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IZVLEČEK

Namen diplomskega dela je bil preučiti prepustnostne (filtracijske) sposobnosti vlaknovin za
filtre petih različnih vzorcev podjetja FILC d. d. iz Mengša. V eksperimentalnem delu so bile
raziskane različne prepustnostne lastnosti, kot so prepustnost vodne pare, zračna prepustnost,
toplotna prevodnost ter poroznost (velikost por) in odprtost površine, ki vplivata na
prepustnostne lastnosti. Rezultati raziskave so pokazali, da ima struktura vlaknovin velik
vpliv na filtracijske sposobnosti. Najnižja prepustnost vodne pare se je pokazala pri vzorcu B,
pri vzorcu E pa najvišja. Vzorec D ima najnižjo zračno prepustnost, vzorec C pa najvišjo.
Najvišja toplotna prevodnost se je pokazala pri vzorcu B, najnižja pri vzorcu C. Največji
premer por in največja odprta površina (ImageJ) se je pokazala pri vzorcu E in C, najmanjša
pa pri vzorcu B. Vzorec B ima najnižjo odprto površino (ImageJ).
Ključne besede: vlaknovine, prepustnost vodne pare, zračna prepustnost, toplotna prevodnost,
poroznost, odprtost površine
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ABSTRACT

The purpose of the thesis was to examine permeability (filtration) abilities-woven fabric
filters for five different models of companies FILC d. d. from Mengeš. In the experimental
work were studied permeability various properties such as water vapor permeability, air
permeability, thermal conductivity and porosity (pore size) and the open area, which affects
the permeability properties. The results showed that the structure of the woven fabric great
influence on the filtration capacity. The lowest water vapor permeability was seen in sample
B, and sample E the highest. Sample D has the lowest air permeability, sample C had the
highest. The highest thermal conductivity is found in the sample B, the lowest in the sample
C. The maximum pore diameter and the largest open area (ImageJ) was seen in sample E and
C, the lowest in the sample B. Sample B has a minimum open area (ImageJ).

Key words: nonwovens, water vapor permeability, air permeability, thermal conductivity,
porosity, open area
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI TER SLOVAR

EDANA – mednarodno združenje za netkane tekstilije
EU – Evropska unija
EUR – evro
PES – poliester
UV – ultravijolično
npr. – na primer
ipd. – in podobno
itd. – in tako dalje
oz. – oziroma
cca. – približno
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1. UVOD

Netkane tekstilije sodijo v skupino nekonvencionalnih tekstilij. Netkane tekstilije so narejene
neposredno iz vlaken ali pa iz brezkončnih filamentov. Izraz netkane tekstilije se pogosto
uporablja kot posplošen opis tekstilije, ki je bila pridobljena s postopkom, ki je drugačen od
tkanja in pletenja, ali pa še bolj široko za tekstilije, ki so drugačne od tradicionalnih tekstilij,
papirnatih pol ali plastičnih folij. Uporabljajo se v medicini, za higienske izdelke, v
gradbeništvu, kot proizvodi za dom, kot razna polnila in za različne vrste filtrov. Netkane
tekstilije so inovativne, vsestranske in nepogrešljive. Danes bi bilo nemogoče živeti brez njih
(1–3).

Po podatkih EDANE je bilo v EU leta 2012 proizvedenih okoli 1954 milijonov ton netkanih
tekstilij. Proizvedena rast je bila 2,2 % v primerjavi z letom 2011. Ocenjeni skupni promet
evropske industrije netkanih tekstilij znaša okoli 6.475 milijonov EUR (3).

Slika 1: Proizvodnja netkanih tekstilij v EU, EDANA (3)
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V letu 2012 so bila glavna področja uporabe netkanih tekstilij:
 za higienske izdelke (32,5 %),
 v gradbeništvu (17,8 %),
 robčki (16,1 %),
 oblazinjenje / namizno perilo / za gospodinjstvo (4,9 %),
 v avtomobilski industriji (4,8 %) in
 filtracijo (4,0 %) (3).

Izvoz netkanih tekstilij iz EU v tujino je leta 2012 znašal okoli 345.521 ton (leta 2011 pa
321.789 ton) (3).

Slika 2: Izvoz netkanih tekstilij iz EU v tujino, EDANA (3)
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2. TEORETIČNI DEL
2.1 Lastnosti vlaknovin za filtre

Vlaknovine vzorcev so izdelane iz PES vlaken, saj za zdravje ali okolje niso nevarna (3).
Lastnosti vlaken vplivajo na lastnosti končnega netkanega izdelka. Pozitivni vplivi PES
vlaken na lastnosti netkanih tekstilij so dobre mehanske lastnosti, dobra termična stabilnost,
elastičnost, dobro drapiranje in visoka mokra natezna trdnost. Negativni vplivi PES vlaken na
lastnosti netkanih tekstilij so piling, statični naboj in UV sevanje.
Odpornost na UV sevanje povečamo z večjim premerom filamenta, z zmanjšanjem poroznosti
vlaken, z dodatkom UV stabilizatorjev, matirana vlakna so manj odporna, saj je TiO2
fotosenzitiven. Odpornost na drgnjenje povečamo s premerom filamenta, prečnim prerezom
in konstrukcijo ploske tekstilije. Ognjevarnost dosežemo z obdelavo s pomočjo ognjevarnih
reagentov ter izbiro negorljivih vlaken.
Zaradi razmeroma nizke cene in dobrih fizikalnih in kemičnih lastnosti z možnostjo
odpravljanja pomanjkljivosti, zlasti pri visokotrdnih in visokomodulnih PES vlaknih, so PES
vlakna po uporabi v tehničnem tekstilu na prvem mestu.
Prvič so PES vlakna izdelali leta 1941 v Veliki Britaniji, po vojni pa se je proizvodnja močno
razmahnila. Najstarejši in najbolj znani komercialni imeni sta terilen in dacron, slednjega je
leta 1951 predstavilo podjetje DuPont.
PES

