължината на въглеводородната верига.  

(8) Основния ефект на глицерола е да намали преходното pH (от 1 до 1.5 единици за 
разтвор на 40 wt % глицерол), без да повлияе свойствата на системата далече от 
преходното pH. 
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Глава 4. Пенообразуване и реологични свойства на пени, получени от 

разтвори на BS+мастна киселина.  

В настоящата глава от дисертацията са представени експерименталните 

резултати от проведените експерименти по пенообразуване и охарактеризиране на 

реологичните свойства на получените пени. Изследвани са влиянието на 

концентрацията на мастната киселина и дължината на въглеводородната й опашка, pH 

на разтвора и наличието на глицерол. Направена е паралел между свойствата на пените 

и повърхностните свойства на разтворите, от които те са получени.  

 

4.1. Пенообразуване с автоматичен клатачен тест (Барч тест). 

Експерименталните резултати за получения обем на образуваната пяна са 

представени на Фигура 4.1. Вижда се, че при наличието на октанова или деканова 

киселина в разтвор на BS, обемът на образуваната пяна значително се повишава. Най-

изразен ефект се наблюдава при C10Ac при концентрация CFAc ≥ 2 mM, след това при 

C8Ac при концентрация над 3 mM. Много по-слабо е влиянието на додекановата 

киселина върху пенообразуването, известно повишение в обема пяна за тази киселина 

се наблюдава в концентрационния интервал от 1 до 2 mM. От друга страна, съществено 

понижение в пенливостта се проявява, когато има наличие на тетрадеканова и 

октадеканова киселина в смесения разтвор на ПАВ. При ниски концентрации на 

октадеканова киселина, мастната киселина понижава обема на образуваната пяна, 

докато при по-високи концентрации, не се наблюдава някакво съществено изменение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 4.1. Обем на образуваната пяна, получена по метода на Барч, като функция на 
концентрацията на добавената мастна киселина в сместа. Всички експерименти са провеждани 
при концентрация на базовия разтвор 15 mM BS, при температура 20 C. 
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4.3. Среден размер на мехурчетата в изследваните пени.  

На Фигура 4.4 са показани експериментални резултати за средния радиус на 

мехурчетата, R32, като функция на концентрацията на C14Ac в тройните смеси. Вижда 

се, че R32 намалява от 300 µm до 150 µm с нарастване на концентрацията на C14Ac от 

0.055 mM до 0.44 mM (и остава постоянен при по-високи концентрации на C14Ac). При 

ниски концентрации на C14Ac, CC14Ac ≤ 0.022 mM, R32 съвпада с този за разтвор на BS 

( 300 µm). По-нататъшното увеличаване на концентрацията на мастната киселина до 

CC14Ac = 0.11 mM води до понижение на R32 от 300 до 250 µm, докато R32 за разтвор, 

съдържащ 0.22 mM C14Ac (240 µm) е близък до този за 0.11 mM C14Ac. Допълнително 

значително понижение на размера на мехурчетата се наблюдава при концентрация на 

C14Ac от 0.44 mM, R32 ≈ 150 µm. Причината за това немонотонно изменение на размера 

на мехурчетата с увеличаване на концентрацията на тетрадекановата киселина в 

изходния разтвор е свързано с немонотонното изменение на свойствата на 

адсорбционния слой, образуван от трикомпонентната система, показано на Фигура 3.12 

в предишната глава на дисертацията. Количествена интерпретация на получените 

експериментални резултати за размера е представена в раздел 4.5.1 на дисертацията.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 4.4. Среден размер на мехурчетата в пени, получени от разтвори на BS+ C14Ac като 
функция на концентрацията на C14Ac. За всички експерименти концентрацията на BS е 15 mM 
= 0.5 wt % (0.33 wt % SLES + 0.17 wt % CAPB). Обемната част на въздуха в пяната е 90 %.  
 

В подобна серия от експерименти изследвахме как влия pH на разтвора върху 

размера на мехурчетата в получените пени в присъствие на 0.05 wt % мастни киселини 

което отговаря на 2.5 mM C12Ac, 2.2 mM C14Ac или 1.95 mM C16Ac. Резултати от тези 

експерименти са представени на Фигура 4.5, за различните изследвани мастни 

киселини. Вижда се, че R32 не се променя съществено (≈290 µm) при промяна на pH на 

разтвора на BS. От друга страна, за разтвора на BS + C12Ac се наблюдава постепенно 

нарастване на R32 от 160 µm до 290 µm, при нарастване на pH от 6 до 10. Средните 
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размери на мехурчетата в пените, получени от разтвор на BS + C12Ac + C14Ac и BS + 

C14Ac, са близки при pH = 6 и 8 (≈150 µm за C14Ac и ≈160 µm за C12Ac + C14Ac) и 

нарастват постепенно при по-нататъшно повишаване на pH до достигане на радиуси, 

съответстващи на размерите в пените, получени от BS. Подобно поведение се 

наблюдава и при разтвори, съдържащи C16Ac: размерът на мехурчетата е R32 ≈ 140 µm 

за pH до 9 и постепенно нараства при повишаване на pH.  

