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Глава 1. Увод 

Протеините, както и ниско-молекулните повърхностно-активни вещества (ПАВ), 

намират голямо приложение в хранителната и фармацевтичната индустрии. 

Повърхностната реология на протеинови адсорбционни слоеве е интензивно изследвана 

във връзка със свойствата на протеин-стабилизирани пени (Cox et al., 2007; Cox et al., 

2009; Blijdenstein et al., 2010) и емулсии (Graham et al., 1980; Dickinson et al., 1985; 

Langevin et al., 2000; Borbas et al., 2003; Freer et al., 2004). В реалните системи се срещат 

както адсорбционни слоеве съставени само от протеин, така и смесени слоеве – от два 

(или няколко) протеина или от протеин и ПАВ. Например Krägel et al., 1995; Roth et al., 

2000; Krägel et al., 2008; Murray et al., 1996 са изследвали смеси на протеин с ниско-

молекулни ПАВ. 

Пените са термодинамично нестабилни системи, които с времето се разрушават 

в следствие на късането на течните филми, образувани между мехурчетата, и на 

оствалдовото зреене (диспропорциониране) на пяната, което се дължи на преноса на газ 

през филмите от малките към големите мехурчета (Wilson et al., 1996). Процесите на 

разрушаване на пяната могат значително да се забавят, така че пените да се смятат за 

стабилни във времевата скала на практическите приложения. Една от стратегиите за 

стабилизиране на пени, включително и на пени в структурирани храни, е да се „втвърди” 

повърхността на мехурчетата като те се покрият с вискоеластичен адсорбционен слой, 

който повишава трайността на пяната в три аспекта. Първо, втвърдяването на 

повърхността вода-въздух забавя изтичането на течната фаза от филмите и пяната 

(Mysels et al., 1959; Edwards et al., 1991; Ivanov et al., 1999; Koehler et al., 2000). Второ, 

стабилността на пенните филми е силно повишена и тяхната проницаемост за пренос на 

газ е значително намалена. Трето, получените мехурчета са значително по-малки и 

вискоеластичността на пяната е подчертано повишена, което е важно за свойствата на 

много търговски продукти (Golemanov et al., 2008; Tsujii et al., 1998; Xu et al., 2003). 

Известно е, че плътни адсорбционни слоеве, които притежават по-висока еластичност и 

вискозитет могат да подтиснат оствалдовото зреене и коалесценцията на мехурчетата 

или капките (Tcholakova et al., 2011). При пените и емулсиите в хранително-вкусовата 

промишленост, веществата които най-често се използват за повишаване на 

повърхностната реология са протеини, които образуват плътни и еластични слоеве по 

повърхностите на газови мехурчета и емулсионни капки. 
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Основна цел на дисертацията. Да се изследва повърхностната реология на 

адсорбционни слоеве от протеина хидрофобин, негови смеси с други протеини и смес 

на хидрофобин и ниско-молекулно ПАВ на границата вода-въздух. Да се се използва 

адекватен реологичен модел, чрез който от получените експериментални данни да се 

определи повърхностната еластичност и вискозитет при прехлъзване на смесените 

адсорбционни слоеве. Да се изследва структурата на смесените адсорбционни слоеве и 

да се изясни връзката между тяхната структура и реологични свойства. 

В Глава 3 са изследвани повърхностните реологични свойства на хидрофобин и 

смес на хидрофобин с β-казеин при деформации на прехлъзване. Това беше направено с 

помощта на ротационен реометър в стационарен режим (при постоянна скорост на 

деформация) и последваща релаксация. Повърхностните адсорбционни и дилатационни 

свойства на хидрофобина са известни от литературата (Cox et al., 2007; Stanimirova et al., 

2013; Basheva et al., 2011 a; Basheva et al., 2011 b; Alexandrov et al., 2012; Aumatre et al., 

2012). Интерес представлява ефектът от добавянето на β-казеин върху реологичните 

свойства на адсорбционните слоеве от хидрофобин. Нашите реологични изследвания са 

фокусирани върху еластичните (по-точно – вискоеластичните) свойства на адсорб-

ционните слоеве, понеже (i) наличието или отсъствието на еластичност при 

прехлъзване определя дали адсорбционният слой е твърд или флуиден и (ii) основното 

(и специално) свойство на протеина хидрофобин е че той образува най-твърдите 

адсорбционни слоеве в сравнение с всички известни протеини. Предложен е подходящ 

реологичен модел, който позволява определяне на повърхностната еластичност и 

вискозитет при деформации на прехлъзване. 

В Глава 4 отново са изследвани повърхностните свойства на адсорбционни 

слоеве от хидрофобин и смес на хидрофобин с β-казеин, но този път в осцилаторен 

режим. Този режим на действие на реометъра е един от най-често използваните в 

научни и приложни изследвания. Най-често се измерват модулите на натрупване и 

дисипация, G' и G", без получените стойности да се интерпретират в рамките на 

реологичен модел; вж. напр. Burke  al., 2012. За разлика от тях, ние доразвихме 

реологичния модел предложен в Глава 3, като показахме, че той описва не само 

експерименталните данни в стационарен режим, но и тези от осцилаторните 

експерименти. Резултатите за повърхностната еластичност и вискозитет получени в 

двата различни режима са в пълно съгласие, което свидетелства за адекватността на 
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реологичния модел. Следва да отбележим, че осцилаторните експерименти дават двата 

емпирични модула, G' и G", но за да се определят еластичността и вискозитета при 

прехлъзване във всички случаи е необходим реологичен модел на вискоеластичното 

поведение на тялото, например, от типа на моделите на Келвин или Максуел. 

В последната Глава 5 сме изследвали смеси на хидрофобин с други два протеина 

(овалбумин и β-лактоглобулин), както и смес с нейонното ПАВ Tween 20. За да си 

изясним връзката между измерените реологични зависимости и структурата на 

съответните адсорбционни слоеве, бяха проведени и експерименти с тънки течни 

филми в клетките на Шелудко-Ексерова и Майселс-Джоунс. 

Структура на дисертацията 

Дисертацията е структурирана по следния начин: 

В Глава 2 са описани основните материали и използваните експериментални 

методи. 

В Глава 3 е представено изследването на повърхностната реология на 

адсорбционни слоеве само от хидрофобин HFBII и β-казеин, както и смесени системи. 

Експериментите са проведени с ротационен реометър в стационарен режим и 

последваща релаксация. Въз основа на получените данни е предложен реологичен 

модел, който е в отлично количествено съгласие с експерименталните резултати.  

В Глава 4 са изследвани адсорбционни слоеве, образувани от същите системи 

както и в Глава 3. Разликата тук е че режимът, в който използвахме ротационния 

реометър, беше осцилаторен. Реологичният модел, разработен в предишната глава 

(стационарен режим), е доразвит за да може да описва и данните, получени в режим на 

осцилации. 

В Глава 5 е изследвана повърхностната реология на смесени адсорбционни 

слоеве от хидрофобин HFBII и добавени към него β-лактоглобулин, овалбумин и 

нейонното повърхностно-активно вещество Tween 20. Приложимостта на разработения 

реологичен модел отново е проверена. Освен това, проведени са и експерименти за 

определяне на структурата на тънки течни филми, образувани от разтвори на всички 

изследвани в дисертацията системи. 
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Глава 2. Експериментални методи и използвани материали 

2.1. Използвани материали 

При проведените изследвания бяха използвани четири протеина и едно нейонно 

ПАВ. 

Хидрофобин (HFBII). Използваният хидрофобин HFBII от клас II, беше получен чрез 

ферментация от гъбата Trichoderma reesei. HFBII има молекулна маса Mw = 7.2 kDa и се 

състои от 70 аминокиселини. В молекулата има 4 дисулфидни моста, които спомагат за 

поддържане на компактна третична структура  

β-казеин. Използваният β-казеин е продукт на Sigma с молекулна маса Mw = 24 kDa 

(получен от краве мляко, изолиран чрез електрофореза). В молекулата на β-казеина 

практически отсъства третична структура, т.е. той е типичен неподреден протеин. 

β-лактоглобулин (BLG). Третият използван протеин е глобуларният β-лактоглобулин, 

изолиран от краве мляко (отново продукт на Sigma), има молекулна маса Mw = 18.4 kDa; 

състои се от 162 аминокиселини с 2 дисулфидни връзки.  

Овалбумин (OVA). Последния протеин, който използвахме е глобуларният овалбумин, 

изолиран от яйца, който има молекулна маса Mw = 45 kDa. Той се състои от 385 

аминокиселини с една вътрешноверижна дисулфидна връзка. 

Полиоксиетилиен 20–сорбитан монолаурат (Tween 20). Нейонното повърхностно-

активно вещество Tween 20 има молекулна формула C58H114O26 и молекулна маса Mw = 

1.228 Da. Критичната концентрация на мицелообразуване (ККМ) на Tween 20 е ≈ 50 μM 

(Krägel et al., 1999. 

 

2.2. Експериментални методи 

2.2.1. Метод за измерване на повърхностна реология 

Както бе споменато по-горе, в нашите експерименти върху повърхностна 

реология използвахме ротационен реометър, оборудван с биконична приставка; вж. 

също Blijdenstein et al., 2010; Erni et al., 2003. Работният разтвор се налива до ръба на 

би-конуса (Фигура 2.3А). Изследваният пръстенообразен повърхностен слой е затворен 
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между външния радиус на би-конуса, R1, и вътрешния радиус на цилиндричната клетка, 

R2. Първичните данни, които апаратът дава, са за зависимостите на ротационния ъгъл γ 

и усукващия момент τ от времето t. Напрежението при деформация на прехлъзване, τsh, 

може да бъде пресметнато от измерения усукващ момент, τ, с помощта на формулата 

(Erni et al., 2003; Borbas et al., 2003): 

)11(
4
1, 2

2
2
1

ffsh
RRπ

gτgτ −≡=  (2.1) 

където gf е геометричен фактор. Уравнение (2.1) е приложимо за повърхностни слоеве с 

произволно вискоеластично поведение в случай на тесен процеп, т.е. (R2 − R1)/R1 ≤ 0.1. 

Експерименталните резултати докладвани и обсъдени в настоящата дисертация 

бяха получени с помощта на реометър Bohlin Gemini (Malvern, UK) с биконична 

приставка. За тази установка, параметрите в уравнение (2.1) са: R1 = 2.81 cm; R2 = 3.0 

cm, и gf = 12.36 rad/m2. 

Бяха проведени два типа реологични измервания. В стационарен режим, 

биконичната приставка се върти с постоянна ъглова скорост, t/ddγγ ≡ , и се записва 

нарастването на въртящия момент, τ, като функция на времето, t, виж Фигура 2.2А. В 

осцилаторен режим, ротационният ъгъл осцилира с дадена амплитуда γa и честота ν. 

Съответните периодични изменения във въртящия момент бяха записвани като 

функция на времето (Фигура 2.2Б). 

 

 

 

 

Фигура 2.3. Схеми на експерименталните установки. (А) Ротационен реометър с 
биконична приставка.. 

 

2.2.2. Клетка на Шелудко-Ексерова 

Клетката на Шелудко-Ексерова (Scheludko & Exerowa, 1959; Scheludko, 1967) 

беше използвана в експериментите за единични пенни филми. Изследваният разтвор е 

(А) 
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зареден в цилиндрична капиляра (с вътрешен радуис R = 1.2 mm) през отвор в стената и 

странична тръбичка; виж Фигура 2.3 Б. По този начин, в капилярата се образува двойно 

вдлъбната капка. След това, течността се изсмуква през отвора и двата менискуса се 

приближават един към друг, докато се образува течен филм в централната част на 

клетката. Чрез инжектиране или изсмукване на течност през отвора, може да се 

променя радиуса на образувания филм. Дебелината може да се измери с помощта на 

интерферометричен метод (Scheludko et al., 1967) с точност по-добра от 0.5 nm 

(Kralchevsky et al., 2011). За тази цел, интензитетът на светлината отразена от филма се 

регистрира с фотоумножител свързан с компютър и дебелината на филма се записва в 

хода на експеримента. Клетката на Шелудко-Ексерова е поставена в затворен съд, така 

че водните пари са в равновесие с разтвора и изпарението от филма е предотвратено. 

Експериментите при тези условия са наречени експерименти в затворена клетка. Ако 

се отстрани стъкления капак на съда, водата започва да се изпарява от филма. В този 

случай филмът може да стане значително по-тънък. Измерванията, проведени при тези 

условия ще наричаме експерименти в отворена клетка. Модифициран вариант на тази 

клетка с две странични капиляри, които позволяват изследване на последователна 

адсорбция на два протеина върху повърхностите на филма беше предложена от 

Wierenga et al., 2009. 

