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Глава 1. Увод. 
 
Порьозните материали,  представляват дисперсии на газ в твърда среда. Често те 

се получават  чрез изсушаване на течни пени, които съдържат висока концентрация на 
диспергирани частици. Получените по този начин материали имат йерархична 
структура с макропори, унаследени от размера на мехурчетата в течните пени и 
мезопори, получени от плътното опаковане на частиците в пените. Самите материали 
са леки, сравнително здрави, и имат силно развита повърхност. Тези им свойства ги 
правят желани за редица приложения, каквито са  напр. носителите на катализатори и 
топо- и шумоизолациите. 

Получаването на течни пени, стабилизирани с частици обаче, е предизвикателство 
само по себе си. Необходимо е частиците да имат определена форма (Alargova et al., 
2004), размер и/или контактен ъгъл (Denkov et al., 1992; Mason&Morrow, 1994; Kaptay 
2003, 2006). Контролът над всеки от тези параметри е скъп и времеемък, което прави 
получаването на порьозните материали, индустриално неизгодно. 

Gonzenbach et al., 2006 разработват процедура, която позволява in-situ 
модификация на контактния ъгъл на частиците по време на получаването на течните 
пени. Те добавят късоверижни йонни повърхностно-активни вещества (ПАВ) към 
концентрирани суспензии, чиито частици носят заряд противоположен на 
използваното ПАВ.  Вследствие,  ПАВ се адсорбира на повърхността на  частиците и 
модифицира техният контактен ъгъл, което спестява време и ресурси от 
производствения процес. Установено е експериментално, че пенливостта и 
стабилността на пените преминават през максимум с нарастване на концентрацията на 
ПАВ (Chuanuwatanakul et al. 2011; Liu et al., 2009, 2010; Studart et al., 2011) и нараства 
с концентрацията на частици (Guignot et al., 2010), но получените зависимости не са 
обяснени теоретично.   

След като се получи стабилна течна пяна, водата бива отстранявана, за да се 
получи материал от течния прекурсор. По време на сушенето често могат да 
възникнат макроскопски пукнатини (cracks), който водят до нарушаването на 
механичната здравина и целостта на получените материали. За пукнатините е 
известно, че се образуват поради нехомогенно разпределение на напреженията в 
сушащите се материали (Scherer, 1990), което зависи както от скоростта на сушене 
(Pourcel et al., 2007) и от разпределението на порите в сушащите се материали 
(Coussot, 2000). Конкретни критерии за образуването на пукнатините не са известни, 
което води до неминуемото използване на подхода „проба-грешка“ за всяка отделна 
система. 

Допълнително усложнение, което възниква по време на сушенето е свиването на 
пените. Поради изпарението на водата, обемът на пробите намалява по неидеален 
начин (и по-точно, обемът на пробата намалява повече отколкото е обемът на 
изпарената вода). Като следствие обемът на крайния порьозен материал не може да 
бъде предвиден, а това пречи на предварителната оценка на масовата плътност на 
материалите. В литературата съществуват модели за оценка на плътността в 
конкретни случаи, когато материалите съдържат много малко (< 20 vol %) или 



2 
 

никакъв въздух в себе си преди началото на сушенето (Katekawa&Silva, 2006 и 
Madiouli et al., 2012). Това прави разработените модели неприложими за пени 
стабилизирани с частици и оставя открит въпросa как да се опише теоретично 
процесът на свиване на пените по време на сушене. 

 
Цели на изследването 
Настоящата дисертация има две допълващи се цели – практическа и научна. 

Основната практическа цел е да се получат порьозни материали с контролирана 
плътност, чрез използването на течни пени като прекурсори. За да бъде постигната 
практическата цел, течните пени трябва да отговарят на редица изисквания: да са 
стабилни спрямо (1) изтичане на водната фаза, (2) Оствалдово зреене, (3) 
коалесценция на мехурчетата и (4) напукване при сушене. 

Научните цели на дисертацията са: (1) На базата на систематични 
експерименти, да разкрием основните физикохимични фактори, които влияят върху 
пенливостта и стабилността на течни пени, получени от суспензии с висока 
концентрация на частици и ниска концентрация на ПАВ; (2) Да направим теоретичен 
анализ на получените експериментални резултати и да установим основните 
количествени характеристики, които определят стабилността на получените пени; (3) 
Да разработим нов теоретичен модел, свързващ характеристиките на течните пени с 
характеристиките на твърдите порьозни материали, получени от тях чрез конвективно 
изсушаване.    

 
Структура на дисертацията 
В Глава 2 са представени използваните материали и експериментални методи за 

охарактеризиране на свойствата на суспензиите в присъствие и отсъствие на ПАВ, 
както и на получените от тях пени. 

В началото на Глава 3 са представени данните за пенообразуването и 
стабилността на получените пени в присъствие на частици и амфотерно ПАВ. 
Изследвано е влиянието на концентрациите на ПАВ и частици върху реологичните 
характеристики на суспензиите. След това са направени връзки между реологичните 
характеристики на използваните суспензии, тяхната пенливост и стабилността на 
получените от тях пени.  

В Глава 4 са представени експерименталните резултати за изследването на 
пенообразуването на концентрирани силикатни суспензии в присъствие на катионно 
ПАВ. Изследвано е влиянието на концентрациите на ПАВ и частици върху 
реологичните характеристики на суспензиите. Обсъдени са данните, получени от 
моделните експерименти и са съпоставени с резултатите, получени в предишната 
глава. 

Глава 5 е посветена на сушенето на пените. Изследвано е влиянието на вида и  
концентрацията на ПАВ, обемната част на въздуха, както и концентрацията на 
частици върху сушенето на пени. Разработен е нов теоретичен модел, описващ 
свиването на пените и тяхната порьозност след изсушаване. Направена е съпоставка 
между теоретичния модел и получените експериментални данни.   
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Глава 2. Методи и материали. 
 

2.1. Използвани материали. За приготвянето на всички разтвори на 
повърхностно-активни вещества (ПАВ) и на суспензиите използвахме вода, 
пречистена през система Elix 3 (Millipore Inc., USA). За нагласяне на рН на разтворите 
и суспензиите използвахме NaOH (продукт на Sigma-Aldrich) с чистота ≥ 99.9%. 

За приготвяне на суспензиите използвахме частици от преципитиран аморфен 
силициев диоксид (SiO2) с търговското наименование Tixosil 365, продукт на Rhodia. 
По данни от производителя частиците съдържат: 87.5 wt % силициев диоксид; 11.0 wt 
% вода, определена чрез измерване на загубата на маса при нагряване при 1000°C 
(стандарт ISO 3262/11). 7.0 wt % са под форматa на капилярно свързана вода, измерена 
чрез сушене за 2 h при 105°C (стандартен метод ISO 787/2); 1.5 wt % са разтворимите 
соли определени по стандарт ISO 7888.  Химическият състав на солите не е описан от 
производителя, така че за направата на моделните експерименти и интерпретацията на 
резултатите сме допуснали, че солите са NaCl. Частиците са с фрактална структура, 
като средният радиус предоставен от производителя е 1.9 μm. Размерът на първични 
частици е между 5 до 100 nm, размерът на агрегатите е между 100 и 1000 nm, а на 
агломератите от 1 до 250 μm. Специфичната площ, указана от производителя е 150 
m2/g (CTAB NST 45007) или 160 m2/g (BET ISO 5794/1), а плътността на самия 
материал е 2100 kg/m3. За използваните от нас частици е известно, че изоелектричната 
им точка е при рН две, а при рН > 9.0 започват да се разтварят.  

За подпомагане на пенообразуването на суспензиите използвахме амфотерното 
ПАВ - кокоамидопропил бетаин (CAPB, продукт на Goldschmidt, Essen, Germany; с 
търговско название Tego Betaine F50 и чистота 40%). В глава 4 е използвано катионно 
ПАВ, чиято структура понастоящем е търговка тайна и не може да бъде публикувана в 
дисертацията. За неговото обозначаване в текста ще бъде използвана абревиатурата 
ПАВ 2. 

 

  2.2. Експериментални методи и процедури. 
 

2.2.2. Пенообразуване. За пенообразуването използвахме планетарен миксер, 
като за проведените от нас изследвания сме използвали 3 и 6 степен на разбъркване. 
Съгласно модела на  Chesterton et al., 2011 те съответстват на средни скорости на 
деформация 45 и 100 s-1. При експериментите по пенообразуване използвахме 
прозрачен съд (купа) с вместимост 3.6 L. В купата слагахме определено количество от 
суспензията на силикатни частици и добавяхме разтвор на повърхностно-активното 
вещество, така че общата им маса да е 400 грама. Разбърквахме 2 минути на 
минимална скорост (10 - 20 s-1), за да се хомогенизират суспензията и разтвора на 
ПАВ. След това повишавахме скоростта на миксера на 45 или 100 s-1, така че да 
започне пенообразуването. След достигане на желаната или максималната обемна част 
на въздуха в пяната (в зависимост от типа експеримент, който провеждахме), отново 
намалявахме скоростта на миксера и разбърквахме в продължение на 10 мин, за да се 
разбият големите мехурчета на по-малки. 
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 2.2.3. Охарактеризиране на стабилността на пените спрямо изтичане, 
коалесценция, Оствалдово зреене и сушене. Веднага след получаване на пяна 
взимахме проби за изследване на стабилността ú спрямо изтичане и Оствалдово 
зреене. Поставяхме ги в стъклени шишенца с обем 30 mL и ги запечатвахме с 
парафилм и капачка. Наблюдавахме пените визуално (с невъоръжено око) през 10 
минути за първия час, през 30 минути за следващите 3 часа; ежедневно следващите 
няколко дни и през няколко месеца след това.  Пробите за изследване на процесите 
на сушене и стабилност спрямо напукване слагахме в кристализатор и сушихме при 
стайна температура (28±8ºC) и влажност на въздуха (30-45 %). Отчитахме промяната 
на масата и обема им с времето.  

 

 2.2.5. Реологични характеристики на изследваните суспензии. Реологичните 
характеристики на суспензиите определяхме с ротационен реометър модел Gemini 
(Malvern UK), при температура 25°C, в конфигурация „паралелни пластини“, които са 
с радиус 20 mm. Между двете кръгли пластини на реометъра, залепяхме шкурка  
P1500 (12 μm размер на порите), така че да елиминираме прехлъзването на пробата 
спрямо пластините. Приготвяхме суспензия и добавяхме към нея ПАВ. След това 
разбърквахме сместа ръчно 30 секунди, с пастьор пипета при приблизително 150 
оборота в минута и я слагахме на реометъра.  Измервахме привидният ú вискозитет 
като функция на времето, при постоянна скорост на деформация, за период от 2000 
секунди. За да определим праговото напрежение за протичане на пробите, измервахме 
тангенциалното напрежение в суспензиите като функция на скоростта на деформация, 

γ , в интервала между 100 и 2000 s-1 и обратно за период от 50 секунди. Получените 

данни напасвахме с реологичния модел на Bingham: 

0 kτ τ γ= +        (2.13) 

и от най-доброто напасване на общото напрежение, τ като функция на γ  определяхме 

праговия стрес на суспензиите, τ0, и тяхната консистенция k, която има смисъл на 
вискозитет. 
 

