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Изолационни материали
Огнеупорни материали:
По състав:
Магнезитни, магнезито въглеродни.
Хроммагнезити.
Шамотни със съдържание на Al2O3: 38 - 40 %.
Шамотно графитови пробки.
Високоалумоокисни със съдържание на Al2O3: 45-85 %.
силициев карбид, силициево карбидни огнеупори.
Киселинно устойчиви
Динасови огнеупори
Корундови огнеупори.
По вид:

Набивна маса за индукционни пещи , за леярски кофи,
сводове на индукционни пещи

Пластичен материал за изграждане улеите на леярски
пещи

Обмазки за леярски кофи, Защитна обмазка с висока
огнеупорност

Бетони, Огнеупорни, изолационни с вградени огнеупорни
материали

Тухли и плочки, брашна
Високотемпературни изолации:
Изолации от керамични влакна:
Керамичната вата, хартия за индукционни пещи
Технически текстил -Тъкани от армидни влакна, въжета
Вермикулитни плоскости
Каменна минерална вата.

Високотемпературно (силикатно) пеностъкло

АПРОНЕКС ООД, Габрово
АРМЕКС ТРЕЙД ЕООД, София.
ГИТ ИНЖЕНЕРИНГ СД - МАВЕРИК ЕТ, Габ.
ИНДУКТЕХ, Габрово.
ИНЖЕНЕКС ООД, Пловдив.
КОМЕКС АД, Каспичан.
КАЛДЕРИС АВСТРИЯ - ОФИС СОФИЯ,.
КЕРАМОСИЛИКАТ ООД, Троян.
КОМЕТЕХ ООД, София.
МАРС БЪЛГАРИЯ ООД, София.
РУДМЕТАЛ АД, София.
РЕФРАКЕМ ЕООД, София
РЕМЕКО ООД, София
РИМПЕКС ООД, София / Лесново.
ТРУД АД, Русе.
ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Соф.
ТЕХКЕРАМИК-М ООД, Мездра.
ФРИЙКОМ-БГ ООД, София.
ШАМОТ АД, Елин Пелин.
ШАНДОР ООД, Пловдив.

I. Въведение и актуалност на проблема
В настоящия момент оползотворяването на стъклени отпадъци е много актуално. Представената работа се отнася
до създаване и изследване на уредби за производство на пеностъкло под форма на плочи и гранули с различни
размери.
Клетъчното стъкло e универсален материал, и е особено подходящ за изолиране на масивни инженерни съоръжения.
Съчетаването на особеностите и различните свойства на пеностъклото и най-вече техническите му характеристики,
позволяват широкото му приложение във вид на блокове, плочи и конструктивни елементи за топлинната изолация в
строителството, в корабостроенето, при машини, агрегати, и др., за звукова изолация, за филтри и др, а под форма на
гранули – за добавка за получаване на леки бетони.
Пеностъклото превъзхожда подобните известни топлоизолационни материали по отношение на редица
топлофизични и механични показатели: коефициента на топлопроводност, механична якост и влагопоглъщане в
комбинация.
Пеностъклото се явява изолатор с оптимален изолиращ ефект – няма свързващо вещество между частичките му, самото
стъкло не гние, не се разрушава от природни влияния, не гори, не дими, не се атакува от биологични вредители,
температурно стабилен – с ниско линейно разширение, и издържа в температурния диапазон от -200 до +600 оС,
корозионно и химически устойчиво, с достатъчна якост като строителен материал и др.
Пеностъкло може да се получава по различни начини.
1.Вкарване в състава на стъклената шихта на вещества, даващи обилно пенообразуване в процеса на получаване на
стъклото.
2.Насищане на течното стъкло с въздух или друг газ по различни методи.
3.Разпенване на размекнатото стъкло под вакуум.
4.Разпенване на финно смляно стъкло с пенообразуващо вещество на студено с последващо фиксиране на структурата
чрез спичане на частиците на стъклото.
5.Термична обработка на смес от финно прахообразно стъкло и газообразовател – така наречен порофор (прахообразен
метод).
Най-голямо практическо приложение намира само последния – прахообразен метод, наречен класически.
Праховият метод позволява най-лесно да се управляват параметрите на процеса за получаване на качествено
пеностъкло, затова се е наложил в световната практика.

Технически данни на изолационни материали,
цени и място на приложение
Плътност

Топлопроводност

Max темпер.
на
приложение

Якост на
натиск

Водопоглъщаемост

Цена в
България

 [kg/m3 ]

λ [kJ/mK ]

T [°C ]

 [MPa]

% [след 24h.]

