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Izvleček

Pri izdelavi sintetičnih vlaken z dodanimi aktivnimi delci, ki se oblikujejo po talilnem
postopku predenja, je faza priprave vhodnih surovin ključnega pomena. Na primeru
izdelave polipropilenskih vlaken z dodanimi melamin-formaldehidnimi mikrokapsuliranimi
delci (mikrokapsulami in mikrosferami) je bilo ugotovljeno, da so delci v suhi obliki, nagnjeni
k neželenemu združevanju v skupke. Čeprav se pojavu v celoti ni mogoče izogniti, pa se
velikost skupkov lahko zmanjša s sušenjem suspenzije delcev v sušilniku, ki deluje na
principu razpršilnega sotočnega sušilnega toka, pri čemer morata biti hitrost doziranja
suspenzije v sušilnik ter masna vsebnost delcev v suspenziji čim manjša. Temperatura
sušenja na velikost skupkov ne vpliva. Nereagirane reaktivne metilolne skupine melaminformaldehidne smole prav tako nimajo vpliva na združevanje delcev niti z daljšim časom
vodenja sintezne reakcije; ob katerem se poveča le stabilnost zamreženja smole. Na
mehansko neločljivost skupkov v največji meri vpliva emulgatormodifikator, ki sodeluje
pri sintezni reakciji delcev. Ta lahko med sušenjem suspenzije delcev obda skupke z
neločljivo plastjo. Omenjena dejstva so bila potrjena s Fourierjevo transformacijsko
infrardečo spektroskopijo, termogravimetrijo in diferenčno dinamično kalorimetrijo. Kljub
temu, da se večina strukturnih, mehanskih in termičnih lastnosti spredenih polipropilenskih
vlaken z melamin-formaldehidnimi delci poslabša, pa nekatere kažejo pozitiven trend.
Prostorsko porazdelitev delcev v vlaknih je mogoče določiti s konfokalno mikroskopijo,
nagnjenost delcev k deformaciji med pripravo vhodnih surovin in predenjem vlaken pa
dokazujejo posnetki vrstičnega elektronskega mikroskopa.

Ključne besede: melamin-formaldehidna smola, mikrokapsule, mikrosfere, nanokapsule,
aglomeracija, skupki, emulgator, predilni koncentrat, polipropilenska vlakna,

FTIR,

DSC/TGA, konfokalna mikroskopija, mehanske lastnosti vlaken
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Abstract

In the manufacture of synthetic fibers with the addition of active particles which are formed
by melt spinning, the preparation phase of input raw materials is crucial. In the case of
manufacture of polypropylene fibers with the addition of the melamine-formaldehyde
microencapsulated particles (microcapsules and microspheres – nanocapsules), it was
found that the particles are in dry form, prone to undesirable aggregation of clusters.
Although the phenomenon can not be totally avoided, the size of the clusters can be
reduced by drying the suspension of particles in a dryer that operates according to the
principle of co-current flow spray dryer, while the dosage rate of the suspension in the
dryer and the mass content of the particles in the suspension should be minimized. The
temperature of the drying does not affect the size of clusters. Unreacted reactive methylol
groups of the melamine-formaldehyde resin also have no effect on aggregation of particles,
not even with a longer synthetic reaction, which only increases the stability of the crosslinking of the resin. The mechanical indivisibility of clusters is mainly affected by emulsifier
– modifier, which is involved in the synthesis reaction of particles. During the drying process
of the suspension of particles, emulsifier can envelop clusters with an inseparable layer.
The aforementioned facts were confirmed by the Fourier transform infrared spectroscopy,
thermogravimetry and differential scanning calorimetry. Despite the fact that most of the
structural, mechanical and thermal properties of spun polypropylene fibers deteriorate
with melamine-formaldehyde particles, some show a positive trend. The spatial
distribution of the particles in the fibers can be identified by confocal microscopy, while
particle susceptibility to deformation during preparation of input raw materials and
spinning of fibers is proved by images of scanning electron microscope.

