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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

Актуалност на проблема 

Ограничените възможности за адекватна и своевременна защита на 

населението и инфраструктурата налагат да се повиши ефективността по 

ликвидирането на последствията от химически, радиационни и 

биологични замърсявания. Актуалността на дисертационния труд 

произтича от повишените изисквания към характеристиките на разтворите 

за специална обработка по отношение на пълнотата на обработката и при 

опазването на околната среда. Повърхностно-активните вещества са важен 

компонент на дезактивиращите, дегазиращите и дезинфекциращите 

разтвори за повишаване на омокрящата им способност. Целесъобразно е 

търсенето на алтернативи за използването и на други композиции 

съдържащи повърхностно-активни вещества. Изследванията на 

повърхностната активност на разтворите за деконтаминация са актуални 

поради факта, че са пряко свързани с експлоатационните им свойства.  

Обекти и предмет на изследването 

Обекти на изследването са разтвори за дезактивация, дегазация и 

дезинфекция. 

Предмет на изследването са повърхностните явления, свързани с 

омокрянето на заразени повърхности при обработка с дезактивиращи, 

дегазиращи и дезинфекциращи разтвори. 

Цел и задачи на дисертационния труд 

Цел на дисертационния труд: 

Провеждане на изследвания  върху повърхностната активност на 

различни състави, съдържащи повърхностно-активни вещества с оглед 

постигане на добро омокрящо действие на разтворите за специална 

обработка. 

За постигането на целта са поставени за решаване следните 

научноизследователски задачи: 

1. Да се анализират факторите, влияещи върху повърхностното 

напрежение и повърхностната активност на разтворите за специална 

обработка. 

2. Да се предложат подходящи методи, методики и опитни 

постановки за измерване на концентрационната и температурната 

зависимост на повърхностното напрежение на разтвори за специална 

обработка. 
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3. Да се предложат състави, съдържащи повърхностно-активни 

вещества в разтвори за деконтаминация и провеждане на сравнителен 

анализ с омокрящата способност на ДВ-2. 

4. Да се изследва влиянието на състава и температурата върху 

повърхностното напрежение на различни по състав разтвори при различни 

експлоатационни условия и прилагане на статистическа обработка на 

експерименталните резултати. 

5. Да се приложи математически подход за изчисляване на 

повърхностната активност. 

 

При проучване на състоянието на проблема и в хода на 

разработване на дисертацията са използвани следните методи: 

1. Сравнителен анализ в процеса на проучване на информационни 

източници.  

2. Емпирични изследвания, използвани за разкриване състоянието 

на проблема и за проверка приложимостта на предлаганите методики. Те 

намират конкретен израз в: 

• проучване и обработка на източници с информация; 

• провеждане на експерименти; 

• сравнение – при изследване на разтворите за специална 

обработка по отношение на концентрационна и температурна зависимост 

на повърхностно-активните вещества върху повърхностното напрежение и 

повърхностната активност; 

• статистическа обработка на данните от експеримента и извеждане 

на зависимости чрез регресионен анализ. 

Въведени са ограничения и допускания, в които се разработва 

дисертационния труд:  

- от гледна точка на разтворите за специална обработка, 

изследването се ограничава до дезактивиращ разтвор, универсален 

дегазиращ и дезинфекциращ разтвор, използвани в Българската армия; 

-  по отношение на повърхностно-активни вещества изследването 

се ограничава до изследване на често използвани катионни, анионни и 

нейоногенни повърхностно-активни вещества, дезактивиращо вещество 

ДВ-2, прахообразни детергенти от бита, както и пенообразувател, 

използван в „Пожарна безопасност и защита на населението“; 

-  температура на разтворите при провеждане на експериментите е 

10˚C ÷ 40 ˚C; 

-  изследванията се ограничават до използване на методите: 

 максимално налягане при издухване на мехурче от капиляра; 

 сталагмометричен метод;  

 метод на капилярното покачване.  
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Апробация на резултатите 

Резултатите от научните изследвания в дисертационния труд са 

оповестени в доклади на International scientific technical conference 

“Techincs, technology, education, security” (Международна научно-

техническа конференция) и научни конференции на НВУ ”Васил Левски”. 

 

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, 

списък на използваните съкращения, списък на литературните източници 

и приложения. Основният текст включва 124 листа, включително 12 

таблици, 52 фигури, както и 13 приложения в 35 листа. Използваната 

литература и материали включва 113 цитирани източника, от които 46 на 

кирилица, 56 на латиница и 11 интернет адреса. Структуриран е в три 

глави, общи изводи и заключение с посочени научно-приложни приноси, 

списък на научните публикации по темата на дисертационния труд, 

библиография и приложения. Заглавията на главите, номерацията на 

таблиците, формулите и фигурите в автореферата съответстват на тези в 

дисертацията. 

УВОДЪТ включва актуалността на разглеждания проблем, като е 

обоснована необходимостта от провеждане на научното изследване, 

формулирани са цел, основни задачи и ограниченията при разработването 

на дисертационния труд. 

Чрез настоящото изследване се получава зависимостта на 

повърхностната активност при използване на различни повърхностно-

активни вещества и детергенти вместо дезактивиращото вещество ДВ-2, в 

рецептури за специална обработка при различни температури. Чрез 

статистическа обработка на експерименталните данни от 

концентрационната зависимост на повърхностното напрежение, 

повърхностна активност на дезактивиращи, дегазиращи и 

дезинфекциращи рецептури може да се определи чрез графично 

диференциране. За изследване на повърхностната активност на рецептури 

за специална обработка в лабораторни условия е целесъобразно 

използването на динамични методи, а за експресен контрол в полеви 

условия са подходящи статични методи за изследване повърхностната 

активност. 
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ГЛАВА ПЪРВА  

СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

Глава първа съдържа организация по провеждане на специалната 

обработка и особеностите на дезактивиращите, дегазиращите и 

дезинфекциращите разтвори. Направен е преглед и анализ на текущото 

състояние по изследване повърхностната активност на разтворите и 

факторите, влияещи върху стойността ѝ. 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕКОНТАМИНАЦИЯ 

НА ТЕХНИКА И ИМУЩЕСТВО 

Ядрената, химическа и биологична защита е ключов фактор за 

успешното изпълнение на задачи при обстановка с използване на оръжия 

за масово поразяване или радиационни и химически аварии и биологично 

заразяване. Химични и биологични агенти, както и радиоактивни 

материали, могат да бъдат разпръснати във въздуха, водата или върху 

повърхности, с които се осъществява физически контакт. Начините за 

разпръскване могат да бъдат различни: използване на обикновени 

разпръскващи устройства, детониране на самоделни взривни устройства, 

химични, биологични, радиационни и ядрени атаки или събития.  

Условието за качествено измиване на въоръжението и техниката от 

различни замърсители, както и за отстраняването на продуктите на 

дегазация и дезинфекция от обработените повърхности, е съставите да 

имат ниско повърхностно напрежение. Установено е, че в Българската 

армия не се провежда контрол на повърхностното напрежение и 

повърхностната активност на разтворите за специална обработка.  

1. ДЕЗАКТИВИРАЩИ РАЗТВОРИ 

Ефективността на дезактивацията до голяма степен зависи от 

свързването на радиоактивните вещества със замърсените обекти. На тази 

база замърсяването може да се класифицира: нефиксирано, слабо 

фиксирано и здраво фиксирано. 

 Може да се формулират следните изисквания към дезактивиращите 

разтвори: 1) да осигуряват омокряне на замърсената повърхност; 2) да 

осигуряват разрушаване връзката на радиоактивните вещества с 

повърхността и преминаването им в разтвора; 3) да предотвратяват 

вторично замърсяване, което може да се получи в резултат на утаяване на 

радиоактивните вещества, намиращи се в дезактивиращия разтвор. 

