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І. ВЪВЕДЕНИЕ

Бързото развитие на съвременната техника определя необходимостта
от създаване на нови ефективни материали, притежаващи комплекс от
уникални свойства.
Усилено се работи по синтеза на порести керамични изделия, които
намират разностранно приложение като: топлоизолационни материали,
филтри за пречистване на отделящите се газове от дизеловите и бензинови
двигатели, филтри за пречистване на отпадъчни води, филтри за метални
стопилки, получаване на тигли, тръби и други елементи с висока термична
устойчивост.
За разлика от техническата керамика, при която се цели постигане на
добре уплътнена, безпореста структура и наличието на пори води до
понижаване на качествата й след топлинна обработка, при порестата
керамиката целенасочено се създава порестост, когато се търсят специални
приложения.
Порестата керамиката може да бъде с открити и закрити пори. При
много голяма открита порестост керамиката може да се разглежда и като
мрежа, намираща се между взаимосвързаните пори. Тези материали днес са
особено актуални при създаване на различни филтруващи системи.
При реализирането на нови приложни области трябва да се има
предвид, че при процеси на пречистване, керамичните порести материали
трябва да имат не само голяма проницаемост и ефективност на задържане, но
също и подходяща механична якост.
Порестите силикатни материали са ценен топло-, звукоизолационен
и конструкционен материал, намиращ широко приложение в строителството,
транспорта, енергетиката и химическата промишленост.
Строителството на битови и промишлени обекти, развитието на
топлоенергетиката и газовата промишленост през последните години поставя
въпроса за разширяване и техническо усъвършенстване на строителните
материали.
Керамичните порести материали предлагат много различни
предимства, в сравнение с други материали като полимери или метали.
Свойства като твърдост, химическа инертност, устойчивост на термичен шок,
корозия и устойчивост на износване, и ниска плътност са качествата, които са
от съществено значение за много приложения.
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IІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ
1. Цел и задачи на докторската дисертация
Цел на настоящата дисертационна работа е изследвания върху
синтеза на порести неорганични материали на база природни, технически и
отпадъчни продукти и установяване взаимовръзката между технологичните
параметри на процеса, вида и количеството на добавките. За постигане на
тази цел е необходимо да се решат следните задачи:
- избор на метод за синтез на порести неорганични материали;
- избор, охарактеризиране и подготовка на изходни суровини за
синтезиране на порести неорганични материали;
- подготовка на маси и шликери и получаване на пробни образци ;
- разработване на температурно-временни режими за синтез;
- охарактеризиране на получените продукти по отношение на
структура, физикохимични и механични свойства;

2. Получаване на порести материали от отпадъчно стъкло–
суровини, добавки, техника на експеримента
При разработването на порести материали от стъкло, като основна
суровина ще използваме - отпадъчно бутилково стъкло в комбинация с
различни порообразуващи добавки. В зависимост от механизма на действие
на добавката сме избрали три вида основни добавки:
1. Силициев карбид – SiC, цвят-тъмносив, China, съдържание на βSiC 95%, чистота 99,0%, плътност 3,2g/сm3, дисперсност 40μm и 80μm.
Порозиращ ефект чрез реакции на окисление;
2. Калциев карбонат (калцит) – CaCO3, кариера с.Добромир,
плътност 2,71g/cm³. Порозиращ ефект чрез термично разлагане;
3. Водно стъкло - Na2SiO3 с модул 2,85 (воден разтвор), плътност
1,345g/cm³. Порозиращ ефект чрез дехидратация;
При провеждане на експеримента са използвани още и: Натриев
флуорид (NaF) - „Марвин” ООД (Димитровград), чистота 99,0%; пепел -ТЕЦ
Сливен; окалина - „Промет-Стийл”АД (Бургас).
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3. Охарактеризиране на порестите образци
3.1. Охарактеризиране на порести продукти с окислително редукционна добавка SiC
Визуално, синтезираните порести материали с използване на добавка
SiC са със сив цвят, и се характеризират с хомогенна порестост (Фиг.1).

Фиг.1. Снимка на порести материали с добавка SiC
3.1.1. Определяне на фазовия състав на порестите материали
От проведения РФА се установи, че синтезираните порести
материали с добавка SiC са стъклокристални. На дифрактограмата, се
регистрират характерни пикове на SiC.
3.1.2. Влияние на количеството порообразувател върху
физикохимичните характеристики на синтезираните порести материали
Влиянието на количеството поробразувател върху плътността и
порестостта на получените образци е определено при различни концентрации
на добавката SiC40µm и едрина на стъклопраха < 63µm.
На Фиг.2 и Фиг.3 са представени измененията на привидната
плътност и порестостта на получените порести материали в зависимост от
количеството добавка. Установено е, че с нарастване на концентрацията на
добавката в съставите, привидната плътност рязко намалява, а порестостта се
увеличава. Минимална плътност се постига при образци с 20 mass% SiC,
което съответства на привидна плътност 0,20g/cm3 и порестост 92,45%. Този
резултат е сравним със свойствата на материали посочени в литературата.

5

Фиг.2. Влияние на количеството SiC40мm
върху привидната плътност на образците
При 5 mass% SiC стойността на ρпр е 0,36g/cm3, а порестостта е
86,4%. С увеличаване на количеството добавка на 10 mass%, привидната
плътност рязко намалява достигайки стойност от 0,23g/cm3, а порестостта
нараства до 91%. Последващото увеличение на добавката (15 mass% и 20
mass%) доведе до минимална промяна в привидната плътност и порестостта.
Съответно за 15 mass% - ρпр е 0,21g/cm3 и П=92%, а за 20 mass% - ρпр е
0,20g/cm3 и П=92,3%. Това е така, защото по-нататъшното окисление на
силициево карбидните частици е ограничено от липсата на кислород
(формирането на слой) и увеличаването на SiC не оказва вече съществена
роля върху порообразуването.

Фиг.3. Влияние на количеството SiC40мm
върху порестостта на образците
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С увеличаване концентрация на добавката SiC общата порестост
нараства. Заедно с това се увеличава и водопоглъщането на материалите. За
състав с 5 mass% SiC40мm водопоглъщането е 22,8% и достига стойност от
28,1% при максимално количество добавка 20 mass%. Като се има в предвид,
че общата порестост включва откритата и закритата поретост, това
нарастване на водопоглъщаемостта определя увеличаване на броя на
откритите пори. Частта на закритата порестост достига до 86,8%.
3.1.3. Влияние на дисперсността на стъклото върху
физикохимичните свойства на порестите материали
Изследвано е влиянието на дисперсността на стъклото върху
физикохимичните свойства на получените материали. На Фиг.4 и Фиг.5
съответно са показани зависимосттите на привидната плътност и порестост
на образци с използване на две фракции на стъклото <63µm и >63<125µm, и
порообразувател SiC - 40µm.