Keywords: melamine-formaldehyde resin, microcapsules, microspheres, nanocapsules,
agglomeration, clusters, emulsifier, spinning concentrate, masterbatch, polypropylene
fibers, FTIR, DSC/TGA, confocal microscopy, mechanical properties of the fibers
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Disertaciji na pot

Vsaka raziskava ima svoj cilj. Kako priti do njega, je stvar znanih/neznanih dejstev in ovir, ki
stojijo na poti do cilja. Nekatere raziskave so linearne, brez ovinkov in enosmernih stranskih
poti, spet druge so razvejane, z množico poti, ki vodijo v neznano. Morda smo se s to
raziskavo ujeli prav v takšno, raziskavo, ki nam je ponudila veliko vprašanj, pa tudi veliko
zanimivih odgovorov. Predstavljena raziskava o pripravi vhodnih surovin je nadgradnja
predhodnih raziskav (1), v katerih smo uspeli osvojiti tehnološki postopek izdelave
polipropilenskih (v nadaljevanju: PP) vlaken z mikrokapsulami, obenem pa prišli do
zaključka, da je za končno predenje vlaken z mikrokapsulami najpomembnejše zmanjšati
skupke mikrokapsul, ki so, žal, neizbežni.
Povod za nadaljevanje raziskave je bilo dejstvo, da je v literaturi o melamin-formaldehidnih
(v nadaljevanju: MF) delcih sicer veliko zapisanega, le malo pa o tem, zakaj prihaja do
združevanja delcev in predvsem v katerih fazah. Razvejanost raziskave je botrovala
usmeritvi raziskave v ustrezno pripravo vhodnih surovin, ki je predpogoj za izdelavo vlaken
in njihovih ustreznih lastnosti. Zaradi številnih delno neuspelih poskusov v predhodnih
raziskavah (2), (3), ki so nam prinesli informacije o kritičnih fazah z vidika združevanja
delcev, nam na začetku raziskave ni bilo težko postavili določene hipoteze (poglavje 2.2). V
njih smo izoblikovali domneve o predvidenih vplivih na nastanek skupkov (podaljšan čas
sinteze MF-delcev, temperatura in hitrost doziranja suspenzije v sušilnik, masni delež delcev
v suspenziji, temperatura priprave predilnih koncentratov ter temperatura predenja vlaken
na predilni napravi). Ker se je večina faz osredotočila na postopke v pripravi predilnih
koncentratov, smo izmed vhodnih surovin večji del raziskave posvetili preučevanju MFdelcev.
S pomočjo spektralnih in termičnih analiznih metod smo uspeli razvozlati dogajanje v MFdelcih. Zaradi vpliva temperature v različnih fazah izdelave vlaken na delce smo ugotovili
kemijske spremembe na področju strukture delcev, kar nas je vodilo do parametrov, ki
pripomorejo k bolj stabilni zamreženosti MF-smole, obenem pa nam podajajo koristne
informacije o degradaciji delcev. Po naključju ali pa tudi ne, smo s spektralno analizo delcev
prišli do razlage, s kakšno snovjo so obliti skupki in zakaj je njihova razgradnja na manjše
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enote nemogoča. Ugotovili smo, da so vse »nevšečnosti«, ki so povezane s skupki,
pravzaprav posledica v sintezi delcev prisotnega emulgatorja.
Kot je razvidno iz rezultatov smo med raziskavo pogosto naleteli na ovire, kot je npr. kako v
posameznih fazah postopka izdelave vlaken določiti velikost mikrokapsul, zaradi katere smo
imeli veliko problemov pri iskanju metodologije za analiziranje porazdelitve velikosti delcev,
vgrajene v različne oblike vzorcev. Z malo iznajdljivosti in veliko mero potrpežljivosti, smo
kljub temu prišli do določenih ugotovitev. Pri tem nam je, kar je dokaj zanimivo, pomagal
tudi opazen razvoj posameznih tehnik in metod raziskovanja na področju nanodelcev v
zadnjih letih. Kot eno izmed njih lahko prav gotovo izpostavimo metodo konfokalne
mikroskopije, ki omogoča kvantitativni tridimenzionalni vpogled v porazdelitev delcev v
vzorcih. Namembnost te mikroskopije smo s pridom uporabili pri ugotavljanju porazdelitve
mikrokapsul v PP-vlaknih.
Raziskava se je končala s predenjem vlaken in z določitvijo strukturnih, mehanskih ter
termičnih lastnosti PP-vlaken zaradi dodanih MF-delcev. Če se lastnosti vlaken ob določenih
vrstah delcev poslabšajo (mikrokapsule), pa se ob dodatku drugih vrst delcev (mikrosfere),
celo izboljšajo. Vsem dodanim delcem pa je skupno dejstvo, da imajo v vlaknih omejen
masni delež. Z rezultati raziskave smo večino postavljenih hipotez potrdili, preostale pa so
bile delno potrjene ali zavržene. Nobena od njih pa ni ostala brez smernic za nadaljnje
raziskovanje.
Cilj raziskave je bil dosežen. Določitev ter analiza kritičnih faz v postopku priprave vhodnih
predilnih materialov z vidika nastanka skupkov je bila opravljena, vlakna z vgrajenimi
mikrodelci so bila izdelana, čeravno glede na lastnosti še niso optimalna. Ob raziskovanju
smo se morali sprijazniti tudi z dejstvom, da bodo skupki delcev med sušenjem suspenzije
delcev vedno nastajali, zato pojava kljub velikemu trudu, ki smo ga vložili, ni mogoče
odpraviti. Kljub temu smo odgovorili na številna vprašanja, ki so se porodila šele med samim
raziskovanjem in tako kot vse velike raziskave tudi ta še zdaleč ni zaključena.