Адсорбцията из разтвори е в основата на дезактивацията. 

Същността на дезактивацията се обяснява с положителната адсорбция на 

замърсителя върху повърхността на разтвора, което улеснява 

отстраняването му. Повърхностно-активното вещество намалява 
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повърхностното напрежение, и отслабва връзката на частиците със 

замърсената повърхност. 

Нейоногенните повърхностно-активни вещества улесняват 

отстраняването на радиоактивни вещества чрез своето емулгиращо 

действие. Анионните и катионните повърхностно-активни вещества (ПАВ) 

задържат радиоактивните вещества чрез йонен обмен. За повърхностното 

радиоактивно замърсяване, без проникване в дълбочина на повърхностите, 

за предпочитане е използването на нейоногенни и комплексообразуващи 

вещества. При обемно радиоактивно замърсяване, каквото е при 

хранителни продукти, дезактивацията се извършва чрез използване на 

сорбенти, катионни и анийонни повърхностно-активни вещества. 

 В дезактивиращите разтвори основен компонент е ПАВ или 

детергент, понижаващ повърхностното напрежение. В Българската армия 

като основен компонент на дезактивиращите разтвори се използва ДВ-2. 

Дезактивиращото вещество ДВ-2 е композиция от алкилфенол 

полигликолови етери, натриев триполифосфат и натриев сулфат. При 

липса на дезактивиращо вещество ДВ-2, за дезактивация на материали и 

техника може да се използват различни миещи вещества или детергенти, 

които се използват в бита. Те подобряват миещите свойства на 

разтворителя, които се влошават от калциеви или магнезиеви соли. 

Известно е, че повърхностно-активни вещества и състави могат да 

се използват в разтвори за отстраняване на радионуклиди от замърсени 

повърхности, но не е известно при какви експлоатационни условия ще се 

достигне омокрящото действие на дезактивиращият разтвор, съдържащ 

ДВ-2. В Българската армия за дезактивация се използва воден разтвор на 

ДВ-2 в концентрации 0,1%÷0,3% в зависимост от сезона. Количественото 

влияние на температурата върху повърхностното напрежение не е 

изследвано. 

3. РАЗТВОРИ ЗА ДЕГАЗАЦИЯ НА БОЙНИ ТОКСИЧНИ 

ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА  

Известни са рецептури за дегазация на бойни токсични химични 

вещества: дегазиращи разтвори с окислително-хлориращо действие и 

дегазиращи разтвори с основен характер. Дегазиращите разтвори 

въздействат неутрализиращо на токсичните химични вещества, но от 

друга страна по обработваните повърхности остават нетоксични или 

слаботоксични продукти. Въпреки, че някои дегазиращи разтвори са 

повърхностно-активни, а други не, за да проникват в порести материали е 

нужно след специалната обработка да се проведе етап на почистване с 

разтвор на повърхностно-активни вещества. 

Не е установено какви повърхностно-активни вещества и състави и 

в каква концентрация могат да се използват в разтвори за дегазация на 

бойни токсични химични вещества с окислително действие и с основен 
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характер, ако не се разполага с ДВ-2. В литературата не е открита 

информация за използването на повърхностно-активни вещества и състави 

осигуряващи омокряне, различни от ДВ-2 в разтворите за дегазация. 

„BX24“ е композиция, използвана за дегазация и дезинфекция, за която не 

е намерена информация отностно повърхностното напрежение и 

повърхностната ѝ активност във воден разтвор при различни 

експлоатационни условия. 

4.  РАЗТВОРИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ  

Факторите, влияещи върху дезинфекцията са повърхностната 

активност на дезинфекциращите вещества, концентрация на 

повърхностно-активните вещества в дезинфекциращите разтвори и 

температурата. 

Установено е, че в дезинфекциращи състави се добавят 

повърхностно-активни вещества с цел понижаване на  повърхностното 

напрежение на разтвора и увеличаване на проникващата му способност. 

Липсват данни за приложение на композиции за дезинфекция, използвани 

в бита вместо дезактивиращи състави. Не е намерена информация за 

стойности на повърхностното напрежение и повърхностната активност на 

разтвори за дезинфекция, използвани в Българската армия в използваните 

концентрационни интервали. 

5. ПОВЪРХНОСТНА АКТИВНОСТ НА РАЗТВОРИ 

5.1. Същност на повърхностната активност на разтворите за 

специална обработка 

От значение за практиката при разтворите за специална обработка 

са онези вещества, които в малки количества значително понижават 

повърхностното напрежение. Такива вещества са повърхностно-активни 

или капилярактивни. Към тях спадат органични киселини, алкохоли, 

естери, амини, алдехиди, кетони и др. Тъй като те намаляват 

повърхностното напрежение (енергията на Гибс), повърхностно-активните 

вещества се стремят да се концентрират в повърхностния слой на 

течността.  

Уравнение, даващо връзката между повърхностната концентрация 

и обемната концентрация на разтвореното вещество при постоянна 

температура, е адсорбционната изотерма на Гибс: 

ACRT

C















    ,                                            (1.14) 

където: α - адсорбционна изотерма на Гибс, mol/g; 

 C - концентрация на разтвора, mol/l; 

 R - универсална газова константа, J/mol.K, R=8,3J/mol.K; 

 T -абсолютната температура на разтвора, К. 

Water temperature 
acqua 
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AC
g 















    ,                                                (1.15) 

            където: g - повърхностна активност, N.l/m.mol; 

 C - концентрация на разтвора, mol/l; 

 σ - повърхностно напрежение, N/m; 

 A – повърхност, m
2
. 

Величината 












C


 може да има различен знак. За повърхностно-

активни вещества 
AC












 е с отрицателен знак. В този случай силите, 

които действат между еднаквите молекули на разтворителя, са по-големи 

от силите, действащи между разнородни молекули. При заместване на 

част от молекулите на разтворителя с молекулите на разтвореното 

вещество повърхностното напрежение намалява. 

Повърхностна активност g може да се намери графично - тя е равна 

на тангенса на ъгъла между допирателната към изотермата и абцисната ос 

(1.26): 

 tg
CdC

dg 

















0
.                                        (1.26) 

 

При адсорбиране на повърхностно-активните вещества върху твърди 

повърхности се изменя омокрящата им способност. Ако твърдата 

повърхност е хидрофилна, адсорбираните молекули се ориентират с 

полярните си групи към повърхността, а с неполярните си групи навън 

което води до хидрофобизиране на твърдата повърхност. Когато 

повърхността е хидрофобна, молекулите на повърхностно-активните 

вещества се ориентират с неполярните си части към повърхността и с 

полярните си хидрофилни групи навън, при което повърхността става 

хидрофилна.  

Голяма част от съвременните методи за регулиране на омокрянето в 

различни технологични процеси се основават на използването на 

повърхностно-активни вещества. За прогнозиране на влиянието на 

повърхностно-активните вещества върху степента на омокряне е 

необходимо да се знае зависимостта на повърхностното напрежение на 

течността от концентрацията на разтвореното в нея повърхностно-активни 

вещества, с други думи е нужно да се направи оценка на повърхностната 

им активност. 
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5.2. Фактори, влияещи върху повърхностната активност на 

разтворите за специална обработка 

5.2.1. Влияние на повърхностно-активното вещество в разтворите за 

специална обработка 

Анионните и нейоногенните повърхностно-активни вещества 

(ПАВ) са най-често срещани и участват в над 80% от общата употреба на 

детергенти. При по- висока концентрация на нейоногенно ПАВ разтворът 

проявява повърхностна активност в ниските концентрации. Синергетиката 

между анийонните ПАВ и нейоногенните ПАВ се прилага при 

емулгаторите. Факт, че хидрофилните свойства се подобряват с 

повишаване на температурата и се влошават при нейоногенните ПАВ, 

благоприятства в значителна степен температурните граници, при които 

действа емулгаторът и се задържат практически постоянни. 