Като обобщение за системите в присъствие на мастна киселина, R32 нараства 

постепенно в определен интервал от стойности на pH, от такива типични за мехурчета с 

висок повърхностен модул (≈150 µm) до характерни за разтвор на BS, който е с нисък 

повърхностен модул (≈290 µm).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4.5. Среден размер на мехурчетата като функция на pH на разтвора, от който са 
получени за смеси на BS+FAc. Различните символи отговарят на различни мастни киселини 
като ко-сърфактант както е означено на фигурата. Във всички експерименти концентрацията на 
BS е 15 mM = 0.5 wt % (0.33 wt % SLES + 0.17 wt % CAPB). 
 

4.4. Реологични свойства на пените.  

За охарактеризиране на реологичните свойства на получените пени, при 

фиксирана обемна част на въздуха от 0.9 проведохме експерименти по процедурите 

описани в раздел 2.5.3.  

На Фигура 4.7 са показани резултати за безразмерното вискозно триене в пени и 

безразмерното напрежение пяна/стена, като функция на капилярното число и 

безразмерната скорост, съответно, за пени стабилизирани със смес на BS + C14Ac. 

Данните за референтната система BS (без добавки) също са показани за сравнение. От 

данните на Фигура 4.7А се вижда, че резултатите за всички изследвани системи се 

групират около две универсални зависимости, които са прави линии, когато мащабът е 

логаритмичен по двете оси (т.е. представляват степенни зависимости). Степенният 

показател на едната универсална линия е n ≈ 0.23, а за другата е n ≈ 0.42. При CC14Ac ≤ 
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0.055 mM, вискозният стрес съвпада с този, измерен за BS без добавки, n ≈ 0.42. При 

по-високи концентрации, CC14Ac ≥ 0.22 mM, измерената стойност за n = 0.23 и 

вискозното триене е значително по-високо. Това показва, че необходимата минимална 

концентрация за осъществяване на преход към режим с високо триене в пяната за 

тетрадекановата киселина е CC14Ac ≥ 0.22 mM. За разлика от експериментите с 

повърхностно напрежение, където σ намалява постепенно, при експериментите с 

вискозното триене в пените се наблюдава скокообразен преход в сравнително тесен 

концентрационен интервал за C14Ac (между 0.11 и 0.22 mM). Трябва да отбележим, че 

средният размер на мехурчетата за пените, получени от разтвори с концентрация на 

C14Ac от 0.11 или 0.22 mM е почти еднакъв, R32 ≈ 240 µm, докато измерените 

повърхностни модули се различават съществено, 80 mN/m и 220 mN/m, съответно. Това 

недвусмислено показва, че определящо за по-високото вискозно триене в пените, 

получени от разтвори на BS+C14Ac с концентрация от 0.22 mM е наличието на 

кондензирана фаза на повърхността на мехурчетата, която води до допълнително 

триене в системите с висок повърхностен модул.  

Следователно, повишаването на повърхностния модул над 100 mN/m, което е 

следствие от повишаването на концентрацията на CC14Ac, води до скокообразно 

изменение в режима на вискозна дисипация, която се осъществява в пени, подложени 

на срязваща деформация. Трябва да се отбележи, че тези стойности на повърхностния 

модул са измерени при ниска честота на осцилациите, ν = 0.2 Hz, отразявайки по този 

начин единствено ‘‘твърдостта” на адсорбционния слой, който съдържа мастни 

киселини. Експерименталният метод, който използваме за измерване на повърхностни 

модули не позволява определянето на зависимостта на модулите от честотата на 

осцилации, при високи честоти, което би било по-адекватно по отношение на 

деформацията на мехурчета, подложени на срязваща деформация. 

Затова в настоящото изследване използвахме измерените повърхностни модули 

като параметър, чрез който по сравнително нагледен начин да разграничим двата типа 

системи, а именно такива с нисък и висок повърхностен модул.  

От представените резултати можем да направим заключението, че системите с 

нисък повърхностен модул (GD < 100 mN/m измерен при ν = 0.2 Hz) имат поведение на 

системи с тангенциално подвижни повърхности при експериментите за триене пяна-

стена и степенният показател за безразмерния стрес като функция на безразмерната 

скорост е 2/3. За тези системи при експериментите за триене вътре в пяната определяща 

е дисипацията на енергия вътре във филмите и степенният показател за безразмерния 

вискозен стрес като функция на капилярното число е ≈ 0.42. За системите с висок 

повърхностен модул (GD > 100 mN/m измерен при ν = 0.2 Hz) получените пени имат 

поведението на системи с тангенциално неподвижни повърхности при триене пяна-

стена със степенен показател m = 1/2. При триенето вътре в пяната съществен принос 
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има дисипацията на енергия в повърхностния слой, поради което безразмерния 

вискозен стрес нараства, а степенният показател е n  0.23. По-нататъшна дискусия за 

причините за това скокообразно изменение в свойствата на пените с повишаване на 

концентрацията на тетрадекановата киселина са представени в раздел 4.5 от 

дисертацията. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Фигура 4.7. (A) Безразмерен вискозен стрес като функция на капилярното число, Ca и (B) 
Безразмерен стрес при стената като функция на безразмерната скорост за пени получени от 15 
mM BS и различни концентрации на MAc както е показано на Фигурата. Празните червени 
символи представят данни получени с пени от 15 mM BS (без ко-сърфактант). 
 