xix

1 UVOD

Mikrokapsuliranje je postopek obdajanja majhnih delcev (trdnih, tekočih ali plinskih
komponent) z ovojnico. Uporaba mikrokapsuliranih delcev je mogoča na različnih
področjih. Eno od teh je področje tekstila, kjer se namesto pasivnih vedno pogosteje
uporabljajo aktivne tekstilije: dišeče, termičnoregulacijske, ognjevarne, protimikrobne
tekstilije itd. (4). Mikrokapsulirani delci se lahko vgrajujejo v vlakna, lahko jih nanašamo na
ploske tekstilije s pomočjo barvanja, tiskanja ali apretur, lahko pa jih s pomočjo
impregniranja vgradimo v strukturo ploskih tekstilij.
Vgrajevanje mikrokapsuliranih delcev v vlakna je mogoče po postopku predenja iz
raztopine (5), (6), medtem ko je vgrajevanje delcev med predenjem iz taline še vedno
predmet raziskav (7). Pri predenju vlaken iz raztopine lahko uporabimo vodno suspenzijo
mikrokapsul, kar pa je nemogoče pri predenju iz taline, kjer morajo biti vhodne
komponente v suhem stanju. Mikrokapsule je potrebno posušiti ter ustrezno pripraviti v
obliki polimernega koncentrata, da so primerne za predenje. Prav ta faza predstavlja kritični
del procesa (1), (8), (7), (9). Vgrajevanje delcev v vlakna ima prednosti: delci so trajno
vgrajeni v vlakna, ki se lahko dalje predelujejo po klasičnih postopkih predelave; vlakna pri
nižjih masnem deležu mikrokapsul ohranijo svoje lastnosti in izkazujejo mnogostransko
uporabnost.
Barvanje, tiskanje in apretiranje z mikrokapsuliranimi delci na površino ploskih tekstilij
se uporablja za doseganje različnih funkcionalnosti: antibakteričnost (10), ognjevarnost
(10), aromaterapija (3), (11). Prednost teh postopkov je v enostavni izvedbi procesa, saj se
večinoma uporabljajo vodne suspenzije delcev. Zahtevnejših predpriprav ni, uporabljajo pa
se lahko klasične tehnologije tiskanja, barvanja in apretiranja. Raziskave na tem področju
gredo v smeri doseganja novih funkcionalnosti ter obstojnosti delcev na površini tekstilij,
saj se ti z večkratno uporabo in nego izdelka s površine (pre) hitro odstranijo.
Postopek, pri katerem so delci trdneje “zasidrani” v strukturi tekstilij je impregnacija
ploskih tekstilij z mikrokapsuliranimi delci (12). »Zasidranost« v strukturo jim daje vezivo,
ki delce pritrdi na tekstilijo. S tem se končnemu izdelku podaljša življenjska doba, saj imajo
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delci kljub nošenju in pranju večjo obstojnost. Slabosti tovrstne aplikacije so povezane s
pravilno izbiro kemijske strukture veziva, ki mora delce čim bolj trajno vezati na vlakna.
Glede na opisane prednosti in slabosti aplikacije mikrokapsuliranih delcev, se delci še vedno
najpogosteje uporabljajo v povezavi s tistimi tekstilnimi izdelki, ki ne potrebujejo
prevelikega števila pranj, to so npr. polnila za bunde, vložki za čevlje itd.
Izmed vseh postopkov uporabe mikrokapsuliranih delcev je vgrajevanje mikrokapsul v
vlakna najbolj učinkovito, predvsem pa trajno. Delci so med uporabo trdno zasidrani v
strukturi vlakna. Prav to je bilo tudi vodilo predhodnih in sedanjih raziskav, v katerih smo
ugotovili, da je izdelava vlaken z vgrajenimi mikrokapsuliranimi delci mogoča, vendar pa so
potrebne dodatne raziskave s področja priprave vhodnih surovin.
Vhodne surovine za oblikovanje vlaken iz taline so polimer (v granulirani obliki),
mikrokapsulirani delci (v prahasti obliki) ter mogoče dodani lubrikant za lažje predenje.
Priprava naštetih vhodnih surovin vključuje več faz, med katerimi sta pomembni (in kritični)
predvsem dve:
1. sušenje vodne suspenzije mikrokapsul - vodna suspenzija za oblikovanje vlaken po
talilnem postopku ni primerna, zato jo je predhodno potrebno posušiti ter tako
pridobiti prahasto obliko; pri tem je smotrno omeniti, da obstajajo fizikalni postopki
izdelave mikrokapsuliranih delcev, katerih končni produkt so suhi delci (13), (14),
vendar pa so ti večjih premerov in za vgradnjo v vlakna zato niso primerni;
2. izdelava ustreznih predilnih koncentratov iz vlaknotovornega polimera in posušenih
delcev; prahasta oblika delcev zaradi svoje mikronske velikosti ni primerna za
neposredno mešanje s polimernim granulatom premera več milimetrov.
S predvidevanji in rezultati predhodnih raziskav (1) smo potrdili, da so pogoji v omenjenih
dveh fazah ugodni za nastanek skupkov, medtem ko so skupki neprimerni za uspešno
predenje vlaken z mikrokapsulami iz taline.
V predhodni raziskavi (1) smo izdelali nova vlakna, ki so imela v svoji strukturi vgrajene
mikrokapsule. Postopek oblikovanja vlaken je potekal kontinuirano. Izmerili smo mehanske
lastnosti vlaken (natezne lastnosti, modul), nekatere strukturne lastnosti vlaken
(kristalinost, orientiranost makromolekul) ter fizikalne lastnosti (dvolomnost, dolžinska
masa, gostota vlaken). Ugotovili smo, da se lastnosti ob dodatku mikrokapsul nekoliko
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poslabšajo, v primeru 2 % masnem deležu mikrokapsul pa se celo nekoliko izboljšajo. Cilj
raziskave je bil tako dosežen (1), vendar pa:
-