 2.2.6. Оптични наблюдения на пени. За тази част от изследването, 
осъществявахме наблюдение в отразена монохроматична светлина посредством 
микроскоп Axioplan (Zeiss, Germany). Микроскопът бе снабден с обективи Zeiss 
Epiplan 10, 20 и 50х; CCD камера (Sony SSC-C370P); видео-записващо устройство и 
монитор. За изследване поведението на реални пенни филми използвахме пяна 
непосредствено след нейното приготвяне. Поставяхме пяната в петри с диаметър 5 cm 
и височина 2 cm и я наблюдавахме в отразена светлина. При фокусиране на обектива 
върху повърхността на мехурчетата, филмите изглеждаха „хомогенно“ черни, ако са 
стабилизирани с ПАВ или „на светли петна“, когато на повърхността им има частици. 
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Глава 3. Пенообразуване и стабилност на пени с висока концентрация 
на силикатни частици и амфотерно ПАВ.  

 
3.1. Обект и цели на изследването. Основните цели на изследванията, 

представени в тази глава от дисертацията са: (1) да се изследва механизма на 
стабилизация на пени в присъствието на силикатни частици с висока концентрация от 
амфотерно ПАВ - кокоамидопропил бетаин (САРВ) и (2) да се определят 
физикохимичните фактори, които влияят върху пенливостта на суспензиите и 
стабилността на получените пени спрямо изтичане, Оствалдово зреене и изсушаване.  

За осъществяване на целите проведохме системни експерименти за 
установяване на пенливостта на суспензии на силикатни частици и ПАВ при 
концентрации на частици между 15 и 20 wt % и отношение на концентрацията на ПАВ 
към тази на частици в диапазона от 0 до 0.25. Стабилността на получените пени 
изследвахме спрямо изтичане на вода от пяната, коалесценция, Оствалдово зреене и 
сушене. За изясняване на механизмите на стабилизация на пените и установяване на 
количествени връзки между свойствата на пените и свойствата на суспензиите 
охарактеризирахме реологичните характеристики на суспензиите – привиден 
вискозитет и праговото напрежение за протичане. Посредством високоефективна 
течна хроматография определихме количествата на адсорбирания върху частиците 
ПАВ и разтворения в обема на течността. За да установим дали свободното ПАВ може 
да се адсорбира на повърхността на мехурчетата, измерихме повърхностното 
напрежение на разтворите след отделяне на частиците. За определяне на влиянието на 

ПАВ върху свойствата на частиците измерихме ζ-потенциала на частиците. За 

установяване на механизма на стабилизация на пените проведохме оптични 
наблюдения на пени и пенни филми, образувани от суспензии с различен състав. На 
основата на получените експериментални резултати от проведените пенни тестове и 
моделни експерименти успяхме да намерим зависимост между обемната част на 
получените пени и вискозитета на суспензиите, както и да обясним стабилността 
спрямо изтичане на вода от пяната въз основа на измереното праговото напрежения за 
протичане на суспензиите. Установихме и качествена корелация между стабилността 
на пените спрямо сушене и агрегацията на частиците в изходната суспензия. 
Подробните резултати от изследванията са представени в дисертацията, а тук сме 
представили само резултатите, които ни позволяват да изведем основните 
количествени зависимости. 

 

3.2. Експериментални резултати. 
 
3.2.1. Пенливост на изследваните суспензии. Изследвахме кинетиката на 

пенообразуване на силикатни суспензии, съдържащи 20.6 wt % частици, като 
варирахме концентрацията на CAPB от 0 до 2.12 wt %. Получените експериментални 
резултати са представени на Фигура 3.1, като функция от отношението на 
концентрацията на ПАВ и частици, CS/CP. Използваните силикатни частици са твърде 
хидрофилни в отсъствие на ПАВ и не успяваха да стабилизират мехурчетата, които се 
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образуваха по време на разбъркване с миксера, поради което обемът на захванатия 
въздух за суспензиите без ПАВ е практически нула. При добавяне на малки 
количества САРВ към суспензиите на силикатни частици наблюдавахме значително 
нарастване на тяхната пенливост (виж Фигури 3.1А и 3.1Б). При добавянето на 0.19 wt 
% САРВ (CS/CP = 0.009) към 20.6 wt % частици получавахме пени с обемна част на 
захванатия въздух в тях над 90 %. Самият процес на пенообразуване за тази система 
силно наподобяваше процеса на пенообразуване от разтвори на САРВ в отсъствие на 
частици (данните не са представени тук), което е индикация, че мехурчетата в тази 
система са стабилизирани от молекулите на CAPB, а не от частиците, които са 
модифицирани в следствие на адсорбция на CAPB върху тяхната повърхност.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 3.1. Кинетика на захващане на въздуха в суспензии от силикатни частици и 
CAPB при разбъркване с планетарен миксер: (A) CP = 20.6 wt % частици и различни 
CS/CP, (Б) CS/CP = 0.051 и различни концентрации на частици. Показани са и: (Д,Е) 
Обемна част на въздуха достигната след 600 s разбъркване, като функция на (Д) 
концентрацията на ПАВ при CP = 20.6 wt. %, и (Е) концентрацията на частици при 
CS/CP = 0.051. Пените са приготвени с планетарен миксер Kenwood Chef Premier KMC 
560 (1000 W), като са използвани 400 g суспензии с pH = 8.5. Скоростта на 
деформация на пробата при оборотите на разбъркване е 100 s-1. 
 

Увеличението на CS/CP от 0.009 на 0.103 (отговарящо на нарастване на CS от 
0.19 на 2.12 wt %) води до значително понижение на обемната част на захванатия 
въздух (виж Фигура 3.1Д). Проведените експерименти по пенообразуване с разтвори 
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на CAPB в същия концентрационен интервал, но без наличието на частици, показаха, 
че при тези системи Φ нараства до 80 %  за по-малко от 10 s, а крайната обемна част е 
Φ ≈ 96 % и се достига след 3 min. Следователно, намалението на скоростта на 
пенообразуване от разтворите на CAPB, съдържащи силикатни частици се дължи на 
взаимодействията между частиците и повърхностно-активното вещество, които 
променят реологичните свойства на суспензиите и от там скоростта на 
пенообразуване. 

За суспензиите с CS/CP < 0.034, в кинетиката на пенообразуване се наблюдават 
два основни етапа. По време на първия етап се осъществява линейно нарастване на 
обемната част на захванатия въздух, а по време на втория етап се наблюдава 
постепенно намаление на скоростта на захващане на въздуха до достигане на 
постоянна стойност на Φ (плато). За суспензиите с CS/CP > 0.034, пенообразуването 
започва с индукционен период, през който обемната част на захванатия въздух е много 
ниска, след което се осъществяват гореописаните два етапа на линейно нарастване на 
Φ и плато (виж кривата на Фигура 3.1А за CS/CP = 0.051). 

Наличието на индукционен период за суспензиите с CS/CP > 0.034 се дължи на 
високия вискозитет на суспензиите, което не позволява захващането на въздух в тях 
през началния период на разбъркване. В резултат на разбъркването с миксера 
вискозитета на суспензиите намалява и започва захващане на въздух в тях. 
Наблюдаваното явление е обяснено по-подробно в раздел 3.3.3 от дисертацията. 

В следващата серия от експерименти фиксирахме отношението на ПАВ и 
частиците в суспензията (CS/CP = 0.051), а променяхме концентрацията на частиците в 
суспензиите в интервала от 15.8 до 21.6 wt %. Получените експериментални резултати 

от пенообразуването са представени на Фигура 3.1Б. За суспензиите с CP ≤ 18 wt % в 

зависимостта Φ (t) се наблюдават само два етапа на бързо нарастване на Φ с времето 

на разбъркване и етап, в който по-нататъшното разбъркване не води до нарастване на 
обемната част на въздуха в пробата. За суспензиите с CP > 20 wt %  се появява и 
индукционният период, в който не се наблюдава захващане на въздух в пробата (виж 
Фигура 3.1Б). Обемната част на въздуха в областта на платото намалява с нарастване 
на концентрацията на частици в суспензията.  

Получените експериментални резултати за пенливостта на изследваните 
суспензии от CAPB и силикатни частици могат да бъдат обобщени под формата на 
„диаграма на пенливостта“ със следните две области (виж Фигура 3.2): 

(1) За CP ≤ 18 wt % и CS/CP от 0.009 до 0.25, суспензиите проявяват добра 

пенливост, като обемната част на захванатия въздух в пените, получени от 
тези суспензии, след 600 s разбъркване при скорост на деформация 100 s-1 е 
по-голяма от 50 %.  

(2) За суспензиите с CP > 18 wt % повишението на CS/CP над дадена стойност 
води до значително намаление на обема на захванатия въздух и Φ ≤ 0.35 дори 
при време на разбъркване много по-голямо от 600 s. 

 
Обобщените данни показват, че може да се постигне отлична пенливост, Φ ≈ 

0.95, дори и при много ниски концентрации на ПАВ, отговарящи на < 3 % 
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повърхностно покритие на частиците.  Причината за високата пенливост обаче, не е 
модификацията на частиците, а наличието на свободно ПАВ над критичната 
концентрация на мицелообразуване (СМС). За сметка на това, намалението на 
пенливостта с нарастване на Cs и Cp се дължи именно на модификацията на частиците. 
Поради адсорбцията на част от САРВ на повърхността им, което води до нарастване 
на вискозитета на суспензиите и потискане на пенообразуването. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Фигура 3.2. Диаграма на пенливост на суспензии с различи концентрации на частици, 
CP, и различни отношения на ПАВ/частици, CS/CP. Обемните части на пените от 
Област 1 (сини кръгове) са между 0.35 и 0.96, а в Област 2 (зелени триъгълници) – под 
0.35. 
 
 

3.2.2. Стабилност на получените пени. Изследвахме стабилността на 
получените течни пени спрямо изтичане, Оствалдово зреене и коалесценция. 

Получените експериментални данни за стабилността на пените с Φ = 0.64 получени от 

суспензии с различна концентрация на частици и CAPB са представени под формата 
на диаграма на „стабилността на пените“ на Фигура 3.4 и могат да бъдат обобщени по 
следния начин: 

Област 1UD  (нестабилни спрямо изтичане на вода от мократа пяна). За пените, 
получени от суспензии с Cs/Cp < 0.02 наблюдавахме изтичане на вода от пяната. Тези 
пени се характеризират със сравнително голям среден размер на мехурчетата в тях 
(межу 0.5 до 1 mm), сравнително висока скорост на Оствалдово зреене и изтичане на 
суспензия от тях. В следствие на изтичането, обемната част на въздуха в горната част 
на пените нараства до около 85 ± 5 % в рамките на 2-3 min, докато значителна част от 
суспензия се утаява в долната ú част.  Появилият се градиент в разпределението на 
водната фаза в пените води до неравномерно разпределение на напреженията в пените 
по време нa тяхното сушене и последващото им напукване (Фигура 3.4Г). 