От реологичните криви, Фигура 4.8, се вижда, че в резултат на повишаването на 

повърхностния модул, след добавянето на дълговерижни мастни киселини (от C12Ac 

до C18Ac) вискозното триене между слоевете в пяната е силно повлияно (разтворите с 

добавени дълговерижни мастни киселини имат висок повърхностен модул, подраздел 

3.2.3). Не се наблюдава влияние от добавянето на октанова и деканова киселина, 

кривите наподобяват поведението на пените, получени от разтвор на BS - тангенциално 

подвижни повърхности (разтворите на тези киселини имат нисък повърхностен модул). 

Можем да направим заключението, че пените, получени от разтвори с висок 

повърхностен модул ( 100DG   mN/m), водят до по-високото вискозно триене между 

слоевете в пяната, което допринася до намаляване на размера на мехурчетата в нея. 
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Фигура 4.8. Безразмерен вискозен стрес като функция на капилярното число за пени, получени 
от смеси BS+мастна киселина, при киселини с различна дължина на въглеводородната верига, 
както е отбелязано на фигурата. Всички изследвани пени са с обемна част,  ≈ 0.9. 

 

На Фигура 4.10 са представени експериментални резултати за триенето вътре в 

пяна и триенето пяна-стена, за пени, получени от разтвор на BS + C14Ac като функция 

на pH в интервала от 3 до 11. Вижда се, че безразмерният вискозен стрес не зависи от 

pH, в интервала от стойности между 3 и 9. Вискозното триене в пени, получени при pH 

= 10 е по-ниско от това при по-ниски стойности на pH. По-нататъшното повишаване на 

pH до 11 води до значително понижаване на вискозното триене и получените 

експериментални криви лягат върху тази, за BS разтвор без наличие на ко-сърфактант, 

водещ до повишаване на повърхностния модул. Затова преходното pH, при което 

режимът на вискозно триене в пените се променя е между 10 и 11 за тази концентрация 

на C14Ac (2.2 mM).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Фигура 4.10. (A) Безразмерен вискозен стрес като функция на капилярното число, Ca и (B) 
Безразмерен стрес при стената като функция на безразмерната скорост за пени получени от 15 
mM BS + 2.2 mM C14Ac при различно pH както е показано на фигурата. Празните червени 
символи представят данни получени с пени от 15 mM BS (без ко-сърфактант). 
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Може да заключим, че пените, получени от разтвор на BS + C14Ac, при 

концентрации на C14Ac от 2.2 mM и 0.88 mM, се държат като такива с тангенциално 

неподвижни повърхности когато pH ≤ 8. Преходът към подвижни повърхности на 

мехурчетата зависи съществено от концентрацията на C14Ac и наличието на глицерол в 

системата. За пени, получени от разтвори без глицерол, преходът се осъществява при 

pH = 9, когато концентрацията на C14Ac е 0.88 mM, и при pH между 10 и 11, когато 

концентрацията на C14Ac е 2.2 mM.  

 

4.5. Връзка между повърхностните свойства и характеристиките на пените 

 

4.5.1. Пенливост и размер на мехурчетата 

Когато се добавят дълговерижни мастни киселини в сместа на ПАВ, които водят 

до нарастване на повърхностния модул на разтвора, виж Фигура 3.13 от Глава 3, може 

да се намали обема на пяната (както е наблюдавано при нашите експерименти) 

Скорошно детайлно изследване на процеса на пенообразуване в планетарен миксер 

(Политова, 2012) показа, че при дадена скорост на деформация по време на 

пенообразуването захващането на въздух спира при даден ефективен вискозитет на 

пяната. В контекста на нашето изследване този резултат означава, че намаленият обем 

пяна (намалена обемна част на мехурчетата) в присъствието на C14−C18 FAc 

компенсира по-високото триене в пяната, причинено от по-високия повърхностен 

модул на разтвора.  

Същевременно C12−C16Ac киселините оказват значителен ефект върху средния 

размер на мехурчетата в пените, виж Фигура 4.3 като подобен ефект е изследван и 

обяснен в работата на Golemanov et al., 2008а. В тази работа е показано, че по-високото 

триене в пени, получени от разтвори с висок повърхностен модул води до образуването 

на по-малки мехурчета в пяната след подлагането й на срязваща деформация при 

дадена скорост на деформация. Затова чрез повишаване на FV  (чрез добавяне на 

дълговерижни мастни киселини) може да разкъсаме мехурчетата до по-малки размери 

при еднаква скорост на деформация. Така виждаме, че първичният ефект от 

дълговерижните киселини е да се повиши вискозното триене в пяната, което от своя 

страна има две важни последствия: захващането на въздух е спряно при по-ниски 

обемни части на въздуха (намалявайки крайния обем пяна) и първоначално захванатите 

големи мехури се разкъсват до по-малки като по този начин намалява средния размер 

на мехурчетата в края на пенообразуването. 

Причината за високия повърхностен модул, както стана ясно, е образуването на 

плътен адсорбционен слой, с равновесно повърхностно напрежение ≈22 mN/m (тази 

стойност е типична за междуфазово напрежение на границата въглеводород-въздух 

Israelachvili, 2011). В работата на Golemanov et al., 2008а са измерени такива ниски 
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повърхностни напрежения за разтвор на BS + C14Ac, които са обяснени с формирането 

на повърхностна кондензирана фаза от молекули C14Ac в адсорбционния слой. Такова 

ниско повърхностно напрежение е представено за разтвори на натриев миристат (като 

единствен ПАВ в системата) при pH ≈ 8–9 (Wen et al., 2000а; Kralchevsky et al., 2007). 

