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ВЪВЕДЕНИЕ
Kерамичните материали с пореста структура широко се
използват в сорбционната, филтрационната техника, огнеупорната
и др. области на промишлеността, в които процесите протичат при
високи температури и другите материали се явявят непригодни. В
тази връзка е необходимо да се изследва възможността за
синтезиране на порести керамични материали с възможност за
регулиране на структурата им. Ако се познава връзката между
микроструктурата, фазовия състав и свойствата може така да се
направлява технологичния процес, че да се даде превес на едно
или друго свойство.
Порестите материали, включващи основно корундова и
мулитова фази имат редица полезни за практиката свойства, като
пропускливост на газове и течности, добра адсорбция, ниска
топлопроводимост и намалена обемна плътност в сравнение с
плътната керамика. Затова те могат да се използват за изготвяне на
филтриращи и сепариращи елементи, за химически устойчиви
детайли и т.н.
Известно е, че по принцип порестите керамични материали,
пригодни за целите на филтруването имат фрактална природа, но в
литературата има много малко работи в тази насока. Това прави
нашите изследвания още по – необходими и навременни.
Свойствата на порестата керамика са в тясна връзка с нейната
структура и морфология. Повърхностният фрактален анализ
позволява да се характеризира неравномерността на повърхността
или параметъра рефлектиращ върху грапавостта на порестата
структура. Неправилността и грапавостта на повърхността се
определят от разпределението на порите, което от своя страна
определя стойността на коефициента на фракталната размерност
(D).
Изследването на способността на фракталните модули да
очистват и разделят масла и емулсии има важно практическо
приложение. Задачата за селективно сепариране на водни и
органични фази намиращи се във вид на емулсии се среща в
съвременния бит и техника в различни и много разнообразни
варианти. Ето защо е необходимо за целта да се подходи по
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различен начин. Например за разделяне и очистване на отточни
води, замърсени с нефтопродукти (масла, бензини), след
автомивки, съдържанието на нефтопродуктите във водата е
сравнително малко. При разделяне на вода и суров нефт, добиван
във водни басейни, съдържанието на водата може да се променя
бързо и в значителни предели.
Целта на настоящата дисертационна работа е да се проведат
задълбочени изследвания върху получаването на фрактални
керамични материали; определяне на тяхната структура, фазов
състав и свойства; избор на най-добрите керамики за целите на
експеримента;
както и да се изследват възможностите за
приложението им като филтриращи модули. За целта се използваха
както чисти суровини, така и преработени производствени
отпадъци като оризови люспи (биоотпадък от производството на
ориз) и рециклиран алуминиев оксид
от
химическата
промишленост (от ЛукОйл, Бургас). По този начин ще се осигури
разширяване на суровинната база при получаване на редица
материали със специални предназначения.

I. ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ПОСТАНОВКА НА
ЗАДАЧИТЕ
Целта на настоящата дисертационна работа е да се
синтезират и охарактеризират фрактални композиции, да се
определи фракталната им размерност, както и да се изследват
възможностите за тяхното приложение като филтриращи и
сепариращи системи.
За постигане на поставената цел са проведени системни
изследвания,
които обхващат
решаването на следните
основни задачи:

избор и подготовка на изходни суровини за синтезиране на
порести фрактални модули;

определяне на начина на формуване и режимите на
изпичане на керамичните образци;

охарактеризиране на основните физикомеханични и
физикохимични свойства на синтезираните материали;
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избор на най-добрите керамични материали за целите на
филтруването и определяне на фазовия им състав;

придаване на хидрофилни / хидрофобни свойства на
получените керамични материали;

определяне на фракталната размeрност на керамичните
материали;

проектиране и сглобяване на инсталация за филтруване;

изследване ефективността на разделяне на масла от
фракталните модули.
При настоящите изследвания бяха синтезирани четири основни
вида порести керамични материали:
-керамика с преобладаваща корундова и геленитова фази;
- керамика с преобладаваща корундова фаза;
-мулитова и мулитокорундова керамика;
-воластонитова керамика.
II. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1. Синтезиране на порести фрактални керамични
материали
1.1. Синтез на пореста керамика с основни фази корунд
и геленит (керамика от алуминиев оксид с порообразувател –
графит и калциев карбонат)
1.1.1.

Изходни суровини, фракционен и термичен

анализ
За синтезирането на този вид порести керамични
материали, като изходни суровини са използвани: алуминиев
оксид(α- Al2O3) – чист и рециклиран, кварцов пясък- 99%
(Химтекс ООД), CaCO3- 99% (Reachim), графит 1 и графит 2 и
като пластификатор - 8 % -ен воден разтвор на поливинилов
алкохол (ПВА).
С помощта на пресяваща машина се пресяват по 50,00g от
всяка суровина, като времето на пресяване е 15 минути, докато се
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прекрати преминаването през ситата, след което фракциите върху
отделните сита се претеглят и определят в % спрямо
първоначалното количество. Размерът на светлия отвор на
избраните сита е представен в Таблица 1, заедно с резултатите от
анализа.
Таблица 1. Фракционен анализ на изходните суровини, mass %
Вид
Суровина