 

2.2.3. Клетка на Майселс-Джоунс 

Клетката на Майселс-Джоунс (Mysels & Jones, 1966), виж Фигура 2.3 В, известна 

още като „thin-film-presure-balance“ (Exerowa et al., 1987; Schelero et al., 2010), позволява 

да се притиснат двете повърхности на филма една към друга при по-високи налягания 

(до 3000 Pa в нашите експерименти). Цилиндричният държател на филма е направен от 

порьозно стъкло, така че разтворът се вкарва в клетката през порите. В нашите 

експерименти, средният диаметър на порите беше сравнително голям, 40 mm, за да се 

избегне запушването на порите от протеинови агрегати. Клетката на Майселс-Джоунс, 

позволява да се измерят изотермите на разклинящото налягане, Π, като функция на 

дебелината на филма, h. Експериментално, приложеното налягане (което при 

равновесие е равно на разклинящото налягане Π) се променя и съответната равновесна 

стойност на h, се определя от интензитета на светлината отразена от филма, като се 

използва интерферометричният метод (Scheludko & Exerowa, 1959; Scheludko, 1967).  
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Глава 3. Повърхностна реология на адсорбционни слоеве от 

хидрофобин и β-казеин 

3.1. Експериментални данни 

3.1.1. Ефект от времето на деформация 

Типичното поведение на изследваните системи в стационарен и 

релаксационен режими е показано на Фигура 3.1 за разтвори на 0.005 wt% HFBII. 

Въртящият момент, τ, се увеличава с увеличаването на ъгъла на завъртане, γ, и в 

последствие τ релаксира при фиксирано γ. Стойностите на γ и t, които съответстват на 

края на стационарния режим (или началото на релаксацията) са означени с θb и tb. На 

Фигура 3.1 са сравнени три реологични криви, получени при три различни стойности на 

времето за ротация (прехлъзване), tb = 200, 400 и 800 s, като всички други условия са 

едни и същи. За експерименталните (сравнително ниски) скорости на въртене, γ  = 35 

μrad/s, реологичното поведение на HFBII слоеве е нечувствително към tb за t < tb. При 

релаксационния режим (t > tb) изглежда, че трите криви на Фигура 3.1 имат различно 

поведение, но всъщност те съответстват на едно и също характерно релаксационно 

време. 

 

3.1.2. Ефект от скоростта на прехлъзване 

Фигура 3.2 и 3.3 показват експерименталните резултати за измерения въртящ 

момент, τ, като функция на времето, t, при различни стойности на ъгловата скорост, γ . 

Двете изследвани системи са разтвори на HFBII (Фигура 3.2) и HFBII + β-казеин 

(Фигура 3.3). Възпроизводимостта на експериментите беше по-висока за разтворите на 

HFBII и по-ниска за разтворите на HFBII + β-казеин. Шестте криви на всяка фигура 

съответстват на шест различни фиксирани стойности на γ , които варират от 8.73 до 280 

μrad/s. За всяка от двете системи, по-високата скорост на прехлъзване, γ , води до по-

висока стойност на измерения въртящ момент, τ. За всички γ , стационарният режим 

свършва при един и същ ъгъл на завъртане γ = γb = 14 mrad и след това адсорбционният 

слой релаксира до γ  = 0. При най-ниската ъглова скорост γ , времето за деформация е 

tb = γb/γ  = 1604 s, докато при най-високата γ , времето за деформация е само tb = 50 s. 
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Поради тази разлика, данните на Фигура 3.2А и 3.3А са показани в логаритмичен 

мащаб по хоризонталната ос, за да се визуализира реологичния отклик на 

адсорбционния слой при малки времена (t < tb).  

 

3.1.3. Ефект от добавянето на β-казеин 

Фигура 3.4 показва ефекта от добавянето на β-казеин към адсорбционните слоеве от 

HFBII. От една страна, за разтвор на 0.1 wt% β-казеин (без HFBII), реологичният отклик 

на системата е толкова слаб, че τ не може да се регистрира от използвания апарат; виж 

хоризонталната експериментална крива най-отдолу на Фигура 3.4. От друга страна, при 

наличие на HFBII, ефектът от добавянето на β-казеин върху измерения въртящ момент, 

τ, е сравнително слаб. Следователно, въпреки присъствието на β-казеин, HFBII 

образува еластичен слой на повърхността въздух/вода. Трябва да се отбележи, че в тази 

серия от експерименти, тегловната концентрация на β-казеин е до 27 пъти по-голяма от 

тази на HFBII. При тези условия, слабият ефект на β-казеина (Фигура 3.4) се обяснява с 

(1) по-висока повърхностна активност на HFBII и (2) слабо взаимодействие между 

HFBII и β-казеина. Наистина в противоположния случай на силно адхезивно 

взаимодействие между двата протеина, повечето от HFBII молекули биха били 

включени в смесени агрегати с β-казеин в обема на разтвора, така че HFBII няма да 

може да образува плътен адсорбционен слой, което е в противоречие на 

експерименталните резултати. По-подробно обсъждане на данните от Фигура 3.4 ще 

бъде направено в раздел 3.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.4. Ефект от добавянето 
на β-казеин върху измерения 
въртящ момент, τ, като функция 
на времето, t: Реологични криви в 
стационарен и релаксационен 
режим за 0.005 wt% HFBII при 
различни концентрации на β-
казеин, които са показани на 
фигурата; времето на въртене е tb 
= 200 s; скоростта на прехлъзване 
е γ  = 35 mrad/s. 
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3.2. Стационарен режим – интерпретация на данните 

3.2.1. Сравнение с модела на Максуел 

В стационарния режим, при кратките времена (t << tb) не се наблюдава 

индикация за съществуването на ефекти, дължащи се на прагово напрежение (yield 

stress). Формата на експерименталните криви на Фигури 3.1–3.4, прилича на тези 

предсказани от модела на Максуел (Фигура 3.5). В стационарен режим, алтернативният 

модел на Келвин предсказва линейно нарастване на напрежението, τ, с времето, t, което 

е в противоречие с експерименталните резултати. В модела на Максуел, пълната 

деформация, γ, е равна на сумата на деформациите на еластичния и вискозния елементи. 

В термини на скорости на деформация тази връзка има следния вид:  

γ
η
ττ

=+
tG d

d1  (3.1) 

където G и η са съответно еластичният и вискозният коефициенти. В конвенционалния 

модел на Максуел, G и η са независими от времето. Освен това в разглеждания режим 

скоростта на деформация, γ , също е независима от времето t. Тогава интегрирането на 

уравнение (3.1) дава: 

)]exp(1[ tG
η

γητ −−=   (3.2) 

В стационарния режим t = γγ / , така че уравнение (3.2) може да се представи във вида: 

)]exp(1[
γη
γγητ




G
−−=  (3.3) 

При всяка фиксирана ъглова скорост γ , експерименталната зависимост на τ от γ се 

съгласува много добре с уравнение (3.3) (виж регресионните коефициенти в Таблица 

3.1). Илюстративни интерполационни криви са показани на Фигура 3.6. Параметрите, G 

и η са определени от най-добрата интерполационна крива. Стойностите на 

повърхностните еластичност и вискозитет при деформации на прехлъзване, Esh и ηsh, се 

определят от G и η както следва (Borbas et al., 2003; Landau & Lifsitz, 1987): 

ηη fshfsh , gGgE ==  (3.4) 
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)11(
4
1

2
2

2
1

f RR
g −≡

π
 (3.5) 

gf е геометричен фактор; R1 = 2.81 cm и R2 = 3.00 cm са вътрешният и външният радиуси 

на експерименталната междуфазова пръстеновидна област, която е подложена на 

деформация на прехлъзване (Фигура 1.1). При тези стойности на параметрите, 

уравнение (3.5) дава gf = 12.36 rad/m2. Предимството на използването на сравнително 

тясно пространство, ΔR = 0.19 cm, е в това че уравнение (3.5) е приложимо както за 

системи с линеен, така и за такива с нелинеен реологичен отклик. Ако съотношението 

ΔR/R1 не е малко и системата проявява нелинейно поведение (напр. променлив 

вискозитет), тогава gf става зависимо също и от специфичните реологични свойства на 

слоя, и ур. (3.5) става неприложимо. При малко ΔR, менискусът в процепа може да не е 

перфектно плосък, което би довело до по-големи ефективни ΔR и gf . Проведохме 

тестови измервания при ΔR = 0.10 и 0.19 cm, които дадоха същите резултати, така че 

ефектът от менискуса се оказва пренебрежим.  

Таблица 3.1. Параметри на модела на Максуел, определени от интерполацията на 
данните в стационарен режим, t < tb (Фигура 3.3 и 3.4). 

θ  (mrad/s) Esh (mN/m) ηsh (N.s/m) Регр.коеф. 

0.005 wt% HFBII 

8.73 142 ± 5 30.7 ± 0.9 0.9991 

17.5 187 ± 8 19.9 ± 0.6 0.9990 

35 224 ± 8 9.8 ± 0.4 0.9987 

70 153 ± 6 5.6 ± 0.3 0.9985 

140 158 ± 6 3.0 ± 0.1 0.9970 

280 248 ± 8 1.8 ± 0.1 0.9917 

0.005 wt% HFBII + 0.03 wt% β-казеин 

8.73 46 ± 3 24.1 ± 0.9 0.9990 

17.5 72 ± 8 13.7 ± 0.3 0.9983 

35 96 ± 8 9.1 ± 0.3 0.9963 

70 108 ± 4 5.5 ± 0.1 0.9984 

140 234 ± 8 3.4 ± 0.1 0.9985 

 Резултатите за Esh и ηsh са дадени в Таблица 3.1. Esh варира в интервала от 50 

до 250 mN/m. Тези стойности са големи в сравнение със стойностите измерени за други 
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протеини. Например, за β-лактоглобулин за измерени стойности Esh ≤ 38.2 mN/m 

(Petkov et al., 2000). Грешките на Esh и ηsh в Таблица 3.1, се определят от 

възпроизводимостта на експеримента, а не от точността на отделното измерване. Ако 

тези грешки се пресметнат само за една отделна интерполационна крива (като тези на 

Фигура 3.6), тогава се получават значително по-малки стойности на стандартното  

 

3.2.2. Сравнение с модела на Оствалд–де-Веле 

В Таблица 3.1, повърхностният вискозитет при прехлъзване, ηsh, системно 

намалява с увеличаване на ъгловата скорост, γ . Както се вижда от Фигура 3.7А, 

данните за ηsh се подчиняват на закона на Оствалд–де-Веле (Ostwald–de-Waele), вж. 

напр. Scott Blair et al. (1939), който може да се разглежда като частен случай на закона 

на Хършел-Бълкли (Herschel & Bulkley, 1926) в случая без прагов стрес (yield steress): 

1
shshsh

−=⇒== nn KK γηγηγτ   (3.6) 

В уравнение (3.6), τsh ≡ gfτ е напрежението при прехлъзване, K е консистенцията, а n е 

индексът на реологично поведение: n < 1 в случай на втечняване при разбъркване (shear 

thinning), докато n > 1 в случай на втвърдяване при разбъркване (shear thickening). 

Стойностите на K и n, определени от интерполационните криви на Фигура 3.7А са 

дадени в Таблица 3.2. 

 Фигура 3.7Б сравнява стойностите на еластичността при прехлъзване, Esh, за 

адсорбционни слоеве от HFBII в присъствие и отсъствие на β-казеин. При малки 

стойности на γ , еластичността е по-голяма за слоевете от HFBII, докато при по-големи 

γ , еластичностите на двете системи стават сравними. 

 Фигура 3.7В показва съотношението νch ≡ Esh/ηsh, което представлява 

характеристичната честота на реологичния отклик на слоя. (tch = 1/νch е съответното 

характеристично време.) В рамките на модела на Максуел (Фигура 3.5), еластично тяло 

съответства на Esh → const, ηsh → ∞, и следователно νch ≡ Esh/ηsh → 0. В другия граничен 

случай на чист вискозен флуид, Esh → ∞, ηsh → const и следователно νch → ∞. 

Следователно характеристичната честота се мени в интервала 0 < νch < ∞ (0 = еластично 

тяло, ∞ = вискозен флуид), и дава количествена оценка за степента на втечняване 

(флуидизиране) на изследваните вискоеластични адсорбционни слоеве. В това 
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отношение, нарастването на νch със скоростта на прехлъзване (Фигура 3.7В), показва 

флуидизирането на адсорбционния слой с увеличението на γ . Добавянето на β-казеин 

води до по-твърди слоеве при по-ниски скорости на деформация, но разликата става 

малка при по-високи скорости на деформация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2. Параметрите в ур. (3.6) и (3.7), определени чрез интерполация на данните 
на Фигура 3.7. 