Област 1S (стабилни порьозни материали). Стабилни порьозни материали 
получавахме, когато течните пени бяха приготвени от суспензии с Cs/Cp между 0.04 и 
0.06 и CP = 15.8 wt %, ако повишим концентрацията на частиците до CP = 20.6 wt % за 
получаването на стабилни твърди пени е необходимо да намалим отношението CS/CP в 
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диапазона от 0.01 до 0.02 (виж Фигура 3.4А). Течните пени с Φ = 0.64, получени от 

суспензии, принадлежащи на тази област са стабилни спрямо изтичане в рамките на 
няколко месеца (до 18 месеца). Средният радиус на мехурчетата в тези пени варира в 
диапазона от 0.05 до 0.2 мм. В първия един час след пенообразуването, средният 

размер на мехурчетата нараства ≈ 0.05 мм до около 0.2 mm след което процесът на 

Оствалдово зреене спира поради промяна на реологичните свойства на суспензията. 
Конкретното време за желиране на суспензията зависи съществено от концентрациите 
на ПАВ и частици, но обикновено е по-малко от час. След желиране на суспензиите, 
получените пени са напълно стабилни както спрямо зреене, така и спрямо изтичане на 
водната фаза в рамките на повече от година и половина.  

При изсушаването на пени с първоначален размер 6.5 cm в диаметър и височина 
между 1.5 и 3 cm се получаваха стабилни порьозни материали, в които понякога се 
наблюдаваха малки дефекти (виж Фигура 3.4А). Като цяло обаче, тази област беше 
единствената, която позволяваше получаването на здрави порьозни материали с 
плътност между 100 и 500 kg/m3 (виж Глава 5 за зависимостите на плътността от 
експерименталните условия). За илюстрация на Фигура 3.4В е показана SEM снимка 
на порьозен материал с плътност ρРМ ≈ 170 kg/m3. От нея се вижда, че размерът на 

порите е между 200-300 μm в диаметър, както и че те са основно от затворен тип. 

Порьозните материали, получени от пените, принадлежащи на тази област могат 
да се използват като високоефективни топлоизолационни материали (Dekoninck et al., 

2013). Така например, материал с плътност ≈ 130 kg/m3 има коефициент на 

топлопроводност λ ≈ 29 mW/(m.K) след хидрофобизация, което е с почти 20 % по-

добра тополоизолационна способност от повечето търговски продукти на пазара 
(каквито са стъклената вата и експандирания пенополистирол). Допълнителна 
информация за термичните свойства на получените порьозни материали е представена 
в раздел 5.5. 

Област 1UC (нестабилни спрямо получаване на пукнатини при изсушаване). 
Пените, получени от суспензии с Cs/Cp между 0.1 и 0.16 при CP = 15 wt % или от 
суспензии с Cs/Cp между 0.03 и 0.06 при Cp = 20 wt % са стабилни спрямо изтичане на 
вода от пяната. При тези пени процесът на Оствалдово зреене спира 30 min след 
тяхното образуване, но при изпарение на водата от тях се наблюдава образуването на 
пукнатини. Появата на тези пукнатини най-вероятно е свързана с наличието на малки 
агрегати от частици в изходната суспензия. Наличието на тези агрегати от частици 
води до нехомогенно разпределение на капилярните напрежения между частиците по 
време на сушенето и до напукване на пробите, виж Фигура 3.4Д. 

Област 1UF (нестабилни спрямо разпадане на материали след изсушаване). 

Пените, получени от суспензии с Cs/Cp ≥ 0.06 при 20 wt % частици са стабилни спрямо 

изтичане на вода от тях, но поради наличието на множество агрегати с различни 
размери в изходната суспензия в хода на изсушаване тези проби се разпадат (Фигура 
3.4E). 
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Фигура 3.4. (А) Диаграма на стабилност за пените с Φ = 0.64 ± 0.03 получени от 
суспензии на силикатни частици и CAPB при различни концентрации и (Б-Е) 
илюстративни снимки на порьозните материали, получени след изпарение на водата 
от течните пени от различните области (Б и В) област 1S (стабилни порьозни 
материали); (Г) област 1UD (нестабилни спрямо изтичане на водата); (Д) област 1UC 
(нестабилни спрямо образуване на пукнатини при изсушаване) (Е) област 1UF 
(нестабилни спрямо сушене). На фигура (В) е представена SEM снимка на пяна от 
Област 1S. 
 
  

(Б) (В) 

(Г) (Д) (Е) 

(А) 
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3.2.4. Прагово напрежение за протичане. От литературата е известно, че 
праговото напрежение за протичане е характеристика на суспензиите, която играе 
важна роля върху свойствата на получените пени (Guillermic et al., 2009; Guignot et al., 
2010). В работата на Guignot et al. 2010 е показано, че нарастването на праговото 
напрежение на протичане на суспензии води до повишено задържане на частици в 
пените. Guillermic et al. 2009  показват, че добавянето на монтморилонитни частици 
към пени, стабилизирани с SDS, води до значително забавяне на изтичането на вода от 
пените (но не и спирането му).  

В раздел 3.2 показахме, че при избор на подходящи концентрации на ПАВ и 
частици могат да се получат  пени, които са напълно стабилни спрямо изтичане в 
рамките на месеци и дори години, виж фигура 3.4А. Сравнението на 
експерименталните резултати за праговото напрежение за протичане със стабилността 
на пените спрямо изтичане на вода от тях показа, че за всички пени, които са получени 

от суспензии с τ0 ≥ 10±1 Pa (хоризонталната линия на Фигура 3.6) не се наблюдава 

изтичане на вода от тях в продължение на месеци и години. От друга страна за пените 

получени от суспензии с τ0 < 10 Pa се наблюдава изтичане на вода от пяната. 

Подробна дискусия относно механизма, по който нарастването на праговото 
напрежение води до блокиране на изтичането на вода от пяна е представена в раздел 
3.4.2 в дисертацията. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 3.6.  Прагово напрежение на протичане на суспензиите, като функция 
наCS/CP, при различни концентрации на частици: 15.8 wt % (зелени триъгълници), 17.9 
wt % (сини квадрати) и 20.3 wt % (червени кръгове). Наблюдавахме две области по 
отношение на стабилността на пените спрямо изтичане – стабилни, където праговото 
напрежение е по-голямо от 10 Ра и нестабилни, където то е по-ниско.  
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3.2.6. Оптични наблюдения на пенни филми. За да изясним механизма на 
стабилизация на пените в присъствие на ПАВ и частици, приготвихме суспензия 
съдържаща 15.8 wt % частици и 0.5 wt % CAPB (Фигура 3.9Б). Тази система, попада в 
преходната зона между области 1UD и 1S. Във филмът, образуван от тази суспензия се 
наблюдават следните етапи на изтъняване: (1) Непосредствено след образуването на 
филма, в него се виждат множество частици. Те постепенно напускат филма при 

изтъняването му до дебелина от ≈ 100 nm. (2) Филмът продължава да изтънява и след 

35 s в него са останали само няколко по-големи агрегата, които на снимките се виждат 
като бели петна. (3) Те обаче се изхвърлят от филма непосредствено преди неговото 

изтъняване до дебелина от ≈ 30 nm, след което филмът остава стабилен. Той има 

елиптична форма вместо кръгла, което се дължи на образуваната тримерна мрежа от 
частици в областта на менискуса. Мрежата от частици се вижда много добре при 
отваряне на клетката, когато започва изпарение на водата от филма и неговата 
периферия, виж Фигура 3.9Б. Най-вероятно подобна мрежа от частици се образува и 
при реалните пени, която препятства изтичането на вода от менискуса и стабилизира 
мехурчетата срещу Оствалдово зреене. 

 
Фигура 3.9Б. Изтъняване на пенен филм, съдържащ 15.8 wt % и 0.5 wt % CAPB. 
Разстоянието между марките е 50 μm.  

 
3.3. Количествена оценка на влиянието на реологичните свойства на 

суспензиите върху образуването и стабилността на пените. В този раздел от 
дисертацията са сравнени резултатите, получени от пенните тестове (Фигури 3.1-3.4) и 
тези получени от моделните експерименти (Фигури 3.5-3.8 – представени в 
дисертацията).  След това е направена количествена оценка на влиянието на отделните 
фактори върху процесите на получаване  и стабилизация на пени. 

 
3.3.1. Влияние на вискозитета върху пенливостта на суспензиите. За намиране 

на количествена връзка между пенливостта на суспензиите и техния вискозитет 
определихме обемните части на въздуха в пените след 600 s разбъркване с миксера 
(виж Фигура 3.1) и ги построихме като функция на измерения вискозитет след 600 s 
разбъркване на реометъра при скорост на деформация близка до скоростта на 
деформация с миксера. Получената зависимост е представена на Фигура 3.10. Вижда 
се, че всички експериментални данни попадат на универсална права, зададена от 
уравнението: 

 

Φ600 ≈ 0.96-0.15η      (3.1) 
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където η е в Pa.s, а Φ600 е безразмерна величина (Φ600  може да има стойност между 0 и 

0.96). Отрезът, 0.96, съответства на максималната обемна част на въздуха в пени, 
образувани от разтвори на САРВ без добавени към тях частици. Линейното намаление 
на обемната част с нарастване на вискозитета, както и параметъра 0.15 към момента са 
емпирични резултати, които предстоят да бъдат изследвани в повече детайли. 

Уравнение 3.1, предсказва, че Φ ≈ 0.35 за суспензии с вискозитет от около 4 Pa.s, което 

е в добро съгласие с експерименталните резултати на Gonzenbach et al., 2007 и Studart 
et al., 2011.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 3.10. Корелация между обемната част на въздуха в пените след 600 s 
разбъркване в миксера, Φ600, и привидния вискозитет на суспензиите (измерен след 
600 s разбъркване в реометъра).  

