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Изследване влиянието на добавки при формиране на пореста 

структура и физико-механични свойства на стъклокерамика 
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 Study of the influence of additives on the structure forming and physico-mechanical  

properties of glass-ceramic:. Using a bottle-glass waste, SiC and foam-gel a porpoise materials are 

obtained. The influence of the additives concentration on the poroising structure and physico-mechanical 

properties are studied. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

    Високите темпове на развитие на строителната промишленост налага 

непрекъснато разработване и внедряване на нови материали за звукоизолация и 

намаляване разходите на топлинна енергия. За създаването им се използват както 

природни суровини и технически продукти, така също и отпадни продукти от бита и 

промишлеността. 

    Настоящата работа има за цел изследване влиянието на различни видове 

добавки върху формиране структурата на порест материал, чрез използване на 

отпадъчно стъкло от бита. 

 

       ИЗЛОЖЕНИЕ 

       Суровини и техника на експеримента  

      За синтез на порест материал от отпадъчно  стъкло са използвани следните ме-

тоди:метод на дисоциираща  добавка и  разпенване чрез гелеобразен пенител[1-3]. 

        Като  добавка е избран SiC, който  е изключително ефективен порообразувател, 

даващ възможност за точен контрол и разнообразие на микроструктурата на 

пеностъклото[4]. Гелеобразният пенител е технически продукт, разработен 

специално за целта и представлява смес от натриево водно стъкло, глицерин и вода 

в различни съотношения и означен като състав А и състав В. Изходната суровина е 

отпадъчно бутилково стъкло със химичен състав както следва, mass.% : SiO2 – 

72,10; Al2O3 – 2,00; СаО – 9,50; MgO – 2,00; R2O – 13,55; Fe2O3 – 0,35; SO3 – 0,20; 

СоО – 0,30. 

        В случай на използване на оцветени бутилки (най-често с СоО и др. в 

количество до 0.5%)  е установено, че  оцветяването не оказва влияние върху 

технологичните параметри на стъклото[5]. 

        Отпадъчното бутилково стъкло се раздробява чрез термошок, след което се 

смила в продължение на 6 часа и се суши при 105ºС. Полученото стъкло има 

следния фракционен състав: фракция < 63μm - 66,0%; фракция > 63μm < 125μm - 

29,5%-; фракция > 125 μm < 250μm - 4,5%. 

        Добавката  SiC  е технически продукт с дисперсност 40 и 80µm.  

       Разработени са няколко състава, като количеството и дисперсността на 

въведените добавки са представени в Табл.1. Гелеобразният пенител съдържа 85% 

водно стъкло, 3% вода, 12%глицерин (състав А) и съответно 32%,36%,32% (състав 

В), проба 10, като количеството му   в двете проби 9 и 10 е еднакво – 7%.  

Суровините се хомогенизират и формуват  чрез хидравлично пресуване при 

налягане 50МРа. Като временна технологична свързка при образците със силициев 

карбид е използван 8%-ен воден разтвор на ПВА. Термообработката е проведена в 

огнеупорна матрица в суперканталова пещ "Naber LHT", Германия. Скоростта на 

покачване на температурата е 15°C/min., а изотермичната задръжка при 

максималната температура е 30min. На Фиг.1 е показана снимка на синтезираните 

образци. 
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                                                                                                                              Таблица 1 

                                                                                                 Състав на пробите ,mass.% 

   

                 

 

                                 Фиг.1.  Снимка на синтезираните образци 

 

Визуалната характеристика на получените продукти показва следното: 

порестите материали, получени с добавка SiC са със сив цвят, отличават се с 

равномерна порестост, която в зависимост от количеството и дисперсността на 

добавката е с различни по големина пори. Пробните образци, при които е 

използвана гелеобразна добавка – състав А са типични пеностъкла, прозрачни и с 

равномерна порестост, докато при състав В повишеното количество на 

компонентите води до неравномерна порестост  и образуване на раковини. 

 

   РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 Използваните температури на синтез са избрани в зависимост от резултатите 

от ДТА. Трансформационният интервал (Тf – Tg) е  800-950°C, след което стъклото 

преминава в стопилка. При добавка SiC,  избираме режим на термообработка 850
0

С 

 

състав 

Дисперсност 

на стъклото, 

µm 

SiC – 

40 µm 

SiC – 

80 µm 

 

Гелеобразен 

порообразувател 

1 < 63µm 5 - - 

2 < 63µm 10 - - 

3 >63<125 µm 10 - - 

4 >63<125 µm 20 - - 

5 < 63µm - 10 - 

6 < 63µm - 30 - 

7 >63<125 µm - 10 - 

8 >63<125 µm - 30 - 

9 >63<125 µm - - състав А – 7 

10 >63<125 µm - - състав В – 7 
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– пластично състояние, а за разпенване с гелеобразен пенител температурата е 

900
0

С – начало на топене на стъклото. 

 За установяване на фазовия състав е проведен РФА на синтезираните 

продукти. На дифрактограмата,  характеризираща пеноматериала с добавка SiC, се 

откриват характерни пикове на SiC с  d=2,51 А
0

/I=100%;  d=1,54 А
0

/I=50%, като това 

показва, че в случая имаме непълно дисоцииране на добавката,  поради избраната 

от нас температура 850
0

С – Tsoft(пластично състояние на стъклото).  Разлагането на 

SiC може да протече по следните схеми: 

SiC + 2О2 → SiО2 + СО2 

SiC +  1/2 О2 → SiО + СО 

И в двата случая дисоциацията започва над 600-650
0

С, а най бързо протича 

след 900-950
0

С[6].  