Разтвор 
K ( nμ −1rad/s)(

N.s/m ) 
n m p Q (sm−1) 

0.005 wt% HFBII 202 ± 18 0.16 ± 0.02 0.92 ± 0.07 0.08 663  

0.005 wt% HFBII 
+ 0.03 wt% β-казеин 

106 ± 6 0.30 ± 0.02 1.22 ± 0.09 0.52 139 

Бележка: p е пресметнато от съотношението p = m + n − 1 

По аналогия с уравнение (3.6), данните на Фигура 3.7Б и 3.7В могат да бъдат 

описани със степенни функции: 

mp QAE γνγ  == chsh ,  (3.7) 

(В) 

(А) (Б) 

Фигура 3.7. (А) Вискозитетът при 
прехлъзване, ηsh, (Б) еластичността при 
прехлъзване, Esh, и (В) характеристичната 
честота, νch, като функции на скоростта на 
деформация (ъгловата скорост) γ  за 0.005 
wt% HFBII в присъствие и отсъствие на β-
казеин. Линиите представляват 
интерполации със степенните функции 
показани на фигурите.  
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Тъй като νch ≡ Esh/ηsh, то по дефиниция p = m + n – 1. Стойностите на параметрите, 

определени от интерполациите, са показани в Таблица 3.2. Линиите на Фигура 3.7Б 

показват обща тенденция – еластичността Esh леко се увеличава с нарастване на γ  в 

изследвания интервал от скорости на деформация. Разсейването на стойностите за Esh, 

особено за слоевете от чист HFBII, се дължат най-вероятно на ниската 

възпроизводимост на съответните измервания. Слоевете съдържащи β-казеин проявяват 

тенденция за по-бърза флуидизация с увеличаване на γ  (виж стойностите на m в 

Таблица 3.2). 

Изменението на вискозитета и еластичността, ηsh и Esh, с промяната на скоростта 

на деформация, γ , (уравнение (3.6) и (3.7), и Фигура 3.7), не противоречат на 

използването на модела на Максуел за обработка на данните (Фигура 3.6). И наистина, 

в стационарния режим γ  = const, за всеки отделен експеримент, така че ηsh(γ ) = const и 

Esh(γ ) = const за всяка от експерименталните криви, като тези на Фигура 3.6.  

 

3.2.3. Ефект от концентрацията на β-казеин 

Фигура 3.8 показва ефекта от концентрацията на добавения β-казеин върху Esh и 

ηsh при скорост на деформация γ  = 35 μrad/s и време за деформация tb = 200 s. При 

концентрации на β-казеин ≤ 0.03 wt%, стойностите и на Esh и на ηsh са практически 

същите като тези на чистия HFBII. При концентрации на β-казеин ≥ 0.045 wt%, Esh става 

по-малко с около 80 mN/m, но остава сравнително високо ≥ 120 mN/m. 

 

 

 

 

 

 

 

 Това поведение показва, че адсорбционен слой от HFBII, присъства на 

междуфазовата граница въздух/вода при всичките експерименти (Фигура 3.8). 

Фигура 3.8. Ефект от добавянето на β-
казеин към разтвори на 0.005 wt% HFBII 
върху повърхностните еластичност и 
вискозитет, Esh, и ηsh, определени от 
интерполацията на експерименталните 
криви от Фигура 3.4, за режим на 
постоянна скорост на деформация 
(стационарен режим) при γ  = 35 mrad/s, и 
време на деформация tb = 200 s. 
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Постоянството на Esh и ηsh при концентрации на β-казеин ≤ 0.03 wt%, показва 

пренебрежима адсорбция на β-казеина при толкова ниски концентрации. Ефектите са 

наблюдавани при концентрации на β-казеин ≥ 0.045 wt%, при които Esh и ηsh започват да 

намаляват; вж. също Таблица 3.3. 

Таблица 3.3. Параметри на модела на Максуел за адсорбционни слоеве от разтвори на 
0.005 wt% HFBII при различни концентрации на β-казеин (tb = 200 s, γ  = 35 mrad/s). 

β-казеин (wt%) G (mN.m/rad) Esh (mN/m) η (N.m.s/rad) ηsh (N.s/m) Регр. Коеф. 

0 17.9 222 0.799 9.88 0.9994 

0.015 18.1 224 0.831 10.3 0.9991 

0.030 18.0 223 0.813 10.0 0.9988 

0.045 11.8 146 0.804 9.94 0.9993 

0.075 12.5 154 0.736 9.09 0.9984 

0.100 11.9 148 0.698 8.62 0.9973 

0.135 9.53 118 0.678 8.38 0.9979 
 

Може да предположим, че β-казеинът образува втори адсорбционен слой, под 

този на хидрофобина. Освен това, молекулите на β-казеина може да попълнят 

празнините в слоя от хидрофобин, като по този начин повлияват на реологичното му 

поведение. Ако молекулите на β-казеина бяха способни да разрушат непрекъснатата 

мрежа от HFBII на повърхността, това би довело до драстично спадане и на Esh, и на ηsh, 

но такова поведение не се наблюдава експериментално, поне при изследваната област 

от концентрации (Фигура 3.3). Физичната картина, която можем да съставим след 

анализа на данните е, че адсорбцията от смесени разтвори на HFBII + β-казеин води до 

спонтанно образуване на повърхностен бислой, който се състои от слой от по-

хидрофобните молекули на HFBII, които са обърнати към въздушната фаза, и слой от 

по-хидрофилните молекули на β-казеина, които са обърнати към водната фаза. 

Забележителното е, че когато двата протеина спонтанно се адсорбират от смесения 

разтвор, без външно въздействие те се разделят в образувания адсорбционен слой. 

Ако бислоят от HFBII + β-казеин е подложен на по-интензивно или по-

продължително разбъркване, можем да очакваме, че двата протеинови слоя ще 

започнат да се смесват. Признак за такъв ефект е стойността на Esh = 96.3 mN/m (при 

γ  = 35 μrad/s и 0.03 wt% β-казеин) в Таблица 3.1; съответната стойност на Фигура 3.8 е 
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Esh = 223 mN/m. Тази разлика може да бъде обяснена с факта, че стойността Esh = 96.3 

mN/m е получена при два пъти по-дълго време за деформация (разбъркване), tb = 400 s, 

срещу tb = 200 s за стойността на Фигура 3.8. Експериментите, показват че 

разбъркването води до подчертано омекотяване (флуидизиране) на смесените 

адсорбционни слоеве от HFBII + β-казеин (shear thinning). 

3.3. Релаксационен режим – интерпретация на данните 

3.3.1. Модифициран закон на Андраде 

Както бе описано по-горе, в нашите експерименти след стационарния режим, 

въртящият момент τ (и напрежението ττ fsh g= ) релаксира при фиксиран ъгъл на 

въртене γ = γb за t ≥ tb. При релаксацията, зависимостта на τ като функция от t, не е 

експоненциална (както се предсказва от модела на Максуел), а зависи от кубичния 

корен на времето, т.е. следва емпиричния закон на Андраде (Andrade et al., 1910; 

Andrade et al., 1914; Andrade et al., 1960; Plazek et al., 1960). Данните се подчиняват на 

уравнението: 

b
3/1

1r
b ],)(1[ ttt

t
tττ −≡∆

∆
−≈  (3.8) 

където tr1 е релаксационно време, а τb е характеристична стойност на въртящия момент.  

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.10. Релаксационен режим (t > tb): зависимости на безразмерния въртящ 
момент, τ/τb, като функция на кубичния корен на времето, (∆t)1/3, в съответствие с 
уравнение (3.8). (А) Данни от Фигура 3.2 за 0.005 wt% HFBII. (Б) Данни от Фигура 3.3 
за HFBII + 0.03 wt% β-казеин, при различни скорости на деформация, γ , на предходния 
етап. (В) Данни от Фигура 3.4 за 0.005 wt% при γ  = 35 mrad/s, и при различни 
концентрации на добавен β-казеин, които са показани на фигурата.  

γb 

(А) (В) 
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Трябва да се отбележи, че оригиналният закон на Андраде се отнася за времевата 

зависимост на деформацията на твърдо тяло, подложено на натоварване, докато в 

нашия случай уравнение (3.8) описва релаксацията на напрежението, вследствие на 

втвърдяването на адсорбционния слой. Тази физическа разлика води до различни знаци 

пред кубичния корен. В оригиналния закон на Андраде (Andrade et al., 1910; Andrade et 

al., 1914; Andrade et al., 1960) знакът е плюс, докато в уравнение (3.8) знакът е минус. 

Поради тази причина, уравнение (3.8) [и неговата обобщена форма, уравнение (3.9), вж. 

по-долу] ще наричаме модифициран закон на Андраде.  

Данните на Фигури 3.1–3.4 за τ (t) в релаксационен режим (t > tb) 

интерполирахме с уравнение (3.8) и определихме параметрите τb и tr1. На Фигура 3.10А, 

данните за τ/τb от Фигура 3.2, са нанесени като функция на (∆t)1/3, в съответствие с 

уравнение (3.8). Забележително е, че различните релаксационни криви от Фигура 3.2, 

лягат върху една обща крива (Фигура 3.10А). Същото се получава и с данните от 

Фигура 3.3, които са нанесени като τ/τb като функция на (∆t)1/3 на Фигура 3.10Б. Всеки 

набор от данни е описан с права линия в съответствие с уравнение (3.8). Определените 

параметри τb и tr1 са приведени в Таблица 3.4. Стойностите на релаксационното време, 

tr1, практически съвпадат за определена система при различни скорости на 

деформацията, която предхожда релаксацията. Поради тази причина, наборите от данни 

на Фигура 3.10А и 3.10Б са описани с една единствена права линия, която съответства 

на средната стойност tr1 в Таблица 3.4. 

Средните стойности на характерните времена на релаксация (втвърдяване) tr1 в 

Таблица 3.4 са около два пъти по-големи за адсорбционните слоеве с β-казеин, в 

сравнение с тези за чистия HFBII. Следователно данните в Таблица 3.4, показват че 

добавянето на β-казеин намалява втвърдяването на адсорбционния слой. 

 В Таблица 3.5 са представени стойностите на τb и tr1 за релаксацията на 

напрежението след стационарния режим за три различни времеви интервали, tb = 200, 

400 и 800 s, при една и съща скорост на прехлъзване γ  = 35 μrad/s (виж Фигура 3.1). 

Резултатите показват, че в разглеждания случай τb и tr1 са нечувствителни към tb. 

Фигура 3.10В показва τ/τb като функция на (∆t)1/3 при 7 различни концентрации 

на β-казеин при една и съща ъглова скорост γ  = 35 μrad/s. За всяка отделна 

концентрация на β-казеин данните следват линейна зависимост. Наклоните на линиите 

са различни за различните концентрации на β-казеин. Определените стойности на 
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параметрите τb и tr1 са дадени в Таблица 3.6. Релаксационното време tr1 има максимум 

при една междинна концентрация на β-казеин. 

3.3.2. Дълговременна релаксация 

При граничен преход ∆t → ∞ в уравнение (3.8) се получава τ → −∞, което няма 
физически смисъл. Този факт показва, че уравнение (3.8) представя късовременната 
асимптотика на един по-общ израз, описващ целия релаксационен процес. За да 
намерим този израз, проведохме експерименти при много по-дълги времена, виж 
Фигура 3.11 и 3.12. Опитахме се да опишем данните с различни изрази, които дават 
уравнение (3.8) за късовременната асимптотика (за Δt→0). Следният релаксационен 
закон се съгласува най-добре с експеримента (Фигура 3.12): 

])(exp[
2r

3/1

1r
b t

t
t

t ∆
−

∆
−=ττ  (3.9) 

Стойностите на параметрите, които са определени от интерполацията са τb = 24.5 N.m; 
tr1 = 29.8 min, и tr2 = 47.5 min за адсорбционни слоеве на повърхността на разтвор на 
HFBII. За достатъчно малки Δt, последният член в скобите на уравнение (3.9) е 
пренебрежим и експонентата може да се развие в ред, като се получава уравнение (3.8). 
Линейната част от кривата на Фигура 3.12 при малки Δt, отговаря на асимптотичното 
уравнение (3.8) и на експерименталните времеви интервали на Фигура 3.10. 