Сито с размер на светлия отвор, mm
0,400,20
0,65

0,200,09
35,4

0,09 0,063
22,7

<0,063

SiO2

>0,4
0
0,15

Al2O3

0

0,2

67,65

11,2

20,5

CaCO3

0

0

0,05

5,85

94,1

графит 1

0

4,35

67,9

15,05

12,7

графит 2

0

11,5

80,45

1,85

6,2

41,1

Експериментите показват, че колкото по- малки са
размерите на частиците на суровините, толкова по- фина и
равномерно разпределена порестост се получава в изпечената
керамика. От данните в Таблица 1 се вижда, че в основните
суровини преобладават фините фракции – с размери под 200 µm,
като частиците над 200 µm почти липсват при SiO2, Al2O3 и CaCO3.
Извършен е дериватографски анализ на пообразуващите
суровини (графит и CaCO3), за да се видят процесите, които
настъпват в тях при нагряване. Термичният метод показва
различните стъпки при загубата на тегло, дължаща се на реакции
на дехидратация (отделянето на
адсорбираната вода),
декарбонизация (разлагането на CaCO3) и окисление (при
изгарянето на графита). Резултатите от термичния анализ са
показани на Фигури 1-3.
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Фиг.1 Дериватографски анализ на CaCO3
DSC анализът беше проведен във въздушна среда при
нагряване до 1000°С със скорост на покачване на температурата
10°С/min. От Фиг.1 става ясно, че термичната дисоциация на
използваният от нас CaCO3 се извършва в интервала между 669.4°С
и 796.6°С и е съпроводена със загуба на маса от порядъка на
44.56%. Калциевият карбонат (CaCO3) се разлага до CaO и CO2.

Фиг.2 Дериватографски анализ на графит 1
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Фиг. 3 Дериватографски анализ на графит 2
При разглеждане на промените, настъпващи при нагряване
на втората добавка – графит 1 и 2 (фиг.2 и 3) се забелязва следното:
графит 2, който е почти чист графит изгаря почти напълно при
832.1°С (над 90%). Това се дължи главно на факта, че графит 2 е
финодисперсен и при него отсъстват примеси. Той спомага за
създаването на по-равномерна и по-фина порестост в керамиката.
Графит 1, съдържащ примеси от глина и восък не изгаря напълно –
при него се наблюдава 58.01 % загуба на маса.
1.1.2. Състави на шихтите, формуване и изпичане на
образците
За провеждане на изследването са подготвени редица
шихти и са синтезирани серии от образци при различни режими и
при различни комбинации на изходните компоненти, включително
и при различен вид и съдържание на порообразуващите добавки.
Охарактеризиране на шихтите
На следващите фигури (фиг. 4-6) са показани DSC
анализите на трите шихти, при изпичането на които са получени
образци с най-висока порестост и подходящи физикомеханични
показатели – М71, М80 и М81.
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Фиг.4 Дериватографски анализ на шихта № М80

Фиг.5 Дериватографски анализ на шихта № М81
При анализа на горните фигури се констатира, че процесите,
които протичат в шихтите съдържащи като порообразувател графит 2 са сходни (фиг. 4 и 5), докато на фиг. 6 (с
порообразувател- графит 1) се забелязва съществена разлика.
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Фиг. 6 Дериватографски анализ на шихта № М71
До около 450-500°С загубата на маса основно се дължи на
отделянето на водата (физически и химически свързана),
присъстваща в суровините. DSC- кривите показват, че
ендотермичните процеси появяващи се при ниските температури са
именно дехидратацията и декарбонизацията, а след 900°С се
наблюдават
екзотермични
ефекти,
съответстващи
на
кристализацията на високотемпературните фази.
При
около
700°С започва разлагането на CaCO3. Този процес е най- силно
изразен при около 800°С. Изгарянето на графита също се извършва
в този температурен интервал. Затова загубата на маса и при трите
шихти тук е най- голяма. При шихта М80 загубата на маса е помалка в сравнение с М81, тъй като количеството на CaCO3 и
графита е по- малко. Съответно и пика на DSC- кривита е по- слабо
изразен. При шихта М71 DSC- кривата е също по- слабо изразена в
този интервал въпреки, че количеството на порообразуващите
добавки е същото както при състав М81. Това е така, защото при
М71 е използван графит 1, който съдържа примеси и не изгаря
напълно. По-нататък с повишаване на температурата свободният
CaO взаимодейства с SiO2 и Al2O3, при което се образува геленит
(при около 1150 °С). Обикновено геленита е междинно съединение,
което в присъствие на излишък от SiO2 преминава в анортит. Тези
данни се потвърждават и от извършения рентгенофазов анализ.

8

Формуване и изпичане на образците
Изходните суровини се претеглят, смесват се и се
хомогенизират. За пластифициране на шихтата се прибавя 8 %-ен
воден разтвор на ПВА и се формуват полусухо с помощта на ръчна
хидравлична преса.
Образците се сушат в сушилня при следния режим: 80°С –
1h, 120°С – 1h, 180°С – 1h, като високотемпературното изпичане е
при температура 1300°С. Целта е да се получи високопорест
материал с добри механични характеристики при сравнително
ниска температура на синтез. Изпичането се извършва при следния
режим, като се правят няколко задръжки, за да не се напукат
изделията при изгаряне на ПВА и на порообразуващите добавки и
при термичната дисоциация на CaCO3: при 200°С –задръжка 30
min, при 300°С – задръжка 30 min, при 400°С– задръжка 45 min,
при 500°С – задръжка 30 min, при 700°С – задръжка 30 min, при
1300°С – задръжка 60 min.
1.1.3. Определяне на основни физикохимични свойства
Определени са по-важните физикохимични показатели на
образците, като: водопоглъщаемост (ВП), привидна плътност (ρпр)
и привидна (открита) порестост (Ппр). Резултатите са представени
в Таблица 2.
Таблица 2. Основни физикохимични свойства на образците
№ на
пробата
М42
М47
М 71
М 76
М 80
М 81

