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Kabarcık(Balon) 
Sabunlu çözelti bir yüzey boyunca gerildiğinde (örneğin bir kabarcık çubuğunun ucu), oldukça düşük yüzey 

gerilimine sahip ince, film gibi bir tabaka oluşturur. Hava tabakayı doldururken küresel bir şekil alır. Bunun 

nedeni, çözelti uzadıkça ve sabunun yüzey konsantrasyonu düştükçe yüzey geriliminin artmasıdır. Yüzey 

gerilimindeki bu artışı telafi etmek için kabarcık, yüzey tabakasına en az miktarda stres uygulayan bir şekil 

oluşturur. Herhangi bir hacim için, küreler mümkün olan en düşük yüzey alanına sahiptir. Bu, yüzey 

tabakasının bir küre oluştururken en az gerilmesi gerektiği anlamına gelir. Köpük, suyun yüzey gerilimi (bir 

damla suya yuvarlak şeklini veren yüzey moleküllerinin merkeze doğru çekilmesi) azaltıldığında ve hava 

karıştırılarak kabarcık oluşumuna neden olduğunda oluşur. 

Balon Kararlılığı : Bir kabarcık esas olarak gaz/su ara yüzeyinde absorban edilen yüzey aktif madde 

katmanları tarafından stabilize edilir. Kabarcık duvarı inceldikçe, karşıt gaz/su yüzeylerindeki absorban  

edilen yüzey aktif madde tabakaları temas eder ve daha fazla incelmeyi önler. Gaz/su yüzey gerilimi hala 

sıfırdan büyük olduğundan (yani yüzey alanını azaltarak toplam enerjiyi düşürür.), ancak yüzey aktif 

maddenin yüzeyden desorpsiyon  hızı yavaş olduğundan, bu tamamen kinetik bir bariyerdir. Prensipte gaz, 

gaz/su ara yüzünde yüzey aktif maddenin adsorpsiyonunu etkiler ve  kararlılığı etkiler, ancak pratikte tüm 

yaygın gazlar sudan o kadar farklıdır ki gazlar arasındaki nispeten küçük farklar çok az fark yaratır 

Küçük bir leğendeki musluktan su fışkırdığında, kabarcıkların oluştuğunu görebilirsiniz, ancak bunlar çok 

kısa sürede patlar. Bunun nedeni, normal suyun yüzey geriliminin yüksek olması ve su moleküllerini suyun 

ana gövdesine çekme eğiliminde olmasıdır. çabuk patlar. Bunun yerine, sabunlu suyun yüzey gerilimi çok 

daha düşüktür: saf suyun yaklaşık üçte biri ve bu nedenle balonun molekülleri daha az streslidir ve daha 

uzun süre dayanabilir. Sabun köpüğü, çok kararlı olabilen ve uçabilen "sabunlu" su ile oluşturulabilir, Ve 

muhtemelen kararlılığı etkiler, ancak pratikte tüm yaygın gazlar sudan o kadar farklıdır ki gazlar arasındaki 

nispeten küçük farklar çok az fark yaratır. 

Köpük :Bir kapta gaz ve sıvı karıştırılıp çalkalanırsa köpük oluşur. Köpük, bir gazın sürekli bir sıvı içinde 

dağıldığı koloidal bir dispersiyondur. Kalıcı köpüklerdeki kabarcıklar çok yüzlüdür ve küresel değildir, yine de 

gelenekseldir köpüklerdeki gaz kabarcıklarının "çaplarını" sanki küreselmiş gibi ifade etmek Köpüklerin pratik 

oluşumlarında, kabarcık boyutları genellikle klasik boyutları aşar. Aslında, köpük kabarcıkları genellikle 

100µm'den büyük çaplara sahiptir ve 1000µm 'den de büyük olabilirler. Köpük optimum olmasına rağmen, 

stabilize mutlaka damla boyutunun bir fonksiyonu değildir. genel köpük yapısı, altta dökme sıvı tarafından ve 

üst tarafta ikinci bir yığın fazı, bu durumda gaz tarafından muhafaza edilir. 
 