 

3.4. Основни резултати в Глава 3 

Настоящата глава от дисертацията е първото изследване, в което повърхностната 
реология на прехлъзване на хидрофобинови адсорбционни слоеве на границата 
въздух/вода, е изследвана в стационарен и релаксационен режими и получените данни 
са интерпретирани в рамките на реологичен модел. В предходни изследвания (Cox et al., 
2007; Cox et al., 2009; Blijdenstein et al., 2010), феноменологичните модули на 
натрупване и дисипация, G' и G", бяха определени с помощта на ротационен реометър в 
осцилаторен режим. Следващата стъпка, а именно определянето на еластичността и 
вискозитета на вискоеластичния повърхностен слой, може да бъде направена само в 
рамките на адекватен реологичен модел. Главното предимство на стационарния режим 
е, че позволява да се идентифицира реологичният модел, който количествено описва 
поведението на системата. Получените данни при фиксирана скорост на деформацията 

на прехлъзване, γ , са в добро съгласие с модела на Максуел (Фигура 3.6). Това ни 

позволява да определим повърхностните еластичност и вискозитет при прехлъзване, Esh 
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и ηsh (Таблица 3.1). Зависимостта на ηsh от γ  се подчинява на закона на Оствалд–де-

Веле, уравнение (3.6) и Фигура 3.7А. На подобен степенен закон се подчинява и 

характеристичната честота: νch = Q γ m. Тази величина, която се мени в интервала 

0 < νch < ∞ (0 = еластично тяло, ∞ = вискозен флуид), позволява количествено 
характеризиране на степента на втечняване (флуидизиране) на вискоеластичните 

адсорбционни слоеве. Увеличението на νch с повишаването на γ  (Фигура 3.7В), показва 

нарастване на флуидизацията с увеличението на γ . Добавянето на β-казеин води до по-

твърди адсорбционни слоеве, които, обаче, проявяват тенденция за по-бързо 

флуидизиране при повишаване на γ  (Фигура 3.7Б). С други думи, омекотяването/ 

твърдостта на различни вискоеластични адсорбционни слоеве могат да бъдат 

сравнявани, като се съпоставят съответните νch( γ )-зависимости и стойностите на 

параметрите Q и m. 

Друга новост в настоящото изследване е, че в релаксационен режим 
адсорбционните слоеве от HFBII се подчиняват на модифицирания закон на Андраде, 
уравнение (3.9), с две релаксационни времена, tr1 и tr2, и характеристичен въртящ 
момент τb, Фигура 3.12. При къси времена релаксационните криви се подчиняват на 
асимптотика с кубичен корен, дадена от уравнение (3.8). Интерполацията на данните 
дава tr1 и τb, Таблици 3.4–3.6. За HFBII адсорбционни слоеве без добавки, 
релаксационното време tr1 е независимо от скоростта и времето на деформация за 
предхождащия стационарен етап, Таблици 3.4 и 3.5. Данните за разтворите на HFBII + 
β-казеин, и по-специално високите стойности на Esh, показват образуването на 
повърхностен бислой, който се състои от слой от по-хидрофобния HFBII, обърнат към 
въздушната фаза, и слой от по-хидрофилния β-казеин, който е обърнат към водната 
фаза. Възможно е и вграждане на хидрофобната верига на β-казеина в слоя от 
хидрофобин (Фиг. 3.9). 

 И така, данните показват, че зависимостта τ(t) се подчинява на модела на 
Максуел, ур. (3.2), в стационарен режим, но следва модифицирания закон на Андраде, 
ур. (3.9), в релаксационния режим. Тази разлика може да се обясни с различните 
процеси, които протичат във вискоеластичния адсорбционен слой при тези два режима: 
(i) разрушаване и възстановяване на между-молекулните връзки в стационарен режим 

( γ  = const. > 0), и (ii) втвърдяване на адсорбционния слой в режим на релаксация 

(γ  = 0). 
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Глава 4. Повърхностна реология на адсорбционни слоеве от 
хидрофобин и β-казеин в осцилаторен режим 

4.1. Експериментални резултати 

4.1.1. Разтвори на 0.005 wt% HFBII 

Предвид уравнение (4.2), уравнение (4.1) придобива вида: 

)sin()( a tωγtγ =  (4.3) 

За достатъчно малки амплитуди, γa ≤ 5.235 mrad, измереното напрежение τsh(t) също 
осцилира, но с фазово отместване, което може да се опише със следния израз: 

)cos()sin(
a

sh tωGtωG
γ
τ

′′+′=  (4.4) 

виж Фигура 4.1, G' и G'' са модулите на натрупване и дисипация. Уравнение (4.4) 
показва, че при малки амплитуди адсорбционният слой проявява квазилинейно 
реологично поведение. (За истински линеен отклик, определените G' и G'' трябва да са 

независими от γа и ω, докато при квазилинеен отклик G' и G'' може да зависят от γа и ω.) 

Зависимостта на τsh, от времето на Фигура 4.1А е подобна за всички други измервания, 

които бяха проведени при честоти ν ≤ 2 Hz и амплитуди γa ≤ 5.235 mrad. На Фигура 4.2Б 

е показан един по-специален случай при по-висока честота ν = 4 Hz, при която данните 

за τsh(t) представляват експериментална ивица, вместо крива. Както ще видим по-долу, 
подобна ивица е индикация за разрушаване на структурата на вискоеластичния слой. 

Нашите експерименти показваха, че при по-големи амплитуди, γa ≥ 10.5 mrad, 

периодичните изменения на τsh не са синусоидални (Фигура 4.2), т.е. адсорбционният 
слой проявява нелинеен реологичен отклик. В такъв случай, вместо с уравнение (4.4), 
данните се описват с развитие в ред на Фурие: 

∑
=

′′+′=
,...5,3,1a

sh )]cos()sin([
k

kk tωkGtωkG
γ
τ  (4.5) 

Като цяло експериментът показва, че модулите на натрупване и дисипация в ур. (4.5), 

G'k и G''k, зависят и от амплитудата γa и от честотата ν = ω/(2π):  

,...5,3,1),,(),,( aa =′′=′′′=′ kνγGGνγGG kkkk  (4.6) 
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Удобно е експерименталните данни да се представят във формата на криви на 

Лисажу, при които се нанася напрежението τsh(t) като функция на деформацията γ(t), 

(Hyun et al., 2011); виж Фигура 4.3. В случая на квазилинеен отклик (γa ≤ 5.23 mrad), 

кривите на Лисажу са елипси, докато в случая на нелинеен отклик (γa = 10.5 mrad и 21.0 

mrad), те приличат на криволинейни успоредници с ширина, която се увеличава с 

нарастването на γa. Кривите на Лисажу могат да бъдат полезни в няколко отношения 

(Hyun et al., 2011). Първо, ако нанесем опитните данни за τsh(t) като функция на γ(t), 

експериментаторът може веднага да определи дали реологичният отклик на системата е 

линеен или нелинеен (елипса или успоредник). Второ, ако кривите на Лисажу са по-

широки от елипса (в нелинеен режим), както е на Фигура 4.3, това показва shear thinning 

(втечняване при разбъркване); обаче, ако кривата на Лисажу е вдлъбната спрямо елипса, 

това е индикация за shear thickening (втвърдяване при разбъркване); вж. Hyun et al., 

2011. Параметрите на реологичния модел могат да бъдат определени чрез интерполация 

на кривите на Лисажу без да се използва фурие-анализ; вж. по-долу. 

При осцилаторните експерименти с ротационния реометър, имаме две 

механични степени на свобода: вариране амплитудата γa при постоянна честота ν, или 

промяна на честотата ν при фиксирана амплитуда γa; вж. също ур. (4.6). Фигура 4.4А 

показва зависимостите на 1 1иG G′ ′′  от γa при ν = 1 Hz. Данните показват, че 1G′  намалява 

с увеличаване на амплитудата γa, докато 1G ′′  първоначално се увеличава докато 

достигне 1G′  и след това проявява тенденция към намаляване.  

Фигура 4.3. Криви на Лисажу за 
напрежението, τsh(t), като функция 
на деформацията, γ(t), за 0.005 
wt% HFBII при честота ν = 1 Hz, и 
при четири различни стойности на 
амплитудата на деформация, γa: (a) 
1.74 mrad; (b) 5.23 mrad; (c) 10.5 
mrad, и (d) 21.0 mrad. 
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Фигура 4.4Б показва зависимостта на 1 1иG G′ ′′  от честотата ν при амплитуда γa = 

1.74 mrad. Първоначално, 1G′  се увеличава с нарастването на ν, но при най-високата 

изследвана честота е налице бърз спад на 1G′ . За сравнение, 1G ′′  първоначално малко 

намалява, и след това при по-високи стойности на ν се стабилизира. Най-високата 

изследвана честота е ν = 4 Hz, което отговаря на графиката в Фигура 4.1 Б. 

 

4.1.2. Разтвори на 0.005 wt% HFBII и 0.03 wt% β-казеин 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4.6 показва данните за модулите на натрупване и дисипация, 1 1иG G′ ′′ , 

като функции на честотата, ν, в осцилаторен режим при фиксирана амплитуда γa = 1.74 

mrad (γa = 0.174 %). При тази амплитуда, реологичният отклик на адсорбционния слой е 

квазилинеен, т.е. приносът от по-високите Фурие моди ( 3 3иG G′ ′′ ) е пренебрежим. 

Сравнението между фигури 4.4Б и 4.6, показва че добавянето на β-казеин води до 

намаляване на 1 1иG G′ ′′ . При това, намаляването на 1G′  с нарастването на ν започва при 

по-ниски честоти. 

 

4.2. Теоретичен модел и неговото сравнение с експеримента 

4.2.1. Модели с постоянни Esh и ηsh 

Модел на Келвин, познат още като модел на Келвин-Войт, (Thomson et al., 1865; 
Voigt et al., 1892) се характеризира с паралелно свързване на еластичен и вискозен 

Фигура 4.5. Експериментални данни, 
получени в стационарен режим, за 
адсорбционни слоеве на повърхността на 
разтвор от 0.005 wt% HFBII + 0.03 wt% β-
казеин: Зависимости на напрежението, 
τsh, като функция на ъгъла на завъртане, γ, 
при пет различни постоянни ъглови 
скорости: γ  = 8.73, 17.5, 35, 70 и 140 
mrad/s; времето се изразява като t = γγ / . 
Плътните линии представляват 
интерполация на данните с помощта на 
модела на Максуел, уравнение (4.14). 
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елемент (Фигура 4.7 А). Трябва да се отбележи, че в стандартния модел на Келвин, Esh и 

ηsh са константи независими от времето, t. 

В модела на Келвин (Фигура 4.7 А), деформацията е една и съща за двата 
елемента, докато напрежението представлява сумата от напреженията на еластичния и 

вискозния елементи. Като заместим γ и τsh от уравнения (4.3) и (4.4) в уравнение (4.8), и 

приравним коефициентите пред независимите функции sinωt и cosωt в двете страни на 
уравнението, получаваме: 

ωηGEG shsh , =′′=′  (4.9) 

Както се вижда от Фигури 4.4 и 4.6, нашата експериментална система не се 

подчинява на закона на Келвин (G' и G" зависят от γa, и G" не се увеличава с 

нарастването на ν). Нещо повече, в стационарен режим ( γ  = const.), уравнение (4.8) 

дава τsh = Esh γ t + const., т.е. напрежението трябва да се увеличава линейно с времето, 

което е в противоречие с експериментално наблюдаваната тенденция на τsh да 
закривява към плато (Фигура 4.5). 

Моделът на Максуел се характеризира с последователно свързване на еластичен и 

вискозен елементи (Фигура 4.7 Б). Замествайки γ и τsh от уравнения (4.3) и (4.4) в 
уравнение (4.10), и приравнявайки коефициентите пред синуса и косинуса, получаваме: 
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Уравнение (4.11) показва, че в конвенционалния модел на Максуел (при постоянни Esh 

и ηsh), G' и G" зависят от честотата, ω, но не зависят от амплитудата, γa. Последното е в 
противоречие с нашите данни на Фигура 4.4А. 

Двете съотношения в ур. (4.11) могат да се решат спрямо Esh и ηsh: 

ωG
GGη

G
GGE

′′
′′+′

=
′
′′+′

=
22

sh

22

sh ,  (4.11a) 

Следва да отбележим, че реологичният отклик на системата се характеризира със 

специфична честота νch (или характеристично време tch = 1/νch) дефинирана както 
следва: 

sh

sh
ch η

E
ω

G
Gν =
′
′′

≡  (4.12) 
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4.2.2. Обобщение на модела на Максуел 

В стационарен режим имаме const.=γ  При това положение, ако интегрираме 

уравнение (4.10), заедно с началното условие τsh|t=0 = 0, получаваме: 

)]exp(1[ chshsh tνγητ −−=   (4.13) 

където използвахме също ур. (4.12). При всяка фиксирана ъглова скорост, γ  = const., 

експерименталните τ-vs.-γ криви се съгласуват много добре с уравнение (4.14). Това е 

показано на Фигура 4.5 за сместа oт HFBII + β-казеин. Подобни резултати бяха 
получени и за чист HFBII (Глава 3). Чрез интерполация на данните от Фиг. 4.5 (и други 

аналогични данни) в съответствие с ур. (4.14) можем да определим параметрите ηsh и 

νch. Получените резултати за ηsh и Esh = νchηsh са показани в Таблица 4.2 и са нанесени 
на Фигура 4.8.  

Таблица 4.2. Параметри, определени от интерполацията на експерименталните криви 

на Фигура 4.5 с уравнение (4.14); 0.005 wt% HFBII + 0.03 wt% β-казеин; стационарен 
режим.  