ВП, %

ρ пр, g/cm3

П пр, %

26,69
42,37
46,29
27,90
47,82
57,75

2,13
1,38
1,32
1,75
1,29
1,14

56,85
58,47
61,10
48,83
61,69
65,84
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За целите на екперимента беше необходимо да се опрелят
съставите, които притежават комплексни качества висока
порестост и високи физикомеханични свойства, за да могат да
издържат на налягането на помпата при процеса на филтруване.
Както се вижда от таблица 3 съставите М 81, М 80 и М 71
са с най – висока открита порестост - респ. 65.84 %, 61.69 %, 61.10
%. Резултатите за физикомеханични свойства на най-добрите
състави - М 81, М 80 и
М 71, описани в раздел 3.1.1.7.
„Определяне на основни физикомеханични свойства- твърдост и
модул на еластичност” потвърждават, че тези състави са найподходящи за изготвяне на керамични фрактални модули.
Получената порестост при образците, чиито състави са
дадени в таблица 2 се дължи главно на два фактора:
- на термичната дисоциация на CaCO3 = CaO + CO2
- на окисляването на графита, при което се отделят СО и
CO2.
В процеса на
високотемпературното изпичане,
дехидратацията и декарбонизацията са важни фактори,
контролиращи кинетиката на процеса, както и появата на нови
фази, като при тях при определени температури (видни от
дериватографските анализи, описани по-горе) се отделят вода и
въглероден диоксид, в резултат на което се формира и порестостта
на образците.
1.1.4. Определяне на фазовия състав на образците чрез
РФА
На Фиг. 7-9 са представени резултатите от РФА на
синтезираната керамика и са показани основните фази, които се
съдържат в нея. При извършения РФА се установи, че основните
фази, които се наблюдават при съставите с най- голяма порестост
(М 81, М 80 и М71) са корунд и геленит 2CaO.Al2O3.SiO2
(Ca2Al2SiO7), както и присъствие на
кварц и анортит –
CaO.Al2O3.2SiO2 (CaAl2Si2O8).
Триклинният анортит е с
температурна област на съществуване от 300 до 1550°С.
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Фиг. 7 РФА на проба M71

Фиг. 8 РФА на проба M80

Фиг. 9 РФА на проба M81
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Анортитът и геленитът са две от тройните съединения в
системата CaO - Al2O3 - SiO2 и обикновено се появяват заедно.
След 700°С свободният CaO реагира със свободните SiO2 и Al2O3,
при което се образува геленит по реакцията:
3SiO2. Al2O3 (аморфна смес) + 6CaO → 3Ca2Al2SiO7
(геленит).
По – нататък с повишаване на температурата геленита
реагира с SiO2 до образуване на анортит.
Забелязва се, че и при трите проби основната
калциевоалумосиликатна фаза е геленит, въпеки че както беше
споменато по-горе, при около 1150°С геленитът преминава в
анортит. Поради липса на достатъчно количество свободен
силициев оксид обаче, наличието на анортит е значително по-малко
от това на геленита.
1.1.5. Микроскопски анализи
Чрез СЕМ е изследвана микроструктурата на керамиката.
Снимки на образци М80 и
М81 са показани на фиг.10.
Фотографиите на лом са направени в БАН със сканиращ
електронен микроскоп Philips SEM525M/EDAX9900 с прикачен
рентгенов микроанализатор. С помощта на рентгеновия
микроанализатор е определен съставът на изследваната площ (на
снимките е представен среден анализ от съдържанието на
оксидите, съдържащи се на показаната площ).
Среден анализ от
показаната площ
Al 2O3 - 54.47%
SiO2 - 17.21%
CaO - 28,32%
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Среден анализ от
показаната площ
Al 2O3 - 57.47%
SiO2 - 13.03%
CaO - 29.50%

Фиг.10 СЕМ на проби със състав: А- M80 и В- M81 (на лом)
Виждат се известни разлики в микроструктурата на пробите
със състави М81 и М80. При пробите със състав М81, снимани на
лом е налице по-фина и по- равномерна порестост. При тях
количеството на порообразувателите е завишено за сметка на
намаляване количеството на останалите компоненти, влизащи в
състава на синтезираната керамика.
В процеса на високотемпературното изпичане, механизмът
на образуване на нови фази включва разлагането на карбоната с
отделяне на калциев оксид и включването му заедно с кварца и
алуминиевия оксид в образуване на нови фази. Част от Al2O3 влиза
в състава на калциево-алуминиевите силикати - геленит и анортит,
които се образуват при взаимодействието на алуминиев оксид,
силициев оксид и калциев оксид. Крайните фази определят
структурата на изпечените образци като цяло. Както се вижда от
фиг. 10 размерът на порите е в граници между 4 и 10 µm. Това
показва, че те са подходящи за целите на филтруването, по
конкретно за микрофилтрация.
На фиг. 11 е показана микрофотография на лом на образец
М71 (на сканиращ електронен микроскоп JEOL JSM-5510).
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Фиг.11 СЕМ на пробa със състав: M71 (лом)
Наблюдава се силно пореста структура с размер на порите
под 5 µm. За по –подробно изследване на порестата структура на
образеца с най-добра ефективност на разделянето - М71 (таблица
8), на последния е направена живачна порометрия. Данните от
живачна порометрия корелират с горните резултати. От данните
от живачната порометрия е видно, че средния размер на порите е
3,8 µm, като този резултат е в пълно съответствие и с данните от
СЕМ.
1.1.6. Охарактеризиране на порестата структура, чрез
метода на живачна порометрия
Основните характеристики на образец М71 определени чрез
живачна интрузия са дадени в табл.3. Задача на порометричните
методи като аналитично средство е да изследват количествено
структурата на порестите материали, давайки информация за обем
и повърхност на порите, форма и размер на порите и тяхното
разпределение по големина.
Taблица 3. Основни характеристики на образец М71
Характеристики