 
3.3.2. Влияние на праговото напрежение за протичане върху стабилността на 

пените спрямо синерезис и Оствалдово зреене. В някои от изследваните от нас пени 
се наблюдава изтичане на суспензия с времето (Област 1UD). От особен интерес са 
факторите, разграничаващи пените от Области 1UD и 1S, тъй като само суспензиите 
от област 1S могат да се използват за получаването на здрави порьозни материали. 
Въпросът е важен не само от практическа, но и от научна гледна точка. В някои от 
изследванията, направени при ниски концентрации на частици (Zhang at al. 2008a, 
2008b; Mishra at al., 2009; Liu at al., 2009, 2010; Dong at al., 2010) е показано, че при 
нарастване на концентрацията на добавено ПАВ, може да се получат пени, които 
изтичат с по-ниска скорост, отколкото пени стабилизирани с нискомолекулни ПАВ 
(до няколко часа). Всеки един от тях обаче е предложил различно обяснение за 
наблюдавания феномен: нарастване на вискозитета (Zhang at al. 2008a, 2008b), 
блокиране на каналите на Плато (Carn et al., 2009; Dong at al., 2010), модификация на 
повърхността на частиците и последваща агрегация (Liu at al., 2009, 2010). В нито едно 
от споменатите изследвания обаче, не е получена пяна, която да е стабилна спрямо 
изтичане на водната фаза при времена по-дълги от няколко часа. За разлика от тях, 
групата на Gonzenbach at al., 2006a,b работят с високи концентрации на частици и 
получават пени, които са стабилни в продължение на месеци.  Подобни резултати са 

Apparent viscosity at 600s, Pa.s
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получени и от Vilkova at al., 2010, които работят при значително по-ниски 
концентрации на частици, но с по-високи концентрации на ПАВ. Те показват, че могат 
да получат стабилни пени в присъствие на 40 mM hexylamine и 6 wt % силикатни 

частици, като посочените пени имат високо прагово напрежение на протичане (≈ 10 

Pa).  
Нашето изследване показа подобни резултати, където всички пени, получени от 

суспензии с прагово напрежение над 10 ± 1 Pa бяха стабилни спрямо изтичане (виж 
Фигура 3.6).  За да обясним тази стойност, използвахме модела разработен от Chaplain 
at al., 1992, за описание на движението на течности с прагово напрежение през 
порьозна среда.  Съгласно този модел, движението на течност с прагово напрежение 

не се осъществява, ако праговото напрежение за протичане, τYD, е по-голямо от пада 

на налягането, причиняващ движението.  Разглеждайки пяната като порьозна среда с 
елементарен обем едно мехурче и взимайки предвид, че причината за изтичането на 

пените е хидростатичното налягане,  ΔρgRB, то можем да изведем следното уравнение: 

τ0 ~ ΔρgRB      (3.2) 

където Δρ е масовата плътност на суспензията, g е земното ускорение, а R – радиуса на 

мехурчетата. Съгласно у-е (3.2) за пяна съдържаща мехурчета с радиус R10 ≈ 1 mm 
праговото напрежение необходимо да спре изтичането е ≈ 10 Pa. Тази стойност 
практически съвпада с експериментално определената от нас такава (както и тази на 
Vilkova et al. 2010). Още повече, уравнение (3.2) показва, че праговото напрежение 
необходимо за стабилизацията на дадена пяна зависи силно от размера на мехурчетата 
в нея, което обяснява изтичането на някои от пените, които са стабилни в 
продължение на часове, но подлежат на Оствалдово зреене.   

Възможно е праговото напрежение да противодейства и на процеса на 
Оствалдово зреене. Разликата в капилярните налягания в мехурчетата е основна 

причина за процеса на Оствалдово зреене. Имайки впредвид, че ΔPc ≈ σ/R, то може да 

бъде показано, че зреенето би следвало да спра, ако праговото напрежение за 
протичане е по-голямо от капилярното налягане: 

τ0 > σ/RB      (3.3) 

В изследваните от нас системи размера на мехурчетата в началото е между 50 и 200 

μm, като той постепенно нараства вследствие на Оствалдовото зреене  до 0.5 - 1 mm за 

пени от преходната област между 1S и 1UC. Оценка направена за пяна с САРВ, за 

която σ ≈ 0.03 N/m и R32 ≈ 1 mm показва, че е необходимо праговото напрежение за 

протичане да бъде около 30 Pa, за да се потисне изцяло Оствалдовото зреене. Като се 
вземе впредвид,  че суспензиите постепенно се втвърдяват с времето след тяхното 
получаване, т.е. тяхното прагово напрежение за протичане нараства, то тази стойност 
напълно обяснява забавянето на процесите на зреене с времето.  

 
 
3.3.3. Влияние на агрегацията на частици върху стабилността на пени спрямо 

сушене. В раздел 3.2.2 от дисертацията е показано, че агрегацията на частиците в 
суспензиите нараства значително при добавянето на ПАВ над определена 
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концентрация. На Фигура 3.11А е показан вискозитетът на суспензиите след 600 s 
разбъркване като функция на отношението ПАВ-частици. Ясно се вижда, че 
вискозитетът нараства линейно до достигането на максимална стойност при всички 
изследвани концентрации на частици. Нарастването на вискозитета е по-съществено 
за суспензии с по-високи концентрации на частици и ПАВ. Сравнение на 
вискозитетите с диаграмата на стабилност показва, че преходът от стабилни пени (1S), 
към пени нестабилни спрямо сушене (1UC) съвпада до голяма степен с наблюдавания 
максимум във вискозитета.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 3.11. (A) Привиден вискозитет след 600 s разбъркване на суспензиите в 
присъствието на различни отношения ПАВ-частици.  Пунктираните линии са за 
улеснение на възприятието, а непрекъснатата черна крива обозначава прехода от 
стабилни към нестабилни спрямо сушене пени. Представени са и илюстративни 
снимки на изсушени умокрящи филми от суспензии с (Б) 15.8 wt % частици и 
CS/CP=0.041, принадлежаща на Област 1S  и (В) 20.4 wt % частици и CS/CP=0.035, от 
Област 1UC. Разстоянието между марките на (Б) и (В) е 50 μm. 

 
 
За да илюстрираме агрегацията в суспензиите, приготвихме умокрящи филми, 

които отговарят на различните области на стабилност. Умокрящите филми изсушихме 
при стайни условия и наблюдавахме с помощта на микроскоп, нагласен в преминала 
светлина. Илюстративни снимки са представени на Фигури 3.11Б,В. Вижда се, че 
суспензията, съдържаща 15.8 wt % частици и CS/CP=0.041 (Област 1S) е сравнително 
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хомогенна, с наличието на малко на брой и малки по размер агрегати (Фиг. 3.11Б). За 
разлика от нея, суспензията, съдържаща 20.4 wt % частици и CS/CP=0.035, съдържа 
множество на брой агрегати с размери между 10-50 μm в диаметър (Фиг. 3.11В). 
Пяната, приготвена от суспензия с такъв състав, се разпада напълно при сушене и 
попада в Област 1UF. 

 

3.4. Заключения. Проведено е системно експериментално изследване за 

установяване на възможността за получаване на стабилни твърди порьозни материали 
от течни пени, получени от суспензии с висока концентрация на силикатни частици и 
сравнително ниски концентрации на повърхностно-активното вещество, CAPB. 
Получените експериментални резултати са анализирани за определяне на основните 
физикохимични характеристики, влияещи върху пенообразуването и стабилността на 
получените пени. Основните заключения от проведените експерименти и направения 
анализ могат да се обобщят по следния начин: 
(1) Съществува област от концентрации на частици и ПАВ (област 1S от Фигура 

3.4А), която е подходяща за получаване на стабилни порьозни материали, които 
могат да се използват като високоефективни топлоизолационни материали. 

(2) Определени са физикохимичните характеристики, влияещи върху пенливостта и 
стабилността на получените пени. Показано е, че пенливостта намалява линейно с 
увеличаване на привидния вискозитет на суспензиите (Фигура 3.10). Установено е 
експериментално и е обяснено теоретично, че пените, получени от суспензии с 
прагово напрежение за протичане над определена стойност (10 Pa при размер на 
мехурчетата 1 mm) са стабилни спрямо изтичане на вода и Оствалдово зреене в 
продължение на години и могат да се използват като прекурсори за получаване на 
порьозни материали. Показано е, че образуването на пукнатини при изсушаване на 
течните пени е свързано с агрегацията на частиците в изходните суспензии. 

(3) Експериментално е установено, че използваното повърхностно активно вещество, 
съдържащо късоверижни и дълговерижни молекули, е подходящо както за 
модификация на взаимодействията между частиците (посредством адсорбция на 
дълговерижните молекули върху повърхността на частиците), така и за 
стабилизация на мехурчетата спрямо коалесценция в процеса на пенообразуване 
чрез адсорбция на късоверижните молекули върху повърхността на мехурчетата.  
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Глава 4. Пенообразуване и стабилност на пени с висока концентрация 
на силикатни частици и катионен сърфактант.  

 
4.1. Обект и цели на изследването. В настоящето изследване сме използвали 

подходящо катионно ПАВ (отбелязано като ПАВ 2, по-надолу), което модифицира 
частиците така, че те се адсорбират на повърхността на мехурчетата и определят 
стабилността на получените пени и пенни филми. Това ни позволи да направим 
сравнение между пени стабилизирани с частици (адсорбирани на повърхността на 
мехурчетата) и пени, стабилизирани с ПАВ и тримерна мрежа от частици във водната 
фаза. Основните цели на изследванията, представени в тази глава от дисертацията са: 
(1) Да изясним основните фактори, контролиращи пенливостта и стабилността на 
пени, стабилизирани с частици, чиято хидрофобност се контролира от добавеното 
ПАВ в суспензията; (2) Да проверим дали количествените връзки между свойствата на 
пените и реологичните характеристики на суспензиите, формулирани в предишната 
глава от дисертацията, са приложими и за пени стабилизирани с частици. 

 
4.2. Експериментални резултати. 

 
4.2.2. Влияние на концентрацията на частици и отношението ПАВ-частици 

върху образуването и стабилността на пените. Резултатите представени в този 
раздел са получени след 10 min пенене на 400 g суспензии в присъствие на ПАВ 2 при 
скорост 100 s-1. Този период от време бе достатъчен за достигане на крайната обемна 

част на пените, ΦPL, за всички изследвани от нас системи. След получаването на 

пените взехме проби за изследване на стабилността им спрямо изтичане, Оствалдово 
зреене и коалесценция в рамките на няколко месеца. Допълнителни проби бяха взети 
за изследване на стабилността спрямо сушене и влиянието на състава на течните пени 
върху крайната плътност и свиването на материалите (виж Глава 5). 

Получените експериментални данни са обобщени на Фигура 4.3 под формата на 
диаграми на пенливост и стабилност. Припомняме, че в отсъствието на ПАВ не можем 
да получим пени, независимо от концентрацията на частици в тях (от 15 до 22 wt %). 

При добавяне на ПАВ с Cs/A > 4 μg/m2 обаче, се наблюдаваха 2 области по отношение 

на пенообразуването, а пък в Област 1 - четири подобласти по отношение на 
стабилността на пените спрямо изтичане, Оствалдово зреене и сушене: 

Област 1 (Добро пенообразуване). Суспензиите съдържащи  ПАВ 2 в 

концентрация, осигуряваща повърхностни покрития от 5 μg/m2 до 100 μg/m2 при 

концентрация на частици Cp = 15 wt %, както и суспензиите с повърхностни покрития 

на ПАВ 2 между 5 и 40 μg/m2 при Cp = 20 wt %, показваха сравнително добро 

пенообразуване с обемна част на въздуха между 0.35 < ΦPL < 0.95. 