Köpük Kararlılığı: Köpük sırasında bir kabarcık dinamiğinin genleşme ilk büyüme burada ilişkilidir küresel 

kabarcıklar ile Genişlediklerinde (gaz miktarına bağlı olarak eklenmiş veya üretilmiş) doldurmaya başlarlar. 

matris içindeki bir boşluğun çoğunluğu ve duvarları daha ince ve daha kırılgan hale gelir. Genişlemenin bir 

noktasında, kabarcıkların duvarları çok ince olabilir ve kopabilecekleri şekilde gerilirler. Aynı zamanda büyük 

bir balonun gaz çekmesi olasıdır tüneller aracılığıyla daha küçük baloncuklardan daha büyük hücrede daha 

düşük iç basıncın neden olduğu duvar yırtılmasından oluşur. Bu boyutu azaltabilir ve hatta daha küçük 

baloncukları yok edebilir, kabarcık duvarı yırtılmaları o kadar şiddetli olabilir ki, büyük miktarda gaz kaçabilir 

ve köpük yapısının tamamen çökmesine neden olabilir. Bir momentum denklemi, kabarcık büyümesinin 

dinamik sürecini tanımlar. 

Poliüretan Köpük Nedir? 
 

Poliüretan köpük tek komponentli, havadaki nem ile küreleşen, küreleşirken genleşen, aerosol formunda yarı 

sert bir montaj, derz dolgu ve izolasyon malzemesidir.Esnek Poliüretan Köpükler başta kapı ve pencere 

montajında, her türlü boşluk doldurma uygulamalarında, ses ve ısı izolasyonunda, su geçirmez bariyerlerde 

ve yangına karşı izolasyon amaçlı kullanılmaktadır. Poliüretan köpük uygulandıktan sonra havadaki nem ile 

hızlıca reaksiyona girer ve genleşir. Poliüretanın üstün yapıştırma kuvveti sayesinde uygulandığı yüzeylere 

güçlü bir şekilde yapışır.  

Poliüretan Köpüklerin Kullanım Alanları Nelerdir? 
Kapı ve pencere montajı PU Köpüklerin en etkin kullanım alanıdır. Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su 

borularının izolasyonunda, çatı kiremitlerinin yapıştırılmasında, sızdırmazlık amaçlı olarak teraslarda, binaların 

perde betonlarında, endüstriyel çatı yalıtımında, soğuk hava depoları ve buzhanelerde, gemi ve yatların 

güvertesinde, dış cephe yalıtım malzemeleri arasında kalan boşlukların doldurulmasında, yalıtım 

malzemelerinin yapıştırılmasında, kuru gıda depolarında boşluk doldurma ve izolasyon amaçlı kullanılmaktadır.  
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Köpük Kullanım Alanları : Yaygın olarak bilinenlerden bir dizi kişisel bakım köpüğü üretilir. aerosol 

ürünleri, geleneksel olarak çok düşük basınç altında bir sıvı ile karıştırılmış gaz içerir. Bunlara saç 

şekillendirici köpük, tıraş köpüğü gibi kozmetik köpükler dahildir. Köpük ve hatta şampuanlar. Bazı benzer 

kişisel olmayan bakım ürünleri de vardır.aerosol gıdalar (yani, konserve krem şanti), ev tipi aerosol köpükleri 

(örn.cam ve halı temizleme köpükleri) ve ev izolasyon köpükleri (poliüretan köpük). Yangınla mücadele de 

dahil olmak üzere birçok tüketici ve endüstriyel ürün köpük olarak formüle edilmiştir. 

Balonda sönme olayı 

       Poliüretan köpüğün SEM  resmi 

Yangın Söndürme Köpüğü Nedir? 

İçi hava dolu baloncuklardan meydana gelen, oldukça yoğun bir niteliğe sahip 

bileşim olan yangın köpüğü, esas olarak üç temel maddeden oluşmaktadır. 

Yangına etki ederken gerekli olan hava, su ve köpük, yangın köpüklerinin 

esasını oluşturmaktadır. Köpüğün konsantre şekilde belirli orandaki bir su ile 

karışması ve ardından cihazların yardımı ile hava ile karıştırılması sonucunda, 

kullanıma hazır hale gelmektedir. Bünyesinde tuttuğu su ile yüksek derecedeki 

ısılara karşı dayanıklı olan yangın köpükleri, yakıtların meydana getirdiği 

yangınlarda da etkilidir. Kullanıldıktan sonra yoğun şekilde yanan cisimlerin ve 

yüzeylerin üzerini örtecek bir doygunluğa sahip olmaktadır. Yangın vesilesi ile 

ortaya çıkan zehirli gazlar, yangın köpüğünün içinden geçmeyecek şekilde 

hapsedilmektedir. Böylece yangın kontrol altına alınırken, müdahale ve 

kurtarma çalışmalarına katılan kişilerin de sağlıkları tehlike altına alınmadan 

işlem sonuçlanmaktadır. 
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ÇÖZÜNMÜŞ HAVA FLOTASYONU (DAF/ÇHF) 

K Ö P Ü K    K İ M Y A S I 

Sentetik Köpük Protein Köpük AFF Köpük Alkole Dirençli Köpük 