проба

общия обем на порите /
Total Pore volume, cm3/g
Общата повърхност на порите /
Total Pore area, m2/g

0.3799
1.5117

14

Median pore radius (volume)
Среден радиус на пори, m
Обемна плътност /
Bulk density, g/cm3

3.8390
1.2687

В таблица 3, максималният обем от живак проникнал в
порите на образеца, при приложено максимално работно налягане
дава общия обем на порите (total pore volume). Общата повърхност
на порите (total pore area), това е повърхността от стените на
порите, при максимално работно налягане. Радиусът на пори, при
който 50 % от общия обем живак е вкаран в пробата е среден
радиус на порите (median pore radius (volume)).
На фигури 12 и 13 са дадени кривите на разпределение
обема на порите по радиус за измерената проба от керамика. На
фигура 12 е представена диференциалната крива, а на фигура 13 е
интегралната крива на разпределение на порите.
0,07

0,40

Ceramics

Ceramics

0,35

0,06

0,30

/g

0,25

3

0,04

V, cm

dV, cm

3

/g

0,05

0,03
0,02

0,20
0,15
0,10

0,01

0,05
0,00

0,00
0,01

0,1

1
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r, m

Фиг.12. Диференциалната крива
на разпределение на порите

0,01

0,1

1

10

100

1000

r, m

Фиг.13. Интегрална крива
на разпределение на порите

Двете криви - диференциалната и интегралната дават пълна
картина за порестостта на образеца. Първата е посочена на фиг. 12
и дава разпределението на порите по размери т.е. кои преобладават
и кои са по-малко, втората е представена на фиг. 13 и дава
представа за общия обем на порите.
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1.1.7. Модифициране на керамичната повърхност, с оглед
превръщането й от хидрофилна в хидрофобна
По принцип, оксидната керамика е хидрофилна поради
наличието на –ОН групи в нея. Чрез допълнително третиране с
някои съединения, керамичната повърхност може да се превърне
от хидрофилна в хидрофобна. В хода на дисертационната работа са
използвани както силани, така и политетрафлуороетилен за
промяна на характера на повърхността.
В конкретния случай модифицирането на керамичната
повърхност е извършено с политетрафлуороетилен (тефлон).
Върху повърхността на керамиката е направено хидрофобно
покритие, чрез отлагане на колоиден воден разтвор на
политетрафлуороетилен (60 mass%). При обработката с
политетрафлуороетилен, тефлонът се отлага на повърхността и в
обема на образеца, като променя характера на материала от
хидрофилен в хидрофобен (фиг. 14,А).

Фиг. 14. А- СЕМ на повърхност на образец М71, покрит с тефлон,
В- СЕМ на образец М71 на лом
На снимката на повърхността на керамиката (фиг. 14, А)
ясно се виждат нановлакна от тефлон, което значително увеличава
повърхността й. Формирането на тази мрежа от нановлакна е
необходима за създаване на висока хидрофобност, водеща до
ефективно разделяне на емулсии - вода от органична фаза.
На втората микрофотография е показана СЕМ на лом на
М71, на която личи, че поради силно порестия характер на
образците, част от покритието прониква в обема на керамиката
(фиг. 14,В)
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С помощта на инфрачервената спектроскопия са установени
основните промени, които настъпват в състава на функционалните
групи при образци М71 и М81, след нанасяне на покритие от
политетрафлуороетилен (фиг. 15 и 16).

Фиг. 15 ИЧС на образец М71
с нанесено тефлоново покритие

Фиг. 16 ИЧС на образец М81 с
нанесено тефлоново покритие

Поглъщането в областите 1157 cm-1 и 1216 cm-1, 1212 cm-1
се дължи на CF2 симетрични колебания и CF2- асиметрични
колебания на връзките в покритието. За сравнение при чистия
политетрафлуороетилен тези области са съответно 1151 cm-1 и 1218
cm-1. Ивиците са изместени и техните относителни интензивности
са променени в отложените филми. ИЧ спектрите на покритията и
при двете проби съдържат няколко ивици, дължащи се на различни
модели на вибрации CF2 и CF3 (973 cm-1, 972 cm-1). C–F
асиметричните колебания вероятно са изместени към по- голяма
дължина на вълната и се регистрират при 1023 cm-1. От спектрите
става ясно, че в покритието преобладават CF2- групите (по брой и
големина на ивиците) в сравнение с C–F. По принцип CF2- групите
имат по- висока хидрофобност от C–F и от своя страна
увеличаването на концентрацията на CF2 в покритието води до
увеличаване на хидрофобността на повърхността.
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1.2. Синтез на пореста корундова керамика на база
алуминиев оксид с порообразувател – графит и изходни
оризови люспи
Вторият вид образци,
на база алуминиев оксид, са
получени от алуминиев оксид с минерализираща добавка от 3 %
MnO2 (с чистота 99,9 %) и порообразувател – графит и изходни
оризови люспи (ОЛ). Оризовите люспи предварително изгарят във
въздушна среда при 250°С, след което се стриват (фракция под 0,5
мм).
Крайното изпичане на керамичните образци е проведено
при сравнително ниски за чистия корунд температури: 1350 0C и
1450 0C с 1 час изотермична задръжка.
В следващата таблица са дадени основни физикохимични
свойства на състави М103, М104, М109 (Таблица 4).
Таблица 4. Основни физикохимични свойства на състави М103,
М104, М109
№ на
пробата
М 103