oziroma

polietilentereftalatna

vlakna

pripravimo

s

pomočjo

kondenzacijske

polimerizacije etilenglikola in tereftalne kisline ter oblikujemo iz taline z dodatnim
raztezanjem. Ker PES vključujejo aromatske obroče, je tališče visoko (okoli 250 °C).
Najpomembnejše značilnosti PES filamentnega ali rezanega vlakna so trpežnost, vzdržljivost,
dobra dimenzijska stabilnost, enostavne negovalne lastnosti, se hitro suši, nizka absorpcija
vlage, odpornost na večino kemikalij, zaradi visoke temperature steklastega prehoda je vlakno
odporno na povišano temperaturo in je kompatibilno z bombažem. Uporabljajo se za
geotekstilije, filtre, varnostne pasove, transportne mreže, ponjave, črpalne in prezračevalne
cevi, embalažo, opremo vozil, plovil, letal ipd.
Na tržišču je mnogo tipov PES vlaken: FR Trevira CS, ognjevarno PES vlakno; Trevira z
visoko trdnostjo in posebej modificirana PES vlakna z antimikrobno aktivnostjo (Bactekiller).
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Razvoj, predvsem v razvitem svetu, poteka v smeri investiranja na področje visokomodulnih
dimenzijsko stabilnih vrst PES vlaken ter v možnosti recikliranja PES plastenk in ostalih
odpadkov v tekstilne izdelke (5, 6).

2.2 Postopek izdelave vlaknovin
Oddelek, v katerem se izvaja rahljanje, čiščenje, mešanje in po potrebi maščenje prediva
(množica vlaken v gmoti, kosmu ali

kosmiču), se imenuje pripravljalnica. Predivo je

stisnjeno v balah, da ga lažje transportiramo in skladiščimo. Pred predelavo prediva bale
odpremo in jih pustimo ležati 24 ur v odlagališču, da se predivo relaksira in aklimatizira. Pri
tem predivo navzame vlago in temperaturo odlagališča, s čimer se mu izboljšajo predelovalne
lastnosti.
V pripravljalnici se, glede na vrsto prediva in zahtevnost končne tekstilije, izvaja začetno
rahljanje prediva iz bal, obzirno rahljanje prediva v nevpetem stanju, mešanje prediva,
zaključno rahljanje prediva v vpetem stanju in pnevmatski transport zrahljanih kosmičev do
napajalnika mikalnikov.
Obzirno rahljanje in mešanje prediva v nevpetem ali delno vpetem stanju se izvaja s pomočjo
rahljalnika – dovajalnika bal. Glede na konstrukcijske izvedbe rahljalnikov bal ločimo
rahljalnike bal z rahljalnim valjem in rahljalnike bal s poševnim iglastim trakom.
Pri rahljalniku bal s poševnim iglastim trakom iz vodoravno položenih kosov bal v vertikalni
smeri rahljalna obloga puli manjše gmote in kosme prediva ter omogoča obzirno rahljanje in
grobo mešanje prediva.

1 – dovajalni letvasti trak
2 – dovajalni trak
3 – poševni iglasti trak
4 – vračalni valj
5 – snemalni valj
6 – odvod zrahljanih
kosmov prediva

Slika 3: Rahljalnik bal s poševnim iglastim trakom firme Temafa (1, 2)
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Transport prediva v pripravljalnici prediva se izvaja mehansko in pnevmatsko. Mehanski
transport prediva se izvaja s pomočjo brezkončnih transportnih trakov. Pri pnevmatskem
transportu potiskamo ali sesamo zrahljane kosmiče prediva po ceveh med stroji s pomočjo
ventilatorjev.
Za medsebojno mešanje različnih vrst prediv v predpisanem masnem razmerju se uporablja
rahljalnik s tehtalno napravo. Za izdelavo dvokomponentne mešanice prediv mešalna
rahljalnika zrahljano predivo odlagata v zbiralnih skrinjah s tehtalno napravo. Ko se v vsako
izmed skrinj zbere že vnaprej predpisana masa kosmičev, se ti druga za drugo odpreta in
kosmiči iz skrinj mešalnikov po določenem zaporedju padajo na mešalni transportni trak.
Vodoravno položeni in združeni plasti kosmičev tvorita dvoplastno runo, ki ga kot enovito
ploskovno tvorbo rahljamo na rahljalniku runa.
Homogenizacija ene vrste prediva ali mešanice različnih prediv se izvaja s pomočjo mešalnih
komor. Glede na princip polaganja vodoravnih plasti kosmičev v mešalni komori ločimo
mešalno komoro z mirujočo posteljo in mešalno komoro s potujočo posteljo. V mešalni
komori poteka mešanje prediva po principu mešanja v postelji. Postelja sestoji iz množice
vodoravno položenih tenkih plasti kosmičev, ki jih polaga potujoči ciklon. Ciklon se s
pomočjo transporterja premočrtno premika sem in tja po celotni dolžini mešalne komore ter
odlaga vodoravne plasti zrahljanih kosmičev v mešalni komori. Čim tanjše so plasti in čim
več jih je v postelji, tem bolj kakovostno in homogeno je mešanje prediva.
Sledita še fino rahljanje na horizontalnem, vertikalnem ali finem turbo rahljalniku ter
pnevmatski