5.2.2. Температурна зависимост на повърхностното напрежение на 

рецептурите за специална обработка 

С повишение на температурата повърхностното напрежение 

намалява, тъй като силите на привличане между молекулите отслабват. За 

много вещества тази зависимост има линеен характер до температури 

близки до критичната. При критичната температура повърхностното 

напрежение става равно на нула, а плътностите на течната и газова фази се 

изравняват. Зависимост σ = f(T) се изразява с различни емпирични 

уравнения. Едно от най-разпространените емпирични уравнения за 

температурната зависимост на повърхностното напрежение на органични 

вещества е уравнението на Йотвьош (1.29). То изразява връзката на 

повърхностното напрежение с температурата на средата и нейната 

критична температура: 

)( TTk к    ,                                                (1.29) 

където:   - повърхностно напрежение, N/m; k – специфична константа; Tк 

– критичната температура на изследваната течност, К; Т − температура 

при която веществото има повърхностно напрежение  , К. 

5.2.3. Влияние на разтворителя върху повърхностната активност на 

разтворите за специална обработка 

В разтворите, при които е използвана вода от различни 

водоизточници за разтворител, често се съдържат Ca
2+

 и Mg
2+ 

йони. 

Йоните, обуславящи твърдостта на водата, оказват неблагоприятно 

влияние върху повърхностното напрежение на ПАВ по различни начини. 

Най-неблагоприятно въздействие на  Ca
2+

 и Mg
2+ 

йони в разтворите за 

специална обработка е повишаването на електролитите, което е свързано с 

намаляване на взаимното отблъскване на двойните електрични слоеве.  
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ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ПЪРВА 

1. В резултат на проведения анализ на литературни източници не са 

намерени количествени критерии за омокрящото действие на разтворите за 

специална обработка. 

2. Анализирано е приложението на повърхностно-активни вещества 

и детергенти в разтворите за специална обработка, но липсват данни за 

експлоатационните им свойства и не се използват в Българската армия 

други освен дезактивиращо вещество ДВ-2. 

3. Целесъобразно е да се намерят подходящи методи и опитни 

поставновки за контрол на омокрящото действие на разтворите за 

специална обработка чрез повърхностната им активност. 

ГЛАВА ВТОРА ОБЕКТИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

В глава втора са разгледани основните свойства на използваните 

повърхностно-активни вещества и детергенти в рецептури за 

дезактивация, дегазация и дезинфекция. Анализирани са методите за 

измерване на повърхностното напрежение. Предложени са методики на 

база съществуващите методи и опитна постановка за изследване 

температурната зависимост на повърхностното напрежение и 

повърхностната активност. 

1. ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

1.1. Характеристика на използваните повърхностно- активни 

вещества 

1.1.1. Катионни повърхностно- активни вещества: n- алкил диметил 

бензил амониев хлорид и хлорхексидин глюконат. 

1.1.2. Анионактивно повърхностно- активно вещество - натриев 

лаурил сулфат.  

1.1.2. Нейоногенни повърхностно- активни вещества: 

полиоксиетиленов естер на олеиновата киселина, диетаноламин на базата 

на мастни амини и етоксилиран ненаситен алкохол (C16 ÷ C18). 

1.1.3. Характеристика на синтетични детергенти в дезактивиращи и 

дегазиращи рецептури: пенообразувател „Щамекс Ф-15” и синтетични 

детергенти.  

В дисертационния труд са използвани прахообразни синтетични 

детергенти, предназначени за битови цели на основата на натриеви соли 

на алкилпроизводни на бензенсулфонова киселина (съдържащи 10÷16 

въглеродни атома). Подбрани са едни от най-масово използваните 

детергенти поради ниската цена и добро качество. В дисертационния труд 

не се акцентира на търговските названия на продуктите, за да се избегне 

реклама на същите. 
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1.2. Състав на разтворите за специална обработка  

- Дезактивиращ разтвор: водни разтвори на ДВ-2, на синтетични 

детергенти СД „Б”, СД „Т” и „Щамекс” с концентрация 0 ÷ 0,35% и 

повърхностно-активни вещества. 

- Дегазиращ разтвор: 2 % воден разтвор на Ca(OCl)2 съдържащ не 

по-малко от 60 % активен хлор; 0,3 % натриев бисулфат; повърхностно-

активно вещество, осигуряващо понижаване повърхностното напрежение 

на разтвора. 

- Дезинфекциращи разтвори: разтвор на фенол в концентрационен 

интервал 0 ÷ 5 %. Направена съпоставка с дезинфектант широко използван 

в бита (Дезинфектант „Д“) и катионни повърхностно-активни вещества.  

2. МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 

ПОВЪРХНОСТНО НАПРЕЖЕНИЕ  

В дисертационния труд е използвана опитна постановка по метода 

„Максимално налягане при издухване на мехурче от капиляра“, който е 

широко използван в практиката. Използваният метод е модифициран с 

темперираща серпентина, чрез която да се променя работната температура 

на разтворите. На фиг. 2.3 е представена схематично, а на фиг. 2.4 

фотографско изображение на опитната постановка.  

 
Фиг. 2.3 Схема на опитна постановка за определяне на повърхностното 

напрежение по метода „Максимално налягане при издухване на мехурче 

от капиляра“ 

1) съд на Ребиндер, 2) воден манометър 3) отвор за зареждане на системата 

с изследвания разтвор; 4) напорен съд; 5) и 6) кранове.  

 

Преди началото на измерванията се проверява херметичността на 

съда. Течността в манометъра се предвижва към лявото коляно и в 

момента на отделяне на въздушно мехурче от капилярата се отчита 

разликата в нивото на течността в двете колена на манометъра –   . 

Стойността на повърхностното напрежение на водата    се взема от 

справочник за съответната температура. След като се намери константата 

на капилярата, се определят разликите в нивото на течността в двете 
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колена на манометъра за изследваните течности -  . Когато се достигне 

максимална разлика в нивата, се издухва мехурче, след което разликата 

намалява. За изчисленията е необходима максимална разлика, а не разлика 

в нивата след издухване на мехурчето. За нуждите на експеримента по 

дисертационния труд температурите на разтворите са постигнати чрез 

охлажане до 10 °C и загрявани с нагревател, като течността преминава 

през темперираща тръбичка в съд (1).  

При издухване на мехурче от капиляра повърхностното напрежение 

( ) и максималното налягане     , което трябва да се приложи, за да се 

откъсне мехурчето от капилярата, съществува зависимостта: 

 ghp
r

  max
2

  ,                                           (2.1), 

където  r  - радиус на капилярката, m; 

h  - дълбочина на потапяне на капилярката, m; 

g - земно ускорение (9.80665 ms
-2

 при морско равнище) 

  - плътност на течността, kg/m
3
; 

  - повърхностно напрежение, N/m. 

Зависимостта (2.1.) се поставя във връзка с величини, които 

подлежат на непосредствено измерване. Максималното налягане       се 

измерва с помоща на воден манометър. Тъй като е трудно да се определи 

радиусът на капилярата, измерването може да се избегне, ако се проведе 

опит с течност с познато повърхностно напрежение (например 

дестилирана вода): 

)..(
2

0max0
0

0 ghP
r

    ,                                       (2.2) 

където: с индекс „0” са означени величините, които се отнасят за 

водата.  

Чрез елиминиране на    от (2.1.) и (2.2.) се получава зависимостта: 

 
ghP

ghP

..

..

0max0

max

0









                                              (2.3) 

За изчисление на повърхностното напрежение (2.3) може да се 

запише: 

hH

hH






0

0                        ,                      (2.4) 

където:  H  - разлика на нивата на водния манометър за изследвания 

разтвор, m; 

             0H  - разлика на нивата на водния манометър за дH2O, m; 

h  - дълбочина на потапяне на капилярката, m; 

               - повърхностно напрежение, N/m. 