           При използване на гелеобразен пенител –състав А, на дифрактограмата 

отсъстват рефлекси на кристална фаза. 

На част от получените порести материали са определени привидна плътност, 

водонасищане, обща и закрита порестост. Получените резултати са представени в 

Табл.2.  

                                                                                                                    Таблица 2 

                                      Физикохимични характеристики на пробни образци 

 

състав 

Привидна 

плътност,ρпр., 

kg/m
3

 

Побщ., 

% 

Пзакр., 

% 

Водонасищане

2 400 

 

86,0 22,5 63,5 

3 390 

 

86,3 21,3 65,0 

5 320 

 

88,7 22,2 66,5 

6 324 

 

88,6 21,5 67,1 

7 341 

 

88,0 24,0 64,0 

8 304 

 

89,3 20,2 69,1 

                 9 180 

 

93,7 16,4 77,3 

 

Синтезираните продукти са с  добро качество и позволяват изработването на 

образци с точни геометрични размери. Установено е, че при използване на едно и 

също количество SiC40 към фина и по-едра фракция стъкло,при последната  се 

получава материал с по-ниска привидна плътност. При използване на добавка от 

SiC80 се получава още по-ниска привидна плътност и висока порестост. Частта на 

закритата порестост е сравнително ниска и достига до 24%, което предопределя 

евентуалното приложение на получените по тази технология материали за 

звукоизолация. Установено е, че използването на по-голямо количество SiC води до 

повишаване на общата порестост (89,0%). Най-добри резултати са постигнати с 

използване на гелеобразния пенител – състав –А (най-ниска привидна плътност -180 

kg/m
3

 и най-висока обща порестост – 94%). Това са качествени пеностъкла, с ниско 

обемно тегло и с видимо добри якостни характеристики, което се установи при 

механичната им обработка за провеждане на физикохимични изпитания. 

Получените резултати за привидна плътност и обща порестост много добре 

корелират с литературните данни за такива материали. От графичната зависимост 

на Фиг 2. се вижда, че при 10% SiC, постигнатата порестост е 85%, като   якостта на 

натиск  от 1,4МРа е оптимална за този вид продукти. 
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Фиг.2. Зависимост на общата порестост и якостта на натиск от количеството добавка 

 

 Проведени са изследвания със сканиращ микроскоп (Фиг.5 a-f) и в отразена 

светлина на микроскоп Dokuval – Pol ( Фиг.5  g-h). Снимките от  a до f са на образци с  

добавка SiC. При стъклопрах с дисперсност <63µm и добавка 10% SiC40 (а)се 

наблюдава равномерна порестост със сферични пори, като размерът им варира от 

50-150µm. С увеличаване едрината на стъклопраха (b) размерът на порите се движи 

в граници 150-250 µm. Тук порестостта е по-неравномерна, наблюдават се пори с 

издължена форма. При използване на  добавка SiC80, размерът на порите на 

получените образци нараства и е в граници 400-700µm (c). Увеличаването 

количеството на добавката на 30% (d) води до образуване на материал с пори в 

интервал 600-1000 µm с неправилна, издължена форма. 

                          

                                

                                          

Фиг.3. Микрофографии на порестите материали 

a) Стъкло под 63 μm + 10% SiC (40 μm); b) Стъкло  63-125 μm + 10% SiC (40 μm) 

c) Стъкло под 63 μm + 10% SiC (80 μm); d) Стъкло под 63 μm + 30% SiC (80 μm) 

e) Стъкло  63-125 μm + 10% SiC (80 μm); f) Стъкло  63-125 μm + 30% SiC (80 μm) 

g) Стъкло + гел-състав А; h) Стъкло + гел-състав B 



НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2011, том 50, серия 9.1 

 - 96 -

Снимките  на Фиг.5(e,f ) характеризират порестостта на пеноматериали при 

едра фракция на стъклопраха и различно количество добавка на SiC80. Получената 

по този метод порестост е клетъчен тип с частично затворени и свързани пори, което 

се потвърждава и от получените резултати за водонасищане. Наблюдават се 

единични, хомогенно разпределени зърна не разложен SiC. Фиг.3(g) е на пеностъкло 

с гелеобразен пенител състав – А, порестостта е равномерна, от  клетъчен тип с 

размер на порите 1-3mm. Фиг.3(h) е на образец от състав В. Пеноматериалът се 

характеризира с неравномерна порестост с размер  на порите 2-4mm и наличие на 

единични кухини, влошаващи якостните показатели. 

 

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         Получена е пореста стъклокерамика с оптимално съдържание  10 mass.% SiC и 

пеностъкло, с използване на гелеобразен пълнител – състав А, притежаващи 

свойства за приложение като топло- и звукоизолационни материали. С разработката 

се постига рециклиране на отпадъчно бутилково стъкло в потребителски продукт и 

се решава определен екологичен проблем свързан с оползотворяването на битови 

отпадъци. 
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