Известно е също така (Wen et al., 2000а), че повърхностен кондензиран слой от 

молекули C14Ac, който притежава толкова ниско повърхностно напрежение, има 

повърхностно покритие 6 28 10 /mol m   , докато само двукратно понижаване на 

повърхностното покритие до 6 24 10 /mol m    води до значително повишаване на 

повърхностното напрежение до ≈ 43 mN/m.  

Използвайки средния размер на мехурчетата в изследваните пени, може да 

направим оценка за количеството ПАВ, адсорбирано на междуфазовата граница, 

Tcholakova et al., 2003, 2004. При CC14Ac≥ 0.44 mM, средният радиус на мехурчетата е 

относително постоянен, R32 ≈ 150 µm (виж Фигура 4.4А). Ако вземем тази стойност за 

R32 и 6 28 10 /mol m   , може да определим, че минималната концентрация на C14Ac, 

необходима, за да покрие плътно повърхността на мехурчетата в пяната е 1.44 mM. С 

други думи наличните молекули C14Ac в разтвор с концентрация CC14Ac= 0.44 mM са 

достатъчни, за да се покрие само около 30% от повърхността на мехурчетата. Затова 

заключваме, че останалата част от повърхността е покрита от молекули на SLES и 

CAPB (основните ПАВ в системата). Тази оценка доказва, че на повърхността на 

мехурчетата се образува смесен слой от основните ПАВ (SLES и CAPB) и C14Ac, като 

последния осигурява висок повърхностен модул и всички произтичащи оттам 

специфични свойства на тази тройна смес.  

От направената оценка може да заключим, че фазовият преход на 

адсорбционния слой се осъществява, когато повърхностната концентрация на молекули 

C14Ac е в интервала между 6 21 10 /mol m  и 6 22 10 /mol m .  

 

4.5.2. Пенна реология 

Експериментите, проведени с различни концентрации на C14Ac, представени на 

Фигура 4.7, показват че преходът между двата реологични режима (с нисък и висок 

повърхностен модул, съответно) се осъществява между 0.11 mM и 0.22 mM 

концентрация на C14Ac. Измерените модули при CC14Ac= 0.11 mM са под 100 mN/m, 

докато тези измерени при CC14Ac= 0.22 mM са над 100 mN/m, виж Фигура 3.12. От друга 

страна експериментите, проведени с BS + C14Ac при различно pH, показват че 

преходът се осъществява около pH = 10, виж Фигура 4.10. Също така при pH = 10 

измервахме GD ≈ 3 mN/m за новообразувана повърхност, което би трябвало да отговаря 

на вискозен стрес в пяна, получена от разтвор на BS. От всички резултати може да се 

заключи, че преходната стойност на GD, при която се променя режима на вискозното 

триене от система с нисък към такава с висок повърхностен модул е GD≈ 100 mN/m. 
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Също така всички пени с GD > 100 mN/m се държат като такива с тангенциално 

неподвижни повърхности при експерименти за триене пяна-стена. Това означава, че 

преходната стойност за постигане на неподвижност на повърхностите е ≈100 mN/m (за 

вискозитет на разтвора ≈ 1 mPa s).  
 

4.6. Заключения. 

Проведени са системни експерименти за изследване влиянието на няколко 

фактора върху пенообразуването, вискозното триене вътре в пяна и триенето пяна 

стена, както и върху средния размер на мехурчетата в пените за тройна смес съдържаща  

SLES, CAPB и мастни киселини. Получените резултати могат да се обобщят по следния 

начин: 

 Показано е, че граничната стойност на повърхностния модул, над която триенето 
вътре в адсорбционния слой има съществен принос към общото триене в движещи 
се пени и размерът на мехурчетата намалява е 100 mN/m.  

 Зависимостта на безразмерния стрес от капилярното число за пени, получени от 
разтвори с повърхностни модули от 100 до 400 mN/m попадат на една и съща 
универсална крива, което е обяснено с по-малката деформация на мехурчетата при 
разминаването им, когато имат по-висок повърхностен модул.  

 Показано е, че се формира смесен адсорбционен слой от разтворите на 
SLES+CAPB+мастни киселини, като преходът от системи с нисък към висок 
повърхностен модул се осъществява, когато в адсорбционния слой концентрацията 
на мастна киселина е около 30 % от запълнен монослой на молекули на киселината.  

 

Глава 5. Контролиране на процеса на Оствалдово зреене чрез 

използване на ПАВ с висок повърхностен модул. 

 

Целта на изследванията, представени в настоящата глава от дисертацията, е да 

се разбере механизмът, по който ПАВ с висок повърхностен модул влияят върху 

процеса на Оствалдово зреене в пени.  
 

5.1. Експериментални резултати за еволюцията на размера на мехурчетата 

в изследваните пени. 

За охарактеризиране на изменението на мехурчетата в пените с течение на 

времето могат да се използват времевите зависимости за следните характеристики на 

разпределението: (1) Средните размери; (2) Полидисперсността на разпределението или 

(3) Хистограмата на разпределението на мехурчетата по размери. 