γ  (mrad/s) Esh (mN/m) ηsh (N.s/m) νch (10−3 Hz) 
8.73 42 ± 5 26 ± 5 1.6 ± 0.3 
17.5 54 ± 8 15 ± 3 3.5 ± 0.7 
35.0 73 ± 8 8.0 ± 0.8 9.1 ± 0.8 
70.0 91 ± 9 4.7 ± 0.1 19 ± 3 
140.0 113 ± 5 2.6 ± 0.1 45 ± 4 

Законът на Оствалд–де-Веле гласи: 

1
shshsh

−=⇒== nn γKηγηγKτ  . (4.15) 

Данните на Фигура 4.8 показват, че в разглеждания интервал от скорости на 

деформация величините ηsh, Esh и νch могат да се изразят като степенни функции: 

pn γAEγKη ||,|| sh
1

sh  == −  (4.16) 

mγQν ||ch = (модифициран закон на Оствалд–де-Веле). (4.17) 

И така, експериментите в стационарен режим на постоянна скорост на 

деформация водят до извода, че реологичното поведение на адсорбционните слоеве от 

протеин, могат да се опишат като се използва основното уравнение на модела на 

Максуел, уравнение (4.10) с вискозитет и еластичност, които зависят от скоростта на 

деформация γ , виж уравнения (4.16)–(4.18). В литературата, такъв модел е известен 
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като вискоеластичен тиксотропен модел с единичен максуелов елемент; вж. Barnes, 

1997. 

 

4.2.3. Осцилаторен режим при квазилинейно реологично поведение 

Тук ще демонстрираме, че вискоеластичният тиксотропен модел, основан на 

уравнения (4.10) и (4.17), описва реологичното поведение на изследваните протеинови 

слоеве не само в режим γ  = const., но и в осцилаторния режим. В последния режим, 

γ  = γaωcos(ωt) е периодична функция на времето. Предвид уравнения (4.17) и (4.18), 

величините Esh, ηsh и νch = Esh/ηsh също са периодични функции на времето. 

В случая на осцилаторен режим, заместваме )(ch γν   от уравнение (4.17) с 

γ  = γaωcos(ξ) в дясна част на уравнение (4.20). Интегралът се решава аналитично като 

резултатът може да се представи във вида: 

mγQν =ch  (4.22) 

m

mπ
mμωμγγ

/1

2/1a
)22/(

)5.02/(,












+Γ

+Γ
≡≡  (4.23) 

Γ(x) е гама функция. Аналогично на ур. (4.17), уравнение (4.22) представя средната 

характеристична честота, 〈 chν 〉, като степенна функция на средната скорост на 

деформация, γ , дефинирана с ур. (4.23). 

Уравнение (4.22) ни позволява да направим сравнение на експерименталните 

резултати получени в двата различни режима: γ  = const. и γ  = γaωcos(ωt); вж. Фиг. 4.9.  

Трите точки в горния десен ъгъл на Фигура 4.9А, отговарят на осцилаторен 

режим с нелинеен отклик (получени при по-голяма амплитуда или честота на 

осцилации), при което членовете с k = 3 в уравнение (4.5) не са пренебрежими. В този 

случай, средната характеристична честота е пресметната от първата Фурие мода: 〈 chν 〉 

= 11 / GGω ′′′ . Съответните точки на Фигура 4.9А са близки до линейната зависимост, 

която е валидна в случая на квазилинеен режим, но все пак се отклоняват. 
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Фигура 4.9. Характеристичната честота на реологичния отклик като функция на 
средната скорост на деформация. За стационарния режим са нанесени данни за 

 ≡ Esh/ηsh като функция на . За осцилаторния режим са нанесени съответните 
средни величини: 〈 〉 ≡ ωG"/G' като функция на 〈 〉. Наклонът и отрезът на 
линейната регресия дават m и Q; виж ур. (4.17) и (4.22). (А) Данни за 0.005 wt% HFBII. 
(Б) Данни за 0.005 wt% HFBII + 0.03 wt% β-казеин. 

Не само HFBII, но и други протеини образуват вискоеластични адсорбционни 

слоеве на границата вода/въздух. За да проверим дали тяхното поведение също се 

подчинява на ур. (4.22), на Фиг. 4.10 сме нанесли данни за адсорбционни слоеве от 

β−казеин, β−лактоглобулин (BLG) и HFBII получени от Blijdenstein al., 2010, с 

ротационен реометър в осцилаторен режим. Оригиналните данни са в термини на G' и 

G", от които ние изчислихме 〈νch〉 = ωG"/G'. Фиг. 10 показва, че данните за β-казеин и 

BLG отлично се съгласуват с линейна зависимост в съответствие с ур. (4.22).  

 

4.2.5. Обсъждане 

Както споменахме по-горе, забележително е че вискоеластичният тиксотропен 

модел, в термини на νch vs. γ , уравнение (4.17), е изпълнен в целия интервал на квази-

линеен отклик на протеиновите адсорбционни слоеве. Освен това, както се вижда от 

Фигура 4.9, данните получени в стационарен и осцилаторен режими, лежат на една 

обща крива, чийто отрез и наклон определят параметрите m и Q; виж Таблица 4.3. 

Сравнението между двата режима е възможно ако данните от осцилаторния режим се 

нанесат в термини на средни стойности, 〈νch〉 vs. 〈 γ 〉, дефинирани чрез уравнения (4.20) 

и (4.23). Пълно съгласуване между данните, получени в два много различни кинетични 

chν γ

chν γ

(А) (Б) 
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режима, потвърждава адекватността на вискоеластичния тиксотропен модел, който се 

основава на уравнения (4.10), (4.17) и (4.18). 

В рамките на модела на Максуел (Фигура 4.7Б), еластично тяло съответства на 

Esh → const., ηsh → ∞, а също така и νch = Esh/ηsh → 0. В другия случай, на изцяло 

вискозно тяло, имаме Esh → ∞, ηsh → const., и съответно νch → ∞. Следователно, 

увеличението на νch показва флуидизация (омекване) на тялото. С други думи, 

стойността на характеристичната честота, 0 < νch < ∞, може да служи като индикатор за 

степента на флуидизация на протеиновия вискоеластичен слой. В това отношение, 

увеличаването на νch с нарастване на скоростта на деформация на Фигура 4.9, показва 

флуидизация на адсорбционния слой при увеличаване на скоростта на деформация. 

Аналогично, по-големият наклон на линията на Фигура 4.9Б, в сравнение с тази на 

Фигура 4.9А (виж стойностите на m в Таблица 4.3), означава че добавянето на β-казеин 

усилва омекотяването на протеиновия слой при деформация на прехлъзване. По-

подробна информация за вискоеластичното поведение на системата може да се получи 

чрез отделно пресмятане на 〈Esh〉 и 〈ηsh〉, както е показано по-горе (виж Фигури 4.11 и 

4.12). 

От изведените уравнения, получаваме: 

G
GmGγQ

ω
GmGE m

′
′′++′

=
′′

++′=
22

sh
)1()1(   (4.25) 

Уравнение (4.25) показва, че 〈Esh〉 съответства на нелинейна комбинация на еластичния 

и вискозния модули G' и G". Подобен израз важи и за средния вискозитет 

ωG
GmG

ν
E

η
′′

′′++′
=≡

22

ch

sh
sh

)1(  (4.29) 

което се получава чрез комбиниране на ур. (4.20) и (4.25). Следователно популярната 

парадигма, че G' и G" характеризират, съответно, еластичния и вискозния отклик на 

системата (което е вярно за модела на Келвин), не е приложима за изследваните 

вискоеластични протеинови слоеве, чието поведение се подчинява на вискоеластичния 

тиксотропен модел представляващ обобщение на модела на Максуел. Трябва да се 

отбележи, че при m = 0 уравнения (4.25) и (4.29) се свеждат до уравнение (4.11а). 
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С други думи, когато в осцилаторен режим Esh и shη  зависят от времето, двата израза в 

уравнение (4.11а) не са валидни, а вместо тях имаме уравнения (4.25) и (4.29) за 

средните стойности на съответните величини. 

Едно от важните заключения от настоящето изследване, е че ако реологията на 

адсорбционния слой се подчинява на модела на Максуел, тогава повърхностният 

вискозитет на прехлъзване трябва да се пресметне от уравнение (4.29), вместо от често 

използвания израз ηsh = G"/ω, който съответства на модел на Келвин; вж. ур. (4.9). 

Аналогично, ако вискоеластичния слой се подчинява на модела на Максуел, тогава Esh 

трябва да се пресметне от уравнение (4.25), тъй като простата зависимост Esh = G', 

идваща от модела на Келвин, вж. ур. (4.9), е неприложима.  

Моделът на Максуел, приложен към протеинови адсорбционни слоеве, 

ефективно описва едновременното разтягане, разкъсване и възстановяване на 

междумолекулни връзки по време на деформацията на прехлъзване. Както се вижда от 

Фигура 4.12А, с нарастване на скоростта на деформация, еластичността, Esh, 

първоначално нараства, достига максимум и след това намалява. Първоначалното 

нарастване може да се обясни в преобладаващия ефект на разтягане, докато 

намалението при по-високи скорости на деформация – с преобладаващо разкъсване на 

междумолекулни връзки, което води до омекотяване на адсорбционния слой. 

Забележително, е че слоят от HFBII (без добавен β-казеин) има еластичност, която е 

нечувствителна към скоростта на деформация в сравнително широк интервал. От 

добавянето на β-казеин произтича значително по-малката еластичност (Фигура 4.12А), 

докато вискозитетът на слоеве, които съдържат β-казеин става по-малък само при по-

високи скорости на деформация (Фигура 4.12Б). Това е доказателство за вграждането на 

хидрофобните вериги на β-казеинови молекули адсорбционния слой от HFBII. За това 

биха могли да способстват ваканциите в хидрофобиновите слоеве, които са били 

наблюдавани микроскопски (Linder, 2009; Paananen et al., 2003; Szilvay et al., 2007). 

Въпреки тези ваканции, при изследваните концентрации HFBII образува свързана 

мрежа на повърхността. Ако тази мрежа се разруши, тогава стойностите Esh трябва да са 

значително по-ниски, както е за слоеве от β-казеин без хидрофобин. 
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4.3. Осцилаторен режим при нелинейно реологично поведение 

4.3.1. Ефекти от честотата и амплитудата на деформация 

Фигура 4.12В показва подобна крива на Лисажу за експерименталните данни от 

Фигура 4.1Б, получени при по-висока честота, ν = 4 Hz, но при по-ниска амплитуда на 

деформация, γa = 0.174 %, така че амплитудата на скоростта на деформация е γaω = 

0.044 s−1, т.е. е по-малка от тази, която съответства на Фигури 4.12А,Б. Разсеяните 
експериментални точки на Фигура 4.12В (липсата на крива на Лисажу), предполагат че 
няма определена връзка между напрежението и деформацията в този конкретен случай. 
Това може да се интерпретира като разкъсване на еластичната мрежа, формирана от 
адсорбираните хидрофобинови молекули на междуфазовата граница вода/въздух. 
Плътната линия (елипсата) на Фигура 4.12В, представлява синусоидата, която е 
начертана като интерполация на данните от Фигура 4.1Б. Сравнението на трите 
графики на Фигура 4.12, показва че при сравними скорости на деформация, 

повишението на честотата ω, уврежда вискоеластичния адсорбционен слой по-силно 

отколкото увеличението на амплитудата на деформацията, γa. 

4.3.2. Интерполация на кривите на Лисажу с теоретичния модел  

 

Таблица 4.4. Сравнение на параметрите, определени от интерполацията на данните на 
Фигури 4.13А,Б (0,005 wt% HFBII, нелинеен отклик) със съответните стойности за 
квазилинеен отклик (първия ред). 

γaω (s−1) m Q (sm−1) Esh (mN/m) 〈νch〉 (Hz) 〈ηsh〉 (mN.s/m) 

< 0.033 0.88 134 ≥ 133 ≤ 3.06 ≥ 17.3 

0.066 0.58 83 137 9.81 14.0 

0.132 0.45 80 137 20.5 6.7 

 

Първият ред от Таблица 4.4 показва стойностите на параметрите, съответстващи 

на квазилинеен отклик, максималната стойност на 〈νch〉 (от Фигура 4.9А) и 

минималните стойности на Esh и ηsh (от Фигура 4.10А) са дадени за сравнение. 
Последните два реда от Таблица 4.4 показват параметрите, отговарящи на 

интерполацията на данните на Фигури 4.13А,Б. Резултатите показват, че 〈νch〉 се 

увеличава с нарастване на амплитудата на скоростта на деформация γaω, което показва 
увеличена флуидизация на адсорбционния слой. В добавка, последната колона на 
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Таблица 4.4, показва намаление на вискозитета с увеличение на скоростта на 
деформация, кoeто e за очакване в режим на “shear thinning”. 