Фиг.4. Зависимост на привидната плътност от количеството на
добавката SiC при различна дисперсност на стъклото
С намаляване размера на частиците на стъклото при всички състави
се наблюдава тенденция на намаляване на привидната плътност и
увеличаване на порестостта. Това може да се обясни с по-голямата
специфична повърхност на по-фините прахове и с по-добър контакт между
частиците на стъклото и добавката. Това позволява по-ефективно окисление
и формиране на по-голямо количество газоообразни продукти. Освен това, с
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намаляване размера на стъклочастиците, температурата на синтез също
намалява и следователно повече SiC остава внедрен в пластичното стъкло
при нагряване. Това е важно, тъй като експериментите се извършват във
въздушна среда и част от карбида се очаква да бъде окислен преди да се
формират затворени пори.

Фиг.5. Зависимост на порестостта от количеството на
добавката SiC40мm при различна дисперсност на стъклото
Наблюдава се, че общата порестост се увеличава значително с
намаляване размера на частиците на изходното стъкло. При образци от
състави с 5 mass% разликата в общата порестост е 5%. За състав с
дисперсност на стъклото <63µm порестостта е 86,4%, докато при същата
концентрация на добавката, но с едрина на стъклочастиците >63<125µm тя е
81,13%. С увеличаване на концентрацията на SiC40µm (20 mass%) разликата в
общата порестост отново е 5%, като значилно нараства закритата порестост.
За състав с дисперсност на стъклото <63µm тя е 78,19%, а за състав с размер
на стъклочастиците >63<125µm получената закрита порестост е 69,33%.
Следователно дисперсността на стъклото оказва силно влияние върху
плътността и порестостта на синтезираните продукти.
3.1.4. Микроскопски изследвания на порести материали с
добавка SiC40µm и дисперсност на стъклото <63µm
При използване на порообразуваща добавка SiC40µm получените
порести материали имат хомогенна пореста структура. На Фиг.6 са
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представени микрофотографии на състави с различно количество добавка
SiC40µm при температура 950°C (състави 1-4). Наблюдава се, че с нарастване
на концентрацията на SiC40µm микроструктурата се променя, което се
изразява в промяна броя и размера на порите. Увеличаването на количеството
добавка, води до по-голямо количество газообразни продукти (CO и CO2),
които формират големи пори.

а)
б)
в)
Фиг.6. Микроструктура на образци със съдържание на SiC40µm:
а) 5 mass%, б) 10 mass%, в) 15 mass%
При състав с 5 mass% SiC40µm структурата на образеца изглежда
плътна (Фиг.6а), въпреки формираните много на брой пори с различен размер
от 10 до 100 µm. При 10 mass% SiC40µm броят на порите намалява за сметка на
нарастване на техния размер (150µm), а формата им е сферична. Клетъчните
стени са тънки, а повърхността на порите е гладка (Фиг.6б). При
последващото увеличаване на добавката (15 mass% SiC40µm) се наблюдава
сливане на порите и увеличаване на техния размер до 300µm (Фиг.6в). На
този етап, при 950°C, повърхностното напрежение и вискозитета на
системата са подходящи за формиране на пореста структура. Налягането на
газа и повърхностното напрежение на течната фаза са балансирани и порите
са закръглени.

Фиг.7. Микроструктура на образци с добавка 20 mass% SiC40µm
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С увеличаване на добавката (20 mass% SiC40µm), налягането на газа в
порите е твърде високо за да бъде задържан от нисковискозната фаза.
Стените на мехурчета се разрушават и се образуват свързани пори (Фиг.7).
Установено беше, че увеличаване количество силициев карбид над 10 mass%
влияе върху формиране на структурата, като слабо повлиява
физикохимичните свойства на образците.
Изследвано е влиянието на различни фракции на стъклото върху
структурата на синтезираните материали. Всички образци притежават
хомогенна структура, като образците получени с по-фини прахове са с поголеми пори. На Фиг.8 са представени микрокроструктурите на образци с 10
mass% SiC40μm и различна фракция на стъклото (<63μm и >63<125μm). При
стъклопрах с дисперсност <63µm и добавка 10 mass% SiC40µm (състав 2 Фиг.8а) се наблюдават различни по размер и форма пори. С увеличаване
едрината на стъклопраха (състав 6 - Фиг.8б) порите имат сферични форма, а
размерът им намалява. По-големите пори, формирани с използването на пофин прах стъкло, са в следствие на по-бързото нарастване и сливане на
порите (коалесценция).

а)
б)
Фиг.8. Микрофотографии на порести материали с
добавка 10 mass% SiC40μm и дисперсност на стъклото:
а) <63 μm, б) >63<125 μm
Проведени са експерименти с различна дисперсност на добавката
при изходно стъкло с дисперсност <63µm. На Фиг.9 се вижда, че когато
размерът на частиците SiC се променя, се променя броя, размера и взаимната
свързаност на порите. По-малкият размер на частиците SiC40μm формира
много на брой пори (състав 2- Фиг.7а). С увеличаване едрината на добавката
(SiC80мm), размерът на порите на получените образци нараства и е в граници
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400-700µm (състав 9 - Фиг.9а). Увеличаването количеството на добавката на
15 mass% (състав 10-Фиг.9б) води до образуване на материал с пори в
интервал 600-1000 µm.

а)
б)
Фиг.9. Микрофотографии на порести материали с дисперсност
на стъклото <63µm и различно количество на добавка SiC80µm:
а) 10 mass%, б)15 mass%
Увеличаването на размера на SiC частици от 40µm до 80µm, води до
формирането на по-малко на брой пори и увеличаване на техния размер.
Химическата активност на по-фини размери на частиците SiC се увеличава и
води до повишено окисление на SiC.
Снимките на микроструктурите на Фиг.10 характеризират
порестостта на материали при фракция на стъклопраха >63<125μm и
различно количество добавка на SiC80µm (състави 11 и 12).

а)
б)
Фиг.10. Микрофотографии на порести материали с
дисперсност на стъклото >63<125 μm и съдържание на SiC80µm:
а) 10 mass%, б) 15 mass%
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На част от образците е определен коефициента на топлопроводност –
λ [W/(m.K)]. Той зависи от химичния състав и структурата на материалите и
се изменя при промяна на температурата. С нарастване на плътността на
материалите коефициентът на топлопроводност се увеличава (0,030,05W/(mK)), но остава в границите за топлоизолационни материали - 0,08.
Получената по този метод порестост е с определен процент
затворени и свързани пори (канални), което се потвърждава и от получените
резултати за водонасищане и данните за коефициента на топлопроводност
според нас е предпоставка полученият материал да се използва за
топлоизолация.
3.2. Охарактеризиране на порести материали с добавка CaCO3
Получените порести материали с използване на добавка CaCO3 са
представени на Фиг.11
.