По отношение на стабилността на пените спрямо изтичане на водната фаза и 
Оствалдово зреене, Област 1 се дели на 3 под-области: пени стабилни спрямо 
Оствалдово зреене, но нестабилни спрямо изтичане и сушене (1UD); пени стабилни 
спрямо изтичане и Оствалдово зреене, от които могат да се получат стабилни 
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порьозни материали (1S); пени, които бяха нестабилни спрямо Оствалдово зреене и 
изтичане (1UО), виж Фигура 4.3: 

Област 1U (нестабилни пени спрямо изтичане на вода от пяната). Пените, 

получени от суспензии с CS/A между 5 и 28 μg/m2  при CP = 15.7 wt % както и пените, 

получени от суспензии с CS/A между 5 и 18 μg/m2 при CP = 20.3 wt % имат обемна част 

в областта на платото с ΦPL > 60 %. След приготвянето на пените, част от водната 

фаза, съвместно с частици в нея,  изтичаха от пяната, при което обемната част на 
пените нарастваше до 85 ± 5 %. След изтичане на водата от пяната не се наблюдаваха 
други промени в пените - те бяха стабилни спрямо Оствалдово зреене и коалесценция. 
Въпреки това, поради значителния градиент в разпределението на водната фаза, 
пените се чупеха на парчета по време на сушенето. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Фигура 4.3. Диаграми за стабилността на пени, получени от суспензии с различни 
концентрации на частици, Cp и отношения ПАВ-частици, CS/A: при CS/A > 1200 μg/m2 
пенообразуването е много високо, но получените пени са нестабилни спрямо 
Оствалдово зреене и изтичане на водната фаза (лилави шестоъгълници - Област 1UО); 
При CS/A между 60 и 1200 μg/m2, пенообразуването на суспензиите е много ниско 
(зелени триъгълници - Област 2); (Б) При подходящи стойности на CS/A и CP, 
пенообразуването на суспензиите е сравнително добро и пените са стабилни спрямо 
изтичане, зреене и сушене (сини кръгове – Област 1S); При много ниски CS/A, 
получените пени са нестабилни спрямо изтичане (черни звезди – Област 1UD); При 
междинни концентрации на CS/A, се наблюдава Област 1UС (червени квадрати), която 
се характеризира със занижено спрямо област 1S пенообразуване и агрегация на 
частиците, която води до напукване на пробите при сушене.  
 

Област 1S (стабилни порьозни материали). Пените, получени от суспензии с CS/A 

между 28 и 80 μg/m2  при CP = 15.7 wt % както и суспензиите с CS/A между 16 и 38 

μg/m2 при CP = 20.3 wt % имаха обемна част на захванатия въздух между 60 и 84 %, в 

зависимост от концентрациите на ПАВ и частици. ΦPL намалява от 77 до 68 % при 

увеличаване на концентрацията на частици от 15.8 wt % до 20.3 wt % и фиксирано 

отношение ПАВ-частици, CS/A ≈ 30 μg/m2. Подобно поведение наблюдавахме и при 

други концентрации на ПАВ, напр. CS/A ≈ 60 μg/m2, от което направихме 

заключението, че нарастването на CP води до постепенното намаляване на ΦPL, за 

(A) (Б)
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пените от тази област. Всички пени от тази област бяха стабилни спрямо изтичане на 
водната фаза и Оствалдово зреене в продължение на месеци и дори години. 
Използвахме проби с диаметър >6.5 cm и височина между 1.5 и 3 cm, за да изследваме 
стабилността им спрямо сушене. Повечето пени от тази област изсъхваха без 
образуването на видими пукнатини или с образуването на няколко много малки 
такива, виж Фигура 4.4A, т.е. пените от тази област даваха възможност за 
получаването на леки порьозни материали с плътност от 80-100 kg/m3 (по леките 
материали бяха много крехки и се чупеха при допир). Средният размер на порите е 

около ≈ 50 μm (в радиус) и порите са основно от затворен тип (виж представително 

SEM изображение на Фигура 4.4Б).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 4.4. Илюстративни снимки на изсушени пени с различна консистенция: (A) 
Област 1S; (Б) Изображение от SEM на пяна от област 1S; (В) Област 1UD; и (Г) 
Област 2.  
 

Област 1С (нестабилни при сушене) – В тази област пенообразуването силно 

намалява и в някои случаи ΦPL достига до 35 % (червените квадрати на Фигура 4.3). 

Тази област е сравнително тясна и може да бъде разглеждана като преходна между 
области 1 и 2. Пените в тази област са стабилни спрямо зреене и изтичане, но поради 
силната агрегация на частиците в тях, се начупваха на парчета при сушене.  

Област 1UО – наблюдаваше се при много високи концентрации на ПАВ. Пените 

в тази област се характеризират с много висока обемна част, ΦPL > 85 %. Тези пени 

обаче, са  нестабилни както спрямо Оствалдово зреене, така и спрямо изтичане на 
водната фаза. След известен период на стареене след получаването на пените, в 
техните ноди и канали на Плато се забелязваха милиметрови агрегати, а пенните 
филми бяха видимо стабилизирани от ПАВ. 

(A) (Б) 

(В) (Г) 

100 μm 
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Област 2 (Затруднено пенообразуване) Огромна област, в която захващането на 

въздух е затруднено и ΦPL < 35 %, поради високия вискозитет на изходните суспензии.  

Областта се простира от Cs/A = 60 μg/m2 до 1200 μg/m2 за CP ≈ 20 wt %. Частиците в 

суспензиите агрегираха силно и получените гелове често се чупеха на няколко 
парчета, Фигура 4.4Г. 

Като обобщение, пенообразуването в двете области може да бъде представено по 
следния начин: В области 1UD и 1S, ПАВ се адсорбира върху частиците и ги 
хидрофобизира, така че да се адсорбират на повърхността на мехурчетата и да 
стабилизират пенните филми; В област 1UC, по-голямото количеството на ПАВ води 
до засилване на взаимодействията между частиците и повишаване на вискозитета. 
Последното води до понижаване на пенообразуването. Взаимодействията в 
суспензиите от Област 2 са толкова силни, че миксерът не успява да захване повече от 
30%  въздух в пените. Пените в област 1UO са стабилизирани от ПАВ, поради 
наблюдаваната ре-хидрофилизация на частиците. За да докажем тези твърдения, 
направихме серии от системни експерименти за охарактеризиране на реологичните 
свойства на суспензиите, адсорбцията на ПАВ върху частиците, стабилността на 
пенните филми и др. Резултатите от тези моделни изследвания са описани в раздели 
4.2.3-4.2.5 в дисертацията. 

 
4.2.6. Оптични наблюдения на пени и пенни филми. На Фигура 4.8 е сравнено 

поведението на филми приготвени от ПАВ 2 + 40 mM NaCl и от 15.7 wt % частици в 
присъствие на големи количества ПАВ 2 (Област 1UO). И в двата случая се вижда 
сходно поведение на изтъняване и стабилност  на филмите, като единствената разлика 
се състои в това, че във филма в присъствие на частици се наблюдаваха няколко 
големи агрегата непосредствено след неговото формиране. Те обаче бързо се 
изхвърляха по време на неговото изтъняване и крайният филм е стабилизиран от ПАВ. 

Приготвихме 15.7 wt % суспензия и към нея добавихме 1 µg/m2 ПАВ 2 (Област 
1UD). Полученият от нея филм беше силно нехомогенен, със зърнеста структура и не 
изтънява в рамките на 30 min, през които го наблюдавахме, т.е. той беше стабилизиран 
от частици. Приготвихме и суспензии, принадлежащи на различните области на 
пенообразуване и стабилност (1S и 1UC). Те обаче, бяха твърде вискозни и не можеха 
да се изследват в клетката на Шелудко-Ексерова. 

За да проверим дали все пак частиците се адсорбират върху повърхността на 
мехурчетата, за суспензии от областите 1S и 1UC, приготвихме пени, които 
наблюдавахме с микроскоп в отразена светлина. Илюстративни снимки от 
наблюденията са представени на Фигура 4.9. Повърхността на всички мехурчета има 
зърнеста структура и не се наблюдава образуването на черни петна (филми от ПАВ), 
т.е. пените са стабилизирани от частици. 
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 0 s 10 s 50 s Стабилен филм 

(А) 

    

(Б) 

   
 
 
 
 
 

 

 0 s 10 s 66 s Стабилен филм 

Фигура 4.8. Етапи на изтъняване на моделни пени филми, съдържащи 5  wt % ПАВ 2: 
(A) + 40 mM NaCl или (Б) в присъствие на 15.7 wt % частици. Разстоянието между 
марките е 40 μm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 4.9. Оптични наблюдения на пени с 15.7 wt % частици и: (A) 5 μg/m2 ПАВ 2 и 
(Б) 38 μg/m2 ПАВ 2. Марката на двете снимки е 50 μm. 
 

 
 
4.3. Дискусия – пенливост и влияние на механизма на стабилизация и 

вискозитета на суспензиите. В настоящия раздел се дискутират резултатите, 
получени от пенните тестове (Фигури 4.1-4.3) на базата на моделните експерименти 
(Фигури 4.4-4.9 от дисертацията) и се прави сравнение с резултатите, получени в 
предишната глава.  

(Б) (А) 
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Както беше обяснено няколкократно – пенливостта на суспензиите в 
присъствие на ПАВ зависи силно от вискозитета на суспензиите. За да дадем 
количествена оценка на влиянието на вискозитета, представихме обемната част на 
пените, като функция от вискозитета при характерното време на пенообразуване. Тук 
е подходящо да се отбележи, че експериментите по пенообразуване, включени в тази 
глава са правени при две различни скорости на разбъркване на миксера, на които 
съответстват различни характерни времена на образуване на пяната: 30 ± 10 s за 
скорост на разбъркване от 100 s-1 и 100 ± 25 s за скорост на деформация  от 45 s-1. 
Повече подробности за тези резултати са представени в раздели 4.1 и 4.2.3 от 
дисертацията.  

На Фигура 4.10А са представени получените експериментални резултати 
(концентрации на частици и ПАВ, както и скорости на разбъркване). Всичките данни 
могат да бъдат описани от следното емпирично уравнение: 

ΦPL ≈ 0.34η-0.18      (4.1) 

където η е в mPa.s, а ΦPL безразмерна величина.  

Получената зависимост е различна от тази, наблюдавана за пените получени в 
присъствие на САРВ (Фигура 4.10Б), където има големи количества свободно ПАВ. За 
да проверим дали разликата в механизма на стабилизация, може да доведе до такава 
драстична разлика в пенливостта на суспензиите, направихме експерименти с пени от 
област 1UO, където концентрацията на свободно ПАВ е над СМС. Експерименталните 
данни, които получихме са представени с черни символи на Фигура 4.10Б. Вижда се, 
че получените данни практически съвпадат с тези получени за САРВ (прекъснатата 
черна линия). Възможно обяснение за намалената пенливост на суспензиите с ниски 
количества на ПАВ 2 е локалното изчерпване на малките частици, които се адсорбират 
на повърхността на мехурчетата. Вследствие, мехурчетата коалесцират с атмосферата 
по време на пененето и обемът на пяната не нараства. По-вероятното обяснение, 
обаче, е че при използването на ПАВ2 модификацията на частиците е много по-голяма 
отколкото модификацията на частиците от CAPB. В резултат, на което в хода на 
експеримента вискозитета на суспензиите нараства многократно (виж Фигура 4.5 в 
дисертацията) в резултат на което захващането на въздух е силно затруднено. Също 
така трябва да отбележим, че пените стабилизирани с CAPB са стабилизирани основно 
с ПАВ по време на пенообразуване, докато тези с ПАВ 2 са стабилизирани с частици, 
което означава, че и реологичните характеристики на пените (след захващане на 
въздуха в тях) ще са много различни и оттам условието за спиране на захващането на 
въздух ще е много различно. 

  



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 4.10. Универсална крива за крайната обемна част на пените, ΦPL, като 
функция от привидния вискозитет на суспензиите използвани за пенообразуването: 
(А) в присъствие на ПАВ 2, с изключение на област 1UO и (Б) Сравнение на 
универсалните криви за суспензиите в присъствие на САРВ (глава 3) и ПАВ 2, с 
включена област 1UO (черните символи). Линиите са най-доброто описание на 
данните от емпиричните криви. 
 