Фигура 4.14 сравнява стойностите на m и Q в случаите на квазилинеен и 
нелинеен реологичен отклик на HFBII адсорбционен слой. В случая на квазилинеен 
отклик, стойностите на m и Q са постоянни, независими от амплитудата на скоростта на 

деформация, γaω. В случая на нелинеен отклик, както m така и Q намаляват с 

нарастването на γaω. Това може да се обясни със структурни промени в адсорбционния 

слой, които се появяват при амплитуди на скоростта на деформация γaω > 0.033 s−1. Във, 
Липсата на определена зависимост на напрежението от деформацията на Фигура 4.13В 
показва че при по-високи честоти, вискоеластичната мрежа от свързани протеинови 
молекули на повърхността се разрушава. 

 

 

 

 

 

 

В заключение, прилагането на вискоеластичния тиксотропен модел към случая 
на нелинеен отклик, позволява да се определи еластичността и вискозитета на слоя 
(Таблица 4.4) чрез интерполация на кривите на Лисажу (Фигура 4.13А,Б) с уравнения 
(4.33)–(4.35). В този случай, параметрите m и Q в модифицирания закон на Оствалд–де-
Веле, зависят от амплитудата на скоростта на деформация, което показва структурни 
промени в адсорбционния слой, които предшестват неговото разкъсване. От тази гледна 
точка, препоръчително е сравнението на различните протеинови адсорбционни слоеве 
(вж. напр. Фиг. 4.10) да се провежда в режима с квазилинеен отклик, където слоят се 
държи като вискоеластично тяло, характеризирано от константните параметри Q и m в 
сравнително широк интервал от амплитуди на скоростта на деформация; вж. Фигури 
4.9 и 4.14. 

 

4.4. Основни резултати в Глава 4 

Предложен е самосъгласуван реологичен модел за вискоеластични протеинови 
адсорбционни слоеве, който позволява да се определят повърхностните еластичност и 

Фигура 4.14. m и Q от Таблица 4.4 
като функции на експерименталната 
амплитуда н скоростта на 
деформация. Тези два параметъра са 
постоянни в региона на квазилинеен 
отклик (линията на Фигура 4.9А) и 
намаляват в областта на нелинеен 
отклик (Фигури 4.13А,Б). 

29 
 



вискозитет на прехлъзване, Esh и ηsh, като универсални функции на скоростта на 
деформация, които са едни и същи независимо от използвания кинетичен режим: 
стационарен или осцилаторен. Получени са експериментални зависимости на 
напрежението като функция на деформацията за адсорбционни слоеве на протеина 

хидрофобин HFBII и неговата смес в β-казеин. Тези протеинови слоеве проявяват ясно 
изразено вискоеластично поведение, което обикновено се характеризира от 
феноменологичните модули на съхранение и загуба, G' и G" (Cox et al., 2007; Cox et al., 
2009; Blijdenstein et al., 2010). Тези модули зависят от два кинетични параметъра, 
честота и амплитуда на осцилациите. Нашият анализ на данните в двата режима, γ  = 

const. и γ  = γaωcos(ωt), показва че реологичното поведение на системата се подчинява 

на вискоеластичен тиксотропен модел. 

В стационарния режим ( γ  = const.), интерполацията на експерименталните 

реологични криви директно дава Esh и ηsh. Тяхното отношение, νch = Esh/ηsh, 
представлява характеристичната честота на реологичния отклик на системата. В 

осцилаторен режим ( γ  = γaωcos(ωt)), тези три величини са универсални функции на 

скоростта на деформация: Esh( γ ), ηsh( γ ) и νch( γ ). Тъй като тези три величини проявяват 

периодични вариации, сравнението с стационарния режим трябва да се направи в 

термини на средни стойности, 〈Esh〉, 〈ηsh〉 и 〈νch〉, дефинирани както е описано в текста. 
Беше постигнато пълно съгласие между резултатите, получени в двата различни 

кинетични режима. Оказа се, че само 〈νch〉 се подчинява на прост закон, подобен на този 

на Оствалд–де-Веле, 〈νch〉 = Q〈 γ 〉m, в широк интервал – повече от няколко порядъка, 

виж Фигура 4.9. Определянето на основните реологични параметри Q и m позволява 
сравнение на различни вискоеластични протеинови слоеве. Q и m могат да се определят 
от експерименталните данни за модулите G' и G", и впоследствие могат да се 

пресметнат Esh( γ ) и ηsh( γ ), и техните осреднени стойности, 〈Esh〉 и 〈ηsh〉. Резултатите, 

показват че зависимостите Esh( γ ) и ηsh( γ ) са по-сложни от простия степенен закон на 

Оствалд–де-Веле за νch. Поради тази причина, характеристичната честота νch играе 

главна роля в реологичния модел. Нейната стойност. 0 < νch < ∞, характеризира 

мекотата/твърдостта на средата (0 = еластичен слой; ∞ = слой от вискозен флуид), и 
позволява сравнение на реологичните свойства на адсорбционните слоеве от различни 
протеини; вж. Фиг. 4.10.  

За пълно охарактеризиране твърдостта на слоя са нужни двойка параметри, 

например 〈Esh〉 и 〈νсh〉. И наистина, едновременното нарастване на 〈Esh〉 и 〈ηsh〉, да речем, 
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10 пъти означава много по-твърд слой, но предвид релацията 〈νсh〉 = 〈Esh〉/〈ηsh〉, вж. 

ур. (4.29), 〈νсh〉 би останало същото.  

Въпреки нелинейния характер на закона на Оствалд-де-Веле, протеиновите 
адсорбционни слоеве проявяват квазилинеен реологичен отклик в голям интервал от 
амплитуди на скоростта на деформация. Обаче, при по-големи амплитуди се появяват 
нелинейни ефекти, които се отчитат чрез присъствието на непренебрежима трета 

хармоника в развитието в ред на Фурие на τsh(t), и чрез неелиптичната (с форма близка 
до успоредник) крива на Лисажу. Вискоеластичният тиксотропен модел може да бъде 
приложен и за режима с нелинеен отклик, но в този случай параметрите Q и m стават 
зависими от амплитудата на скоростта на деформация. Изобщо, нелинейният 
реологичен отклик показва структурни промени в протеиновия адсорбционен слой, 
причинени от по-интензивното механично въздействие, което води до разрушаване на 
повърхностната вискоеластична мрежа при достатъчно високи честоти. Поради тази 
причина, препоръчително е да се изследва реологията на протеиновия адсорбционен 
слой в режима на квазилинеен отклик, за който слоят се характеризира с постоянни Q и 

m, както и с представителни зависимости Esh( γ ) и ηsh( γ ). Резултатът, може да бъде 

използван за оптимизиране и контрол на свойствата на флуидни дисперсни системи, 
стабилизирани от протеинови адсорбционни слоеве. От формална гледна точка, 
разработеният подход може да бъде приложен за всеки вискоеластичен континуум, 
двумерен и тримерен, не непременно протеинов адсорбционен слой. 

 

Глава 5. Повърхностна реология на смесени адсорбционни слоеве във 

връзка с тяхната структура, изследвана чрез измервания на 

разклинящото налягане 

 Както вече споменахме, хидрофобините образуват най-твърдите адсорбци-

онни слоеве върху границата вода/въздух измежду всички известни протеини. От тази 

гледна точка, би могло да се очаква, че смесването на хидрофобин HFBII с други 

конвенционални (млечни, яйчни) протеини би следвало да доведе до намаляване на 

повърхностните еластичност и вискозитет при прехлъзване, Esh и ηsh, пропорционално 

на тегловната част на добавения конвенционален протеин. Обаче, ефектът от добавения 

протеин би могъл съществено да зависи от структурата на образувания смесен слой с 

HFBII. Така например, ако добавеният протеин образува втори адсорбционен слой, 

прилепнал към слоя от хидрофобин, това би могло да засили механичната здравина на 
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тоталния повърхностен слой. В такъв случай, нарастването на дебелината на 

повърхностните слоеве може да се регистрира чрез измерване на дебелината на 

съответните пенни филми, което е извършено в настоящата глава. Обратно, ако 

добавеният протеин прониква в адсорбционния слой от хидрофобин и нарушава 

неговата структура, за очакване е Esh и значително да намалее. 

 

5.1. Реологични зависимости в различните динамични режими 

5.1.1. Стационарен режим  

За всяка експериментална крива на Фигури 5.1 и 5.2, скоростта γ  е фиксирана, 

така че стойностите на еластичността и вискозитета при прехлъзване, определени от 

екстраполацията на такава крива, са отнесени към съответната γ , т.е. Esh = Esh(γ ) и ηsh 

= ηsh( γ ). Добавянето на Tween 20 подчертано намалява еластичността на 

адсорбционните слоеве от HFBII (Фигура 5.2А). Подобно на β-казеина, молекулите на 

Tween 20 имат хидрофобни вериги, които са способни да се вмъкнат между молекулите 

на HFBII в адсорбционния слой. Най-вероятно, това разрушава еластичната мрежа от 

прилепнали протеинови молекули и причинява наблюдаваното намаление на τsh.  

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 5.3. (А) Еластичност при деформация на прехлъзване, Esh, и (Б) вискозитет при 
деформация на прехлъзване, ηsh, начертани като функции на скоростта на деформация, 
γ , за 0.005 wt % HFBII в присъствие и отсъствие на добавки, означени на фигурата. 
Линиите илюстрират тенденцията на опитните данни. 

Най-показателният критерий за степента на втвърдяване на адсорбционния 

протеинов слой е стойността на повърхностната еластичност при деформация на 

прехлъзване, Esh. (Напомняме, че Esh = 0 за флуиден слой.) От тази гледна точка, най-

(А) (Б) 
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еластичните (втвърдените) адсорбционни слоеве са тези от HFBII + BLG (Фигура 5.3А). 

Изглежда, че тези два протеина си взаимодействат благоприятно така, че тяхното 

смесване води до синергистичен ефект по отношение на Esh. 

За смесените адсорбционни слоеве от HFBII + OVA, стойностите на Esh са малко 

по-големи отколкото за чистия HFBII. В такъв случай, би могло да се замени част от 

HFBII с OVA без да се намали високата еластичност на адсорбционните слоеве, и да се 

влоши стабилността и фината дисперсност на пените получени от съответните разтвори. 

 

5.1.2. Осцилаторен режим 

 

 

 

 

 

 

Фигура 5.4. Зависимости на експериментално определените модули при деформация на 
прехлъзване като функции на амплитудата на скоростта на деформация, γaω, за 
адсорбционни слоеве от разтвори на 0.005 wt % HFBII в присъствие и отсъствие на 
добавки: (А) модул на натрупване, G'; (Б) модул на дисипация, G". Всяка точка е средна 
стойност от шест измервания. Линиите илюстрират тенденцията на опитните данни. 

Фигура 5.4 показва експериментални данни за модулите на натрупване и 

дисипация, G' и G", като функции на амплитудата на скоростта на деформация, γaω. 

При ниски стойности на γaω, ефектът на добавките върху G' е по-добре изразен. Както 

се вижда на фигурата, прибавянето на BLG и OVA увеличава G' по отношение на 

чистия HFBII. Обратно, добавянето на Tween 20 намалява както G' така и G", т.е. Tween 

20 намалява реологичния отклик на монослоевете от HFBII.  

На Фигура 5.4 при по-големите γaω, стойностите на G' стават нечувствителни 

към вида на добавка та. В тази област G' намалява и клони към нула при γaω ≈ 0.15 s−1, 

което е индикация за флуидизация на адсорбционния слой при по-високи скорости на 

деформация.   

(А) (Б) 
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5.2. Вискоеластичен тиксотропен модел 

5.2.1. Основни уравнения на модела 

Уравнение (5.1) с променливи Esh и ηsh представлява основното уравнение на 

вискоеластичния тиксотропен модел (вж. Глава 4) с единичен Максуелов елемент. 

Acierno et al., 1976 a,b, са разгледали по-обощени модели, основани на серии от 

Максуелови елементи, виж част 8.3 в обзора на Barnes, 1997. Трябва да отбележим, , че 

многобройни експерименти с Лангмюрова вана, показват че вискоеластичното 

поведение на адсорбционни слоеве се подчинява на модела на Максуел, или на негов 

модифициран вариант (Panaiotov et al., 1979; Vassilev et al., 1981; Panaiotov et al., 1996; 

Hambardzumyan et al., 2003; Ivanova et al., 2004). 

При постоянна скорост на деформация, експериментите с протеинови слоеве на 

границата вода/въздух (с ротационен реометър) показаха, че зависимостта на νch от γ  се 

подчинява на степенен закон (вж. Глави 3 и 4): 

mQ ||)(ch γγν  =                (5.6) 

Коефициентът Q и степенният показател m са константи, параметри на модела. В Глави 

3 и 4 от дисертацията беше установено, че адсорбционните слоеве само от HFBII, BLG 

и β-казеин, и от смесени HFBII + β-казеин слоеве се подчиняват на ур. (5.6). По-долу 

ще бъде показано, че смесените адсорбционни слоеве от HFBII с Tween 20, OVA и BLG 

на границата вода/въздух също се подчиняват на ур. (5.6). На същото уравнение се 

подчиняват и адсорбционни слоеве от протеини и асфалтенови частици на границата 

вода/масло (Radulova et al., 2014). 