EUR/m3

Пенодиатомит

350

0,07

800

6

40

90

Пещостроене

Керамоперлит

200

0,06

800

4

20

124

Пещостроене

Перлит с
циментова
свръзка

350

0,07

600

2,5

30

80

Строителство

Вермикулит

150

0,07

1100

5

3

68

Строителство
Пещостроене

Газобетон

300

0,08

400

4

55

48 – 54

Строителство

Вид материал

Място на
приложение

Минерална вата

150

0,04

450

-

100

70

Пещостроене
Строителство
Изолация на
тръбопроводи

Стъклена вата

170

0,035

450

-

100

30

Пещостроене
Изолация на
тръбопроводи

Пенополистирол

20 - 40

0,03 – 0,4

60

0,5 - 2

5

60 - 120

Битови хладилници,сандвич
панели в
строителството

Пенополиуретан

100 - 200

0,05 – 0,06

70

0,55 – 2,2

2,5

350 - 700

Изолация на
тръбопроводи

Керамични
влакна

100

0,01 – 0,02

До 1800

1,5

20 – 30

500 - 800

Високо-температ.
изолация на пещи

Пеностъкло

130 - 180

0,05 – 0,09

400 - 600

2,5

0

100 - 150
(300 -400)

Строителство
енергетика
корабостроене

Видове пеностъкло
Вид ПС- за битови нужди

Предназначение

Обща характеристика и
особености на материала

Асортимент на изделията

Топлоизолационно

Изолация на стени на
жилищни, обществени и
промишлени здания;
Топлинна изолация на
съоръжения за дълбок и
умерен студ;
Топлоизолация на горещи
обекти и тръбопроводи

Затворени пори, ниска
плътност, Нисък
коефициент на
топлопроводност, Т на
приложение –260 + 400 оС

Плоскости с размери до:
Ширина 200 – 500 мм
Дължина 200 – 1000 мм
Дебелина 80, 100, 120 мм
Сегменти за тръби с
различни размери
Късове с неопределена
форма с размери 10 – 100
мм

Акустично
(звукопоглъщащо)

Акустично благоустройство
на сгради

Непроходими пори, висок
коефициент на
звукопоглъщане.

Плоскости с различни
размери

Филтриращо

Филтрация на течности и
газове

Проходими пори с размери
до 100 микрона, водна,
киселинна и алкална
устойчивост с изключение
на флуоро-водородна
киселина

Плоскости с различни
размери

За Технически цели
(не алкално,
високосиликатно)

Топлинна и електрическа
изолация на прибори и
апарати –темперни пещи,
сушилни и др.

Повишена механическа
здравина,
радиопрозрачност, висока
термоустойчивост, Т на
приложение –не алкално
до 600 оС, силикатно-до
1200 оС.

Пластини с различни
размери, изделия със
сложна форма.

II. Технологии и съоръжения за производство на
пеностъкло

Технологии и съоръжения за производство на
пеностъкло

От направения обзор, литературна, патентна и фирмена справка и анализ се стига до идеята да се
произведе пеностъкло със същите изолационни и експлоатационни качества като това на международния
пазар, но с по-ниски цени чрез нови работоспособни, дълготрайни и ефективни технологии и съоръжения,
създадени у нас, максимално спестяващи енергията за получаването му и да се наложи приложението му.
За да се изпълни в максимална степен реализирането на тази идея, за разработени 2 проекта:

1. Проект на тема: “Изследване на технологичните процеси при изработване на
топлоизолационен материал - пеностъкло, получен в модел на разпенваща секция на нова
вертикална уредба за производство” по Договор с МОН № ДТК-02/72 от 17.12.2009
2. Проект по програма Конкурентноспособност ПРОЕКТ „ Създаване и изследване на нова
технология и хоризонтален модел за производство на композитни топлоизолационни
материали под форма на късове (едри гранули) пеностъкло от стъклени отпадъци” с
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO003-1.1.06-0094-C001/07.12.2012
г. с БЕНЕФИЦИЕНТ „ПРОМСТРОЙПРОЕКТ”ООД и ПАРТНЬОР ИМСТЦХ- БАН.
За постигането на идеята са направени следните стъпки:
1.Качествено изследване на изходната суровина – отпадно стъкло с последваща разработка на подходяща
технология за производство на ПС, отстраняваща някои от недостатъците на съществуващата Българска
технология във вертикални шахтови пещи;
2.Експериментални изследвания на топлинните процеси при създаване на лента от ПС във вертикална
уредба;
3.Експериментални изследвания на топлинните процеси при създаване на гранули от ПС във
хоризонтална уредба
4.Създаден е технологичен регламент за производството за различни видове ПС с доказване на цена и
производителност;
5.Следва организиране на производство за експериментално внедряване на получения материал от двете
уредби.