Сравнението на пените, получени от суспензии на силикатни частици с CAPB и ПАВ 
2 показва, че: 
(1)   И за двата ПАВ съществува област от концентрации на ПАВ и частици, от която 

могат да се получат стабилни порьозни материали (виж Фигури 3.4A и 4.3Б). 
(2)  Суспензиите с подходящ състав имат сравнително нисък привиден вискозитет, за 

да осигурят захващане на въздуха и сравнително високо прагово напрежение за 
протичане, за да се осигури стабилност на течните пени спрямо изтичане. За 
предотвратяване на образуването на пукнатини в хода на сушенето е необходимо 
изходните суспензии да бъдат хомогенни (да няма агрегация на частиците). 

(3) Филмите между мехурчетата при пенообразуване на суспензиите, съдържащи 
CAPВ са стабилизирани от молекулите на ПАВ, докато за суспензиите, съдържащи 
ПАВ 2 са стабилизирани от модифицираните частици, виж Фигура 4.12. Тази 
разлика в стабилизацията на пенните филми определя съществено по-ниската 
пенливост на суспензиите съдържащи ПАВ 2 в сравнение с тези, съдържащи CAPB. 

(4) Оствалдовото зреене в пените, получени от пените с CAPB, се предотвратява от 
желирането на суспензията в каналите на Плато и нодите, вследствие на 
адсорбцията на ПАВ върху повърхността на частиците, поради което в началните 
етапи след образуване на течните пени се наблюдава известен период, в който 
мехурчетата нарастват. При пените, получени от суспензии с ПАВ 2, блокирането 
на процеса на Оствалдово зреене се осъществява поради адсорбцията на 
силикатните частици на повърхността на мехурчетата, вследствие на което 
размерът на мехурчетата не се променя с времето. 

(5)  Получените порьозни материали от пените, получени от суспензиите с ПАВ 2, са с 
по-голяма здравина и по-малки пори от порьозните материали, получени от пените 
с CAPB.   
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Фигура 4.12. Схематично представяне на пените с частици и ПАВ, принадлежащи на 
различните области от Фигура 5.3. (A) Хидрофилни частици, образуващи нестабилни 
филми; (Б) Област 1UD – стабилни пенни филми, наблюдава се изтичане на вода от 
пените; (В) Област 1S – частично хидрофобизирани частици стабилизират пенните 
филми, праговото напрежение пречи на изтичането им от филмите; (Г) Област 1UО – 
частиците са хидрофилизирани от адсорбцията на втори слой от ПАВ. Силните 
взаимодействия в област 2, водят до намаляване на пенообразуването на пените (не са 
илюстрирани на фигурата). 
 

4.4. Заключения. Проведените системни експерименти, теоретичният анализ на 
получените резултати и сравнението на резултатите, получени от суспензиите с CAPB 
и ПАВ 2, ни позволяват да формулираме следните заключения: 

(1) За получаването на стабилни порьозни материали от суспензии на 
хидрофилни силикатни частици е необходимо използването на 
повърхностно-активни вещества, които да се адсорбират върху 
повърхността на частиците и да модифицират взаимодействията между тях 
в такава степен, че да осигурят определен прагов стрес за протичане на 
суспензиите, но привидният вискозитет да остава сравнително нисък, така 
че да е възможно захващането на въздух при пенообразуване.  

(2) Прекалено силните взаимодействия между частиците водят до много висок 
вискозитет (затруднено пенообразуване) или агрегация на частиците 
(образуване на пукнатини при сушене на пробите). 

(3) Частиците, адсорбирани върху повърхността на мехурчетата, водят до по-
ниско пенообразуване, но блокират напълно процеса на Оствалдово зреене 
в сравнение с частиците, които правят само мрежа в каналите на Плато и 
нодите. 

(4) Течните пени, чиито повърхности на мехурчетата са стабилизирани с 
частици, са по-подходящи за получаване на стабилни порьозни материали. 
Тези материали са с по-голяма здравина и по-малък размер на порите.  

 
 
 

(Б) Частично хидрофобизирани 
частици – стабилни филми, изтичане 

на вода от пените 

(A) Нестабилни филми, хидрофилни 
частици, CS/A << 4 µg/m2 

(В) Частично хидрофобни частици – 
стабилни филми, наличие на прагово 
напрежение, стабилни порьозни 

материали  

(Г) Хидрофилни частици – филми 
стабилизирани от ПАВ, изтичане на 

вода и зреене  
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Глава 5. Получаване на порьозни материали от прекурсор течни пени: 
Механизъм на сушене и теоретично моделиране. 
 

5.1. Обект и цели на изследването. В предишните две глави от дисертацията са 
описани условията, при които могат да бъдат получени стабилни пени от суспензии на 
силикатни частици. За целите на изследванията, описани в настоящата глава, са 
използвани само пени, получени от суспензии с подходящ състав, така че да се 
получават стабилни порьозни материали в крайния етап на сушене. Обект на 
изследване на настоящата глава от дисертацията е процесът на сушене на течните 
пени, при което те се превръщат в леки порьозни материали. Този процес е 
съпроводен с промяна на обема и масата на пяната. Основните цели на изследванията 
са: (1) По-добро разбиране на механизма на сушене на течните пени и (2) 
Разработване на теоретичен модел, позволяващ да се предскаже плътността на 
порьозния материал след изсушаване и свиването, което ще се осъществи в процеса на 
изсушаване. 

 

5.2. Теоретични изрази за степента на свиване и крайната масова плътност 
на порьозните материали получени след сушене на течни пени. 
 

5.2.1. Масов баланс на водата и частиците в сушащата се пяна. Всеки 
теоретичен модел трябва да включва строг масов баланс на водата и твърдите частици 
в сушащата се пяна. Уравненията описващи този баланс са изведени в настоящия 
раздел. В раздел 5.2.2 са съпоставени различните процеси, които биха могли да се 
осъществяват по време на сушене. 

Масата на порьозните материали след тяхното изсушаване, mPM, е равна на 
масата на частиците в структурните елементи на твърдата пяна, непосредствено след 
нейното изсушаване. За краткост, структурните елементи на течните пени (познати 
още като ноди, канали на Плато и пенни филми), ще бъдат наричани „стени“ след 
тяхното изсушаване. 

PM wall wall wallm m Vρ= =      (5.1) 

Тук Vwall е обемът, който стените заемат, mwall - тяхната маса, а ρwall  - средната масова 
плътност на стените. За ρwall допускаме, че е константа и зависи само от плътното 
опаковане на частиците след изсушаване. 

Масовата плътност на порьозния материал, ρPM, се дава от отношението на масата 
на материала и неговия обем: 

 

PM
PM

PM

m

V
ρ =      (5.2), 

 
Замествайки у-е (5.1) в у-е (5.2) получаваме: 
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PM PM PM
PM

PMPM wall BD
BD

wall

m m m
mV V V V

= = =
+ +

ρ

ρ
   (5.3), 

 

където BDV  е обемът на порите в порьозния материал, който се унаследява от 

мехурчетата в началната мокра пяна.  
Степента на свиване на материалите, вследствие на изпарението на вода се 

дефинира като относителното намаление на обема на течната пяна, VF0, в следствие на 
сушенето: 

0

0

F PM

F

V V
K

V

−=      (5.4), 

 
Изразяваме обема на порьозния материал от у-е (5.3) и обема на началната пяна от у-е 
(2.2): 

0
0

0

1 S

F

V

V
Φ = −      (2.2), 

 
като VS0 е обемът на суспензията в съда, а VF0 е началният обем на пяната. После ги 
заместваме в у-е (5.4) за степента на свиване получаваме: 
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+ −  = = −

− Φ

ρ
β ϕ     (5.5), 

 

където mp е масата на частиците, β(ϕP0) e специфичният обем на суспензията за дадена 

маса на частиците и е дефинирана с у-е (2.6), а Φ0 е началната обемна част на въздуха 

в началната пяна. 
Уравнения (5.3) и (5.5) представляват прост масов баланс и не позволяват 

предсказването на плътността на порьозния материал и степента на свиване в хода на 
сушенето, което налага използването на допълнителни допускания за измененията в 
структурата на пяната, за да може да се предскажат свиването и плътността на 
порьозния материал след сушенето. 

 
5.2.2. Теоретични модели за предсказване на степента на свиване и 

плътността на порьозния материал. За да можем да използваме у-я (5.3) и (5.5) за 

предсказване на ρPM и K, трябва да дефинираме още две независими величини, които 

не са известни предварително, а именно крайната плътност на стените на порьозния 

материал, ρwall, и обема на мехурчетата в порьозния материал, BDV . Допускаме, че ρwall 

се определя от максималната опаковка на частици след изсушаване, което ни 
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позволява да приемем, че е константа и не зависи от началните характеристики на 
течната пяна, използвана за получаване на порьозния материал. Обаче, не е ясно 
предварително как да свържем началната обемна част на мехурчетата в мократа пяна, 

Φ0, с крайния обем на мехурчетата в сухия порьозния материал, BDV . Основната 

причина за тази неопределеност е възможността мехурчетата да се свиват в хода на 
изсушаването (следвайки цялостното свиване на пробата, предизвикано от 
изпарението на водата) и в допълнение могат да доставят въздух, който да запълва 
микро- и макропорите между частиците, които се получават в следствие на 
изпарението на водата. Следователно, трябва да направим и баланс на въздуха в 
сухите порьозни материали, за да можем да използваме у-я (5.3) и (5.5) за 

предсказване на ρPM и K. За целта по-долу са разгледани три възможни 

преразпределения на въздуха в хода на изпарението на водата, които са използвани за 
формулирането на три различни теоретични модела, които от своя страна са 
използвани за сравнение с експерименталните резултати, представени в следващия 
раздел на дисертацията.  

Извода на модел 1 е представен в детайли, тъй като той е реалният процес, 
който се осъществява, докато за модели 2 и 3 са представени само физическите 
допускания.  

 

Модел 1. Изотропно свиване.   
Както е обяснено в работата на Coussot 2000, капилярните налягания, които се 

получават при изсушаване на порьозни материали, са достатъчно високи, за да 
предизвикат движение на течността от обема към повърхността на материала и вътре в 

порите на материала. Тези налягания са от порядъка на σ/Rp като за изследваните от 

нас материали σ ≈ 30 mN/m е повърхностното напрежение на течността, а Rp е 

радиусът на порите. За пори с размер от няколко нанометра, като тези които се 
образуват между малките частици в хода на изпарение на водата, тези налягания 
достигат стойности от порядъка на 107 Pa. 