ВП, %

ρпр, g/cm3

Ппр, %

33,6

1,91

64,2

М 104

32,06

2,03

65,1

М 109

30,01

2,23

67

Резултатите показват, че се получават високопорести
материали, които са подходящи за целите на филтруването. С найвисока порестост са съставите М109, които съдържат само
корундова фаза (фиг.19 С).
За изследване на структурата на образците са използвани
основно методите на СЕМ и рентгеноструктурния анализ.
Резултатите от СЕМ са показани на фиг. 17 и 18.
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Фиг. 17 СЕМ на образец М 103 - вид и размер на каналните пори

Фиг. 18 СЕМ на образец М 104 - вид и размер на каналните пори
Двете микрофотографии са направени при увеличение
1 000, като това увеличение дава възможност много отчетливо да се
регистрират видът и размерът на порите. Средният размер на
порите е около 10 микрона, което ги прави пригодни за целите на
експеримента.
Резултатите от РФА са представени на фиг. 19 (А,В и С).
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Фиг. 19 РФА на образци A) М103, B) М104 и C) М109
От проведения РФА (фиг.19) се вижда, че основните фази
са корунд (при М 109) или корунд и мулит (при М 103 и М 104),
което е предпоставка за постигане на задоволителните за целите на
филтруването необходими физико-механични свойства на
образците.
1.3. Фрактални модули от мулитова и мулитокорундова
керамика
Другият вид порести керамични материали, които
разработихме и изследвахме за целите на дисертационната работа
са с преоблаваща мулитова и мулитокорундова фаза. Като изходни
материали са използвани алуминиев оксид с чистота 99,9% и два
вида промишлени отпадъци: рециклиран алуминиев оксид от
нефтопреработващата
промишленост
и
оризови
люспи,
агроотпадък от селскостопанския отрасъл.
Обработване на отпадъчните оризови люспи. Преди
употреба оризовите люспи са старателно измити - три пъти с
чешмяна вода, последвано от три пъти с дестилирана вода за
отстраняване на полепналата почва, глина и прах, варят се за 1 час
за десорбиране на примесите и накрая се сушат при 100°C за 1 нощ.
Изсушените люспи се смилат в мелница и се пресяват ръчно със
сита 0,63-0,12 mm. За целите на експериментите са използвани ОЛ,
изгорени на въздух при 500 °C. Проведения РСА показва, че
окисления прах е рентгеноаморфен. При тези условия се получава
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сива пепел, която съдържа едновременно неокислен въглерод и
силициев оксид - 23,82% SiO2.
При високотемпературното нагряване на пробите протича
пълно окисляване на въглерода в оризовите люспи, което води до
повишаване на порестостта на керамиката чрез отделяне на CO2.
Серия от керамични материали са синтезирани на базата на чист αAl2O3 с чистота 99,9% и рециклиран Al2O3 от нефтохимическата
промишленост. Като втори компонент са прибавени 30 % и 50 %
сиви люспи, съдържащи аморфен SiO2, получени чрез термично
третиране на сурови люспи.
Пробите са приготвени чрез полусухо пресоване на двойно
действаща преса (Carl Zeiss Jena, Germany). Като пластификатор е
използван 8%-ен воден разтвор на поливинилов алкохол.
Високотемпературният синтез на пробите се извършва при 1350°C
и 1450°C във въздушна среда с 60 минутна задръжка при
максималната температура.
При изпичане на образците се установи, че якостта на
образците с 50 % ОЛ не е задоволителна за целите на
филтруването. Ето защо бяха определени
основните
физикохимични свойства само на образците с 30 % ОЛ.
1.3.1. Основни физикохимични свойства
Определени са някои от основните физикохимични
свойства на синтезираните проби. Данните за плътност, порестост
и водопоглъщаемост са представени в таблица 5.
Таблица 5. Основни физикохимични свойства на пробите
Проба

ВП, %

ρпр, g/cm3

П пр, %

L1

34,5

1,69

58,31

L2

30,9

1,73

53,45

L3

27,93

1,87

52,23

Определените свойства на синтезираните материали
показват, че последните успешно могат да се използват като
материали за производство на керамични филтърни елементи.
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1.3.2. Рентгенофазов анализ на образците
Чрез метода на рентгенофазовия анализ е изследван
фазовия състав на синтезираните материали. Резултатите за
основните фази и тяхното количествено съдържание в образците
са представени в Таблица 6.
Таблица 6. Вид и количество на кристалните фази в пробите
Проба
L1

L2

L3

Фазов състав
Мулит
Корунд
α – кристобалит
Мулит
Корунд
α- кристобалит
други фази
Мулит
Корунд
α- кристобалит
други фази