На фиг. 2.4 е показана фотографско изображение на използваната 

опитна постановка за изследване на повърхностна активност на разтвори 
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за специална обработка. Опитната постановка е пригодена за изследване 

температурната зависимост на повърхностно напрежение и 

повърхностната активност на разтвори за специална обработка. Съдът (5) е 

запушен със запушалка и е впоена стъклена серпентина, която да подгрява 

разтворът. В термостатът (2) е поставена потопяема водна помпа RS 9900, 

с помощта на която циркулира водата от термостата.  

 

 
Фиг. 2.4 Опитна постановка за изследване температурната зависимост на 

повърхностното напрежение 

1) серпентина; 2) термостат; 3) кран за изравняване нивото в колената на 

водния манометър; 4) кран на разширителния съд; 5) капиляра; 6) воден 

манометър 

 

На фиг. 2.4 е показана фотографско изображение на използваната 

опитна постановка за изследване на повърхностна активност на разтвори 

за специална обработка. Опитната постановка е пригодена за изследване 

температурната зависимост на повърхностното напрежение и 

повърхностната активност на разтвори за специална обработка.  

2.3. Методики за експреснo изследване на повърхностната активност 

при полеви условия на разтвори за специална обработка 

От направения анализ на използваните методи за изследване на 

повърхностното напрежение и повърхностната активност при различни 

концентрации са предложени два метода за експресно изследване на 

повърхностна активност: метод на капилярно покачване в капиляра и 

сталагмометричен метод. Недостатък на метода капилярно покачване е, че 
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трябва се използва стъклена тръбичка с много малък диаметър и по 

възможност - с деления. Другият метод, който се предлага, е 

„сталагмометричен“. При него може да се използва бюрета за изкапване на 

разтвора. Недостатък на метода е, че се изисква прецизност при броене на 

капките и измерването на масата им трябва да се извършва с точност, по-

висока от 0,1%. 

Предложените експресни методи са удобни за работа в полеви 

условия. Те са подходящи за измерване на повърхностното напрежение на 

разтвори с известна температура и калибровка от по-точни лабораторни 

методи.  

Методика за работа по метода на капилярното покачване за 

измерване на повърхностно напрежение в полеви условия 

Определянето на повърхностното напрежение по изкачването на 

течността в капиляра е един от най-често използваните методи.  

Зависимостта (2.6) се използва за намиране повърхностното 

напрежение: 






cos2

hrg
    ,                                               (2.7) 

където:  е повърхностно напрежение, N/m; 

 g - земно ускорение - 9,8 m/s
2
; 

   - плътност на разтвора, kg/m
3
; 

 r  - радиус на капилярата, m; 

 h  -капилярното покачване, m. 

Методика за работа по сталагмометричнят метод за измерване на 

повърхностно напрежение  

Повърхностното напрежение на изследваната течност   може да се 

определи по формула (2.7.): 

0

0
0





n

n


   ,                                                      (2.7.) 

където: 0  - повърхностно напрежение на дестилирана вода, N/m; 0n  и n - 

брой капки съответно на дестилирана вода и изследваната течност; 0  и 

- плътност съответно на дестилирана вода и изследваната течност;  

Повърхностното напрежение може да се определи и ако 

претегляме изкапаната течност от сталагмометъра. 

n

V
m




  ,                                                     (2.8) 

където m - маса на капката, kg; V - обем на течността, m
3
;   -плътност на 

разтвора, kg/m
3
; n - брой на капките. 
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3. АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНА 

АКТИВНОСТ НА РАЗТВОРИ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАБОТКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2.7 Схема за провеждане на изследването 

5. СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

При статистическата обработка на експерименталните данни е 

използван регресионен анализ. Регресионният анализ намира най-често 

приложение за изследване на причинно-следствени връзки между 

количествени променливи. Той позволява да се проверяват хипотези за 

количествена оценка на такива връзки.  

За разработване на графичните зависимости и статистическата 

обработка на данните  в дисертационния труд е използван специализиран 

софтуер „Wolfram Mathematica“, версия 7.0.  

В дисертацията се използват линейни относно параметрите 

модели. При анализа за изследване зависимостта на повърхностно 

напрежение от температурата се използват модели от първи ред:  

        ,  (2.14) 

където:   - повърхностното напрежение, N/m; 

   и   - коефициенти на регресионното уравнение; 

   - температура на разтвора, ˚C. 
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Теоремата на Лагранж за крайните нараствания е в основата за 

определяне локалният максимум или минимум на зависимостите 

consttCf  ),( . За графичното изпълнение е използвана компютърна 

платформа на „Wolfram Mathematica“.  

 

Фиг. 2.9 Графично диференциране на )(cf  за определяне 

повърхностната активност на разтвори  

 

От фигура 2.9 е видно, че g
c

tg 

  , където   g е повърхностната 

активност,   е безкрайно малко изменение на повърхностното 

напрежение, c - безкрайно малко изменение на концентрацията. 

Определянето на повърхностната активност се извършва въз основа на 

данни за повърхностното напрежение при различнии концентрации чрез 

графично диференциране на зависимостта )(Cf . 

ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ВТОРА 

1. От анализа на литературните източници е установено, че за 

измерване на повърхностното напрежение на водни разтвори при различни 

температурни условия е приложим методът „Максимално налягане при 

издухване на мехурче от капиляра“, характеризиращ се с незначителна 

грешка. 

2. Изчислението на повърхностната активност на разтвори за 

специална обработка, чрез графично диференциране на зависимостта на 

повърхностното напрежение от концентрацията на повърхностно-

активните вещества е удобен за провеждане на научно-изследователска и 

практико-приложна дейност. 

3. Целесъобразно е провеждането на сравнителен анализ на 

концентрационната и темепратурната зависимост на повърхностното 

напрежение за различни класове повърхностно-активни вещества и 

детергенти в разтвори за специална обработка. 
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ГЛАВА ТРЕТА  

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТА И ОБСЪЖДАНЕТО ИМ 

В глава трета са представени резултатите от изследването на зависимостта 

на повърхностното напрежение от концентрацията и температурата и 

повърхностната активност при различни температури. Изследванията са 

проведени с използване на различни повърхностно-активни вещества и 

детергенти, като са сравнени с разтвори за специална обработка на 

въоръжение в БА.  

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗАВИСИМОСТТА НА 

ПОВЪРХНОСТНОТО НАПРЕЖЕНИЕ ОТ 

КОНЦЕНТРАЦИЯТА 

Целта на изследването е да се сравни понижението на 

повърхностното напрежение при еднакви температури на използваните 

продукти по групи. За измерване на повърхностното напрежение е 

използван метод на максимално налягане при издухване на мехурче от 

капиляра. Измерванията са извършени при различни температури, с 

контролирана точност ±0,1°C. Получените резултати са показани в 

графичен вид. За построяване на графичните зависимости и 

статистическата обработка е използван софтуерен продукт „Wolfram 

Mathematica 7.0“. Регресионните уравнения, получени след 

статистическата обработка на експерименталните данни, дават 

възможност да се провеждат технологични изчисления за повърхностното 

напрежение на разтвори за специална обработка с предварително зададени 

концентрация и температура на разтвора. 