Фиг.11. Снимка на порести материали с добавка CaCO3
3.2.1. Определяне на фазовия състав на порестите материали
Формирането на кристалните фази е в зависимост от изходните
суровини и режима на термообработка. На дифрактограмата на образци,
синтезирани в температурния интервал 750-850°C, се регистрира пик на
CaCO3. Поради по-ниските температури карбонатът не е успял напълно да
дисоциира. При по-високи температури до 950°C кристална фаза CaCO3 не се
регистрира и получените материали са аморфни.
3.2.2. Физикохимични характеристики на порестите материали
Резултатите за привидна плътност и якост на натиск на получените
материали, в зависимост от температурата на термообработка, са представени
на Фиг.12 и Фиг.13.
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Фиг.12. Изменение на привидната плътност за състави с CaCO3
в зависимост от температурата
Получените резултати за състав с 1 mass% СаСО3 (състав І) показват,
че термообработка над 800ºC не оказва значително влияние върху
физикохимичните свойства на синтезираните материали. С увеличаване на
количеството добавка се постигат по-ниски стойности на привидна плътност.
В температурният интервал 750-850ºC привидната плътност на образците от
състави ІІ и ІІІ намалява, като достигат най-ниски стойности от 0,41 и
0,38g/cm³ съответно.

Фиг.13. Изменение на якостта на натиск за състави с CaCO3
в зависимост от температурата

13

Зависимостите, представени на Фиг.13, съответстват на изменението
на привидната плътност. Проби с по-ниска плътност притежават по-ниска
механична якост. За образци от състав с 2,5 mass% CaCO3 якостта на натиск
намалява постепенно от 4,2 до 3,1 МРа в температурният интервал 750-850ºС,
като порестостта се увеличава от 76-85%. Минималната якост на натиск от
2,1 МРа се постига при 900°C.
Образците от състав с 5 mass% CaCO3 при 750ºC, притежават
максимална якост от 3,56 MPa. С повишаване на температурата до 800ºC,
якостта на натиск намалява с около 50%, достигайки стойност 1,92 МРа. При
температура 850ºC, с намаляване на привидната плътност (0,38g/cm³),
намалява и якостта на натиск, достигайки най-ниска стойност от 1,85 МРа,
при порестост 89%. При 900°С и за двата състава се наблюдава увеличаване
на привидната плътност и якостта на натиск. Това е свързано със структура
на образците, по-конкретно с коалесценция на порите, като структурата им
става по-груба.
3.2.3. Микроскопски изследвания на порестите материали с
добавка CaCO3
На Фиг.14 е показано изменението на микроструктурата за образци
съдържащи 2,5 mass% CaCO3, термобработени в температурния интервал
750-850°C. С повишаване на температурата на термообработка, порестата
структура се променя значително по отношение на размера и формата на
порите.

а)
б)
в)
Фиг.14. Изменение на микроструктурата на образци от състав
с 2,5 mass% CaCO3 в зависимост от температурата:
а) 750°C, б) 800°C, в)850°C
При температури 750-800°C се наблюдават малки затворени пори.
Структурата е плътна и нехомогенна (Фиг.14а, 14б). Образците притежават
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стойности на привидна плътност (0,54g/cm³) и якост на натиск (3,9 МРа). При
температура 850°C е постигната най-хомогенна структура. Порите са със
сферична форма и все още не са свързани помежду си (Фиг.14в). Въпреки
това размерът на порите нараства, поради повишеното налягане на газа и
ниския вискозитет на съклото. Начало на срастване на отделните пори се
наблюдава при 900ºC. Структурата е нехомогенна, с големи пори,
заобиколени от клетъчни стени (Фиг.15а). При високите температури
вискозитетът на стопилката намалява и налягането на газа в порите се
увеличава. Следователно, размерът на порите се увеличава с повишаване на
температурата.

а)
б)
Фиг.15 Микроструктура на образци от състав
с 2,5mass% CaCO3 при температури:
а) 900ºC, б) 950ºC
На Фиг.15б е показано срастване на порите (коалесценция),
изразяващо се в образуване на големи взаимосвързани пори (кръговете
изобразяват срастване на порите) при 950ºC. Термообработката при повисоки температури (900-950°C) води до намаляване броя на порите и
удебеляване на клетъчните стени (Фиг.15). Това е съпроводено с увеличаване
на стойностите на привидна плътност (0,55g/cm3) и якостта на натиск (2,67
МРа).
На Фиг.16 е представено изменението на структурата на образци от
състав с 5 mass% CaCO3 с повишаване на температурата. Кръгът на снимка на
Фиг.16в представя сливането на две пори.
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а)
б)
в)
Фиг.16. Изменение на микроструктурата на образци от състав с
5 mass%CaCO3 в зависимост от температурата:
а) 750°C, б) 800°C, в)850°C
Сравнявайки Фиг.14 и Фиг.16 се наблюдава, че структурата на
образци с 2,5 mass% CaCO3 е по-хомогенна, а при високите температури 900
и 950°С в клетъчните стени не се наблюдават дефекти, обусловени от
наличието на микропорестост, която би довела до понижаване механичната
якост на образеца (Фиг.17).

Фиг.17. Микрофография на клетъчна стена на
образец от състав 2,5 mass% CaCO3
Докато при 5 mass% CaCO3 още при 800-850ºC се формира
разнородна микропорестост концентрирана вътре и върху повърхността на
клетъчните стени (Фиг.16б и Фиг.16в). Това обяснява защо якостта на натиск
за образци с 2,5 mass% CaCO3 е по-висока от тази на образци с 5 mass%
CaCO3.
Получените резултати за свойствата на образците от трите състава
показват, че температура 850°C е оптимална за синтез на порест материал
при използване на добавка калциев карбонат. На Фиг.18 е сравнена
структурата на съставите с различно количество добавка при 850°C. Въпреки,
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че порестостта на образец с 1 mass% CaCO3 и образец с 2,5 mass% CaCO3 е
почти една и съща (съответно 81% и 85%), по-малките размери на порите и
тяхното хомогенно разпределение при първия образец води до почти два
пъти по-висока якост на натиск (4,6 МРа) от тази за състав с 2,5 mass%
CaCO3 (2,1 МРа).

а)
б)
в)
Фиг.18. Изменение на микроструктурата при 850°C
при различно количество на добавка CaCO3:
а) 1 mass%, б) 2,5 mass%, в) 5 mass%
Образците от състав с 5 mass% CaCO3, се отличават със значително
по-неравномерна пореста структура. Налице са големи пори и локални
спечени участъци. Порестостта е 89%, а якостта на натиск – 1,85 МРа. Това
според нас се дължи на факта, че става сливане на порите, формират се
множество пори върху клетъчите стени, влошаващи механичната якост на
материала.
Снимката на Фиг.19 илюстрира микроструктурата на образци от
състав с 5 mass% CaCO3 и съдържание на 10 mass% пепел от ТЕЦ при
температура 850°C.

Фиг.19 Микроструктура на образец от състав с
10 mass% пепел от ТЕЦ
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Получената микроструктура (Фиг.19), сравнена с тази на образци без
пепел (Фиг.18в), е по-равномерна, почти не се наблюдават пори върху
клетъчни стени и максимален размер на порите до 2mm. Плътността на
синтезирания материал е 0,42g/cm3, като измерената якост е значително поголяма (6,2 МРа). Този резултат показва, че въвеждането на пепел подобрява
структурата на порестия материал, спомага за равномерното разпределение
на порите и запазва високата порестост на образеца (82%). С увеличаване на
количеството въведена пепел (20 mass%), привидната плътност нараства до
0,56g/cm3, а измерената якост на натиск е 7,1 МРа. Изчислената порестост
намалява до 74%.