transport

zrahljanega

prediva

do

napajalnika

mikalnika,

kjer

se

iz

homogeniziranih kosmičev prediva tvori runo, ki je predložek mikalnika.
Zaradi neenakomerne debeline po širini iglanih večplastnih koprenskih tekstilij je med
proizvodnim procesom nujno potrebno rezanje 3 do 8 cm širokih trakov na robovih. Odpadke
koprenskih tekstilij po iglanju je možno reciklirati z enovaljčnim in turbo rahljalnikom za
reciklacijo vlakninskih ploskovnih tvorb.
Glede na postopek izdelave koprene ločimo mehanski, naplavljeni, napihani, ekstrudirni in
fibrilirni postopek izdelave kopren. Med mehanske postopke izdelave sodijo mikalniški,
aerodinamični in kombinirani postopek izdelave kopren.
Vzorci so bili izdelani po mikalniškem postopku, s polaganjem več plasti, za doseganje
ustrezne končne teže izdelka.
Med mikanjem izotropnega runa iz kosmičev vlaken pride do razvlaknitve kosmičev do
posameznih vlaken. Izdelek mikalnika sta ena ali dve kopreni, ki se združita na transportnem
traku mikalnika v enovito ploskovno tvorbo. Združitev dveh kopren da združeno kopreno,
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združitev več kopren ali plasti koprene da plasteno kopreno. Glede principa delovanja
mikalnika ločimo mikalnike z mikalnimi ploščami, mikalnike z valjčki in kombinirane
mikalnike. Po konstrukcijski zgradbi mikalnikov ločimo mikalnike z enim ali dvema
mikalnima bobnoma, mikalnike z enim ali dvema snemaloma koprene in mikalnike s
prenosnikom koprene.
Pri mikalniku z dvema mikalnima bobnoma mikalnik sestoji iz dveh mikalnikov, ki sta med
seboj povezana v en stroj. Na prvem mikalnem bobnu se izvaja obzirno in grobo mikanje, na
drugem pa bolj intenzivno in fino mikanje. Prenos koprene z grobega na fini mikalnik se
izvaja s prenosnim valjem. Mikanje na prvem in drugem mikalnem bobnu se izvaja s po
štirimi mikalnimi enotami, ki se stojijo iz delovnega in vračalnega valja (1, 2).
1 – napajalnik
2 – valjčno dovajalo runa
3 – rahljalni valj
4 – predmikalni boben
5 – prenosni valj
6 – prvi mikalni boben
7 – delovni valj
8 – vračalni valj
9 – snemalni valj
10 – drugi mikalni boben
11 – snemalo koprene

Slika 4: Mikalnik z dvema mikalnima bobnoma firme Hergeth (1, 2)
Glede na orientacijo vlaken v kopreni mikalniki lahko izdelujejo kopreno z vzdolžno in z
izotropno (naključno) orientacijo vlaken.
Za izdelavo izotropnih kopren z naključno orientacijo vlaken v kopreni se uporabljajo
modificirani valjčni mikalniki, centrifugalno-dinamični mikalniki in vbrizgalni mikalnik.
1 – koritasto dovajalo
runa
2 – rahljalni valj
3 – predmikalni boben
4 – prenosni valj
5 – mikalni boben
6 – delovni valj
7 – vračalni valj
8 – izotropni valj
9 – snemalni valj
10 – zgoščevalo koprene
11- snemalo koprene
Slika 5: Valjčni mikalnik za izdelavo izotopne koprene firme Hergeth (1, 2)
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Za izdelavo izotropne koprene pri modificiranem mikalniku se med mikalnim bobnom in
snemalnim valjem vrine izotropni valj, ki ima izdatno večjo obodno hitrost od mikalnega
bobna in se vrti tako, da se smer gibanja vlaken med prehodom z mikalnega bobna na
izotropni valj spremeni. Sprememba smeri gibanja vlaken v območju med mikalnim bobnom
in izotropnim valjem povzroči vrtinčasto in turbulentno strujanje zraka med oblogami, kar
omogoča naključno razporeditev vlaken v kopreni, ki se tvori na izotropnem valju. Kopreno z
izotropnega valja v kondenzirani obliki prevzame snemalni valj in jo prek zgoščevala in
snemala koprene odvaja z mikalnika.
Obodna hitrost mikalnega bobna je 100 m·min-1, izotropnega valja 1500 m·min-1. Zaradi 15krat večje obodne hitrosti izotropnega valja in spremenjene smeri rotacije izotropnega valja v
območju med mikalnim bobnom in izotropnim valjem pride do izrazite turbulence in
vrtinčenja zračnega toka, kar povzroči naključni prehod vlaken iz obloge mikalnega bobna v
oblogo izotropnega valja. Če se želi povečana voluminoznost izotropne koprene, se v
območje med snemalnim valjem in snemalom koprene vrineta še eno ali dve zgoščevali
koprene.
S postavitvijo dveh mikalnikov v legi enega za drugim je na združevalnem traku možno
polaganje dveh kopren z večinsko vzdolžno orientacijo vlaken. S postavitvijo drugega
mikalnika pod kotom 90° glede na smer gibanja združevalnega traka in s prečnim polaganjem
koprene po širini združevalnega traka je možna izdelava plastene koprene s križno orientacijo
vlaken. Za izdelavo težjih plastenih koprenskih tekstilij ploščinske mase od 80 do 1000 g·m-2
je v procesni liniji obvezno vključen križni polagalnik.