На Фигура 5.1 са представени експериментални данни за изменението на 

разпределението на мехурчетата по число и обем за пени стабилизирани с 
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SLES+CAPB+40 wt % глицерол. От графиките се вижда, че пикът в разпределението по 

обем се премества с течение на времето към по-големите мехурчета, докато 

относителният дял на малките мехурчета намалява с времето, виж Фигура 5.1А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 5.1. Разпределение на мехурчетата по (A) обем и (B) число, след различно време както 
е отбелязано на фигурите, за пени стабилизирани с SLES+CAPB+40 тегл % Глицерол при  = 
0.9. (C) Различни средни диаметри на мехурчетата, като функция на времето за същите 
системи. (D) Скалирана полидисперсност като функция на времето. Точките са екпериментални 
данни, докато кривите са теоретично предвидената еволюция на средния размер на мехурчетата 
от теоретичния модел описан в раздел 5.4.  
 

Намалението на частичковата концентрация на малките мехурчета се вижда още 

по-ясно от Фигура 5.1Б, където скалата за fN е логаритмична. Частичковата 

концентрация на най-малките мехурчета намалява повече от 20 пъти по време на 

експеримента (за 3600 s). Понижената концентрация на малките мехурчета е свързана с 

наблюдаваното нарастване на броя и обема на големите мехурчета в пяната. Този ефект 

е изразен на Фигура 5.1В, показваща изменението на средните размери в пяната с 

времето, където се вижда, че всички средни диаметри нарастват с времето.  
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5.2. Влияние на различни фактори върху еволюцията на средния размера 

на мехурчетата в изследваните пени. 

В серия от експерименти сравнихме скоростта на нарастване на размера на 

мехурчетата в пени, стабилизирани с BS (SLES+CAPB) със скоростта на нарастване на 

мехурчета в пени, стабилизирани с BS+помощно ПАВ (LOH, C12Ac, C14Ac, или 

LADA). Тъй като тенденциите в промяната на различните средни диаметри са сходни, 

виж Фигура 5.1В, на Фигура 5.2 са представени експериментални резултати за 

нарастване на средния диаметър обем-повърхност d32 в изследваните системи. Вижда 

се, че нарастването на размера на мехурчетата е значително по-бързо за пени, 

стабилизирани с BS и BS+LADA, в сравнение с пени, стабилизирани с BS+помощно 

ПАВ с висок повърхностен модул (LOH, C12Ac, C14Ac, виж Глава 3 и Глава 4). Най-

бавно нараства размерът на мехурчетата в пени, стабилизирани с BS+C14Ac, докато за 

системите, включващи C12Ac и LOH като ко-сърфактант са измерени междинни 

скорости.  

                     
Фигура 5.2. Среден диаметър обем-повърхност, d32, като функция на времето за пени, 
стабилизирани с BS (празни червени кръгове), BS+LADA (кафяви хексагони), BS+C12Ac 
(зелени триъгълници), BS+LOH (розови ромбове), и BS+C14Ac (сини квадрати). Разтворите не 
съдържат глицерол и обемната част на въздуха е  = 0.9. Точките са експериментални данни, 
докато кривите са теоретични предсказания за средния размер на мехурчетата направени от 
модела описан в раздел 5.4. 
 

От тaзи серия експерименти можем да заключим, че помощните ПАВ с висок 

повърхностен модул, имат значителен ефект върху скоростта на Оствалдово зреене, 

докато тези с нисък повърхностен модул не повлияват скоростта на процеса. Това 

заключение е потвърдено от голям набор експериментални данни, получени с други ко-

сърфактанти, които не са включени в дисертацията. 

За да изследваме ефекта от повишаване на вискозитета на пенообразуващия 

разтвор, проведохме експерименти, в които концентрираните разтвори разреждахме с 

40 wt % глицерол. Получените експериментални резултати за изменение на d32 с 
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течение на времето са представени на Фигура 5.3. Вижда се, че дори при наличие на 

глицерол във водния разтвор, скоростта на нарастване на мехурчетата е много по-

ниска, когато системите съдържат помощни ПАВ, осигуряващи висок повърхностен 

модул, в сравнение с тези, стабилизирани с базовата система или съдържаща помощно 

ПАВ с нисък модул. Най-ниската скорост на нарастване на мехурчетата наблюдавахме 

при пени, стабилизирани с разтвори, съдържащи C14Ac, докато тези с C12Ac и LOH 

имат междинна стойност. Като цяло ефектът на ко-сърфактантите с висок повърхностен 

модул, в присъствие на глицерол, е по-слабо изразен, в сравнение с техния ефект при 

системите без глицерол. Това се дължи главно на факта, че добавянето на 40 wt % 

глицерол към пени, стабилизирани с BS води до значително понижаване на скоростта 

на Оствалдово зреене (дори без ко-сърфактант), виж Фигура 5.3.  

 

                                    

Фигура 5.3. Среден диаметър обем-повърхност, d32, като функция на времето за пени 
стабилизирани с BS (червени кръгове), BS+C12Ac (зелени триъгълници), BS+LOH (розови 
ромбове), и BS+C14Ac (сини квадрати). Всички разтвори съдържат 40 wt % глицерол. 
Обемната част на въздуха е  = 0.9. Точките са експериментални данни докато кривите са 
теоретичо предсказание от описанието на модела за средния размер на мехурчетата.  