3.3. Охарактеризиране на порести материали с добавка Na2SiO3
На Фиг.20 са показани синтезираните порести материали от състави
с водно стъкло. Наблюдава се равномерна порестост.

Фиг.20. Порести материали с добавка водно стъкло
3.3.1.Определяне на фазовия състав на порестите материали
Синтезираните порести материали с добавка натриев силикат са
аморфни материали. Рефлекси на кристални фази не се регистрират. Всички
образци от състав 5 (10 mass% Na2SiO3 и 1 mass% NaF) са порести
стъклокристални материали. Беше установено, че аморфната част е 27,4%, а
кристалните фази кристобалит и девитрит са 82,6%. При образци с 45 mass%
окалина (състав 6) се установи, че аморфната част е 25,4%. На
дифрактограмата се регистрират кристалните фази девитрит и хематит
(74,6%).
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3.3.2. Физикохимични характеристики на порестите материали
Увеличаването на количеството на добавката водно стъкло води до
намаляване на привидната плътност и до увеличаване на общата порестост на
образците, както е показано на Фиг.21 и Фиг.22.

Фиг.21. Изменение на привидната плътност в зависимост
от количеството водно стъкло

Порестост, %

Резултатите показват, че при образци с 5 mass% Na2SiO3 общата
порестост е 87%, а привидната плътност е 0,32g/cm3. При 10 mass% Na2SiO3 се
наблюдава леко намаляване на ρпр.(0,30g/cm3), а порестостта е 88%.

93
92
91
90
89
88
87
86
0

5
10
15
20
Съдържание на Na2SiO3, mass%
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Фиг. 22. Изменение на порестостта в зависимост
от количеството водно стъкло
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Най-висока порестост от 92% е получена при образци от състав с 20
mass% водно стъкло. При тях плътността е 0,21g/cm3.
3.3.3. Микроскопски изследвания на порести материали с
добавка Na2SiO3
На Фиг.23 е представено изменението на порестата структура на
образци с добавка водно стъкло (състави от 1-4) при температура 700°C.
Образци с 5 mass% водно стъкло имат плътна и сравнително хомогенна
структура. Изчислената порестост е 87%. При образци с 10 mass% водно
стъкло привидната плътност е 0,32g/cm3, а порестостта е 87%. Те притежават
най-хомогенна структура с еднакви по-размер пори. Не се наблюдава
удебеляване на клетъчните стени.

а)

б)

в)
г)
Фиг.23. Морфология на образци с различно количество Na2SiO3:
а) 5 mass%, б) 10 mass%, в)15 mass%, г)20mass%
С увеличаване на количеството натриев силикат до 15 mass%
структурата изглежда плътна, поради удебеляване на клетъчните стени.
Порите се различават по размер и са нехомогенно разпределени. Формирали
са се и малки пори върху клетъчните стени. Въпреки, че най-висока
порестост от 92% е за състав с 20 mass% Na2SiO3 , структурата е нехомогенна.
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От получените резултати се установи, че образците с добавка NaF (състав 5)
имат по-висока порестост (93,7%) респективно по-ниска привидна плътност
(0,28g/cm³) от тези, които са само с водно стъкло. По-високата порестост при
състава с NaF е в следствие на единични пори образувани от излитането на
флуора, и както в последствие микроскопски се доказа, се образуват
раковини.
Сравнявайки стойностите на характеристичните параметри и
структурите от електронно-микроскопските снимки на образци от състав 2 и
състав 5(с NaF), се вижда, че състав 2, който е с по-голяма привидна
плътност (0,30g/m3) има по-малка порестост (88%).

а)
б)
Фиг.24. Микрофотографии на образци:
а) с водно стъкло, б) с NaF и водно стъкло
Образец, с използване на водно стъкло и NaF, има привидна
плътност 0,28g/cm3 и порестост 93,7%. Структурата е неравномерна, с
различни по форма и големина пори (Фиг.24б).
На Фиг.25 е представена микрофотография на образец от състав с
водно стъкло и окалина.

Фиг.25. СЕМ на образец от състав 6
(водно стъкло и окалина)
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При тези образци стойността на привидната плътност е 0,40g/cm³, а
формираната порестост е 86%. Порите са неравномерни, различни по форма
и размери.
Етапите на порозиране са проследени чрез Hot-stage microscope. На
Фиг.26, Фиг.27 и Фиг.28. е показано влиянието на водното стъкло върху
процеса на порозиране на структурата до температура 1000°C.

Фиг.26
Контур на проба
при 400оС

Фиг.27
Контур на проба
при 600оС

Фиг.28
Контур на проба
при 800оС

Установено, е че процесът на образуване на порестата структура при
образци от състави с използване на водно стъкло протича в два етапа.
Първият етап, при температура 600-750°C, се характеризира с увеличение
обема на образеца и появата на финопореста структура. След 760°C (втори
етап) обема на образеца не се променя до достигане на 795°C. При тази
температура, изменението на контура на пробата указва възникване на
структура с големи пори. Свиването на образеца при температура 880°C е
обусловена с топенето на водното стъкло.
4.Формиране на пореста структура
4.1.Определяне на параметрите на процеса порозиране
За да се управлява процеса на порообразуване на материалите e
необходимо да се намерят оценъчни параметри, с помощта на които може да
се определи влиянието на различни фактори върху процеса. Такива
параметри могат да бъдат изведени въз основа на закона за постоянство на
фазовия състав на дисперсна система, споредкойто в даден момент от време,
независимо от вида структура и технологичния стадий на процеса, сумата от
обемните концентрации на твърдата (Ктв), течната(Т) и газообразната (Г)
фази на системата е постоянна величина и е равна на единица. В математичен
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вид за трифазова система законът може да се представи със следното
уравнение:

KТВ1  KT 1  K Г1  KТВ 2  KT 2  K Г 2  KТВn  KTn  KГn  1

(1)

Ктв и Кг – обемната концентрация на твърда и газообразна фаза в
системата на съответния технологичен стадий. Ктв може да се изрази и с
плътността.

K

ТВ



M
И
(2)

Където, ρм и ρи са съответно привидната и истинската плътност на
образците (kg/m3). Газовата фаза Кг се изразява с :

K Г  П  1   KТВ  KТ 

(3)

П – порестост, %
За изчисляване на твърдата фаза в начално състояние Ктв1
използваме обема на образеца и неговата маса, а за Ктв2 плътността на
образеца след изпичане.
Въз основа на получените данни за изследваните състави в начално
и в крайно състояние по уравнение (4) изчисляваме параметъра n,
характеризиращ интензивността на процесите на преструктуриране в
динамичните системи. Оценъчният параметър n дава възможност за
количествена оценка на процесите, динамиката на преструктуриране и
интензивността на вътрешни или външни енергийни въздействия. Определя
се от съотношението:
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KТВ 2
K ТВ1
n
1  K ТВ 2
1  KТВ1

(4)

При стационарните структури, в които не протичат изменения, n= 1.
Динамичните структури и системи, при които измененията се съпровождат с
намаляване на обема на системата (спичане) се характеризират с n>1, а при
увеличавяне на обема (порообразуване) n<1.
На Фиг.29 графично са показани стойностите за n с използване на
SiC и водно стъкло като порообразуващи добавки.