Количество, %
49,95
38,97
11,08
67,97
22,09
7,11
2,83
62,41
27,28
9,31
1,00

1.3.3. Модифициране повърхността
мулитова керамика със силани

на

порестата

Както вече беше изтъкнато по-рано, повърхността на
оксидната керамика е хидрофилна, а за превръщането й в
хидрофобна сме приложили третиране със силани. Използвани са
два
вида
силани:
триметоксиметилсилан
(ТММС)
и
триметилхлорсилан (ТМХС).
Хидрофобизацията която прилагаме, се явява ковалентна
модификация между повърхостните OH- групи на керамиката и
силана. На фиг. 20 са представени възможните реакционни схеми
между мулитовата повърхност и ТМХС, а на Фиг. 21- реакционни
схеми между мулитовата повърхност и ТММС.
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Фиг. 20 Схема на реакция между мулитова керамика и ТМХС

Фиг. 21 Схема на реакция между мулитова керамика и ТММС
Според тези механизми се формират една и три ковалентни
връзки на керамичната повърхност и по този начин тя се превръща
от хидрофилна в хидрофобна.
1.4. Фрактални модули от воластонитова керамика
Бяха синтезирани и
фрактални керамични модули с
основна фаза воластонит. Получаването на воластонитова керамика
беше осъществено по двустадийната технология – първо се
синтезира прахът, а след това и самата керамика.
Синтезирането на воластонитовия прах се извърши по метода
на химично съутаяване от два вида изходни разтвори. В първият
случай
(№W1) като изходни суровини се използваха
Ca(NO3)2.4H2O и Na2SiO3.9H2O, а във втория (№W2) - Na2SiO3
.9H2O + CaCl2. Предимството на този метод, е че синтезираните по
него прахове са силно финодисперсни.
Прахът за керамика със състав №W1 е получен при
взаимодействието на Ca(NO3)2.4H2O и Na2SiO3.9H2O по следната
реакция:
Na2SiO3.9H2O + Ca(NO3)2.4H2O = CaSiO3 ↓ + 2Na2 NO3 +13H2O
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На фиг. 22 са представени резултатите от РФА за
синтезираната керамика. Дифрактограмите на състави W1 и W2 са
напълно идентични, като в тях се появяват пиковете на 2 основни
фази: β-воластонит и α-тридимит.

Фиг. 22 РФА на получената керамика със състав №W1 и състав
№W2
2. Фрактален анализ. Определяне коефициента на
фракталност
За определяне на коефициента на фракталност (D) е създаден
специален софтуер, с помощта на който е изчислена стойността на
D на всички синтезирани образци.
На фигури 23 и 24
е показан начина за софтуерно
определяне на D за пробите с най- добри физикомеханични
характеристики, а в Таблица 7 – стойностите на D. От фигури 23 и
24 могат да се различат трите основни етапа на работа на
софтуера – етап контраст, етап картина на фракталността, етап
определяне на коефициента на фракталност (D).
a)

Фракталност на повърхността на образец M71
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b) Фракталност на повърхността на образец M 80

c) Фракталност на повърхността на образец M 81

Фиг. 23 Определяне на коефициента на фракталност на: a) състав
М71, b) състав М80, c) състав М81
a) Фракталност на повърхността на образец M 103

b) Фракталност на повърхността на образец M 104
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c) Фракталност на повърхността на образец M 109

Фиг. 24 Определяне на коефициента на фракталност на: a) състав
М103, b) състав М104, c) състав М109
Стойностите на D, изчислени с разработения по проекта софтуер
са представени в Таблица 7.
Таблица 7. Стойност на коефициента на фракталност
Състав №
М71
М80
М81

Коефициент на фракталност, D
1,152
1,193
1,20

М103
М104

1,20
1,21

М109

1,17
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3. Технологични изчисления на реактора
3.1. Определяне на физико-химичните характеристики
на емулсиите
Плътността на емулсията зависи от съотношението:

nE 

Теч.1
Теч.2

това съотношение може да се представи и чрез тегловната част на
емулгираната течност в емулсията:

nE 

Теч.1 1  xТеч.2

Теч.2
xТеч.2

следователно за определянето на плътността на емулсията
получаваме зависимостта:

E 

xТеч.2

Теч.2

1
 kg 
,  3
1  xТеч.2  m 

Теч.1

Вискозитета на емулсията се явява функция от вискозитета
на емулгатора  0 и обемната концентрация на емулгираната течна
фаза q и се определя от зависимостта:
3

 E  0 .
3

1
q

1
1
q

, Pa.s 

3.2. Хидродинамично оразмеряване на реактора
Скоростта на движение на емулсията се определя от закона
за движение на течност през слой, тя е правопропорционална на
движещата сила и обратно пропорционална на съпротивлението и
има вида:
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w

V
p  m 
,

F .
R  s 

(1)

където: R – съпротивление на филтруване на емулсията.
Изхождайки от неголемия размер на порите на фракталната
система и относително малката скорост на движение на течните
фази в тях, може да се приеме, че процеса протича в ламинарната
област.
Процесът на движението и разпределението на течната фаза
по сечението и дължината на реактора е изследвано с използване на
симулационната система „AUTODESK Simulation Multiphysics
2012”, като на по-долните фигури са представени част от
резултатите. На базата на получените данни е проектирано
вътрешното пространство на реактора (фиг. 25 a,b).
a)

b)

Фиг. 25 a,b Разпределение на скоростта по дължина на реактора
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Фиг. 26 Разпределение на налягането по дължина на реактора
При p  const обема на емулсията V , преминаваща през
единица сечение на реактора за единица време, може да се
определи и от зависимостта:
V 2  2.V .C  K .
(2)
където:

C

 E .R
– константа, характеризираща хидравличното
p.F
 m3 
 .r .x
; K E 0 0 –
2
2.p.F
m 