Slika 6: Izdelava plastene koprenske tekstilije s križnim polagalnikom (1, 2)
1 – napajalnik mikalnika, 2 – mikalnik, 3 – transport koprene od mikalnika do polagalnika,
4 – križni polagalnik, 5 – plastena koprena, 6 – združevalni trak, na katerem se polagajo
plasti koprene, 7 – utrjevalnik, ki mehansko utrdi plasteno kopreno (prediglalnik in/ali
iglalnik)
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Zaradi premajhne adhezije med vlakni v kopreni ali plasteni kopreni je potrebna faza
utrjevanja.
Utrjevanje z iglanjem se izvaja na iglalniku z množico igel z zazobki.
S prediglanjem in iglanjem utrjujemo plastene koprene v koprenske tekstilije. Plastena
koprena zaradi premajhne adhezije med množico vlaken nima zadostne pretržne trdnosti.
Plasteno kopreno najprej obzirno utrjujemo s prediglanjem na prediglalniku, kjer se plastena
koprena rahlo utrdi s prepletanjem množice vlaken, da je primerna za nadaljnje raztezanje
in/ali utrjevanje v proizvodnem procesu. Začetno iglanje mora biti obzirno in se izvaja na
prediglalniku z eno ali obojestranskim prebadanjem plastene koprene z iglami, ki s pomočjo
zazobkov zagrabijo snopiče vlaken ter vlaknom spremenijo lego glede na ostala vlakna v
kopreni. Za enakomerno in kakovostno prediglanje plastene koprene je potrebno omogočiti
dovajanje plastene koprene s čim bolj enakomerno debelino čim bližje iglam z zazobki.
Zaradi tega ima vsak prediglalnik za razliko od iglalnika skrbno izbrano dovajalo plastene
koprene.
Fazi prediglanja sledi faza iglanja, ki se izvaja na iglalniku. Prediglana in raztezana koprena
se prek para dovajalnih valjčkov vodi v iglalnik, ki sestoji iz enakih delovnih elementov kot
prediglalnika. Igelna deska, na kateri je nameščena množica igel z zazobki, opravlja s
pomočjo zobniškega gonila in premičnega kolenastega vzvoda translacijsko gibanje gor in
dol, ki omogoča, da igle v področju med perforirano temeljno in snemalno desko v navpični
smeri prebadajo kopreno. Pri tem zazobki zagrabijo snopiče po 5 do 20 vlaken in jih porinejo
skozi kopreno tako, da ta ležijo pravokotno na ravnino koprene.
Termično utrjeni izdelki vsebujejo vezivno sredstvo, ki se aktivira pri določeni temperaturi,
kar se doseže s pihanjem vročega zraka. Aktiviranje veziva se doseže s kalandriranjem z
dvema valjema, ki koprensko tekstilijo v kratkem časovnem intervalu segrejeta in pod velikim
pritiskom stisneta (1–4).

2.3 Prepustnostne lastnosti, ki so pomembne za filtre
Prepustnostne lastnosti so izjemno pomembne za filtracijo. Zračna prepustnost je ena izmed
pomembnejših. Iz rezultatov zračne prepustnosti lahko sklepamo na poroznost blaga in
posredno tudi na izolacijske sposobnosti raznih materialov. Za tekstilije je značilno, da velik
delež volumna predstavlja zrak. Porazdelitev zračnih prostorov v vlaknovini vpliva na
zadrževanje toplote, obvarovanjem pred vetrom in dežjem ter na učinkovitost filtracije (7).
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2.3.1 Zračna prepustnost
Prepustnost zraka ploskovnega izdelka podaja količino zraka, ki prehaja v določenem času
skozi določeno površino preskušanca pri izbranem pritisku. To je količina zraka, izmerjena v
m3, ki gre v eni minuti skozi 1 m2 tekstilijo pri pritisku 20 mm H2O (196,2 Pa). Z merjenjem
zračne prepustnosti lahko ugotavljamo vpliv raznih faktorjev: surovine, konstrukcija tekstilije,
postopke apretiranja itd.
Merjenje zračne prepustnosti izvajamo na aparatu za merjenje zračne prepustnosti. Skozi
vpeto tekstilijo sesamo zrak. Presesani zrak, gre skozi merilni sistem – rotametrske cevi.
Rotametri nam pokažejo količino zraka v l/h, ki prehaja skozi določeno površino vpete
tekstilije pri določenem pritisku. Velikost preizkusne površine po priporočilih standarda je 20
cm2, vrednost pritiska pri tehničnih tekstilijah je 200 Pa (20 mm vodnega stolpca).
Iz odčitanih vrednosti količine presesanega zraka (q[l/h]), izračunamo povprečno vrednost
(x̅), nato pa zračno prepustnost po enačbi (1):

Q

q
6F

(1)

kjer je Q količina presesanega zraka [m3] v 1 min, preračunana na 1m2 pri 20 mm vodnega
stolpca [m3/m2min], q količina zraka, ki prehaja skozi preskušanec [l/h], F preizkusna
površina [cm2]. (7)

2.3.2 Prepustnost vodne pare
Prepustnost vodne pare skozi tekstilijo je pomemben parameter in ima določen praktični
pomen pri raziskavah tekstilnih materialov. Zlasti je pomemben pri oblačilih zaradi vpliva na
udobnost. V določenih okoliščinah, ko telo zaradi segrevanja izloča odvečno tekočino,
omogoča ali ne omogoča odvajanje tekočine v okolico in s tem prispeva k našemu udobju.
Evaporativni toplotni tok prehaja od telesa v okoliški zrak zaradi razlike pritiska vodne pare
na površini kože (pk) in pritiska vodne pare v okoliškem zraku (pz). Oblačilo nudi upor, ki ga
imenujemo upor proti prehodu vodne pare. Upor proti prehodu vodne pare lahko definiramo
kot kvocient razlike parnih pritiskov med dvema površinama z različnima parnima pritiskoma
z evaporativnim toplotnim tokom na enoto površine telesa.
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Skupni upor proti prehodu vodne pare ReT oblačila je definiran kot upor proti prehodu vodne
pare s sloji zraka med oblačilom in kožo ter med slojem zraka na površini zunanjega sloja
oblačila in je podan z enačbo (2):