Фиг.29. Изменение на n в зависимост
от порообразуващата добавка
От зависимостите на Фиг.29 се вижда, че и при двата вида
порообразувател, количеството им оказва влияние върху стойностите на
параметъра n. С увеличаване на концентрацията на добавката обемната
концентрация на твърдата фаза намалява, а обема на газовата фаза се
увеличава. Колкото по-малка е стойността на n, толкова по-интензивно
протичат процесите на поризация. Най-ниски са при добавяне на 15 и 20%
добавка, като достигат n=0,17-0,12. За състави с добавка SiC (5-20mass%),
изменението на Ктв2, съпроводено с увеличаване на порестостта, корелира с
промяната на n от 0,21 до 0,09. Получените данни потвърждават
предположението,че с увеличаването на количеството порообразуваща
добавка се достига максимално поресто състояние.

24

Ако нормираме изменението на параметъра n в интервала 0 – 1, то
при порообразуване степента на преструктуриране на материала (αn) може да
се определи по формулата:

n 

1/ ni  1
 1 n
1/ ni

(5)

1-ni – раздуване на материала по време на процеса или в края на
топлинното въздействие върху дисперсната система.

Фиг.30. Изменение на αn взависимост
от количеството добавка
На Фиг.30 е представена степента на преструктуриране на пробните
образци. От графичната зависимост следва, че колкото е по–голям
параметърът αn, характеризиращ прехода на системата от начално състояние
в крайно, толкова по-интензивно протичат процесите на поризация на
дадената система и преструктурирането на материала. Въвеждането на поголямо количество
порообразуваща добавка води до по-голямо
преструктуриране, вследствие на по-интензивния процес, и съответно до повисока порестост на образците. При образци с 15 mass% и 20 mass% добавка
αn е 0,84-0,91. Това обаче не са оптималните стойности на параметъра, тъй
като в интервала αn > 0,75-0,80 се наблюдават отклонения. Това свидетелства
за смяна на механизма на поризация, вследствие формирането на пори с

25

големи размери и наличие на коалесценция в резултат на понижения
вискозитет на стъклото.
4.2. Влияние на вида порообразувател върху структурата
Оценка на влиянието на вида и количеството порообразуващи
добавки върху структурата и свойствата на порестите материали се
осъществява с помощта на коефициента на раздуване (Кр) и коефициента на
порозиране (Кп). Коефициентът на раздуване е параметър показващ с колко
пъти се е увеличил обема на образеца след термообработката, а
коефициентът на порозиране, с колко пъти е намалена плътността на
образеца след термичната обработка за сметка на реакциите на
порообразуване. Изчисляват се по следните формули:

KP 

VK
VН

(6)

Vk - крайния обем на образеца след термообработка, cm3
Vн - началния обем на образеца преди термообработка, cm3

KП 

dН
dK

(7)

dн - плътност на образеца преди термообработка, g/cm3
dk - плътност на образеца след термообработка, g/cm3
Данните от изчисленията по формули (6) и (7) са представени
графично на Фиг.31 и Фиг.32.
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Фиг.31. Коефициент на раздуване в зависимост
от количеството добавка
От Фиг.31 и Фиг.32 се вижда, че по-добрият вид порообразувател е
SiC, с използването на който се получават образци с коефициент на
раздуване и коефициент на порозиране от 3 до 7. При състави с водно стъкло
тези коефициенти са от 3 до 5.

Фиг.32.Коефициентна порозиране в зависимост
от количеството добавка
С използване на добавката SiC формираната структура е в следствие
на неговото окисление. По време на термична обработка SiC причинява
порозиране на стъклото от образуването на газови мехурчета, поради реакция
на окисление.
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С използване на добавката водно стъкло, механизмът на процеса е
различен и получената пореста структура е в следствие от дехидратацията на
водното стъкло.

Фиг.33. Зависимост температура – раздуване на образци:
- състави с Na2SiO3,
–състави с SiC
От зависимостите на Фиг.33 се вижда, че процесът на
порообразуване за състави със силициев карбид протича с първоначално
висока скорост, минава през максимум при 900°C и последващо затихване. В
резултат се формира хомогенна порестост, без уплътнени части или
раковини. Действието на водното стъкло, вследствие на което се получава
по-висока обща порестост, протича по-интензивно, характеризиращо се с
максимум при 680°C. Това се дължи на отделянето на химически свързаната
вода при 600°C, което спомага за порозирането, както и на реакциите между
стъклото и водното стъкло.
5. Получаване на откритопорести порести материали по метода
на репликиране
5.1. Изходни суровини
За синтез на порести неорганични материали по метода на
репликиране са използвани следните изходни суровини:
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-

Силициев карбид – SiC, тъмно сив China, съдържание на β-SiC 95%, чистота 99,0%, плътност 3200 kg/m3, дисперсност 40 μm;
Каолин – Al2O3.2SiO2.2H2O, марка – BO extra, KAOLIN-Bulgaria,
ЗН-11,90%;
Бентонит – Al2(Si4O10)(OH)2.nH2O, Bentonit-Кърджали, ЗН15,17%
Гума арабика –жълта, прозрачна, втвърдена смола от плодни
дръвчета.
Полиуретанова подложка - Ретикулярен полиуретан тип "Buplen
S", (Italy). Сечението на влакната изграждащи мрежестата
структура на полиуретана е «Х» - образно. Използва се подложка
със следните размери и порестост : 50х50х22 – 10 ppi (пори на
инч), тегло на подложката 2,89g.

5.2. Получаване и изследване на образци с огнеупорен компонент SiC
За получаване на тиксотропния керамичен шликер, огнеупорния
компонент и глинестия шликер се смесват в съотношения 60:40 до 80:20%. в
хомогенизатор с ножов пропелер. Постепенно се прибавя и необходимото
количество гума-арабика. Смесването и хомогенизирането се извършва в
продължение на 8-12 h. Съставите на разработените изходни шликери са
представени в Табл.1.
Таблица 1
Състави на изходните шликери
Състави

Състав А
(ВОк):(Гм)
60:40

Състав B
(ВОк):(Гм)
70:30

Състав C
(ВОк):(Гм)
80:20

36
18
6
20
20

42
13,5
4,5
20
20

48
9
3
20
20

Суровини
SiC40мm
Каолин
Бентонит
Гума арабика
Вода

Ретикулярните полиуретанови подложки с размери 50х50х22mm се
импрегнират с тиксотропнен керамичен шликер във вана. Всяка обмазана
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полиуретанова подложка се компресира, за да се осигури запълване на
празнините на субстрата и отделяне на излишния шликер, така че шликер да
остане само по оформящите мрежата нишки. Разстояние между валците
осигурява компресия на образците от 75% от първоначалната им дебелина.
Получените равномерно импрегнирани образци се сушат за отделяне на
влагата и се нагряват за премахване на органичните компоненти, след което
следва високотемпературно изпичане на керамичния скелет.
5.3. Разработване на температурно временни режими на сушене и
изпичане на образците по метода на репликиране
Режимът на свободно сушене на образците е с продължителност от
24 h, което предотвратява свиване, напукване или деформация. Изпичането е
проведено в камерна суперканталова пещ „Naber“ с програмен регулатор за
контролируемо водене на процеса. На Фиг.34 е показан температурновременния режим.