1.1 Изследване зависимостта на повърхностното напрежение от 

концентрацията на повърхностно-активни вещества 

- Изследване зависимостта на повърхностното напрежение от 

концентрацията на анионно повърхностно-активно вещество 

Изследвано е анионно ПАВ – натриев лаурил сулфат в 

концентрационен интервал 0 ÷ 15 %. Натриевият лаурил сулфат е често 

използвано анионно ПАВ за синтетични детергенти в нашата страна. В 

съдържанието на синтетичните детергенти аннионните ПАВ се използват 

в концентрации до 10% ÷ 15%. Основните свойства на натриев лаурил 

сулфат са посочени в (гл. 2) След статистическата обработка на 

експерименталните данни се получава регресионно уравниение при 

температура на разтвора 20 °C: 
32 29.C0,00003105-9.C0,00086527+.C0,00838961-0,0720724=  ,        (3.1) 

където:   – повърхностно напрежение, N/m 

              - концентрация, % 
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- Изследване зависимостта на повърхностното напрежение от 

концентрацията на нейоногенни повърхностно-активни вещества 

Целта на настоящото изследване е, въз основа на данни за три вида 

нейоногенни ПАВ при еднакви концентрационни интервали (0 ÷ 0,35 %) 

да се сравни изменението на повърхностното напрежение от 

концентрацията. След статистическа обработка на получените данни се 

получават линейни уравнения за температура на разтвора 20 °C: (3.2) 

полиоксиетиленов естер на олеиновата киселина, (3.3) диетаноламин на 

база мастни киселини и (3.4) етоксилиран естествено ненаситен алкохол: 
432 2,45455C-1,76384C+0,342106C-0,0240092C-0,0728035=            (3.2) 

432 4,56606C+3,60133C-1,02675C+0,202203C-0,0743255=               (3.3) 
432 8,97424C+7,1351C-1,95208C+0,249845C-0,0727516=        ,        (3.4) 

където:   – повърхностно напрежение, N/m; 

               - концентрация, %. 

Високите стойности на коефициентите от (3.3) и (3.4) се дължат на 

рязкото понижение на повърхностното напрежение при ниски 

концентрации. 

 
Фиг.3.2 Зависимост на повърхностното напрежение от концентрацията на 

нейоногени ПАВ 

 

От графичната интерпретация на статистически обработените 

данни става видно, че повърхностното напрежение на диетаноламин на 

база на мастни киселини е с най-ниски стойности в концентрационен 

интервал от 0,1% до 0,35 %. При полиоксиетиленовият естер на 

олеиновата киселина не се наблюдава съществено понижение на 

повърхностното напрежение в изследвания концентрационен интервал и 

по- продължителното му разтваряне във вода в сравнение с другите НПАВ 

не би представлявало интерес за приложението му в разтвори за специална 



18 

обработка. Понижението на повърхностното напрежение в изследвания 

концентрационен интервал за диетаноламин на база мастни киселини 

вероятно се дължи на амино групата в съединението. От фиг. 3.2 е видно, 

че етоксилиран ненаситен алкохол съдържащ 16÷18 въглеродни атома, 

понижава повърхностното напрежение 2,5 пъти повече, сравнено с 

полиоксиетиленов естер на олеиновата киселина в концентрационен 

интервал 0,1 % ÷ 0,35 %. Полиоксиетиленовия естер на олеиновата 

киселина понижава 0,8 пъти повече повърхностното напрежение в 

сравнение с етоксилирания ненаситен алкохол. 

На фиг 3.3 в графичен вид са показани зависимости на 

повърхностното напрежение от концентрацията на диетаноламин на база 

на мастни киселини и ДВ-2. Видно е, че σ за изследвания 

концентрационен интервал за повърхностно-активното вещество достига 

стойности, близки до тези на ДВ-2. 

 
Фиг. 3.3 Зависимост на повърхностното напрежение от концентрацията на 

диетанол амин на база на мастни киселини и ДВ-2 

 

При дезактивация вместо 0,1 % и 0,2 % разтвор на ДВ-2, съответно 

може да бъде заменено с диетаноламин на база мастни киселини в 

конентрация не по-малка от 0,28%. 

- Изследване зависимостта на повърхностното напрежение от 

концентрацията на катионни повърхностно-активни вещества 

Обекти на изследване са катионни ПАВ - хлорхексидин глюконат и 

n- алкил диметил бензил амониев хлорид, често използвани в разтвори за 

дезинфекция самостоятелно или с други вещества. Катионните ПАВ могат 

да бъдат въведени и в рецептури за дезактивация или дегазация, тъй като 



19 

притежават свойството да понижават повърхностното напрежение при 

повишаване на концентрацията, както е видно и от фиг. 3.4. Целта на 

настоящото изследване е, въз основа на данни, обхващащи две катионни 

ПАВ в еднакъв концентрационен интервал, те да бъдат изпитани и да бъде 

сравнено изменението на повърхностното напрежение. 

 
Фиг. 3.4 Зависимост на повърхностното напрежение от концентрацията на 

катионни повърхностно-активни вещества 

 

От фиг. 3.4 е видно, че n-алкил диметилбензиламониев хлорид 

понижава повърхностното напрежение при концентрация 8 % ÷ 9 % до 

стойности на σ, близки до тези на ДВ-2, но при концентрация 0,3 %. За 

хлорхексидин глюконат е характерно по-слабо изразено понижение на 

повърхностното напрежение в изследвания концентрационен интервал. 

След статистическата обработка на експерименталните данни се получават 

уравнения за температура 20 °C - съответно на (3.5) n-алкил диметил 

бензил амониев хлорид и на (3.6) за хлорхексидин глюконат: 
32 5.C0,00007825-.C0,00164847+0,013018.C-0,0719852=                 (3.5) 

32 28.C0,00004363+5.C0,00048026-.C0,00174244-0,0728378=          (3.6) 

1.2. Изследване зависимостта на повърхностното напрежение от 

концентрацията на детергент в дезактивиращи разтвори 

Целта на настоящото изследване е, въз основа на експериментални 

данни, обхващащи четири вида детергенти, да бъде сравнено изменението 

на повърхностно напрежение в концентрационен интервал от 0 до 0,35 %.  
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Фиг.3.5 Зависимост на повърхностното напрежение от концентрацията на 

детергенти в дезактивиращи разтвори 

 

В концентрационен интервал от 0,2 % до 0,3% ДВ-2 може да бъде 

заменен с детергент на основата на алкилпроизводни на натриева сол и 

бензенсулфонова киселина (СД „Т“)  в концентрация 0,35% В 

концентрационен интервал от 0,2 % до 0,3 %, ДВ-2 понижава 

повърхностното напрежение в сравнение със СД „Б“ до 1,9 пъти. 

След статистическа обработка на получените данни се получават 

регресионни уравниения при температура 20 °C съответно (3.7) СД „Б“, 

(3.8) СД „Т“, (3.9) ДВ-2 и (3.10) „Щамекс“: 
432 3,8489.C+2,8424.C-0,539359.C+0,071604.C-0,0728537=           (3.7) 
432 4,15303.C+3,38975.C-1,06068.C+0,214819.C-0,0728428=          (3.8) 
432 16,8485.C+12,7758.C-3,45758.C+0,449783.C-0,0726875=          (3.9) 

32 .C0,00148577-C0,0103035.-C0,0272746.-0,0727046=                   (3.10) 

Високите стойности на коефициентите на (3.8) и (3.9) показват 

значително понижение на   в ниски концентрации. „Щамекс“ не се 

адсорбира значително на повърхността на разтвора при концентрации до 

0,3 %, но би могло да се използва за дезактивация в по-високи 

концентрации. СД „Т“ има сходни повърхностно-активни свойства с тези 

на ДВ-2, следователно с известни интерполационни приближения би 

могло да се използва вместо ДВ-2 при температури 10 ˚C ÷ 40 ˚C в 

концентрационен интервал 0 ÷ 0,35 %.  
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1.3. Изследване зависимостта на повърхностното напрежение от 

концентрацията на детергент в универсален дегазиращ разтвор 

Изследване влиянието на ДВ-2 и СД „Т“ в универсален дегазиращ 

разтвор при еднакви концентрации предоставя възможност за сравнителен 

анализ. На фиг. 3.8 е показано в графичен вид изменението на 

повърхностното напрежение от концентрацията на ДВ-2 и СД „Т“ в 

универсален дегазиращ разтвор при температура на разтвора 20 °C. 