В случая на изсушаване на материали, съдържащи макроскопски мехурчета, 
каквито са материалите изследвани в настоящата работа, трябва да се сравнят 
капилярните налягания с праговото напрежение за компресия на стените на 
мехурчето, което препятства свиването на стените и капилярното налягане на 
захванатите мехурчета, което препятства свиването на мехурчетата. Капилярното 

налягане на мехурчетата е σ/RB ≈ 103 Pa за изследваните проби, радиусът на 

мехурчетата е RB ≈ 10-4 m. Следователно, капилярното налягане, което се получава в 

микро- и нанопорите между частиците е много по-голямо от капилярното налягане на 
мехурчетата, което означава, че мехурчетата ще се свиват толкова колкото се свиват 
стените около тях. Оценката на праговото напрежение за суспензията при деформация 
на компресия е много по-трудна задача, понеже не са известни теоретични модели за 
оценка на това напрежение за сложните системи, които са изследвани в настоящата 
работа. Нещо повече в процеса на свиване на пробата, частиците се преаранжират и 
образуват по-компактна структура в областта на стените, което води до нарастване на 
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праговото напрежение. При всички модели представени по-долу ние допускаме, че 

свиването на стените ще спре, когато плътността на стената достигне стойност ρwall, 

което съответства на достатъчно висок прагов стрес за компресия, който е способен да 
препятства свиването.  

Горните оценки показват, че движеща сила за процеса на свиване са високите 
капилярни налягания, които се получават в порите на стените на сушащия се 
материал, докато капилярните налягания на мехурчетата могат да бъдат 
пренебрегнати. Поради тази причина в този модел ние допускаме, че стените и 
мехурчетата се свиват еднакво в процеса на изсушаване на пяната, т.е. имаме 
изотропно свиване на материала: 

 

( )00 0

0 0 0

F wall BDF PM S wall
wall

F F S

V V VV V V V
K K

V V V

− +− −= = = =   (5.6) 

 

Тук Kwall е свиването на стената, 0SV е началният обем на суспензията в пяната (т.е. 

„непрекъснатата“ фаза) и wallV  е обемът на стените след изсушаване. Уравнение (5.6) 

ни позволява да изразим обема на мехурчетата в крайния порьозен материал като 
функция на Vwall, VS0 и VF0. Взимаме впредвид, че обема на суспензията се дава от 
уравнение (2.4), а обема на пяната от у-е (2.5): 
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където mp е масата на SiO2 в суспензията, msp е масата на солта в суспензията (идваща 
от частиците), mW0 е масата на водата в суспензията (идваща от частиците + 

добавената вода); ρW, ρp и ρSР са масовите плътности на водата, частиците и 

респективно солта; а β(φP0) е специфичния обем на суспензията при допускане за 
идеално смесване. 
 
След това заместваме уравнения (2.4) и (2.5) в израза (5.1) и получаваме: 
 

( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 01 1 1BD B P pV K V K m= − = − Φ − Φβ ϕ  

 
По време на сушенето, новообразуваните пори (междучастичковото 

пространство) се запълват с въздух идващ както от атмосферата, така и от самите 
мехурчета. След решаването на уравнения (5.3) и (5.5), с допускането за изотропно 
свиване (уравнение 5.6), може да се покаже, че плътността на пробите и тяхното 
свиване се дават от уравнения (5.7), и (5.8) съответно: 
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( )01PM wall= − Φρ ρ      (5.7) 

( )0

11
1

PPDwall

K
ϕβϕρ

−=      (5.8) 

 
Тук е мястото да се отбележи, че според този модел, плътността на материалите 

зависи само от Φ0, за даден вид частици, докато свиването зависи само от 
концентрацията на частици (Фигури 5.1A-Г). Свиванията, предвидени от този модел, 
са значително по-големи от тези на другите два модела. Липсата на свиване би била 

възможна, само ако началната концентрация на частиците в пените е ϕP0 = 0.332, което 

отговаря на ρwall = 460 kg/m3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 5.1 Предсказания на трите теоретични модела за крайната масова плътност и 
свиването на пените при тяхното изсушаване. (A) Масова плътност и (Б) Свиване на 
материалите, като функция на обемната част на въздуха в течните пени, Φ0, при 
фиксирана начална масова част на частиците, φP0 = 0.15; (В) Масова плътност и (Г) 
Свиване на материалите, като функция на φP0 за пени с начална обемна част на 
въздуха Φ0 = 0.70. Кривите илюстрират теоретичните оценки направени чрез: модел 1 
(червен цвят), модел 2 (син цвят) и модел 3 (зелен цвят). За изчисленията е допуснато, 
че масовата плътност на частиците в стените е 460 kg/m3, и че масовата част на 
частиците в сухите пени е 0.875 (виж раздел 2.1.1 за допълнително пояснение). 
  

(А) (Б) 

(В) (Г) 
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Модел 2. Мехурчетата не се свиват по време на сушене. 
В този модел допускаме, че (А) обемът на мехурчетата не се променя по време 

на тяхното сушене и (Б) Стените на пените се свиват до достигане на плътна опаковка 

на частиците в тях, т.е. плътността на стените става равна на ρwall. Физическият 

процес, който стои зад тези допускания е следният – обемът на пяната намалява точно 
толкова, колкото е обемът на изпарената от течната пяна вода (идеално свиване). След 
като достатъчно количество вода се е изпарило от пените, суспендираните частици са 
достигнали плътно опаковане и свиването спира. При последващото изпарение на 
водната фаза, последната се заменя с въздух от атмосферата.  

 

Модел 3. Изпарената вода се заменя с въздух от мехурчетата  
Този модел предполага, че обемът на изпаряващата се вода се компенсира от 

въздух, идващ от мехурчетата. Ако в мехурчетата няма достатъчно въздух, то тогава 
се взема въздух от атмосферата. 
 
 

5.3. Експериментални резултати и сравнение с предсказанията на 
предложените теоретични модели. 

 
5.3.1. Етапи при сушенето на пени. В този раздел са представени резултати за 

кинетиките на сушене и свиване на пени с висока концентрация на частици. На 
Фигура 5.2 са показани експериментални резултати за сушенето на пяна с начална 
обемна част на въздуха, Φ = 0.78 и начална масова част на частиците, φP0 = 0.158. 

Пяната е получена в присъствието на 6.6×10-2 wt % ПАВ 2 и pH 8.5.  

В първия етап на сушене, ≈ 500 min, се наблюдава линейно намаление на 
масата на пяната с времето (Фигура 5.2А), докато обемът на пяната остава постоянен 
(виж Фигура 5.2В). След първия етап се наблюдава постепенно забавяне на скоростта 
на изпарение на водата и след > 6000 min (100 h), масата на пяната достига постоянна 
стойност. Масата на сухата пяна е равна на масата на Tixosil 365, който е използван за 
нейното приготвяне, т.е. при сушенето на пяната се изпарява само водата, която е 
добавена за приготвяне на суспензията, докато химически и физически свързаната към 
частиците вода остава захваната в порьозния материал. Следователно, масовата част 
на SiO2 в порьозния материал е φPD = 0.875 (Фигура 5.2Б). По време на втория период 
на сушене свиването на пробата e значително - виж Фигура 5.2В. То започва от 500 
min и нараства почти линейно до 1800 min, след което се забавя между 1800 и 2800 
min. Свиването на материала спира значително преди да се изпари цялата вода. За 

изследваната проба крайното свиване е ≈ 60 % ( виж Фигура 5.2Б и 5.2В). 

Важно е да се отбележи, че гореописаните резултати се различават съществено 
от описаните в литературата процеси на сушене на гелове, а именно геловете се свиват 
основно по време на първия период (на постоянна скорост на изпарение), докато в 
същото време при получените от нас пени се наблюдава „индукционен“ период, по 
време на който, не се наблюдава свиване. Наблюдаваните разлики най-вероятно се 
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дължат на наличието на мехурчета в нашите проби. Качествено обяснение на формата 
на наблюдаваните криви на свиванията, като тази на Фигура 5.2В, е представено в 
раздел 5.4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 5.2. Експериментални резултати, получени при сушенето на пяна 
стабилизирана с частици. Пяната е с начална обемна част на въздуха Φ0 = 0.78 и 
начална масова част на частиците φP0 = 0.1575 и 0.066 wt % ПАВ 2. Представени са 
данни за кинетика на (А) намаление на масата на пробата; (Б) нарастване на масовата 
част на частиците и (В) свиването като функция на времето. Кривите са сложени за 
улеснение на възприятието, а стрелките илюстрират предсказаните стойности за 
свиването от теоретичните модели:  модел 1 (сина стрелка), модел 2 (червена стрелка); 
и модел 3 (розова стрелка). И при трите модела е допуснато, че ρwall = 460 kg/m3. 

 
 

5.3.2. Сравнение на експерименталните резултати с теоретичните модели. 
Трите теоретични модела, изведени в раздел 5.2 допускат спиране на свиването при 
достигане на плътна опаковка на частиците в суспензията. За да определим тази 
плътна опаковка направихме моделни експерименти за сушенето на суспензии в 
присъствие и отсъствие на добавен ПАВ към тях. Приготвехме суспензии с φP0 = 0.131 
и към тях добавихме различни количества от CAPB и ПАВ 2 след което ги изсушихме 
при стайни условия. Измерихме плътностите им след изсушаване по метода на 
Архимед (виж раздел 2.2.4 в дисертацията). Получените резултати са представени в 
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Таблица 5.1. Масовата плътност на всички измерени суспензии е 460 ± 20 kg/m3 без 
значение от това, дали към тях е добавен ПАВ и какво е неговото количество. Тази 

масовата плътност отговаря на масова част на частиците в суспензиите, φP = 0.33. Този 
резултат практически съвпада с предварително установената концентрация на 
частици, при която свиването спира. Освен това, тази стойност е и в много добро 
съгласие с резултатите, получени от напасването на експерименталните данни с модел 
1 (виж Фигура 5.6). 

 
 
Таблица 5.1. Масова плътност на суспензии с концентрация на частици 13.1 wt %. 
Суспензиите ± добавено ПАВ са изсушени при стайни условия. 

Система 
Концентрация на ПАВ в 

суспензията, wt% 
Плътност на изсушената 

суспензия, kg/m3 

Суспензия 0 462 ± 20 

+ ПАВ 1 0.50-1.00 464 ± 20 

+ ПАВ 2 0.10-0.25 460 ± 20 

Средна стойност  462 ± 20 

 
 
Сравнение на експерименталните резултати с очакваните стойности от 

теоретичните модели е представено на Фигура 5.6. Представените резултати включват 
широк набор от експериментални условия: различни типове и концентрация на ПАВ, 
концентрации на частици и начални обемни части на въздуха. И трите модела описват 
експерименталните данни за плътността на пените сравнително добре, ако се допусне 
различна стойност на ρwall за всеки от тях (стойностите получени от напасванията на 
данните са представени на съответните графики). Моделните експерименти за сушене 
на суспензии ± ПАВ обаче, са в най-добро съответствие с ρwall, получено от модел 1. 
Стойността получена от моделните експерименти е 460 ± 20 kg/m3, а тази получена от 
напасването на данните - 477 kg/m3. Още по-представително е сравнението на 
теоретично изчислените свивания с експериментално измерените. На Фигура 5.6Г са 
представени сравненията за трите модела, където става ясно, че само модел 1 
предсказва толкова големи свивания.  
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Фигура 5.6. Експериментално измерена плътност на порьозните материали, 
съпоставена с теоретичните предсказания на: (A) модел 1, (Б) модел 2, и (В) модел 3 за 
повече от 100 проби, при различни концентрации на частици, обемни части на въздух, 
вид и концентрации на ПАВ. Правите линии представляват съответния теоретичен 
модел, а точките – експерименталните данни. (Г) Измерено свиване на пените, 
съпоставено с предсказаното от теоретичните модели: модел 2 (сини квадрати), модел 
3 (зелени квадрати), и модел 1 (червени кръгове). Регресионните коефициенти, както и 
съответните стойности ρwall са определени от напасването на данните и са представени 
на всяка една от графиките.  
 