Фиг.34. Температурно-временен режим на изпичане

От стайна температура до 90°С температурата се повишава със
скорост 1°C/min с изотермична задръжка от 3 h. От 90 до 200°С
температурата се повишава с 1°C/min, а изотермичната задръжка също е 3 h.
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В температурния интервал 150-250°С, поради високия КЛТР на полиуретана,
е възможно напукване и разрушаване на образците поради това, че все още
не е изграден керамичният каркас. Това налага прецизно водене на процеса с
посочената скорост.
Полиуретанът започва да се топи при 255°С, отделят се летливи и
течни продукти, като този процес завършва с пълното му изгаряне при 600°С.
Във връзка с това скоростта на повишаване на температурата от 200 до 600°С
отново е 1°C/min, като се прави изотермична задръжка при 600°С – 2,5 h.
От 600 до 1000-1100°С, когато полиуретанът е напълно изгорял,
започва синтезът на керамичния скелет и повишаването на температурата е с
2,5°C/min. Висока скорост на нагряване използваме в етапа на високата
температура, за да ускоримпроцесана спичане. При крайната температура на
термообработка, изотермичната задръжка е с продължителност 2,5 h.
Скоростта на повишаване на температурата от 1100 до 1350-1400°С се
извършва със скорост 5°C/min. Охлаждането на пещта е свободно в
продължение на 8-10 h.
5.4. Охарактеризиране на порести керамични материали по
метода на репликиране
На Фиг.35 са показани снимки на изходната подложка от полиуретан
(а) и на изпечена пенокерамика (б).

а)
б)
Фиг.35. Снимка на полимерен шаблон (а) и пенокерамика (б
Вижда се, че пенокерамиката има структура, напълно аналогична на
първичния полиуретанов субстрат.
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5.4.1.Реологично поведение на керамичния шликер
Основният фактор, влияещ върху вискозитета на тиксотропния
керамичен шликер, е съотношението между огнеупорния компонент и
глинестия шликер. С увеличаване на количеството огнеупорния компонент се
увеличава и вискозитета на керамичния шликер. На Фиг.36 е представена
зависимостта на количеството шликер отложен върху полимерните нишки, в
зависимост от количеството на високоогнеупорния компонент.

Фиг.36. Зависимост на количеството шликер в полимера
от количеството огнеупорен компонент
Количеството на отложения керамичен шликер върху полимера се
увеличава с увеличаване съдържанието на огнеупорния компонет, което води
до нарастване на вискозитета. Теглото на инфилтрата е важна
експериментална променлива и определя порестостта, проницаемостта и
якостта на синтезираната керамиката. Тя зависи от начина на импрегниране
на подложката, от вискозитета на керамичния шликер и от броя на
преминаванията през уреда за компресиране.
Формирането на керамично покритие върху полиуретановата
подложка е силно зависимо от вискозитета. Увеличаването на вискозитета
спомага за увеличаване на количеството шликер в полимера, но твърде
високият вискозитет нарушава получаването на еднородна керамика, защото
прави трудно навлизането на шликера във вътрешността на подложката.
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Когато вискозитетът на шликера е нисък, той трудно ще се задържи върху
повърхността на полимера и ще се утаи в долната част на полимерния
субстрат.
На Фиг.37 са представени снимки на импрегнирани образци с
различно количество огнеупорен компонент (SiC).

а)
б)
Фиг.37. Макроструктура на импрегнирани образци
с различно количество огнеупорен компонент (SiC):
а)60mass%, б)70mass%, в)80mass%

в)

На Фиг.37в се наблюдават множество запълнени клетки и формиране
на дебел слой. Това показва, че при съдържание на огнеупорен компонент
80mass%, шликерът може да се импрегнира равномерно върху полимерните
субстрати, но се формира дебел слой върху клетъчните мостчета поради
високия вискозитет. Фиг.37б показва само няколко запълнени клетки в
долната част на полимера (70 mass%). С намаляване на SiC в керамичния
шликер до 60 mass%, керамичния слой е много тънък и неравномерен. Не се
наблюдават запълнени клетки (Фиг.37а).
Най-честите недостатъци при получаване на открито порести
материали са надлъжните пукнатини на междуклетъчните прегради. Те се
срещат при острите ръбове на триъгълните междуклетъчни прегради на
полимерния субстрат. Често една или две от трите стени на междуклетъчната
преграда са напълно разрушени. Снимка на спечен образец на Фиг.38 показва
това образуване на пукнатини.
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Фиг.38. Снимка на образец от състав със SiC
Първоначално изглежда, че тези пукнатини са формирани по време
на пиролизата на полимера, когато полиуретана деструктира и се разлага,
като отделените газове излизат през покривния слой. Поради факта, че
формираните наляганията на газа по време на пиролизата, са много малки, в
следствие от прецизното водене на процеса, се установи, че са много пониски от необходимото за да образуват пукнатини в покривния слой, а
пропукването става преди пиролизата.
Полиуретановият субстрат е хидрофобен и не поглъща вода по време
на нанасянето на покритието и не се свива по време на сушенето. Външната
част на покритието се свива, но се ограничава от все още неизсушения
вътрешен участък на слоя, като се повишава нивото на напреженията. Този
ефект е намален до минимум с внимателно, бавно сушене на образците.
На Фиг.39 е показана снимка от СЕМ на изсушена проба сравнена
със снимка на образец след завършване на пиролизата (преди спичане).

а)

б)
Фиг.39. СEM на тройни връзки:
а) изсушен образец, б) образец след пиролизата
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Вижда се, че при сушенето напукване не се е получило. Друга
възможност е пукнатините да се пораждат вследствие разликите на
термичното разширение на полимера и керамичното покритие при ниски
температури. Тъй като полимерът има по-голямо термично разширение от
керамичното покритие, това може да предизвика образуването на пукнатини
при температури по-ниски от температурния интервал на пиролиза.
Образците бяха проверени за пукнатини при температура между стайната и
220°С. Образец, нагрят до 220°C, е изследван със СЕМ и структурата е
сравнена с тази на суров образец. Не се откриха пукнатини в нагрятата проба
и разлики между образците. Снимка от СЕМ на образец, нагрят до 220°C, е
представена на Фиг.40.