съпротивление на фракталната система, в 

константа отчитаща режима на филтруване и физико-химичните

 m2 
.
 s 

свойства на течните фази, в 

За текущия момент от време, зависимост (2), може да се
представи:

dV
K

d
2.V  C 
или

d
2
2.C
 .V 
dV K
K
зависимост (3) се явява праволинейна между величините

(3)

d
и
dV

V , това позволява по експериментален път да бъдат определени
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константите С и К за дадения тип фрактална система, а от там и
скоростта на движение на емулсията в реактора.
Интегрирайки и преобразувайки зависимост (1) получаваме
уравнение за определяне на относителната производителност:
2

2.p
 R 
 R ,
q 
.  
 

r.u
 r.u 
 r.u 

 m3 
 2
m 

3.3. Конструктивно оформяне на реактора
Разработена е конструкция на два реактора - хоризонтален
и вертикален в които се зареждат керамичните филтри.

9
15

13

6
5
4

10

1

3

2

11
12
7

14
8

Фиг. 27 Цялостна конструкция на реактора; а- реактор; bпредпазен кожух
4. Експериментални резултати от работата на инсталацията
Филтрирането на емулсията се провежда в цилиндричен
реактор, като налягането в реактора се създава с помощта на
помпа.
На фиг. 27 е представена лабораторната инсталация за
разделяне на емулсии с използване на фрактални системи.
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Фиг. 28 Лабораторна инсталация за разделяне на емулсии с
помощта на фрактални системи
4.1. Изчисляване ефективността на
органика - вода

разделяне на

Ефективността на разделяне R се използва за количествено
описание на способността на материала да разделя емулсии (смеси)
масло-вода. Изчислява се въз основа на следното уравнение:

R

Gp
G0

.100 , %

където: G0- масата на дизеловото гориво преди смесване с вода, g;
Gp- масата на дизеловото гориво след разделяне, g.
За всяко разделяне е използавана смес дизел/вода с общо
тегло 820g (410g дизел и 410 g вода). Получените резултати
относно количеството на дизела след разделяне и пресметнатата
ефективност на разделяне за всеки от филтрите са представени в
таблица 8.
Таблица 8. Експериментални данни след разделяне
Състав №

М 71

Масата на дизеловото
гориво след разделяне,
Gp [g]
402

Ефективност на
разделяне, R [%]
98,04
31

М 80

395

96,36

М 81

391

95,36

М 103
М 104

386
389

94,14
94,87

М 109

374

91,21

Коефициент на фактална
размерност, D

На фиг. 29 е представена графичната зависимост между
коефициента на фрактална размерност и ефективността на
разделянето, за най-добрите състави – М71, М80, М81, М103, М104
и М109.
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
93

94

95

96

97

98

99

Ефективност на разделяне, R [%]

Фиг. 29 Зависимост между коефициентът на фрактална размерност
и ефективността на разделяне
Образците с по-нисък коефициент на фрактална размерност
показват по – добра степен на разделяне и по – добри
физикомеханични свойства.
Направено е измерване на някой показатели на филтратите
след филтруване с фрактални модули М71 и М80. Резултатите са
представени в таблици 10 и 11. За сравнение в таблица 9 са
показани данните за изходните течности.
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Таблица 9. Характеристики на течностите преди смесване
помежду им
Вид
течност
Н2О
Дизелово
гориво

рН

σ, μs/cm

TDS, mg/l

R, kΩ/cm

7,01

327,1

171

2,80

4,90

1,75

0,74

560,03

Таблица 10. Данни след филтруване с филтър със състав М71
Вид
течност
Н2О
Дизелово
гориво

рН

σ, μs/cm

TDS, mg/l

R, kΩ/cm

6,99

66,1

30,8

15,25

7,18

2,27

0,96

406,32

Таблица 11. Основни показатели след филтруване с фрактален
модул със състав М80
Вид
течност

рН

σ,
μs/cm

TDS,mg/l

R,kΩ/cm

Н2О

7,36

266,63

126

3,80

Дизелово
гориво

6,87

1,80

0,71

531,07

Извършен е ИЧ- спектроскопски анализ на дизелово гориво
след разделяне на негова смес с вода, с филтър със състав М71,
където резултатът за коефициента на разделяне е най-висок.
Анализът показа, че във филтрата се съдържат следи от вода.
Направено е изследване за определяне на съдържанието на
общото количество въглерод – органичен и неорганичен, във
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водния филтрат. В таблица 12 са поместени стойностите за
съдържанието на въглерод в четири различни водни проби: чиста
вода, вода от сместа за разделяне на вход, вода след разделяне с
филтър М80, вода след разделяне с филтър М71.
Таблица 12. Съдържание на въглерод
Вид течност

TC, mg/l

TIC, mg/l

TOC, mg/l

Чиста вода

107

33,2

74,1

Вода от сместа
за разделяне на
вход

1704

39,4

1664

Вода след
разделяне с
филтър М80
Вода след
разделяне с
филтър М71

673

30,8

642

581

32,9

548

От получените експериментални данни става ясно, че
съдържанието на разтворими въглерод-съдържащи органични
вещества във водните проби след филтруването намалява. Общият
органичен въглерод във водата след разделяне с филтър М 80
намалява с 2,5 пъти, а при филтъра с най- добра ефективност на
разделяне ( М71) - 3 пъти, което е доказателство за ефективността
на филтъра за целите на дисертационните изследвания.
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ИЗВОДИ
1. По отношение на фракталните керамични модули:
Доказано е, че синтезираните керамични модули са подходящи за
изготвяне на керамични филтри и за носещи керамични подложки
при направа на керамични мембрани. На база на определената
средна порестост е установено, че синтезираните материали са
подходящи за филтриране на течности, попадащи в групата на
микрофилтрация, като към нея спадат и емулсиите.