В случая на осцилаторен режим, заместваме mQ ||)(ch γξν =  от ур. (5.6) с 

γ  = γaωcos(ξ) в дясната страна на ур. (5.8). Интегралът може да се реши и резултатът 

може да се представи във вида (вж. Глава 4): 

mQ γν =ch  (5.10) 

m

m
m

/1
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)22/(
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≡≡

π
mωmγγ  (5.11) 
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Тук Γ(x) е гама функция; Q, m и m са постоянни параметри. Аналогично на ур. (5.6), 

уравнение (5.10) изразява средната характеристична честота 〈νch〉 като степенна 

функция на средната скорост на деформация 〈γ 〉 дефинирана от уравнение (5.11).  

Комбинацията от горните уравнения дава (Глава 4): 

G
GmGE

′
′′++′

=
22

sh
)1(

 (5.13) 

ω
η

G
GmG

′′
′′++′

=
22

sh
)1(

 (5.14) 

Както вече стана дума, ур. (5.13) и (5.14) представляват обобщения на съответните 

релации в модела на Максуел, ур. (4.11а) за случай на тиксотропно поведение (m ≠ 0).  

5.2.2. Прилагане на модела за анализ на опитни данни 

Фигура 5.6А, показва че данните за HFBII + Tween 20 получени в стационарния 

и осцилаторния режими са в много добро съгласие и могат да се опишат с една права 

линия в двойно логаритмичен мащаб, в съответствие с ур. (5.10). Такова съгласие 

между резултатите от експериментите в двата различни кинетични режима се получава 

за HFBII + OVA (Фигура 5.6Б), както и за HFBII без добавки и за сместа HFBII + β-

казеин (вж. Глава 4). От наклона и отреза на съответната линейна регресия, може 

отново да определим параметрите m и Q, този път от комбинирания набор от данни, 

получени от осцилаторния и стационарния режими. 

Определените стойности за m, Q и съответното m, пресметнато от уравнение (5.11), 

са дадени в Таблица 5.1, където те са сравнени със стойностите на същите параметри, 

получени за HFBII и за сместа HFBII + β-казеин в Глава 4.  

Единственият случай, в който графиките на данните за 〈νch〉 vs. 〈 γ 〉 в 

стационарния и осцилаторния режими не лягат на една права линия е този на смесени 

слоеве от HFBII + BLG – виж Фигура 5.6В. В този случай, данните получени в двата 

режима могат да се опишат с две различни прави линии (в двойно логаритмичен 

мащаб), които имат почти един и същ наклон m, но различни отрези Q, виж последните 

два реда на Таблица 5.1. Нашето мнение е, че тази разлика е резултат от по-силно 

втвърдяване на повърхностния слой, дължащо се на наличието на BLG, което се 

35 
 



регистрира в експериментите при постоянна скорост на деформация; вж. Фиг. 5.3А. 

(При последните, механичното въздействие върху слоя е минимално.) Изглежда, че 

продължителното и по-интензивно деформиране на повърхностния слой, по време на 

осцилаторните измервания, частично флуидизира под-повърхностния слой от BLG и 

елиминира увеличението на повърхностната еластичност, дължащо се на BLG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Повърхностни еластичност и вискозитет като функции на скоростта на 

деформация 

Сравнението на кривите за различни системи на Фигури 5.7Б и 5.7В, показват че 

добавянето на BLG и OVA увеличава и Esh и ηsh, докато добавянето на Tween 20 и β-

казеин понижава и Esh и ηsh. Обаче за смесените системи, тяхното съотношение 

νch = Esh/ηsh остава близко до това на чистия HFBII; виж Фигура 5.6. Както споменахме 

(А) (Б) 

(В) 

Фигура 5.6. Зависимости на 

характеристичната честота на реологичния 

отклик като функция на скоростта на 

деформация (А) 0.005 wt % + 4.8 mM Tween 

20; (Б) 0.005 wt % + 0.05 wt % OVA; (В) 

0.005 wt % + 0.05 wt % BLG. Линиите са 

най-добрите интерполиращи криви 

прекарани с уравнения (5.6) и (5.10). 
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по-горе главния параметър, който показва втвърдяването на адсорбционния слой е Esh, а 

не νch. Както се вижда на Фигури 5.7А и 5.7Б, първоначално Esh се увеличава с 

нарастване скоростта на деформация, докато при по-високи γ  – намалява. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тъй като деформацията на прехлъзване възниква при фиксирана повърхностна 
площ в компактен адсорбционен слой, разкъсването на контакта между две съседни 
молекули е последвано от установяване на контакт с нови съседни молекули. По този 
начин, деформацията е придружена с разкъсване и образуване на междумолекулни 
(между-протеинови) връзки. Най-вероятно, нарастващият клон на Esh при по-ниски γ  

съответства на преобладаващо образуване на връзки, докато намаляващият клон при 
по-високи γ  – на преобладаващо разкъсване на връзки. 

 

5.2.4. Специално поведение на смесените слоеве от хидрофобин и β-лактоглобулин 
За тази система е наблюдавано най-голямото нарастване на повърхностната 

еластичност при добавяне на протеин към HFBII. Както се вижда на Фигури 5.7А,Б, в 

(А) (Б) 

(В) 

Фигура 5.7. (А) Зависимост на 〈Esh〉 като 
функция на амплитудата на скоростта на 
деформация, γaω. (Б) Зависимост на 
Esh(γ ) пресметната от уравнение (5.15) и 
аналогичните изрази от Глава 4 от 
дисертацията; точките са от Фигура 5.3А. 
(В) Зависимост на ηsh(γ ) = Esh(γ )/νch(γ ) 
изчислена от уравнение (5.4) със 
стойности за параметрите от Таблица 5.1; 
точките са от Фигура 5.3Б. 
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осцилаторния режим максималните стойности на 〈Esh〉 и )(sh γE  се приближават до 200 

mN/m за смесените разтвори на HFBII + BLG. При постоянна скорост на деформация, 
слабо деформираният слой от HFBII + BLG пребивава в друго състояние с висока 
еластичност – максималната стойност на Esh е около 330 mN/m на Фигура 5.3А. 
Измежду всички изследвани системи, сместа на HFBII + BLG е единствената, за която 
състоянието на монослоя в стационарния и осцилаторния режими, отговаря на две 
различни вискоеластични тела, както това се вижда от разликата между съответните 
линии на Фигура 5.6В. Поради тази причина, данните за Esh на системата HFBII + BLG 
на Фигура 5.3А (постоянна скорост на деформация) не могат да се опишат съвместно 

със съответните данни за 〈Esh〉 на Фигура 5.7А. Поради същата причина, кривата Esh vs 

γ  за HFBII + BLG на Фигура 5.7Б, представлява описание на данните от осцилаторния 

режим, и не се очаква да съгласува (и тя не се съгласува) със съответните 
експериментални точки от стационарния режим на Фигура 5.3А. 

Експерименталните резултати за сместа HFBII + BLG, представени по-горе бяха 
получени при тегловно съотношение 10:1 в полза на BLG, т.е. при тегловна част xBLG = 
0.91 на BLG в сместа с HFBII. За да се изясни дали ефектът на xBLG върху стойностите 

на Esh и ηsh, проведохме серия от реологични експерименти при различен състав на 

протеиновата смес в интервала 0.5 ≤ xBLG ≤ 1, но при фиксирана обща концентрация на 
протеини от 0.055 wt %. Резултатите са показани на Фигура 5.8.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Тъй като при xBLG = 1, използваният ротационен реометър не регистрира 

реологичен отклик (Esh и ηsh са ниски за слой изграден само от BLG), за очакване е, че 
при някаква междинна стойност на xBLG ще има преход от състояние на вискоеластичен 

слой с високи стойности за Esh и ηsh към състояние с нулеви (пренебрежимо малки) 
стойности на тези параметри. Данните на Фигура 5.6 показват, че въпросният преход 

съществува и настъпва при xBLG ≈ 0.95. С други думи, можем да заменим до 95 % от 

Фигура 5.8. Еластичност, Esh, и 
вискозитет, ηsh, при деформация на 
прехлъзване на смесени 
адсорбционни слоеве, нанесени 
като функции на тегловната част 
на BLG, xBLG, при фиксирана обща 
концентрация на HFBII + BLG, ctot 
= 0.055 wt %. Esh и ηsh са измерени 
в стационарен режим при ъглова 
скорост γ  = 35 mrad/s. 
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HFBII с BLG без да намалим еластичността и вискозитета на смесения повърхностен 
адсорбционен слой. 

От структурна гледна точка, при 0 < xBLG < 0.95, по-повърхностно активния HFBII 
заема повърхността вода/въздух и образува твърд адсорбционен слой, докато BLG 
образува втори адсорбционен слой под този на хидрофобина, както показват 
експериментите с тънки течни филми (виж следващия раздел). За разлика от това, при 
0.95 < xBLG < 1, концентрацията на HFBII е твърде ниска, така че хидрофобинът не може 
да покрие повърхността с плътен втвърдяващ се слой. В този случай се образува смесен 
адсорбционен слой от BLG + HFBII, който води до значително намаляване и на Esh и на 

ηsh, както вижда на Фигура 5.8. 
 
5.3. Измерване на повърхностни сили и връзка структура – реологично поведение 

5.3.1. Смесени разтвори на хидрофобин и глобуларни протеини 

Пенните филми на 0.05 wt% BLG са сравнително дебели и стабилни (Фигура 
5.9А). Добавянето на 0.005 wt % HFBII води до появата на агрегати, които са 
първоначално захванати във филма (Фигура 5.9Б). При по-високо приложено налягане 
се появява петно с черен филм с дебелина h = 17 nm в средата на филма като неговата 
площ постепенно се увеличава (Фигура 5.9В). Накрая настъпва внезапен и спонтанен 
преход към бислой с дебелина 6 nm (S-бислой), който е характерен за филми от HFBII 
без добавки (Basheva et al., 2011 a,b). Структурата на бислоя е показана на Фигура 5.11Г. 
Площта на бислоя спонтанно и значително се увеличава, достигайки много по-голям 
размер от площта на филма в предишните му състояния. По тази причина, снимката на 
Фигура 5.9Г, която е направена със същото увеличение като другите снимки на Фигура 
5.9, показва само малка част от бислоя (в горната лява част от снимката). 

 

Фигура 5.9. Снимки на пенни филми в клетка на Шелудко-Ексерова. (А) Равновесен 
филм от разтвор на 0.05 wt% BLG; дебелина h = 57 nm в затворена клетка. Филми от 
разтвори на 0.05 wt% BLG + 0.005 wt% HFBII: (Б) Дебел филм с агрегати в затворена 
клетка; (В) Образуване на тъмно петно с дебелина h = 17 nm в отворена клетка, 
последвано от (Г) поява и разширение на S-бислой с дебелина h = 6 nm. Разтворите 
съдържат 1.5 mM NaN3. Референтният белег е 100 mm и е един и същ за всички снимки. 

 

100 µm 

(А) (Б) (В) (Г) 
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Появата на S-бислой означава, че на последния етап от изтъняването на филма, в 

него са останали само два HFBII монослоя. С други думи, по време на прехода B→C 

(Фигура 5.10А), цялото количество BLG е било изтласкано от филма. Следователно, 

може да се очаква че клон В отговаря на двуслойната структура на филма, показана на 

Фигура 5.11А. Външният слой е на по-хидрофобния HFBII, който напълно заема 

повърхността вода/въздух. Молекулите на BLG образуват втори (вътрешен) слой, който 

е прилепнал към хидрофобиновия слой. Най-вероятно, молекулите BLG се закрепват 

към повърхностния слой от хидрофобин при отворите на техните хидрофобни джобове 

(Adams et al., 2006), както е показано схематично на Фигура 5.11А. Изхвърлянето на 

BLG от филма по време на прехода B→C (Фигура 5.10А), следва да се интерпретира 

като преход от конфигурацията на Фигура 5.11А към тази на Фигура 5.11Г. 

Резултатите за пенни филми от разтвори на HFBII + OVA са напълно аналогични 

на тези за филмите от разтвори на HFBII + BLG. В частност, и в двата случая на 

последната стъпка имаме преход от филм с дебелина h ≈ 14 nm (Фигура 5.11А) към S-

бислой с равномерна дебелина h ≈ 6 nm (Фигура 5.11Г). Образуването на S-бислой е 

специфично свойство на HFBII (Basheva et al., 2011b). Такава силна адхезия на 

адсорбционние слоеве върху двете повърхности на филми не се наблюдава при 

адсорбционни слоеве от BLG или OVA.  