  
5.4. Механистично обяснение на етапите на сушене. 

Факторите, които контролират пенообразуването на суспензии в присъствие на 

ПАВ и физикохимичните свойства, отговорни за дълговременната стабилност на 

получените пени, са описани в предишните две глави от дисертацията. За 

изследванията проведени в настоящата глава е важно само да напомним, че всички 

изследвани суспензии, от които получаваме стабилни пени, имат прагово напрежение 

за протичане, което е достатъчно голямо, за да предотврати изтичането на вода от 

пяната. 
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Първо ще обобщим накратко основните етапи на превръщането на 

изследваните от нас пени в порьозни материали (виж Фигура 5.9). В предходния 

раздел показахме, че по време на сушенето на пените, материалите се свиват 

изотропно (уравнения 5.7 и 5.8). През първия етап на сушенето, не се наблюдава 

свиване на материалите, виж Фигура 5.2А. Това е интересен факт, предвид че се губи 

около 20 % от масата на материала. Единственото възможно обяснение на този етап е, 

че мехурчетата в пените се деформират по такъв начин, че да компенсират изпарената 

вода, т.е. разширяват се.  Това би било необичайно, ако по време на сушенето им, 

между частиците не се появяваха силни капилярни напрежения. Ако допуснем, че 

размерът на порите между частиците, е няколко микрона, то капилярните налягания 

между частиците могат да  достигат до 105 Pa. Тази стойност е на два-три порядъка по-

висока от капилярното налягане в мехурчетата и без проблем би могла да доведе до 

разширение на мехурчетата в хода на изпарение на водата. Също така е възможно 

навлизане на въздух от атмосферата в обема на пробата през най-големите пори, които 

са в контакт с повърхността на пробата, за да се компенсира изпарената вода по време 

на първия режим на изпарение на водата. 

В даден момент от време, капилярните налягания между частиците достигат 

стойност, която е по-висока от тази на праговото напрежение на протичане на 

„непрекъснатата среда“ в пените. Тогава пяната започва да се свива, и това 

продължава до достигане на плътно опаковане на частиците в пенните стени. При 

достигане на плътно опаковане, механичната здравина/якост на частиците 

противодейства на по-нататъшното свиване на пробата. Междувременно обаче, по 

време на свиването на стените се свиват и мехурчетата в тях (което се потвърждава от 

оптичните наблюдения на сушаща се пяна). Свиването на мехурчетата също се дължи 

на силните капилярни взаимодействия,  които са причина и за тяхното първоначално 

разширение.   

Както се вижда на Фигури 5.2 – 5.6 (представени в дисертацията), пените се 

свиват до достигането на плътна опаковка на частиците в стените, φP = 0.33. Взимайки 

предвид масовата плътност на частиците и водата в Tixosil 365, изчислихме че това 

отговаря на 23 vol % силикатни частици в стената на сушащите се пени. Това е доста 

ниска стойност, която обясняваме образуването на малки пори между частиците, 

поради фракталната им структура. Ако частиците бяха със сферична форма, то би 

трябвало те да се опаковат до 60-80 vol %, в зависимост от тяхната полидисперсност. 
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Фигура 5.9. Схематично представяне на основните етапи на сушене на 
пенообразувани суспензии, в сравнение с експерименталните наблюдения (например 
Фигура 2). (A→Б) По време на първия период, водата се изпарява от пробите без да се 
наблюдава свиване. Изпареният обем вода се компенсира от локални деформации в 
мехурчетата (разширение). (Б→В) По време на втория период се наблюдава 
значително свиване на пробите. Частиците, намиращи се в стените, се пренареждат до 
тяхното плътно опаковане, след което свиването спира. Експериментално 
определената стойност на плътно опаковане е ≈ 33 wt %, което отговаря на ≈ 23 vol. % 
плътна опаковка на фракталните частици в стената на пяната. (В→Г) По време на 
крайният етап, водата в пяната се изпарява (без тази, която се съдържа в началния 
търговски продукт) без това да води до последващи промени в обема на порьозния 
материал.  

 

По време на третия етап на сушене не се наблюдава свиване на материалите, а 

водата, намираща се между частиците, се изпарява и нейното място се заема от 

въздух. Това се случва до пълното изпарение на добавената вода и крайната маса на 

материала е точно равна на масата на Tixosil в пяната. Това значи, че крайният 

материал съдържа около 11 % вода и 1.5 wt % соли, идващи от търговския продукт. 

Получените порьозни материали са механично здрави/цели и могат да бъдат 

използвани за последващи модификации като синтеруване, хидрофобизация и др. 

(A) (Б) 

(Г) (В) 
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Сравнението на Фигури 5.2A и 5.2В показва, че продължителността на началния 

индукционен период съвпада с периода на постоянна скорост на изпарение на водата и 

двата етапа са с продължителност ≈ 500 s. Следващият етап на свиване на пробата до ≈ 

2000 s за тази конкретна проба, се характеризира със забавяне на скоростта на 

изпарение на водата. Последният етап на изпарение, между 2000 и 6000 s, се 

характеризира със слабо или изцяло потиснато свиване и много по-ниска скорост на 

изпарение на водата. Подобни последователни етапи, макар и с различна 

продължителност и скорости на изпарение на водата, наблюдавахме за всички 

изследвани проби. От тези наблюдения можем да направим извода, че етапите, които 

наблюдаваме при сушене на течните пени, съвпадат с етапите, които се наблюдават 

при сушене на порьозни материали, представени в раздел 1.10 от увода на 

дисертацията.  

 
5.5. Термични свойства на порьозните материали. В този раздел са 

представени накратко някои от основните термичните свойства на получените от нас 
материали и са сравнени със съответните свойства на силикатни аерогелове и 
минерална (стъклена) вата. Топлопроводността, λ, представлява количеството енергия 
преминало през материал с дебелина 1 m за 1 s, при температурна разлика от 1 градус. 
Тъй като самата топлопроводност зависи от налягането и температурата, при която е 
направено измерването, то сравнението е направено при стайна температура и 
налягане.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 5.10. Топлопроводност на порьозните материали получени в дисертацията 
като функция от масовата им плътност (лилави квадрати). На фигурата са представени 
също литературни данни от Wei et al., 2011 за силикатни аерогелове, получени чрез 
суперкритично сушене (сини символи), а прекъснатата крива е теоретичен модел за 
топлопроводност на аерогелове от Xie et al., 2013. Направено е и сравнение с типични 
резултати за стъклена вата (червени триъгълници), като данните са взети от сайт на 
производител. Хоризонталната линия е топлопроводността на въздуха при нормални 
условия. 
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Нашите партньори от института Saint Gobain Recherche (Франция), измериха 

топлопроводността на получените от нас материали с апарат Flowmeter HFM 436, 
(NETZSCH ™), съгласно стандарти ASTM C518 и ISO 8301 и точност на измерването 
±5%. На фигура 5.10 са представени получените експериментални данни (Dekoninck et 
al., 2013). Както се очаква, топлопроводността намалява с намаляване на масовата 
плътността на получените материали, която може да бъде под 100 kg/m3. При 
плътности около 100 kg/m3, стойността на λ е около 26 mW/(K.m), което съответства 
на топлопроводността на въздуха (пунктираната хоризонтална линия). За сравнение 
нашите материали имат топлопроводност, която е с около 15-30 % по-ниска от тази на 
типичните минерални вати, които се продават на пазара. Съпоставихме измерените  
топлопроводности и с данни от литературата за силикатни аерогелове, получени чрез 
суперкритично сушене (supercritical CO2 drying) от Wei et al., 2011. Ясно се вижда, че 
силикатните аерогелове имат значително по-добри топлоизолационни свойства, но 
тяхното производство е многократно по-скъпо и показват значително по-лоши 
механични свойства. Топлопроводността и механичните свойства не са дискутирани в 
по-големи детайли в дисертацията, тъй като те са предмет на допълнителни 
изследвания. 
 

5.7. Заключения. Разработен е прост теоретичен модел (Модел 1, уравнения 5.7 
и 5.8) за описание на процеса на сушене на пени, стабилизирани с частици. Този модел 
позволява предсказване на плътността на сухия порьозен материал и на свиването 
вследствие на сушенето, като функция от началната обемна част на мехурчетата в 
пяната и от масовата част на частиците в изходната суспензия.  

Експериментално са установени три етапа при сушене на пените (Фигури 5.2-
5.5 и 5.9) – индукционен период, етап на бързо свиване и краен етап без свиване. 
Дадени са обяснения на наблюдаваните етапи, въз основа на сравнението на 
капилярните налягания в малките пори и праговото напрежение за компресия на 
суспензията от частици.  В съгласие с теоретичните разглеждания е показано 
експериментално, че макроскопските пени и мехурчетата в тях се свиват еднакво 
(изотропно) по време на изпарение на водата (Фигури 5.7-5.8).  

Показано е, че представеният теоретичен модел 1 описва много добре 
експерименталните данни за плътността на порьозните материали и степента на 
свиване за пени, получени с различни обемни части на въздуха от 0.35 до 0.87, масова 
част на частиците от 0.10 до 0.241, различни типове и концентрации на ПАВ (от 0.05 
до 2.85 wt %).  
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Основни приноси на дисертацията: 
 
1. Експериментално е показано, че течните пени, получени от суспензии на 

силикатни частици и повърхностно-активни вещества, могат да се използват като 
прекурсори за получаването на стабилни порьозни материали с ниска масова 
плътност и добри термоизолиращи свойства. По-здрави материали, с по-малък 
размер на порите в тях се получават от течни пени, в които хидрофобизираните от 
ПАВ частици се адсорбират на повърхността на мехурчетата, в сравнение с пените, 
при които повърхността на мехурчетата е стабилизирана от молекулите на ПАВ, а 
частиците образуват тримерна мрежа в каналите на Плато и нодите. 

2. Експериментално е установена и теоретично е обяснена ролята на реологичните 
характеристики на суспензията (привиден вискозитет и прагово напрежение за 
протичане) за пенливостта и стабилността спрямо изтичане на вода от пени, 
получени от суспензии с висока концентрация на частици и сравнително ниска 
концентрация на ПАВ. Показано е, че образуването на пукнатини в порьозните 
материали е свързано с агрегацията на частиците в изходните суспензии, което е 
обяснено с неравномерното преразпределение на напреженията в хода на 
сушенето. 

3. Разработен е нов теоретичен модел, позволяващ предсказването на 
характеристиките на порьозния материал (масова плътност и степен на свиване 
след изпарение на водата) въз основа на характеристиките на течните прекурсори 
(обемна част на мехурчетата в пяната и масовата част на частиците в изходната 
суспензия), които са използвани за неговото получаване. 
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