От фиг. 3.8 е видно, че изменението на повърхностното 

напрежение от концентрацията на ДВ-2 при 0,1 % е с най-стръмен 

участък. В универсален дегазиращ разтвор може да се използва детергент 

на основата на алкил производни на натриева сол и бензенсулфонова 

киселина в концентрация 0,18% вместо 0,1% ДВ-2 за температури 10 ˚C ÷ 

40 ˚C.  

 
Фиг.3.8 Зависимост на повърхностното напрежение от концентрацията на 

СД „Т“ и ДВ-2 в универсален дегазиращ разтвор 

 

След статистическа обработка на получените данни се получават 

регресионни уравниения за температура 20 °C съответно (3.13) ДВ-2 и 

(3.14) СД „Т“: 
432 1,1636.C+1,2449.C-0,55415.C+0,170568.C-0,0802734=            (3.13) 

432 11,564.C+5,1026.C-0,36982.C+0,03924.C-0,0782893=              (3.14) 

1.4. Изследване зависимостта на повърхностното напрежение от 

концентрацията на дезинфектанти в дезинфекциращи разтвори 

Изследването на ДВ-2 и дезинфектант „Д“ в концентрационен 

интервал 0 ÷ 0,35 % показва, че освен за дезинфекция биха могли да се 

използват за дезактивация, което се дължи на добавени ПАВ в 
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композицията на дезинфектант „Д“. На фиг. 3.10 е сравнено изменението 

на повърхностното напрежение на ДВ-2 и дезинфектант „Д“. 

 
Фиг.3.10 Зависимост на повърхностното напрежение от концентрацията на 

дезинфектант „Д“ и ДВ-2 

 

От фиг. 3.10 е видно, че при концентрация 0,35 % дезинфектант 

„Д“ постига повърхностно напрежение близо до 49 mN/m, при което 

стойността за ДВ-2 е 0,15 % във воден разтвор. За намиране 

повърхностното напрежение на дезинфектант „Д“ при различни 

коцентрации за 20 °C може да се използва полиномната регресия (3.17): 
432 6,16667.C+5,6209.C-1,8963.C+0,307106.C-0,072566           (3.17) 

 

2. ИЗСЛЕДВАНЕ ТЕМПЕРАТУРНАТА ЗАВИСИМОСТ НА 

ПОВЪРХНОСТНОТО НАПРЕЖЕНИЕ НА РАЗТВОРИ ЗА 

СПЕЦИАЛНА ОБРАБОТКА 

2.1. Изследване температурната зависимост на повърхностното 

напрежение на разтвори от повърхностно-активни вещества  

Изследвани са анионно, нейоногенни и катионни ПАВ (гл. 2, 1.1). 

Експериметът е реализиран с опитна постановка, показана на фиг. 2.4. 

Получените резултати са представени в графичен вид от които е видно 

качественото влияние на температурата върху повърхностното 

напрежение. Зависимостите са линейни, намаляващи. При статистическата 

обработка на данните е използвана полиномна регресия от първа степен. 

Експерименталните данни са статистически обработени с помощта на 

електронно приложение в софтуерен продукт „Wolfram Mathematica 7.0“. 

След статистическа обработка на данните се получават уравнения, 

изразяващи прогностично изменение на повърхностното напрежение при 

различни температури за определени концентрации.  
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На фиг. 3.12 е показана графичната зависимост на повърхностното 

напрежение от температурата на разтвор от нейоногенни ПАВ при 

концентрации 0,1 %; 0,2 % и 0,3 % и емпирични регресионни уравнения 

съответно на (3.21), (3.22) и (3.23). След статистическа обработка на 

получените експериментални данни се получават регресии от първа 

степен, за което може да се намерят стойностите на повърхностно 

напрежение. 

 
а)                                                          б) 

 
в) 

 
Фиг.3.12 Зависимост на повърхностно напрежение от темепературата при 

различни концентрации на разтвор от: а) полиоксиетиленов естер на 

олеиновата киселина; б) етоксилиран ненаситен алкохол съдържащ 16÷18 

въглеродни атома; в) диетаноламин на база мастни киселини 

 

Регресионните уравнения, получени след статистическа обработка 

на експерименталните данни, дават възможност да се провеждат 

технологични изчисления за повърхностното напрежение на разтвори от 

представените НПАВ по различни температури на разтвора. 
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2.2. Изследване температурната зависимост на повърхностното 

напрежение при рецептури за дезактивация 

Изследвани са дезактивиращи разтвори с детергенти (Гл II, 1.1.3.). 

Експериметът е реализиран с опитна постановка показана на фиг. 2.4, 

който с помощта на серпентина се темперира изследвания разтвор за 

различни температури. Получените резултати са показани в графичен и 

аналитичен вид, от които е видно качествено и количествено влиянието на 

температурата върху повърхностното напрежение. Зависимостите са 

линейни, намаляващи. 

 
Фиг. 3.14 Изследване зависимостта на повърхностно напрежение от 

темепературата на разтвор, съдържащ ДВ-2 

 

На фиг. 3.14 е показана зависимостта на повърхностното 

напрежение от температурата на ДВ-2 при концентрации: 0,1 %; 0,2 % и 

0,3 %. След статистическа обработка на получените експериментални 

данни се получават полиномни регресии от първа степен за което може да 

се намерят стойностите на повърхностно напрежение съответно на (3.36), 

(3.37) и (3.38): 

σ= 0,0562686 – 0,000193143.t                                 (3.36) 

σ= 0,0495529 – 0,000199714.t                                 (3.37) 

σ= 0,0446454 – 0,000207929.t                                 (3.38) 
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Фиг.3.16 Изследване зависимостта на повърхностно напрежение от 

темепературата на разтвор, съдържащ СД “Т“ 

 

На фиг. 3.16 е показана зависимостта на повърхностното 

напрежение от температурата на СД „Т“ при концентрации: 0,1 %; 0,2 % и 

0,3 %. След статистическа обработка на получените експериментални 

данни се получават полиномни регресии от първа степен за което може да 

се намерят стойностите на повърхностно напрежение съответно на (3.42), 

(3.43) и (3.44): 

σ= 0,0625936 – 0,000205.t                                      (3.42) 

σ= 0,0575743 – 0,000272286.t                                (3.43) 

σ= 0,0528429 – 0,000358.t                                      (3.44)  

След статистическа обработка на експерименталните данни и 

получените регресионни уравнения от 1
ва

 степен е видно, че 

повърхностното напрежение при концентрация 0,1 % на ДВ-2 се понижава 

до 12,2 %, СД “Т“ - до 11%, а СД „Б“ - най-малко - 9,36 %. Значително по-

високо влияние на повърхностно напрежение в температурен интервал 

10÷40 °C има при концентрация 0,3 %: за ДВ-2 е 17 %, за СД “Т“ до 27 %, 

а СД „Б“ е 21,19 %. 

2.3. Изследване температурната зависимост на повърхностното 

напрежение при рецептури за дегазация 

Изследван е универсален дегазиращ разтвор с различни детергенти 

(гл. II, 1.1.3.). Експериметът е реализиран с опитна постановка показана на 

фиг. 2.4, който с помощта на серпентина се темперира изследвания 

разтвор за различни температури. Получените резултати са показани в 

графичен вид, от които е видно качественото влияние на температурата 

върху повърхностното напрежение. 