Постигната е Основна цел за подготовка на Опитен участък с 2 броя уредби за
производство на ПС и обслужващи работата им съоръжения, като от резултатите на 2-та проекта
са изведени изходните данни и за задания за работни проекти за 2-те уредби:за получаване на
лента ПС и гранули от ПС, целящи висока производителност и качество на повърхността без
допълнителна механична обработка за лентата и голяма производителност на гранулите.

III. Идеи за конструктивно решение на Модел на вертикална уредба
за производство на непрекъсната лента от пеностъкло

Създаване на ново техническо решение на вертикална уредба,
защитено с патент .
В отговор на пазарните търсения с тази разработка се цели да се избегнат недостатъците на първите
български прототипи на вертикални уредби, и най-вече на последното българско техническо
решение, разработено от проф. Велев и колектив, да се създадат качествени работоспособни
промишлени прототипи на уредби за производство на пеностъкло и изделия от него (вертикални
шахтови уредби), защитени с патенти. Основният стремеж е уредбите да се изработят, изследват и
заработят и да да предложат на пазара качествен материала от пеностъкло и изделията от него,
произведени от тези уредби.
Идеята за усъвършенстване на новта принципната технологична и конструктивна схема на уредбата
според изобретението е да се използва едностадиен метод за работа: вертикално – гравитачно
непрекъснато получаване на слитък разпенен и стабилизиран материал (на принципа на
противоток) от прахообразна шихта във форма на гранули от отпадъчно стъкло, основно чрез
нагряване в средата на слитъка в работната зона, без загуба на енергия, с последващо
темпериране. Топлинните процеси в тези устройства са с нисък енергиен разход на топлина,
защото основният източник на енергия се намира вътре в шихтата и топлоотдаването е много
ефективно. Това обуславя получаването на евтини и качествени изолационни плоскости, панели и
тухлички от пеностъкло.
Предимство на предлаганата идея за едностадийно производство на пеностъкло e възможността за
получаване на слитък с по-голяма дебелина и с качествена външна повърхност, поради факта, че
няма приплъзване между размекнатата шихта, респективно слитъка и формата, в която е ограничен.
Тази повърхност се оформя от непрекъснатите подвижни ленти – 4-ри странно, оформящи
правоъгълно напречно сечение, които се движат със скоростта на изтеглянето му. Процесът в тези
устройства е с нисък енергиен разход на топлина – от 3 700 до 4 300 kJ/кг. (вместо 27 000 по
класическата технология), защото основният източник на енергия се намира вътре в шихтата и
топлоотдаването е много по-ефективно.
Най-важният процес е нагряването. То се реализира в нагревателна секция на модела на уредбата,
състояща се от 4 части: разпенваща - осъществена от нагревател, разположен в средата на
постъпващия материал, стабилизираща разпенената структура, темперираща и охлаждаща.

Очакван резултат:

Конструктивно решение на Модел на вертикална уредба за производство на
непрекъсната лента от пеностъкло.

Конструктивно решение на Модел на вертикална уредба за производство на
непрекъсната лента от пеностъкло.

IV. Идеи за конструктивно решение на хоризонтална уредба за
производство на едри късове (чакъл) и пеногранули.

Хоризонтална уредба за получаване на пеностъклени гранули
(създадена въз основа на втория проект)

Уредба за получаване на пеностъклени гранули на съществуващ
пещен агрегат във фирма ИНХОМ ООД гр. Белослав

• .

Уредба за получаване на пеностъклени гранули на съществуващ
пещен агрегат във фирма ИНХОМ ООД гр. Белослав

Изработване и монтиране на странични звуковоизолационни панели

Други видове производство на пеногранули.

Производство на пеногранули с модификатори.
а

б

в

Изводи:
а) С увеличаване процентното съдържание на Al2O3 в шихтата якостта на натиск се увеличава. Максималната
якост е при съдържание на 11 % Al2O3.
б) С увеличаване процентното съдържание на TiO2 в шихтата якостта на натиск намалява. Максималната якост е
при съдържание на 1 % TiO2.
в) Добавката на базалт не влияе съществено върху якостта на натиск. Якостта на образците е по-ниска в сравнение
с немодифицираните.
С увеличаване съдържанието на борната киселина се увеличава обемното тегло и не се подобрява якостта на
натиск. Пробите се застъкляват поради допълнителното влияние на отделящия се B2O3.