 

5.3. Теоретичен модел за описание на експерименталните данни.  

Представените до тук резултати показват ясно, че присъствието както на 

глицерол, така и на помощно ПАВ с висок повърхностен модул води до значително 

забавяне на процеса на Оствалдово зреене. Въпросите, които възникват от тези 

резултати са: (1) каква е причината за наблюдаваното забавяне на процеса и (2) как 

могат да се опишат количествено получените резултати.  

В случая на концентрирани пени, към който попадат и нашите системи с Φ = 0.9, 

дебелината на филмите е много по-малка от радиуса на канала на Плато. Поради тази 

причина предполагаме, че основният пренос на газ от малките към големите мехурчета 

се осъществява през филмите, които разделят мехурчетата.  
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Въз основа на теоретичното разглеждане Princen & Mason, 1965 показват, че 

общата пропускливост на филма, k, образуван между единично мехурче и обемна 

въздушна фаза е сума от дифузията на газ през течния филм и адсорбционните слоеве и 

може да се определи посредством формулата:  

 

2 ml

DH
k

h D k



                                                      (1.37) 

 

където D е дифузионният коефициент на газовите молекули през течната фаза, h е 

дебелината на пенния филм, H е константата на Хенри, характеризираща 

разтворимостта на газа в течната фаза и kml е пропускливостта на адсорбционния 

монослой от ПАВ, виж Фигура 1.12. 

Чрез модифициране на подхода на Lemlich, 1978 описахме промяната в 

концентрацията на газови молекули в мехурчета с различни размери поради протичане 

на процеса на Оствалдово зреене. За целта използвахме допускането, че основният 

пренос на газ се осъществява през пенните филми и отчетохме фактът, че движещата 

сила на процеса е разликата в концентрациите на газа в мехурчетата с различен радиус. 

Така изразихме скоростта на пренос на газ от мехурче с радиус ri, към заобикалящата го 

течна фаза със следния израз:  
 

                                      
 

0

i Mi F
i

P Pdn S
k s

dt S RT


                 (5.10) 

 

където T е температурата, R е универсалната газова константа, si е площта на 

деформирано мехурче с радиус ri, ni са моловете газ в разглежданото мехурче, Pi е 

налягането на газа в такова мехурче и PM е налягането на газа в хипотетично мехурче с 

междинен радиус, което няма нито да нараства, нито да намалява в даден момент, 

защото средният поток на газ през това мехурче ще бъде нула.  

Следвайки Princen & Mason, 1965, можем да предположим, че газът в 

мехурчетата се подчинява на закона за идеален газ. За изчисляване на налягането в 

мехурче с размер ri в концентрирана пяна използвахме израз, изведен от Princen, 1988: 

 

                          
 

0

1
2i atm OSM

i

S
p p P

r S

       


                                (5.13) 
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където patm е атмосферното налягане,  е повърхностното напрежение и  OSMP   е 

безразмерното осмотично налягане, въведено в раздел 1.3 на Глава 1. Трябва да се 

отбележи, че уравнение 5.13 отчита както ефектът на размера на мехурчетата, така и 

този на обемната им част поради това, че свиването на мехурчетата в пяна с плътна 

опаковка води до нарастване на налягането на отделните мехурчета.  

Според подходът, развит от Princen, безразмерното осмотично налягане на пени 

и емулсии с еднаква обемна част и полидисперсност би трябвало да е еднакво (затова 

може да приложим тези изрази за пени). Като отчетем, че промяната в броя молове газ в 

мехурчето води главно до промяна на обема му (тъй като промяната на налягането е 

сравнително малка спрямо атмосферното налягане), получаваме следния израз за 

скоростта на промяна на радиуса на мехурчето ri в пяна с обемна част на въздуха, : 
 

            
0 0 21 21

1 1 1 1 1
2i F

OSM
atm i i

dr S S
k P F

dt S p S r r r r

                     
      (5.19) 

 

където F() зависи от материалните характеристики на пяната, но не зависи от r и t, 

докато r21 е функция на времето, t. По този начин получихме, че в даден момент от 

време, t, мехурчетата с размер по-голям от r21 нарастват, докато тези с размер по-малък 

от r21 намаляват, като резултат от процеса на Оствалдово зреене.  

Използвайки числена процедура, можем да предскажем еволюцията на 

разпределението на мехурчетата по размери в пяната, ако са известни началното 

разпределение по размери и пропускливостта на филма. Тъй като не знаем 

предварително пропускливостта на филмите за изследваните системи, използвахме 

гореописания теоретичен модел, за да напаснем експерименталните данни за 

еволюцията на размера на мехурчетата с един параметър за напасване, а именно 

пропускливостта, k. Описанието на експерименталните резултати с предложения модел 

е показано на Фигури 5.1-5.3, където точките са експерименталните данни, а кривите са 

построени използвайки теоретичното описание от модела. Вижда се, че описанието на 

експерименталните резултати е сравнително добро и моделът може да бъде използван 

за определяне стойността на k за различни смеси от ПАВ. 

 

5.4. Проверка на допусканията на модела.  