 
Фиг.3.18 Изследване зависимостта на повърхностно напрежение от 

темепературата на универсален дегазиращ разтвор, съдържащ ДВ-2 
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На фиг. 3.18 е показана зависимостта на повърхностното 

напрежение от температурата на ДВ-2 при концентрации: 0,1 %; 0,2 % и 

0,3 %. След статистическа обработка на получените експериментални 

данни се получават полиномни регресии от първа степен, за които може да 

се намерят стойностите на повърхностно напрежение съответно на (3.48), 

(3.49) и (3.50): 

σ= 0,0695539 – 0,000202786.t                                 (3.48) 

σ= 0,0622043 – 0,000194286.t                                 (3.49) 

σ= 0,0565682 – 0,000211357.t                                 (3.50) 

На фиг. 3.20 е показана зависимостта на повърхностното 

напрежение от температурата на СД „Т“ при концентрации: 0,1; 0,2 и 0,3 

%. След статистическа обработка на получените експериментални данни 

се получават полиномни регресии от първа степен за  за което може да 

намерим стойностите на повърхностно напрежение съответно на (3.54), 

(3.55) и (3.56): 

σ= 0,0784189 – 0,000207214.t                                 (3.54) 

σ= 0,0664243 – 0,000190857.t                                 (3.55) 

σ= 0,0600157 – 0,000222571.t                                 (3.56) 

След статистическа обработка на експерименталните данни и 

получените регресионни уравнения от първа степен е видно, че 

повърхностното напрежение при концентрация 0,1 % на ДВ-2 се понижава 

10%, СД “Т“ и СД „Б“ - до 8,8 %. Значително по-високо влияние на 

повърхностно напрежение в температурен интервал 10 °C ÷40 °C има при 

концентрация 0,3 %: за ДВ-2 е 13,2%, за СД “Т“ - до 13,6 %, а СД „Б“ е 

12,8 % при концентрация 0,6 %. 

 
Фиг.3.20 Изследване зависимостта на повърхностно напрежение от 

темепературата на универсален дегазиращ разтвор съдържащ СД “Т“ 

 



27 

2.4.Изследване температурната зависимост на повърхностното 

напрежение на дезинфекциращи разтвори 

Изследвани са водни разтвори на дезинфекциращи вещества (гл. 

III, 1.2.). Експериметът е изпълнен с опитна постановка показана на фиг. 

2.4. Получените резултати са показани в графичен вид на фиг. 3.22. 

Зависимостите са линейни, намаляващи.  

 

3. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗАВИСИМОСТТА НА ПОВЪРХНОСТНАТА 

АКТИВНОСТ ОТ ТЕМПЕРАТУРАТА  

3.1.Резултати от изследване на повърхностната активност на 

повърхностно-активни вещества, предназначени за разтвори за 

специална обработка 

Целта на настоящото изследване е, въз основа на данни за )(cf  

да се определи графично повърхностната активност на разтвори от ПАВ 

при различни температури. Чрез изследването е установено количествено 

влиянието на повърхностно-активно вещество или детергент върху 

повърхностната активност. Получените резултати за повърхностна 

активност е параметър характеризиращ омокрящото действие на 

разтворите за специална обработка. 

- изследване повърхностната активност на натриев лаурил сулфат 

Целта е да се изследва повърхностна активност на натриев лаурил 

сулфат и да се сравни с тази на нейоногенни ПАВ и детергенти, 

използвани в разтворите за специална обработка. Експериметът е 

изпълнен с опитната постановка, показана на фиг. 2.5.  

 

 

Табл. 3.1. 

Повърхностна активност на анионно повърхностно-активни вещество 
 

                  АПАВ 

     t°,C 

натриев лаурил сулфат 

  

10˚C -0.0874 

20˚C -0.0894 

30˚C -0.0913 

40˚C -0.0930 

- изследване на повърхностна активност на нейоногенни 

повърхностно-активни вещества 

Нейонните повърхностно-активни вещества са изследвани в 

концентрационен интервал от 0 до 0,35 % . Получените стойности са 
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показани в графичен вид от фиг. 3.24 до фиг. 3.26 за температурa: 20 ˚С. 

Получените стойности за повърхностна активност са посочени в табл. 3.2. 

 

Табл.3.2. 

Повърхностна активност на нейоногенни повърхностно-активни вещества 

 

                  

НПАВ 

     t°,C 

полиетиленов 

естер на 

олеиновата 

киселина 

диетаноламин на 

база мастни 

киселини 

етоксилиран 

ненаситен 

алкохол 

    

10˚C -8.3215 -9.1274 -2.8547 

20˚C -8.3215 -9.1274 -2.8606 

30˚C -8.8870 -9.2660 -2.9015 

40˚C -9.0655 -9.3318 -2.9923 

 

Фиг. 3.24 Зависимост на )(cf  приложима за графично определяне на 

повърхностната активност на полиоксиетиленов естер на олеиновата 

киселина  

 

 
Фиг.3.25 Зависимост на )(cf  приложима за графично определяне на 

повърхностната активност на диетаноламин на база мастни киселини  
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Фиг.3.26 Зависимост на )(cf  приложима за графично определяне на 

повърхностната активност на етоксилиран ненаситен алкохол 

- изследване на повърхностната активност на катионни 

повърхностно-активни вещества 

Изследвана е повърхностната активност на катионни 

повърхностно-активни вещества в концентрационен интервал 0÷9 %. 

От хистограмата на фиг. 3.29 е видно, че НПАВ имат най-висока 

абсолютна стойност на повърхностната активност в сравнение с 

изследваните аннионни и катойонни ПАВ. Повърхностната активност на 

диетанол амин на база мастни киселини полиоксиетиленов естер на 

олеиновата киселина за изследвания температурен интервал е близо 7 пъти 

по-ниска от тази на ДВ-2. 

 
Фиг. 3.29 Зависимост на повърхностната активност от температурата за 

разтвори на различни повърхностно-активни вещества 
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3.2. Резултати от изследване на повърхностната активност на 

дезактивиращи разтвори 

Изследвана е повърхностната активност на детергенти (гл.2, 1.1.3.), 

които да се сравнят с тази на ДВ-2, използвано като основно 

дезактивиращо вещество в БА. Използвана е методика за графично 

определяне на повърхностната активност (гл.2., 5.2.). В табл. 3.4 са 

показани получените стойности за повърхностна активност на разтвори от 

детергенти. 

 

Табл.3.4. 

Повърхностна активност на разтвори от детергенти 

детергент 

 

t°,C 

ДВ-2 СД „Т“ СД „Б“ 

    

10˚C -81,0171 -64,8325 -50,494 

20˚C -82,5559 -64,8457 -56,38 

30˚C -82,6505 -65,8962 -60,4664 

40˚C -83,8558 -66,8449 -66,6501 

 

 
Фиг. 3.30 Зависимост на )(cf  приложима за графично определяне на 

повърхностната активност на ДВ-2 при 20 ˚C 
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Фиг. 3.33 Зависимост на повърхностната активност от температурата за 

разтвори на различни синтетични детергенти 

 

От хистограмата на фиг. 3.33 е видно, че повърхностната активност 

на ДВ-2 е с най-висока абсолютна стойност в сравнение с изследваните 

синтетични детергенти. СД “Т“ се адсорбира по повърхността 18,9% по-

малко отколкото ДВ-2 при 40 °C . При температура на разтвора ≥20 °C 

повърхностната активност на СД „Б“ е до 42 % по-ниска от тази на ДВ-2 .  

При изследваните синтетични детергенти е видно, че с повишаване 

на температурата, стойността на повърхностната активност се повишава, 

като при изследваните синтетични детергенти използвани в бита 

разликите на стойностите за различните температури са по-високи в 

сравнение с тези на ДВ-2. 