Данните от експериментите с пенни филми, показват образуването на двуслойна 

протеинова структура на повърхностите на филмите: външен слой от HFBII и вътрешен 

слой от глобуларен протеин (BLG или OVA). Тази повърхностна структура корелира с 

факта, че добавянето на BLG или OVA води до увеличение и на Esh, и ηsh, в сравнение 

със случая на HFBII без добавки; виж Фигури 5.3 и 5.7. Както вече споменахме, за 

адсорбционни слоеве изградени само от BLG и OVA Esh и ηsh са значително ниски 

(τsh ≈ 0). Следователно, реологичните ефекти от прилепнали един към друг слоеве от 

HFBII и BLG слоеве на Фигура 5.11А не са адитивни – в противен случай не бихме 

регистрирали нарастване на Esh, дължащо се на BLG. Нарастването на повърхностната 

еластичност вероятно се дължи на свързване на съседни адсорбирани молекули на 

HFBII от прилежащите „лепкави“ молекули на BLG (или OVA). Свързващата енергия 

между HFBII и BLG би трябвало да е по-малка от енергията за адсорбция на HFBII на 

гланицата вода/въздух. В противен случай HFBII би образувал смесени агрегати с BLG 

в обема, и не бихме регистрирали наличието на плътни хидрофобинови адсорбционни 

слоеве в реологичните измервания и в експериментите с тънки филми. 
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5.3.2. Смесени разтвори на хидрофобин и неподреден протеин 

Фигура 5.10Б сравнява зависимостите на Π(h), измерени за смесената система с 
тези измерени с филми, образувани от разтвори на единичните протеини: 0.005 wt % 
HFBII и 0.016 wt % β-казеин, по отделно, като всички тези разтвори от тях съдържат 
0.5 mM Na3Citrate. Клоновете в дясната страна (при 24 < h < 64 nm) може да се обяснят 
с комбинирано електростатично и стерично отблъскване, дължащо се на заредени 
агрегати от протеини захванати между повърхностите на филма, аналогично на клон А 
на Фигура 5.10А. Междинните клонове (при 12 < h < 16 nm) са сравнително близки за 
β-казеин и за смесената система, което показва че хидрофобната част от молекулата на 
β-казеина е вмъкната във хидрофобиновия монослой, докато отрицателно заредената 
част от веригата на β-казеина прониква във водната фаза и осигурява комбинирано 
стерично и електростатично отблъскване, което стабилизира тези филми, както е 
скицирано на Фигура 5.11Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Фигура 5.11. Схематично представяне на структурата на пенни филми, стабилизирани 
с HFBII + добавки: (А) HFBII + BLG; конусите в молекулите на BLG символизират 
хидрофобните джобове на BLG, за които се очаква да бъдат обърнати към хидрофобина. 
(Б) HFBII + β-казеин; (В) HFBII + Tween 20, и (Г) S-бислой от HFBII молекули, получен 
на последния етап от изтъняването на филма. 

(А) 

(Б) 

(В) 

(Г) 
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За повърхностната реология при деформация на прехлъзване е важно, че 

хидрофобната верига на β-казеиновата молекула е вградена в адсорбционния слой на 
HFBII. Трябва да се отбележи, че тази хидрофобна верига е около 3.5 пъти по-голяма 
(като брой аминокиселинни остатъци) от цялата молекула на HFBII. При това 

положение, може да очакваме, че вграждането на β-казеин в повърхностните слоеве от 
HFBII ще влияе силно на тяхната реология. В нашите експерименти, това беше 
наблюдавано като съществено намаление на повърхностната еластичност Esh и 

вискозитет ηsh при деформация на прехлъзване – виж Фигури 5.3 и 5.7. С други думи 

добавянето на β-казеин намалява твърдостта на хидрофобиновите адсорбционни слоеве, 

поради проникването на дългите хидрофобни вериги на β-казеин между адсорбираните 
молекули на HFBII (Фигура 5.11Б) и разкъсването на техните адхезионни контакти.  

 

5.3.3. Смесени разтвори на хидрофобин и Tween 20 

Експериментите с клетката на Майселс-Джоунс, показват че в отсъствие на HFBII, 
за 0.005 wt % Tween 20, зависимостта Π(h) отговаря на електростатично отблъскване, 
екранирано от добавения електролит; виж най-дясната крива на Фигура 5.10В. Такова 

отблъскване често се наблюдава при нейонни ПАВ. Приписва се на свързването на OH− 
йони към повърхността вода/въздух между главите на молекулите на ПАВ; вж. напр. 
Marinova et al. (1996); Takahashi (2005).  

При концентрация от 0.0008 wt % (6.5 mM) Tween 20, добавен към 0.005 wt % 

разтвор на HFBII, Tween 20 почти напълно потиска появата на междинен клон на Π(h) 
изотермата, който се наблюдава за HFBII без добавки (клонът при h = 9 – 10 nm за 
HFBII на Фигури 5.10Б,В).  

При по-висока концентрация от 0.005 wt % (40.7 mM) на добавения Tween 20, не 

беше наблюдаван S-бислой с дебелина h ≈ 6 nm, дори и при най-високото достигнато 
налягане, Π = 1100 Pa (Фигура 5.10В). Вместо това дебелината на последния филм 

варира в интервала 8.5 ≤ h ≤ 12.1 nm, като зависи от приложеното налягане. Този 
резултат, показва че молекулите на Tween 20 са здраво закрепени към монослоя от 
HFBII (Фигура 5.11В) и не могат да бъдат изтласкани извън филма от тангенциалните 
хидродинамични сили при изтъняването, както става с молекулите на BLG и OVA (виж 
по-горе). Дебелината на съответните филми може да се обясни с отблъскване в резултат 
на стерично припокриване между хидрофилните вериги на главите на Tween 20. 
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Както в случая на β-казеин, намаляването на твърдостта на хидрофобиновите 
адсорбционни слоеве в присъствие на Tween 20 може да се обясни с проникването на 
хидрофобните вериги на молекулите на Tween 20 между молекулите на HFBII (Фигура 
5.11В) Това би довело до наблюдаваното съществено намаление на повърхностната 

еластичност Esh и вискозитет ηsh при деформация на прехлъзване за адсорбционни 
слоеве от смесени разтвори на HFBII + Tween 20 – виж Фигури 5.3 и 5.7. Отслабването 
на вискоеластичния отклик на адсорбционните слоеве от HFBII при увеличението на 
концентрацията на добавен Tween 20 се вижда и на Фигура 5.2А. 

 

5.4. Основни резултати в Глава 5 

Експериментите проведени в Глава 5 показват, че ефектът от смесването на 

хидрофобин HFBII с добавки (BLG, OVA, β-казеин, Tween 20) е различен в зависимост 
от природата на добавката. 

Ако добавката е oт глобуларен протеин, например BLG и OVA, повърхностният 
реологичен отклик на смесените адсорбционни слоеве остава висок до към 95 wt% 
добавка в смесени разтвори с HFBII. Експериментите с отделни пенни филми показват, 
че това се дължи на образуването на двуслойна структура на границата вода/въздух, 
като по-хидрофобният HFBII образува горен слой обърнат към въздушната фаза, докато 
глобуларният протеин (BLG, OVA) образува втори адсорбционен слой, който е 
прилепнал към хидрофобиновия слой и е разположен от страната на водната фаза 
(Фигура 5.11А). По този начин, еластичната мрежа образувана от адсорбирания 
хидрофобин остава непокътната, а дори и подсилена, от прилепналия слой на 
глобуларния протеин. Тази структура на адсорбционния слой позволява да се замени до 
95 wt% от хидрофобина в разтвора с конвенционален глобуларен протеин без да 
намалеят повърхностните еластичност и вискозитет. При количество > 95 wt% от 
конвенционалния протеин в обема, повърхностните еластичност и вискозитет рязко 
намаляват, като това може да се обясни с проникване на този протеин в адсорбционния 
слой от HFBII и разрушаване на образуваната от него еластична мрежа. 

Ако добавката е неподреденият протеин β-казеин, това води до омекване на 
адсорбционния слой при количества на казеина сравними или по-високи от тези на 
HFBII. Подобен (и дори още по-силен) ефект се наблюдава при нейонния ПАВ Tween 

20. Това може да се обясни с проникването на хидрофобните вериги на β-казеина и 
Tween 20 между молекулите на HFBII на повърхността (виж Фигури 5.11Б и 5.11В), 
което разрушава целостта на хидрофобиновата повърхностна еластична мрежа. 
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За да се определи количествено ефектът от протеините и ПАВ върху 
повърхностната реология на вискоеластични адсорбционни слоеве, бяха определени 

повърхностните еластичност и вискозитет при деформация на прехлъзване, Esh and ηsh. 
Това е нетривиална задача, защото експериментът (осцилаторен режим) дава 
повърхностните модули на натрупване и дисипация, G' и G", които са емпирични 

параметри. Повърхностните еластичност и вискозитет, Esh и ηsh, може да се определят 
само в рамките на адекватен реологичен модел. Последното означава моделът да 
описва коректно поведението на експерименталните данни, получени в (поне) два 
различни динамични режима, което може да служи като критерий за определяне на 
правилния модел. 

За изследваните вискоеластични слоеве, подходящи са (i) стационарен режим и 
(ii) осцилаторен режим реализирани с ротационен реометър. Вискоеластичният 
тиксотропен модел, които се основава на уравнения (5.1) и (5.6), се оказа адекватният 
реологичен модел. Критерий за приложимостта на този модел е линеализирането на 

експерименталните данни, когато се нанесе характеристичната честота, νch ≡ Esh/ηsh, 

като функция на скоростта на деформация, γ , в двойно логаритмичен мащаб; виж 

уравнение (5.6) и Фигура 5.6. Този критерий е изпълнен за всички изследвани 
адсорбционни слоеве на границата вода/въздух, а също и на границата вода/масло 

(Radulova et al., 2014). За повечето протеини, HFBII без добавки, BLG и β-казеин (Фиг. 
4.10), както и за смесите на HFBII + OVA и HFBII + Tween 20, данните от стационарния 
и осцилаторния режими могат да се опишат с една и съща права линия; виж например 
Фигури 5.6А и 5.6Б. Само данните за HFBII + BLG се описват с две различни, но 
близки линии (Фигура 5.6В), което може да се обясни с частична флуидизация на 
съответния смесен слой в осцилаторен режим. Този модел осигурява прости изрази, 

уравнения (5.13) и (5.14), за пресмятане на Esh и ηsh от измерените модули G' и G". 

Резултатите, докладвани и обсъдени в настоящата глава от дисертацията, могат да 
допринесат за количествено характеризиране и по-дълбоко разбиране на факторите, 
които контролират повърхностната реология на протеинови адсорбционни слоеве с 
потенциално приложение за създаването на стабилни пени и емулсии с фини мехурчета 
и капки. 
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Основни приноси в дисертацията 

1. Настоящата дисертация е първото изследване, в което повърхностната реология при 
деформации на прехлъзване на адсорбционни слоеве от хидрофобин на границата 
вода/въздух е изследвана едновременно в стационарен, осцилаторен и 
релаксационен режими и получените експериментални данни са интерпретирани в 
рамките на реологичен модел. 

2. Показано е, че данните получени в стационарен режим позволяват да се определи 
дали вискоеластичното поведение на адсорбционните слоеве се подчинява на 
реологичен модел от келвинов или максуелов тип. За всички изследвани слоеве е 
установено максуелово поведение. Определените еластичности и вискозитети при 
деформация на прехлъзване зависят от скоростта на деформация, което налага 
разработване на по-общ реологичен модел. 

3. Въз основа на получените опитни данни е предложен нов реологичен модел, който 
принадлежи към класа на вискоеласичните тиксотропни модели. Индикация дали 
поведението на системата се описва от този модел е линеаризацията на данните за 
характеристичната честота като функция на амплитудата на скоростта на 
деформация в двойно-логаритмичен мащаб. Получено е отлично съгласие между 
еластичностите и вискозитетите определени в стационарния и осцилаторния 
режими, което потвърждава адекватността на модела. 

4. В случая на релаксационен режим е установено, че опитните данни се подчиняват 
на модифициран закон на Андраде, при който напрежението зависи от кубичния 
корен на времето. В съответния мащаб, данните получени при различни скорости на 
деформация лягат на единствена универсална крива, от която се определят двете 
характерни времена на втвърдяване. Разликата между моделите, които описват 
поведението на слоя в релаксационен режим и в двата динамични режима (стаци-
онарен и осцилаторен), е свързана с доминирането на различни физически процеси.  

5. Разработената реологична методология е приложена за охарактеризиране на ефекта 
от добавени протеини и ПАВ върху еластичността и вискозитета на адсорбционни 
слоеве от хидрофобин HFBII. Установено е, че добавянето на глобуларни протеини 
(β-лактоглобулин и овалбумин) засилват реологичния отклик на слоя, докато 
добавянето на неподреден протеин (β-казеин) и ПАВ (Tween 20) има обратен ефект. 
Експериментите с тънки течни филми от съответните разтвори позволяват да се 
даде интерпретация на ефекта от добавките във връзка с предизвиканите от тях 
промени в структурата на адсорбционния слой.  
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