Цветни акустични пеностъкла

а

б

в

г

a). Бял цвят на образеца с пенител чист калциев карбонат (СаСО3) в количество 2 масови %, при загряване за 15
min и 900 °C; б). Червен цвят на образеца с пенител калциев карбонат (СаСО3) в количество 2 масови % и
дижелезен триоксид (Fe2O3) в количество 10т.% при загряване за 15 min и 900 °C; в). зелен цвят на образеца с
пенител калциев карбонат( СаСО3) в количество 2 масови % и двухромен триоксид (Сr2O3) в количество 1 т.%
при загряване за 30 min и 1000 °C; г). син цвят на образеца с пенител калциев карбонат (СаСО3) в количество 2
масови % и кобалтов карбонат(3СoСО3*2Са(ОН)2Н2О) в количество 1 т.% при загряване за 15 min и 900 °C.

Цветни акустични пеногранули

V.Технологични експерименти с шихта от отпадъчно стъкло.
Съдържание на
хим.съединения в
случайно събрано
отпадъчно стъкло
Хим.съединенив

% съдържание

Al2O3

1,77

CaO

8,67

Fe2O3

0,27

K2O,

0,48

MgO

2,77

MnO

<0,01

Na2O

13,26

P 2O 5

0,05

SiO2

72,31

TiO2

0,06

SO3

<0,03

Влага
3Х

а).Структура на образец ПС от мостра на фирма
Веди Трейд (внос) с едрина на порите
средно 1,5 мм 80 %.

б).Структура на образец ПС с пенител
отпадъчни металургични сажди в
количество 0,7 т.% с едрина на порите
средно 1,5 мм 60 – 70 %.

г). Структура на образец ПС с пенител
отпадъчен металургичен кокс в
количество 0,9 т.% с едрина на порите
средно 1,5 мм 40 – 50 %, nad 5 mm -10 %.

д). Структура на образец ПС с пенител
отпадъчно мраморно брашно в
количество 2 т.% с едрина на порите
средно 1 мм 100 %.

0,11
0,026

Уравнение на нарастване на мехурчето

dR1  3V1
3  pR1  2
 
 R1 
3
V
dt  VП
 4 1
4
Геомерични параметри R, V;
Физични параметри p, σ, μ, t

Етапи на нарастване на мехурчето при пенообразуване.
(При материал отпадъчно стъкло)

а)

б)

в)

г)

a). Схематично представяне на първоначалното образуването на мехурчета по време на агломерация на частиците смес от
стъкло и въглероден прах за производство на пеностъкло. Tg означава температура на застъкляване.
б). Клетъчен модел на очертани сфери с обвивка от постоянен обем на стопена стъклена маса
в). Схема, показваща модел на разпенването с нарастване на мехурчетата
г). Баланс на силите при нарастване на мехурчетата. Стрелките показват посоката на силите.

Нарастване на мехурчетата – при различна температура

а)

б)

в)

г)

а) при 700 oC (Ув. 1:25)
в) при 800 oC (Ув. 1:25)

б) при 750oC (Ув. 1:25)
г) при 850 oC (Ув. 1:16)

Температурно поле на вертикалната пещ

Температурно поле в зоната на спичане и в зоната на разпенване
при вертикалната пещ (напречно сечение)

Температурно поле в зоната на спичане
/преходен процес с продължителност 650s/

Температурно поле в зоната на разпенване
/преходен процес с продължителност 1067s/

Температури във възлите на зоната на спичане

Температури във възлите на зоната на разпенване

Температурно поле в зоната на спичане и в зоната на разпенване при
хоризонтална пещ

Изводи и перспективи

1.Разработените уредби създават възможност за изграждане на
цялостна технологична линия за редовно производство, което ще
даде възможност за участие в Програмата за енергийна ефективност,
която върви в България сега и ще върви през следващите 10 години.
2.Актуалността на проблема с енергоспестяването налага създаване
на
конкурентни
с
ниска
себестойност
и
качествени
топлоизолационни материали, каквото се явява пеностъклото,
произведено от стъклени отпадъци. Създадената работоспособни
иновативни конструкции на уредби за неговото получаване ще
нареди България като производител и износител на такива на пазара
на Балканския полуостров.
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