Фиг.40. СЕМ на клетъчно мостче на
образец нагрят до 220°C
След нагряване до около 250°C, малко над температурата на топене
на полимера, образците показаха значително напукване на междуклетъчните
мостчета (тройни връзки). На Фиг.41 е показано разрушеното покритие на
междуклетъчните мостчета.

Фиг.41. Нарушено покритие на клетъчното мостче на
образец нагрят до 250°C
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В образците, нагрети до 250°C, малко над точката на топене на
полиуретана, някои от междуклетъчните прегради са с пукнатини. При подебело покритие,то остава непроменено, докато при по-тънкото покритие
има тенденция към образуване на пукнатини в него. Следователно
образуването на пукнатини започва около и малко под температурата на
топене на полиуретана. Напукването може да се дължи на по-голямото
увеличаване на обема, което е очаквано при започване на процеса на топене
на полимера. Решение на този проблем е да се направи по-дебело керамично
покритие чрез нанасяне на втори керамичен слой.
За решаване на този проблем ние приложихме следната техника:след
сушене на въздух в продължение на 5-6 h извършваме допълнително
нанасяне на разреден тиксотропен шликер чрез разпръскване с въздушен
пистолет. Импрегнираните образци все още притежават известна еластичност
и се предотвратява напукване при нанасянето на по-разреден шликер.
Постига се равномерно удебеляване на междуклетъчните прегради и не се
запълват с шликер отворите на полиуретановата подложка.
5.4.2. Изследване влиянието на вискозитета на керамичния
шликер за нанасяне на втори слой върху структурата на образци с
огнеупорен компонент SiC
Когато вискозитетът на керамичния шликер е около 10-12 по Енглер
той притежава ясно флокулиращо поведение, което допринася за доброто
нанасяне на керамичното покритие върху „гъбата“. С намаляване на
вискозитета на 4-6 по Енглер, шликерът притежава Нютоново поведение. Той
е много подвижен за да покрие равномерно шаблона, малко вискозен е и се
наблюдава частично разтваряне на първия слой, което води до отслабване
структурата на заготовката. С увеличаване на вискозитета на шликера,
полиуретанът трудно се импрегнира и това води до голям брой запълнени
клетки.
На Фиг.42 е показано количеството на шликера в полиуретана в
зависимост от вискозитета му. Стойността 0 е без втори слой. Количеството
на шликера останало в "гъбата" се увеличава с увеличаване на вискозитета на
шликера. Количеството на останалия в полимера шликер с вискозитет 14 по
Енглер е близо два пъти повече от този с вискозитет 4.
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Фиг.42. Количеството на керамичния шликер отложен върху първия
керамичен слой в зависимост от вискозитета на шликера

Структурата на образци за състав със SiC с използване на различен
вискозитет на керамичния шликер е представена на Фиг.43.

а)

б)

в)
г)
Фиг.43. Структура на SiC керамика:
а) без нанасянена втори слой, б) шликер с вискозитет 6 по Енглер,
в) шликер с вискозитет 8 по Енглер, г) шликер с вискозитет 10 по Енглер
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На Фигура 43а е представена микроструктурата на SiC керамика без
нанасяне на втори керамичен слой. Наблюдават се големи недостатъци като
странични пукнатини върху клетъчните мостчета, които влошават
механичните свойства, както и места с много тънко покритие. Структурата
става стабилна след нанасяне на втори слой керамичен шликер. Много тънки
клетъчни стени съществуват и след нанасяне на шликер с вискозитет 6 по
Енглер (Фиг.43б). Когато вискозитетът е по-голям (10 по Енглер), въпреки че
слоят е по-равномерен, дебелината на клетъчните мостчета се увеличава, а
размерът на отворите намалява (Фиг.43г). Вижда се, че най-добра структура
притежават образците с нанесен втори слой с вискозитет по Енглер 8
(Фиг.43в).
Дефектите, възникващи върху клетъчните мостчета са показани на
Фиг.44.

а)

б)

в)
г)
Фиг.44. Микроструктура на клетъчните мостчета на SiC керамика
Микрофотографията представена на Фиг.44 разкрива няколко
класически дефекти: кухини вътре в клетъчните мостчета (Фиг.44а, 44в)
вследствие от пиролизата на полимера и пукнатини върху клетъчните
мостчета, поради разликата в термичното разширение на гъбата и
керамичния прах по време на първоначалния етап на нагряване с последваща
пиролиза на гъбата. Наблюдават се два вида пори върху клетъчните
мостчета-големи (Фиг.44б) и малки (Фиг.44г). Голяма част от малките пори с
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диаметър около 1µm се формират по време на термообработката. Големите
пори са в резултат на захванати въздушни мехурчета, адсорбирани върху
първичната повърхност. Броят им нараства след нанасяне на вторият слой.
По време на компресиране след първият слой, част от тези мехурчета се
отстраняват, затова количеството на порите е по-малко. При нанасянето на
втория керамичен слой, посредством пръскане с пистолет, мехурчетата в
шликера не могат да бъдат премахнати. Ето защо след повторно нанасяне
порестостта на клетъчните мостчета се увеличава, изразяващо се в грапавост.
Последната от технологична гледна точка, при филтруване на метални
стопилки, осигурява по-добро дегазиране на стопилката, вследствие
увеличеното съпротивление. Това подобрява съществено качеството на
отливките, като задържа онечистванията.
5.4.3. Влияние на температурата на термообработка върху
свойствата и структурата на образци с огнеупорен компонент SiC
В Табл.2 са представени свойствата на синтезираната SiC керамика
при температура на синтез 1200°С. Обемната плътност на образците, без
нанасяне на втори слой, е по-ниска от тази на образци с втори слой. Обемната
плътност се увеличава и с увеличаване на вискозитета на керамичния
шликер, използван за нанасяне на втори слой. След повторно нанасяне,
якостта на натиск на SiC керамика се увеличава значително.
Таблица 2
Свойства на SiC керамика
Вискозитет на шликера
за втори слой,
Енглер
0
6
8
10
12
14

Обемна плътност,
g/cm3

Якост на натиск,
МРа

0,21
0,37
0,41
0,44
0,49
0,65

0,32
0,78
0,80
0,88
1,20
1,59

Якостта на натиск на образците с шликер с вискозитет 6 по Енглер
(0,78 МРа) е около два пъти по-голяма от якостта на проби без повторно
нанасяне (0,32 МРа). Това се дължи на премахването на пукнатините върху

39

клетъчните мостчета. С увеличаване на вискозитета на шликера при
повторно нанасяне, обемната плътност на образците се увеличава от 0,37 до
0,65g/cm3. Размерът на кухините намалява, което води до увеличаване на
якостта. Якостта на натиск на SiC се увеличава от 0,78 МРа до 1,59 MPa с
увеличаване на вискозитета от 6 до 14 по Енглер.
На Фиг.45а и Фиг.45б са представени микрофотографии на образци
със SiC, спечени при 1200°С. Зърната SiC при 1200°C са несиметрични и се
придържат хлабаво, някои малки зърна запазват собствена форма около
големите SiC частици, което показва, че степента на изпичане е непълна при
1200°C.