ReT  ( p k  pz ) 

A

e

(2)

kjer je ReT (skupni) upor oblačila proti prehodu vodne pare [Pa m2W-1], Øe evaporativni
toplotni tok [W], p k srednji parcialni tlak vodne pare pri temperaturi kože [Pa], pz tlak vodne
pare pri temperaturi zraka [Pa], A površina, skozi katero prehaja evaporativni toplotni tok
[m2].
Majhen upor pretoka vodne pare je zaželen predvsem za tiste plasti oblačila, ki so v
neposrednem stiku s kožo ali blizu nje. V nasprotnem primeru lahko pride do omočenja
oblačila z znojem, pri čemer se zmanjša njegova vrednost toplotne izolacije.
Na upor pretoku vodne pare posameznega sloja oblačil vplivajo vrsta vlaken, vezava in
poobdelava. Večja ko je gostota in kompaktnost tekstilije, večji je upor proti prehodu vodne
pare. Vlakna z večjim difuzijskim koeficientom (volnena, bombažna vlakna) imajo manjši
upor proti prehodu vodne pare. Večina naravnih vlaken dobro absorbira vlago, a sta proces in
sposobnost sušenja zato počasnejša. Vse to lahko vpliva na ostanek vlage v preji in
posledično v tkanini oziroma oblačilu (8).

2.3.3 Toplotna prevodnost
Toplotna prevodnost je tista količina toplote, ki vsako uro prehaja skozi površino 1 m2 tkanine
z oddaljenostjo 1 m do druge tkanine, če je temperaturna razlika obeh površin 1 °C. (7)
Toplotna prevodnost je bila določena z merjenjem prehoda toplote iz toplejšega dela v
hladnejši del, pri čemer sta bila med toplejšo in hladnejšo bakreno ploščo vstavljena
preskušanec in referenčni vzorec – steklena plošča z znano prevodnostjo. Meritev se izvaja
tako, da se merilne plošče spojijo s termoelementi, in po določenem času, ko ni več sprememb
v napetosti, se ta odčita. Koeficient toplotne prevodnosti (λ) se izračuna iz enačbe (3):

λ = λn

·

(3)
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kjer je λn toplotna prevodnost referenčne steklene plošče (1,0319 W/mK), d debelina
preskušanca (mm), dn debelina referenčne steklene plošče (4 mm), T2 temperatura hladnejše
debele merilne bakrene plošče (°C), T3 temperatura srednje tanke merilne bakrene plošče
(°C) in T4 temperatura toplejše debele merilne bakrene plošče. (10)

2.3.4 Poroznost
Notranja geometrijska zgradba (votli prostori različnih oblik in velikosti v notranjosti izdelka)
je pogoj za prepustnostne lastnosti vlaknovin. Če so ti votli prostori med seboj povezani od
ene do druge strani izdelka, imamo opravka z za zrak in tekočino prepustnim telesom. Votla
notranja struktura izdelka je poroznost (delež volumna votlih prostorov v celotnem volumnu
izdelka). Votle prostore v notranjosti imenujemo pore. S praktičnega vidika so najbolj
zanimive pore med vlakni v vlaknovini. Vlaknovina je take oblike, da pore tu nimajo sten od
začetka do konca izdelka, in oblika por je poljubna. Pri vlaknovini se kot kazalec za
opisovanje notranje strukture uporabi specifična notranja površina. Povečana specifična
površina na enoto volumna govori o manj prepustnem izdelku, ki ima manjše pore, kar je
ugodno tako za adsorpcijo kot za filtracijo posameznih delcev. Na specifično površino
najpomembneje vplivata premer vlaken in oblika prečnega prereza, manj pa njihova dolžina.
Zračna poroznost je razmerje med volumnom zraka v blagu proti celotnemu volumnu blaga,
izražena v odstotkih. To je izračunana vrednost, ki temelji na določenem volumnu
sestavljajočih vlaken in volumnu blaga iz izmerjenih vrednosti širine, dolžine in debeline
blaga.
Velikost in porazdelitev por v vlaknovinah sta bili določeni z Jakšičevo zračno pretočno
metodo. Na rotametru se pri različnih razlikah pritiskov izmeri volumenska hitrost pretoka
zraka skozi določeno površino suhega vzorca. Potem se vzorec potopi v tekočino znane
gostote in površinske napetosti. Ko se popolnoma omoči, se vstavi v merilno glavo rotametra,
počasi se povečuje razlika pritiskov, dokler se ne pojavi prvi zračni mehur. Odčita se razlika
in izračuna hidravlični premer največje pore. Nato se veča pritisk in odčitava vrednost pritiska
pri vnaprej izbranih volumenskih hitrostih pretoka. Merjenje je končano, ko je iztisnjena
količina tudi iz najmanjših por (7).
Z merjenjem pretoka zraka skozi določeno površino suhega in omočenega preskušanca se pri
različnih razlikah pritiskov izmeri volumenska hitrost pretoka zraka skozi določeno površino
suhega preskušanca. Preskušanec se omoči s tekočino znane gostote in površinske napetosti.
Počasi se povečuje razlika pritiskov, dokler se ne pojavi prvi zračni mehur. Iz razlike
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pritiskov se izračuna hidravlični premer prve, največje pore in število por največjega premera
po enačbi (4):