1.1.
-Доказано е, че от синтезираните образци от пореста керамика на
база алуминиев оксид с порообразувател – графит и калциев
карбонат, с най-висока порестост респ. 65.84 %, 61.69 %, 61.10 %
и най- подходящи за направа на филтруващи елементи са образци
М81, М 80 и М 71. Високотемпературното изпичане е осъществено
при сравнително ниски температури – 1300 0С, а порестостта се
дължи на отделянето на СО и CO2, при изпичането на образците.
-От извършения РФА на образци М81, М 80 и М 71 е установено,
че те съдържат две основни фази - корунд- Al2O3 и геленит2CaO.Al2O3.SiO2 (Ca2Al2SiO7), а така също присъстват кварц SiO2
и анортит CaO.Al2O3.2SiO2 (CaAl2Si2O8).
-Установено е, че от всички синтезирани проби с порообразувател
графит и калциев карбонат, най- подходящи за целите на
филтруването са тези, имащи размер на порите в интервала между
4 и 10 µm. Това ги прави подходящи за микрофилтрация.
- От данните от извършената живачна порометрия на състава с
най- добра способност за разделяне - М71 е намерено, че средния
размер на порите е 3,8 µm, като този резултат е в пълно
съответствие и с данните от СЕМ за същия образец.
-Доказано
е,
че
чрез
нанасяне
на
покритие
от
политетрафлуороетилен (тефлон) върху
повърхността на
фракталните модули, последната се модифицира от хидрофилна
в хидрофобна.
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- Установено е, че върху повърхността на керамиката се формира
мрежа от нановлакна допринасяща за повишаване на
ефективността при разделяне на емулсии - вода / органична фаза.
- Установено е, че поради силно порестия характер на образците
част от покритието прониква в обема на керамиката.
1.2.
- Доказано е, че при синтезираните образци с висока порестост
(над 60%) от корундова керамика на база алуминиев оксид с
порообразувател – графит и изходни оризови люспи, основните
фази са корунд (при М109) или корунд и мулит (при М103 и
М104), което е предпоставка за високите физико-механични
свойства на синтезираните керамични образци.
- Установено е, че средният размер на порите е около 10 μm.
1.3.
- Доказано е, че са получени порести мулитови и мулитокорундови материали, в качеството им на фрактални модули, като
желаната порестост е постигната чрез метода на изгарящите
добавки. Като изходни суровини са използвани два отпадъчни
продукта – отпадъчен алуминиев оксид и за порообразувател отпадъчни оризови люспи.
- Установено е, че посредством промяна на количеството внесени
оризови люспи, може да се влияе върху порестата структура на
образците и по този начин да се формират материали с
предварително зададени свойства.
1.4.
- Установено е, че са получени порести фрактални модули от
воластонитова керамика по двустадийната технология.
-Констатирано е, че основен недостатък на воластонитовите
модули се явява голямата свиваемост и факта, че при по-голямо
количество на неотстранени алкални оксиди има опастност от
застъкляване.
2. По отношение на модификацията на повърхността на
фракталните модули от хидрофилна в хидрофобна
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-Доказано е, че модификацията на повърхността на фракталните
модули от хидрофилна в хидрофобна може да се реализира
посредством ковалентна модификация на керамиката с различни
силани, а така също
и с нанасяне на покритие от
политетрафлуороетилен (тефлон), което прави повърхността силно
хидрофобна.
3. По отношение на фракталната размерност:
- определена е фракталната размерност (D) на образците с
помощта на специално разработен за целите на дисертационната
работа софтуер, като е констатирано, че най-ниска стойност на
коефициента D имат съставите М71.
4. По отношение на работата на инсталацията и на степента
на разделяне:
-Установено е, че при определяне на степента на разделяне (R) на
вода от дизел с различните фрактални модули, най-висока степен
на R се наблюдава при състав М71 - 98,04%.
-Извършеният ИЧС анализ потвърди, че в ИЧ спектъра на дизела,
след филтруването му с фрактален модул М71 се съдържат само
следи от вода.

НАУЧНИ И НАУЧНО - ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
Основните приноси в настоящия дисертационнен труд могат да се
обобщят в следните пет точки:
1. Разработен е уникален софтуер за определяне на фракталната
размерност на керамичните модули.
2. Посредством т.н „Box counting” метод е определена фракталната
размерност (D) на керамичните образци.
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3. Определена е ролята на покритието от тефлон при модифициране
на керамиката от хидрофилна в хидрофобна, с оглед повишаване на
ефективността при разделяне на емулсии - вода / органична фаза.
4. Намерена е връзката между коефициента на фрактална размерност
на керамичните модули от някой основни физикомеханични
свойства като твърдост и модул на еластичност, благодарение на
което чрез определяне на стойностите на коефициента на
фрактална размерност (D) могат да се прогнозират някои от
физикомеханичните свойства на керамичните материали.
5. Намерена е връзката между коефициента на фрактална размерност
и ефективността на разделянето на вода от дизел.

ОСНОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА СА
ПРЕДСТАВЕНИ В СЛЕДНИТЕ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И
УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
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