а)
б)
Фиг.45. СЕМ микрофотографии на SiC образци :
a)1200°С[65х] б)1200°C[200х]
С увеличаването на температурата, малките частици постепенно
изчезват и големите зърна се уплътняват. Силно течнофазово спичане се
проявява при синтеза при 1400°С, както е показано на Фиг.46а и Фиг.46б.

а)
б)
Фиг.46. СЕМ микрофотографии на SiC образци :
a)1400°С[65х], б)1400°C[200х]
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Бентонитът в керамичния шликер играе важна роля за течнофазовото
спичане. Той започва да образува течна фаза между частиците SiC при
1100°С и тази течна фаза се увеличава при 1400°С. Уплътняване на
керамични прахове от SiC се постига чрез течнофазово спичане.
Благодарение на течнофазовото спичане не се наблюдава разрушаване или
голяма свиваемост при изпичане на керамиката. Обемната свиваемост за
състав със силициев карбид е в диапазона 1,14 до 1,32%. Това може да се
обясни с уплътняващото действие на бентонита.
5.4.4. Влияние на съдържанието на бентонит в тиксотропния
шликер върху физикохимичните и механични свойства на
синтезираните образци.
С цел изследване влиянието на бентонита върху физикохимичните и
механични свойства на синтезираните образци, количеството на бентонита в
шликера беше увеличавано постепенно. Резултатите са представени на
Фиг.47 и Фиг.48.

Фиг.47. Влияние на количеството бентонит върху обемната плътност
на SiC образци спечени при 1400°C
Бентонитът не променя значително обемната плътност на образците,
но много рязко увеличава тяхната якост на натиск.
От Фиг.48 се вижда, че с въвеждането на 8 mass% бентонит в
керамичния шликер се постига максимална якост 2,44 МРа. Бентонитът
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осигурява не само висока якост след спичане, но и якост на суровото изделие,
което е много важно по време на пиролизата на полиуретана.

Фиг.48. Влияние на количеството бентонит върху якостта на натиск
на SiC образци синтезирани при 1400°C.
Проследено е влиянието на температурата на изпичане върху якостта
на натиск на SiC образци с използване на 8 mass% бентонит (Фиг.49).
Установено е, че за да се повиши качеството на откритопорестата керамика в
посока обемна плътност и якост на натиск, е необходимо да се увеличи
съдържанието на бентонит на 8 mass% при съставянето на глинестия шликер.

Фиг.49. Влияние на температурата върху якостта на натиск
на SiС керамика
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Определена е термичната устойчивост на синтезираните открито
порести материали по стандарт БДС 6893 – 74 чрез броя на топлосмените
1300ºС – вода. Установено е, че образците издържат на резки температурни
промени 14 цикъла (без разрушаване, напукване или значително понижаване
на механичната им якост).
От получените експериментални данни на синтезираните открито
порести материали се установи, че те притежават по-добри работни
характеристики, в сравнение с тези произведени от различни фирми.
HOFMANN CERAMIC произвежда керамични филтри за стопен метал с
якост на натиск до 1,5 МРа, обемна плътност 0,43g/cm3 и термична
устойчивост до 6 цикъла.
ІІІ. ИЗВОДИ
Въз основа на проведените експерименти, изследвания и анализи,
могат да бъдат направени следните изводи, в зависимост от приложения
метод за синтез на порести материали:
1.Метод с въвеждане на порообразуваща добавка
1.1. Доказано е, че от състави с отпадъчно стъкло и добавки,
термообработени в интервал 700-950ºС се получават материали с порестост
от 80 до 92%.
1.2. Установена е взаимовръзка между дисперсността на стъкления прах
и добавката от SiC и е намерено, че при по-фина дисперсност на двете
съставки се постига хомогенна порестост и размер на порите 10-40µm.
Доказано е, че оптималното количество добавка е 10 mass% SiC, тъй като с
повишаването й до 20 mass% се нарушава хомогенността на структурата,
порите коалесцират и се формират единични канални пори с размер7001000µm.
1.3. Внасянето на 2,5 mass% СаСО3 към стъклопрах 63μm и
термообработка при 850ºC осигурява получаването на материал с порестост
85% и якост на натиск 3,1 MРa. Въвеждането на пепел от ТЕЦ в количество
10 и 20 mass% подтиска интензивния процес на порообразуване при по-висок
процент на добавката от СаСО3, поради повишаване вискозитета на
системата и води до заякчаване на структурата й.
1.4. Използването на водно стъкло в количество 20 mass% към
стъклопрах до 63μm и термообработка при 700ºС води до формиране на
хомогенна структура и висока порестост - 92%, в следствие по-доброто
хомогенизиране на течната добавка с основния компонент.
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1.5. Технически параметри на синтезираните продукти, а именно: якост
на натиск до 7,1 МРа, топлопроводност 0,03-0,05W/mK, обща порестост до
92% и закрита порестост 86%, показват, че те могат да намерят приложение
като топлоизолационни елементи до 700ºC при различни конструкции.
2.Метод на репликиране
2.1. Разработен е глинест тиксотропен шликер с огнеупорен компонент
SiC, с който е импрегнирана полиуретанова подложка и след термообработка
по специален режим до 1200ºС, е получен открито порест материал с
предварително зададена структура.
2.2. Установено е, че за равномерно импрегниране на полимерните
субстрати, съдържанието на огнеупорен компонент в шликера трябва да бъде
70 mass%, като обемната плътност на образците достига 0,42g/cm3.
2.3. Осигуряване на 75% компресия на образци с дебелина 22mm
(отцеждане на излишния шликер) се постига чрез трикратно преминаване
през ролките на уреда. Установено е, че с цел заякчаване на структурата,
прилагането на повторно нанасяне на керамичен шликер с вискозитет по
Енглер 8, може да се осъществи чрез разпръскване с въздушен пистолет с
налягане 4 – 6 атм.
2.4. Доказано е, че съдържание на 8 mass% бентонит в керамичния
шликер за нанасяне на втори слой, се явява оптимално за достигане на найвисока якост- 2,44 МРа. Синтезираните открито порести материали имат
висока термична устойчивост и издържат без видими промени 14 цикъла на
топлосмени.
2.5. По технически параметри, получените открито порести материали
са съпоставими с подобни продукти на чужди фирми и с успех могат да
намерят приложение при филтриране на стопилки от цветни метали (бронз и
алуминий).
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
1.

2.

Установена е взаимовръзката дисперсност на стъклото – дисперсност
на добавката, при формиране структурата на синтезирани
материали, в системата стъкло-прах – SiC.
Проведените изследвания с използване на пепел и окалина доказват
инхибиращия ефект и възможност за контрол на порестостта и
структурата на материалите.
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3.

Разработена е технология за създаване на допълнителен керамичен
слой,повишаващ якостта на структурата на материали по метода на
репликиране,чрез разпръскване на керамичен шликер с визкозитет 8
по Енглер,с въздушен пистолет при налягане 4 – 6 атм.
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