n1 = h12-b·

(4)

kjer je n1 število por največjega premera, h1 pritisk, pri katerem se odprejo pore i-tega
premera (Pa), V1 volumenski pretok zraka, k konstanta in a mejna konstanta.
Nato se odčitavajo vrednosti pritiska pri naprej izbranih volumenskih hitrostih pretoka in poda
porazdelitev por po velikosti (10).
Metoda za ugotavljanje števila, velikosti in porazdelitve por ter volumske hitrosti pretoka
zraka v odvisnosti od pritiska in odprte površine temelji na selektivnem izpodrivanju tekočine
iz por v ploskem tekstilnem izdelku pod vplivom pritiska. Odvisnost je linearna. Čim večji je
hidravlični premer pore, tem manjši pritisk potrebujemo, da izrinemo tekočino iz pore (9).

2.3.5 Slikovna analiza
Slikovna analiza predstavlja računalniško obdelavo slik in je pomembno orodje za nadzor
procesov.
Danes za slikovno analizo največkrat uporabljamo program ImageJ.
ImageJ je brezplačni program avtorja Wayna Rasbanda z ameriškega državnega
zdravstvenega inštituta (National Istsitute of Health – NIH). Izdelan je na osnovi NIH Image
za operacijski sistem Macintosh.
Deluje na vseh operacijskih sistemih, ki imajo nameščen JAVA program.
Sestavljen je iz programskega okna, v katerem se nahajajo različne zbirke orodij. Na izbiro
imamo npr. orodja za linije, označevanje, povečanje, spreminjanje barv ipd. Program podpira
8-bitno, 16-bitno sivinsko sliko in 8-bitno barvno sliko. S programom lahko spremenimo
barve v črno-bele oz. sivinske barve.
Program omogoča tudi samodejno določanje praga, prikaže tabele rezultatov in poda grafe. Po
izračunu nam program poda informacije o številu vseh vključkov, število med seboj po
velikosti različnih vključkov in število vključkov na m2 (11).
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Lastnosti vlaknovin

Lastnosti analiziranih vlaknovin so prikazane v preglednicah 1 in 2.
Preglednica 1: Surovinska sestava, dolžina vlaken in premer vlaken vzorcev, izmerjen po
dveh postopkih – s pomočjo stereomikroskopa in s programom ImageJ
Vzorec

Surovinska sestava

Dolžina vlaken

Premer vlaken
Stereomikroskop

ImageJ

(µm)

(µm)

A

PES +

13,830

14,390

B

bikomponentna PES

15,654

12,868

C

vlakna (PES -

17,851

13,883

D

jedro/kopolister-

16,663

17,198

E

ovoj)

13,799

11,709

6 mm

Usmerjenost vlaken v vlaknovini je naključna, kar prikazuje slika 7.

Slika 7: Naključna usmerjenost vlaken
Debelina tkanine je definirana z merilnim postopkom kot merjenje višine med paralelnima
ploskvama, ki ju loči izdelek pri točno določenem pritisku (12).
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Posameznemu vzorcu smo na naključno izbranih desetih mestih izmerili debelino s pomočjo
aparata za določanje debeline pri pritisku 20 cN/cm2 in površini preskušanja 25 cm2. Iz
dobljenih meritev smo izračunali povprečno vrednost.

Slika 8: Aparat za določanje debeline
Ploščinsko maso smo določali po standardu SIST EN 12127:1999 (13). Ploščinska masa
tkanine je podana kot masa na enoto površine v g/m2.
Maso kvadratnega metra preiskovane tkanine smo izmerili tako, da smo vzorcu znane
površine natančno določili maso. V našem primeru smo vzorce določene dimenzije tehtali na
precizni tehtnici in rezultate podali v g/m2.
Maso smo določili tako, da smo izrezali vzorce velikosti 10 x 10 cm (vsakega po dva), jih
stehtali in določili povprečje.
Preglednica 2: Debelina in ploščinska masa vzorcev
Vzorec

Debelina, h

Ploščinska masa, M

(mm)

(g/m2)

(mm)
CV (%)
A

0,9491

1,123

192,50

B

1,1104

2,107

240,00

C

0,6183

1,538

121,50

D

0,8325

1,356

213,00

E

0,9877

2,786

208,00
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3.2 Mikroskopski videz vlaknovine različnih povečav, posnet s stereomikroskopom in
digitalnim ročnim mikroskopom (Dino Lite)
V preglednici 3 so prikazani posnetki vzorcev različnih povečav, posneti pod različnima
mikroskopoma, in sicer stereomikroskopom 65.560 NOVEX (Euromex - Holland) z digitalno
kamero CMEX 5000 in povečavo 6,5 (zoom je bil 0,65 in 4,5) ter digitalnim ročnim
mikroskopom (Dino-Lite Basic capture, ki omogoča zajemanje posnetka pri 50-kratni do
maksimalno 250-kratni povečavi).