Както беше обяснено в предишния раздел, от най-доброто напасване на 

експерименталните резултати за дадена смес от ПАВ може да определим стойността на 

пропускливостта k, която има смисъл на пропускливост на филма по отношение 

преноса на газ (за единица площ от пенния филм). Стойностите за k, определени за 

различните системи, са представени в Таблица 5.1. Тези стойности са определени при 
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следните допускания: (1) средната дебелина на филма между различните мехурчета в 

пяната е постоянна по време на целия период на зреене на пяната и (2) всички 

мехурчета в дадена пяна имат еднакво повърхностно напрежение. Тези две допускания 

на модела са проверени с независими експерименти и някои теоретични пресмятания.  

 

Таблица 5.1 Пропускливост на филмите, k, за различни системи, определена от напасване на 
експериментални данни за обемни пени с теоретичния модел, описан в раздел 5.4. 

 

 k105, m/s 

 No Glycerol + Glycerol 

BS 76  25 (75) 16  5 (15.8) 

BS+LADA 80  10 (79) - 

BS+LOH 13  4 (12.8) 5  1 (4.9) 

BS+C12Ac 17  5 (16.8) 6  1 (5.9) 

BS+C14Ac 8  1 (7.9) 4  1 (3.9) 

 

Стойностите в скобите и извън тях са определени, използвайки различни изрази 

за безразмерното осмотично налягане. 

Беше установено, че в целия диапазон от размери на мехурчетата, които ни 

интересуват в настоящото изследване, дебелините на филмите за BS и BS+C14Ac се 

различават с по-малко от 15 %, докато разликите в пропуслкивостта надхвърлят 9 пъти. 

Затова недвусмислено може да се заключи, че причината за разликите в скоростта на 

Оствалдово зреене за пените, стабилизирани с BS и BS+C14Ac не се дължат на разлики 

в дебелините на филмите за тези системи. Така че, можем да направим заключението, 

че направеното допускане за постоянна дебелина на филмите по време на 

експериментите е удовлетворено.  

Друго възможно обяснение за различните пропускливости на пени, 

стабилизирани с BS и BS+C14Ac, е разликата в движещата сила (изразена чрез 

капилярното налягане) в тези системи. Разтворът на BS+C14Ac има много по-висок 

повърхностен дилатационен модул от този на BS, което предполага, че нарастващите 

мехурчета могат да имат по-високо повърхностно напрежение в сравнение със 

свиващите се мехурчета в дадена пяна. Различното повърхностно напрежение от своя 

страна ще промени капилярното налягане, което е движещата сила за процеса на 

Оствалдово зреене (ефект, който не е отчетен в нашия модел). Затова измерихме 

динамичното повърхностно напрежение при бавна промяна на площта на 

адсорбционния слой в Лангмюирова вана. Установихме, че въпреки, че ефектът от 
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промяната на повърхностното напрежение при свиване и разширение на мехурчета не е 

пренебрежим той е доста по-малък от изследваните два ефекта: от типа на ПАВ и 

наличието на глицерол във водната фаза.  

Оттук можем да заключим, че ко-сърфактантите, осигуряващи висок 

повърхностен модул (като C14Ac и C12Ac), са способни да променят повърхностното 

напрежение на свиващите се и разтягащи мехурчета, но разликата е сравнително малка 

(в сравнение със средното повърхностно напрежение) за изследваните системи и не 

може да обясни различната скорост на Оствалдово зреене за пените, стабилизирани с 

BS и BS+ C14Ac. 

 

5.6. Пропускливост на адсорбционния слой от ПАВ. 

Експерименталните резултати, показани в Таблица 5.1, могат да бъдат 

използвани за определяне пропускливостта на адсорбционен слой от ПАВ чрез 

използване на у-е 1.37 от Глава 1.  

Получените резултати са представени в Таблица 5.3. Вижда се, че добавянето на 

тетрадеканова киселина към разтвора на BS намалява повече от 10 пъти 

пропускливостта на монослоя от ПАВ. От друга страна добавянето на глицерол не 

влияе съществено върху пропускливостта на монослоя от ПАВ, т.е. ефектът от 

глицерола върху Оствалдовото зреене се дължи единствено на понижаването на 

разтворимостта на газа и дифузионния му коефициент във водния слой течност.  

 
Таблица 5.3. Газова пропускливост, kML, и относително съпротивление (по отношение на 
водното ядро на пенния филм), 2D/hkML, на адосорбционен слой от ПАВ. 
 

 
kML103, m/s 2D/hkML 

No Gly + Gly No Gly + Gly 

BS 200 250 0.7 0.1 

BS+C12Ac 20 20 7.5 2 

BS+LOH 14 13 10 3 

BS+C14Ac 9 10 17 4 

 

Измерената пропускливост спрямо газ за адсорбционен слой на BS и BS+Gly 

съвпада с данните, представени от други автори (Princen & Mason, 1965; Nedyalkov et 

al., 1988, 1992; Krustev et al., 1993, 1997; Farajzadeh, 2009) докато тези, измерени за пени 

с ВПМ са доста по-ниски. Затова може да заключим, че основната роля на ПАВ с ВПМ 

е да индуцира образуването на кондензиран адсорбционен слой на повърхността на 

пенния филм, който има сравнително ниска пропускливост, виж Фигура 5.7. Както 
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показахме в изследванията, представени в Глава 3 от дисертацията при тези системи се 

образува плътен адсорбционен слой, който може да се разглежда като кондензирана 

фаза и има различни свойства от тези на флуидния адсорбционен слой, виж Глава 3. 