3.3. Резултати от изследване на повърхностната активност на 

детергент в универсален дегазиращ разтвор 

Изследвана е повърхностната активност на детергенти в 

универсален дегазиращ разтвор съдържащ 2 % Ca(OCl)2; 0,3 % NaHSO4 

(гл. 2, 1.1.3.) които да се сравнят по повърхностната активност. Използвана 

е методика за графично определяне на повърхностната активност (гл. 2, 

5.2.). Експериметът е реализиран с опитна постановка по метода 

максимално налягане при издухване на мехурче от капиляра.  

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10°C

20°C

30°C

40°C

-g
 ,

 N
.l

/m
.m

o
l 

t, °C 

СД"Т" 

СД"Б" 

ДВ-2 



32 

Табл. 3.5. 

Повърхностна активност на детергенти в универсален дегазиращ разтвор 

детергент 

 

t°,C 

ДВ-2 СД „Т“ СД „Б“ 

    

10˚C - 77,4276 - 54,8825 -34,7269 

20˚C - 79,8611 - 60,5453 -34,9745 

30˚C - 81,3297 - 67,1062 -35,0917 

40˚C - 81,8864 - 68,8214 -35,1997 

 

 
Фиг. 3.37 Зависимост на повърхностна активност от температурата за 

универсален дегазиращ разтвор с различни детергенти 

От хистограмата на фиг. 3.37 е видно, че повърхностната активност 

на ДВ-2 е с най-висока стойност и с незначително изменение в 

изследвания температурен интервал в сравнение с изследваните 

синтетични детергенти. ДВ-2 показва до 26% по- висока повърхностна 

активност от СД“Т“ и до 136% по- висока от тази на СД “Б“ в универсален 

дегазиращ разтвор за температури 10 °C ÷ 40 °C.  

3.4. Резултати от изследване на повърхностната активност на 

дезинфекциращи разтвори 

Обект на изследване е воден разтвор на фенол. Експериметът е 

изпълнен с опитна постановка по метода на максимално налягане при 

издухване на мехурче от капиляра. След обработка на експерименталните 

данни за температури на разтвора 10 °C; 20 °C; 30 °C и 40 °C, за 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10°C

20°C

30°C

40°C

-g
 ,

 N
.l

/m
.m

o
l 

t, °C 

СД"Т" 

СД"Б" 

ДВ-2 



33 

повърхностна активност се получава съответно : -0.0519; -0.0512; -0.0503 и 

-0.0494. 

4.  ИЗСЛЕДВАНЕ ПОВЪРХНОСТНАТА АКТИВНОСТ НА 

РАЗТВОРИ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАБОТКА В ПОЛЕВИ 

УСЛОВИЯ 

След обработка на данните и изчислението на повърхностна 

активност на разтвора по сталагмометричния метод и по метода на 

капилярно покачване е установено, че  метода на „Максимално налягане 

на мехурче от капиляра“ повърхностната активност е с 1% отклонение от 

тази по метода на капилярното покачване. Проведения сравнителен анализ 

показва, че метода на капилярното покачване е подходящ за измерване на 

повърхностно напрежение в полеви условия. 

 

ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ТРЕТА 

1. Установено е, че за дезактивация са приложими водни 

разтвори на: 

- диетаноламини на база мастни киселини, съдържащи над 7 

въглеродни атома, в концентрационния интервал от 0,2% до 0,3%; 

- детергенти на основата на натриеви соли на алкилпроизводни ( с 

10÷16 въглеродни атома) на бензенсулфоновата киселина при 

концентрация 0,2%÷ 0,35 %; 

-  дезинфектанти за бита с концентрация 0,19 %÷ 0,35 %, съдържащи 

нейоногенни и катионни повърхностно-активни вещества, 

 притежаващи омокрящо действие, съпоставимо с това на ДВ-2 с 

концентрация 0,1 % ÷ 0,2 %. 

2. Доказано е, че в универсален дегазиращ разтвор вместо ДВ-2 

могат да се използват детергенти, съдържащи натриеви соли на 

алкилпроизводни (с 10 ÷ 13 въглеродни атома) на бензенсулфоновата 

киселина, с концентрация не по- малко от 0,18 %, вместо 0,1 % ДВ-2. 

3. Установено е, че  повишаването на температурата от 10°C до 

40°C на изследваните разтвори за специална обработка с концентрация от 

0,1% до 0,3% води до понижение на повърхностното напрежение с 

12%÷21%. 

4. Установено е, че повърхностната активност на водни разтвори 

на детергенти на основата на натриеви соли на алкилпроизводни (с 10÷13 

въглеродни атома) на бензенсулфоновата киселина е с 25 % по-ниска от 

повърхностна активност на ДВ-2, в температурния интервал 10 ÷ 40 °C. 

5. Установено е, че ако в състава на универсален дегазиращ 

разтвор вместо ДВ-2, се използват детергенти на основата на натриеви 

соли на алкил производни (с 10÷13 въглеродни атома) на 



34 

бензенсулфоновата киселина е с 20% по-ниска от тази на ДВ-2, в 

температурния интервал 10÷40°C. 

6. Установено е, че методът на капилярното покачване е 

приложим за контрол на повърхностната активност на разтвори за 

специална обработка в полеви условия, тъй като получените чрез него 

стойности се различават с ±1% спрямо измерените по метода „Максимално 

налягане при издухване на мехурче от капиляра”. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Специалната обработка е етап от защитата на населението и 

инфраструктурата след контаминиране на повърхности от радионуклиди, 

токсични химични вещества и биологични агенти. Разнообразието на 

повърхностно-активни вещества и синтетични детергенти самостоятелно 

или в композиции дава възможност за тяхното приложение в разтворите за 

специална обработка, с цел качествено отстраняване на замърсителите от 

различни повърхности. 

Предложената в дисертационния труд методика за изследване на 

повърхностната активност служи за оценка омокрящото действие на 

повърхностно-активни вещества и детергенти в разтворите за 

дезактивация, дегазация и дезинфекция. Опитната постановка за 

измерване на повърхностното напрежение чрез темпериране на разтвора 

дава възможност за изследване на разтворите за специална обработка  при 

различни температурни условия. Измерване на повърхностното 

напрежение по метода на капилярното покачване е подходящ за полеви 

условия. Резултатите от изследването са приложими за усъвършенстване 

процедурите по специална обработка на замърсени повърхности. 

 

Научни и научно-приложни резултати с оригинален принос: 

1. Чрез графично диференциране на концентрационната 

зависимост на повърхностното напрежение с помощта на приложен 

софтуерен продукт са получени числени стойности за повърхностната 

активност на разтвори за специална обработка, които са основа за 

качествена и количествена оценка за омокрящата им способност. 

2. Потвърдена е теоретично изведената линейна зависимост на 

повърхностното напрежение от температурата за дезактивиращи, 

дегазиращи и дезинфекциращи разтвори и с помощта на получените 

регресионни уравнения могат да се получат стойностите на специфичните 

константи за изследваните състави. 

3. Доказана е практическата приложимост на нови състави на 

разтвори за дезактивация и дегазация, притежаващи добро омокрящо 

действие. 

4. Предложени са методи, методики и опитни постановки за 

изследване повърхностното напрежение на разтвори за специална 

обработка в лабораторни и полеви условия. 

5. Предложените емпирични зависимости на повърхностното 

напрежение от концентрацията след статистическа обработка на опитните 

резултати са приложими при провеждане на специална обработка. 
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Области на приложение на резултатите от дисертационния 

труд: 

1. Защита на населението и инфраструктурата при радиационни и 

химически аварии и използване на оръжия за масово поразяване. 

2. Ликвидиране на последствия от радиационни, химически и 

биологични замърсявания от подразделения за ЯХБЗ и Е от Българската 

армия и службите на Пожарна безопасност и защита на населението. 

4. Резултатите от изследванията по дисертационния труд могат да 

бъдат използвани при обучение на експертите в областта на защитата на 

населението. 
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