Preglednica 3: Posnetki vzorcev pri 4,2-kratni, 29,25-kratni in 210-kratni povečavi
Vzorec

Povečava 4,2 x

Povečava 29,25 x

Povečava 210 x

stereomikroskop

stereomikroskop

ročni mikroskop

A

B

C

D
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Vzorec

Povečava 4,2 x

Povečava 29,25 x

Povečava 210 x

stereomikroskop

stereomikroskop

ročni mikroskop

E

Slika 9: Stereomikroskop Novex z digitalno kamero CMEX 5000

3.3 Metode preiskav prepustnostnih lastnosti

Prepustnostne lastnosti smo ugotavljali na podlagi standardov in v literaturi poznanih metod.
Metode so predstavljene v nadaljevanju.
3.3.1 Zračna prepustnost
Zračna prepustnost ploskovnega izdelka podaja količino zraka, ki prehaja skozi preskušanec
določene površine v določenem času pri izbranem pritisku in izbranih pogojih (14).
Meritve so bile izvedene po standardu ISO 9237 (14) na aparatu za merjenje zračne
prepustnosti MESDAN LAB. Preizkusna površina je bila 50/50 (površina/pritisk).
Za meritve zračne prepustnosti smo izrezali po deset preskušancev na vzorec velikosti cca. 15
x 20 cm.
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Slika 10: Priprava vzorcev

Slika 11: Aparat za določanje zračne prepustnosti
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3.3.2 Prepustnost vodne pare

Vzorce smo izrezali po dimenzijah steklene posodice, ki smo jo nato namazali z
laboratorijsko mastjo in s pomočjo pipete dolili 7 ml destilirane vode. Za vsak vzorec smo
pripravili po dva preskušanca. Meritve smo izvajali po standardu ASTME96:00 (15). V
kovinski pokrov, z odprtino premera 3 cm, smo vstavili vzorec z licem navzdol (da je vidno
skozi odprtino) in z njim pokrili stekleno posodico ter pritrdili s kovinskim držalom.

Slika 12: Priprava vzorcev in posodic za merjenje prepustnosti vodne pare
Pripravljene posodice s pokrovčki smo stehtali na precizni tehtnici in nato pustili stati pri
sobnih pogojih eno uro, preden smo jih dali v komoro za 24 ur. Pogoji v komori so sledeči:
vlažnost 55 % in temperatura 23 °C.
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Slika 13: Precizna tehtnica

Slika 14: Komora

3.3.3 Toplotna prevodnost

Toplotno prevodnost smo merili s primerjalno metodo, ki ustreza standardu CAN/CGSB-4.2.
No. 70.1.-94. Za določanje toplotne prevodnosti smo po dva preskušanca na vzorec izrezali po
dimenziji merilne glave aparata. Aparat ima dva bloka, ki ju segrejemo do določene
temperature, tako da toplotni tok prehaja z nižjega toplotnega bloka zgoraj k hladnejšemu. Pri
tem gre toplotni tok skozi referenčni vzorec (steklena plošča) in vzorec vlaknovine.
Temperaturne razlike merimo s termoelementi v treh merilnih bakrenih ploščah, ki so
povezani z merilnim instrumentom ALMEMO 2590, kjer odčitamo vrednosti temperatur
merilnih bakrenih plošč.
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Slika 15: Priprava vzorcev za merjenje

Slika 16: Aparat za merjenje toplotne prevodnosti
Preglednica 4 prikazuje rezultate za zračno prepustnost, prepustnost vodne pare in toplotno
prevodnost.
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Preglednica 4: Zračna prepustnost, prepustnost vodne pare in toplotna prevodnost
Zračna prepustnost

Vzorec

Prepustnost vodne Toplotna prevodnost,
pare, WVT

(q [l/h])

2

n

CV (%)

Q [m3/m2·min]

(g/m h)

(W/mK)

A

81,21

4,766

676,75

75,790

0,789

B

63,18

1,867

526,50

61,895

0,981

C

149,51

9,100

1.245,92

66,431

0,367

D

52,43

5,675

436,92

67,109

0,594

E

67,32

5,052

561,00

80,709

0,866

3.3.4 Poroznost
Za določanje poroznosti smo izrezali po tri preskušance na vzorec za suho in po tri
preskušance na vzorec za mokro merjenje, velikosti cca. 2 x 4 cm. Preskušance za mokro
merjenje smo najprej namakali v destilirani vodi cca. 30 minut in nato izvedli meritve.

Slika 17: Aparat za merjenje poroznosti
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Preglednica 5 prikazuje izračunane vrednosti poroznosti vzorcev.
Preglednica 5: Izračunane vrednosti poroznosti vzorcev
Vzorec
Merjeni parametri poroznosti

A

B

C

D

E

98

85

104

95

105

Srednji premer, μm

49,18

45,43

42,95

39,11

43,65

Odprta površina, (%)

12,36

8,34

8,78

6,91

8,90

Odprta površina z imageJ programom, (%)

3,56

2,28

4,20

3,10

4,79

Buble point, μm (največji premer pore)

Med vrednostmi največjega premera por (μm) in odprte površine (%), merjene s programom
ImageJ, se je pokazal odličen korelacijski koeficient (velikost povezanosti, ujemanje,
številska mera, ki predstavlja moč linearne povezanosti dveh spremenljivk), in sicer 0,97.
Med ostalimi vrednostmi ni korelacije. Predpostavljamo, da korelacija sloni na upoštevanju
največjih por in da ta pri manjših premerih ne drži (večjo odprtino s slikovno analizo lažje
analiziramo).

3.3.5 Slikovna analiza z ImageJ programom
Preglednica 6 prikazuje pripravo posnetih fotografij vzorcev za analizo odprte površine s
programom ImageJ.
Preglednica 6: Priprava posnetih fotografij vzorcev za analizo odprte površine s programom
ImageJ
Vzorec A

A _ImageJ
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Vzorec B

B_ImageJ

Vzorec C

C_ImageJ

Vzorec D

D_ImageJ

Vzorec E

E_ImageJ
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4. REZULTATI Z RAZPRAVO
4.1 Zračna prepustnost in prepustnost vodne pare
Rezultati zračne prepustnosti in prepustnosti vodne pare so prikazani na sliki 18.