Разтворимостта и дифузията на газовете в твърди тела е много по-ниска от тази във 

флуиди, поради по-доброто опаковане и липсата на подвижност на молекулите в 

твърдите тела. Поради тази причина скоростта на дифузия на газовите молекули през 

кондензирания адсорбционен слой е много по-ниска, а оттам и пропускливостта на слоя 

е значително намалена.  

 

                                   

Фигура 5.7. Схематично представяне на потока от разтворени газови молекули през пенния 
филм стабилизиран с ПАВ с (A) висок повърхностен модул и (Б) нисък повърхностен модул. 
Образуването на кондензирана фаза от молекули на ПАВ (Golemanov et al., 2008а), води до 
много ниска разтворимост и забавена дифузия на разтворените молекули газ в кондензирания 
адсорбционен слой на повърхността на пенния филм. Като резултат съпротивлението на 
кондензирания слой спрямо трансфера на газ е по-голямо като резултат на по-често срещания 
адсорбционен слой.  

 

5.7. Заключения. 

Проведени са системни експерименти за изследване на скоростта на Оствалдово 

зреене в пени с обемна част на въздуха 90 % и са сравнени няколко системи от ПАВ, 

които осигуряват висок и нисък повърхностен дилатационен модул на 

пенообразуващите разтвори. Експерименталните резултати са интерпретирани 

посредством нов теоретичен модел, който позволява да се раздели общата 

пропускливост на пенните филми на два приноса от адсорбционния слой и от течния 

слой на филма.  

Теоретичният анализ на експерименталните данни показа, че скоростта на 

Оствалдово зреене в изследваните пени зависи силно от два качествено различни 

фактора: (1) Адсорбционния слой от ПАВ – ПАВ с ВПМ водят до много по-ниска 

скорост на процеса поради намалената пропускливост на газ през адсорбционния слой 

за тези системи. На молекулно ниво главната причина за наблюдавания ефект е, че 

адсорбционният слой в присъствие на дълговерижни мастни киселини с ВПМ е в 

кондензирано състояние (двумерно твърдо тяло). Това състояние се характеризира с 
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ниска разтворимост и дифузия на газови молекули в плътно опакования адсорбционен 

слой. (2) Присъствието на глицерол във водната фаза (като вещество влияещо върху 

свойствата на водата) – намалява разтворимостта и дифузията на газ в течната 

сърцевина на филма, без да влияе върху пропускливостта на адсорбционния слой, 

водейки до забавено Оствалдово зреене. 
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Основни приноси от дисертацията 

1. Установено е експериментално, че добавянето на мастни киселини C8Ac и 

C10Ac като ко-сърфактанти към концентрирани разтвори на SLES+CAPB (10 

тегл. %) води до многократно нарастване на вискозитета на тези разтвори, 

поради образуване на преплетени нишковидни мицели. Добавянето на същите 

киселини към разредените разтвори на SLES+CAPB (0.5 тегл. %) води до много 

по-бърза кинетика на адсорбция на основните ПАВ (SLES и CAPB) и до 

увеличаване на обема на получената пяна при еднакви други условия на 

пенообразуване.  

2. Добавянето на мастни киселини C12Ac, C14Ac, C16Ac и C18Ac към 

концентрирани разтвори на SLES+CAPB не повлиява съществено вискозитета на 

тези разтвори, докато добавянето на същите киселини към разредени разтвори 

на SLES+CAPB води до образуване на кондензиран смесен адсорбционен слой, 

когато молната част на мастната киселина в този слой достигне около 30 %. 

Такива кондензирани адсорбционни слоеве се характеризират с много висок 

повърхностен модул при разширение и/или свиване на повърхността – над 100 

mN/m. 

3. Показано е, че граничната стойност на повърхностния модул е около 100 mN/m. 

Над тази стойност свойствата на пените се променят значително и триенето в 

адсорбционния слой има съществен принос към общото триене, а размерът на 

мехурчетата намалява съществено в движещи се пени.  

4. Развит е детайлен теоретичен модел за описание на процеса на Оствалдово 

зреене на мехурчетата в концентрирани пени, при който се отчита влиянието на 

обемната част на газа и размера на пенните филми. Направена е 

експериментална проверка на модела и е получено много добро съгласие между 

теоретичните предсказания и експерименталните резултати. 

5. Експериментално е установено, че скоростта на Оствалдово зреене на 

мехурчетата зависи съществено от повърхностния модул на адсорбционния слой 

от ПАВ, като слоеве с висок повърхностен модул водят до много по-ниски 

скорости на Оствалдово зреене, поради намалената пропускливост на газовите 

молекули през кондензираните адсорбционни слоеве в тези системи. 

Присъствието на глицерол във водната фаза намалява разтворимостта и 

дифузията на газа в течната сърцевина на пенните филми (без да влияе върху 

пропускливостта на адсорбционните слоеве), което представлява друг, 

независим механизъм за съществено забавяне на Оствалдовото зреене в пени. 
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