Slika 18: Zračna prepustnost in prepustnost vodne pare
Vzorec D ima najnižjo zračno prepustnost, vzorec C pa najvišjo, kjer se je pokazalo visoko
odstopanje v primerjavi z ostalimi vzorci. Vzorec D ima debelino nad 0,83 mm, ploščinska
masa je 213 g/m2, največji premer pore je 95 m, odprtost površine je nad 6,9 %. Vzorec C
ima najnižjo debelino in najnižjo ploščinsko maso, največji premer pore je 104 m, odprtost
površine je nad 8,7 %, kar vpliva na najvišjo zračno prepustnost vzorca C.
Pri vzorcu B se je pokazala najnižja prepustnost vodne pare, pri vzorcu E pa najvišja. Vzorec
B ima največjo debelino in ploščinsko maso, največji premer pore je 85 m, odprtost površine
je nad 8,3 %. Vzorec E ima debelino nad 0,98 mm, ploščinsko maso 208 g/m2, največji
premer pore je 105 m, odprtost površine je 8,9 %, poleg tega je premer vlaken vzorca E
najnižji in znaša 13,799 m. Vzorcu E sledi vzorec A, ki ima prepustnost vodne pare 75,79
g/m2h. Vzorec A ima malenkostno višji premer vlaken (tj. 13,830 m) in najvišjo odprtost
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površine (12,36 %), pri čemer sta debelina in masa vzorca E, 0,9877 mm in 208,0 g/m2, masa
in debelina vzorca A pa 0,9491 mm in 192,5 g/m2.

4.2 Toplotna prevodnost

Rezultati toplotne prevodnosti so prikazani na sliki 19.

Slika 19: Toplotna prevodnost vzorcev
Med analiziranimi vzorci so se pokazale velike razlike v toplotni prevodnosti, v povprečju
razlike v toplotni prevodnosti med vzorci A, B, C, D in E znašajo okrog 34 %.
Najvišja toplotna prevodnost se je pokazala pri vzorcu B, ki znaša 0,981 W/mK. Vzorec B
ima najvišjo debelino (1,1104 mm) in ploščinsko maso (240 g/m2), premer vlaken vzorca B
pa znaša 15,654 m. Vzorec B ima odprtost površine 8,34 % in največji premer pore 85 μm.
Predvidevamo, da na najvišjo vrednost toplotne prevodnosti vzorca B vpliva med drugim tudi
premer vlaken. Toplotna prevodnost vzorcev A, C, D in E se giblje med 0,367 W/mK in
0,866 W/mK. Vzorec C ima najnižjo toplotno prevodnost (0,367 W/mK), najnižjo debelino
(0,6183 mm) in najnižjo ploščinsko maso (121,5 g/m2), največji premer pore vzorca C je 104
μm in odprtost površine nad 8,7 %. Zračna prepustnost vzorca C je najvišja (149,51 l/h).
Najnižja toplotna prevodnost vzorca C, glede na ostale analizirane vzorce, je lahko posledica
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največjega premera vlaken vzorca C (17,851 m), saj ima vzorec C odprtost površine 8,78 %
in največji premer pore 104 m, pri čemer ima vzorec B, ki ima najvišjo toplotno prevodnost
premer vlaken 15,654 m in največji premer pore 85 m.

4.3 Parametri poroznosti in merjena odprta površina s programom ImageJ
Rezultate poroznosti in odprtosti površine s programom ImageJ prikazuje slika 20.

Slika 20: Parametri poroznosti in merjena odprta površina s programom ImageJ
Največji premer por ter največja odprta površina (ImageJ) se je pokazala pri vzorcu E in C,
najmanjša pa pri vzorcu B (kar lahko potrdimo tudi vizualno z mikroskopskimi posnetki, ki so
zbrani v preglednici 6). Odprtost površine vlaknovin je odvisna od postopka utrjevanja,
dolžine vlaken, premera vlaken in usmerjenosti vlaken v vlaknovini. Preizkušani vzorci so bili
utrjeni z mehanskim postopkom utrjevanja z iglanjem.
Srednji premer por se giblje v rangu od cca. 39 do 49 m (podatki so zbrani v preglednici 5).
Med vrednostmi meritev srednjega premera por in odprtostjo površine obstaja visoka
korelacija (korelacijski koeficient znaša 0,95).
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5. ZAKLJUČKI
V raziskavi smo se osredotočili na prepustnostne (filtracijske) lastnosti vlaknovin iz PES
vlaken za filtre petih vzorcev (A, B, C, D in E), podjetja FILC d. d. iz Mengša.
Rezultati raziskave so pokazali različne prepustnostne sposobnosti med vzorci. Vzorec B ima
največjo debelino, vzorec C pa najmanjšo, kar smo opazili že s prostim očesom in na otip.
Vzorec B ima najvišjo ploščinsko maso, najnižjo pa pričakovano vzorec C, saj je na otip
precej tanjši od ostalih vzorcev. Vzorec D ima najnižjo zračno prepustnost, vzorec C pa
najvišjo. Pri vzorcu B se je pokazala najnižja prepustnost vodne pare, pri vzorcu E pa najvišja.
Najnižja toplotna prevodnost se je pokazala pri vzorcu C, najvišja pa pri vzorcu B.
Največji premer por ter največja odprta površina (ImageJ) se je pokazala pri vzorcu E in C,
najmanjša pa pri vzorcu B.
Ugotavljamo, da ima najboljše filtracijske lastnosti vzorec B, saj ima najmanjšo odprtost
površine ter posledično najnižjo prepustnost vodne pare ter nizko zračno prepustnost in
najvišjo toplotno prevodnost.
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