so bila izdelana vlakna neenakomernega premera z odebelitvami

-

dosežena masna vsebnost mikrokapsul v vlaknih pa le pet-odstotna.

Ugotovili smo, da so vzrok neenakomernosti vlaken skupki mikrokapsul, ki jih je med
izdelavo koncentratov in predenja nemogoče razgraditi. Delna rešitev za doseganje
enakomerne porazdelitev mikrokapsul v končnih vlaknih se je pokazala v dodatni uporabi
lubrikanta pri predenju. Različna dela v strokovni literaturi navajajo (15), (16) da naj bi se
kot dispergirno sredstvo za homogeno porazdelitev pri barvanju PP v masi pigmentov
uporabljali nizko viskozni voski. Ti povzročijo hitro in zelo učinkovito omakanje površine
pigmenta zunaj in znotraj skupkov. Voski, ki imajo nizko viskoznost dosežejo tudi tiste
prazne prostore v skupkih, ki so npr. PP-talini nedostopni. Zaradi omenjenega močne sile
med površinami pigmentov v skupkih oslabijo, skupki razpadejo, med tem ko vosek obda
prosto površino nastalih delcev pigmenta ter tako stabilizira suspenzijo. Uporaba voskov za
dispergiranje pigmentnih delcev v vlaknih je vodila do predpostavke, da bi se njihovo
delovanje lahko preneslo tudi na odpravljanje skupkov mikrokapsul v vlaknih.
Na področju predenja vlaken z dodatkom mikrokapsul iz taline je bilo v svetovnem merilu
opravljenih zelo malo raziskav (17). Prvi uspešni poskusi predenja PP-vlaken z dodatkom
mikrokapsul so bili opravljeni le v naših predhodnih raziskavah. Po objavi dobljenih
rezultatov (7) smo zasledili zanimanje za našo raziskavo (16 citatov objavljenih znanstvenih
prispevkov v revijah; citiranost prispevkov na konferencah ni znana). Seveda pri tem ne gre
pozabiti patentov, ki jih je na omenjenem področju kar precej, vendar pa podane rešitve v
večini primerov niso aplicirane v praksi. S tem v mislih, smo se odločili z raziskavo o izdelavi
vlaken z mikrokapsulami po talilnem postopku nadaljevati. K temu je prispevala tudi ideja,
da lahko s klasičnim talilnim postopkom oblikujemo vlakna z novimi funkcionalnimi
lastnostmi.
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NAMEN RAZISKAVE

Po končani prvi fazi raziskave, katere končni izdelek so bila PP vlakna z vgrajenimi
mikrokapsulami smo ugotovili, da so vlakna neenakomerna, predvsem na posameznih delih
pa močno odebeljena. S pomočjo mikroskopskih analiz smo ugotovili, da so vzrok
odebelitve vlaken skupki mikrokapsul (slika 1).
A

B

Slika 1. A) Odebelitev vlakna (OM, povečava: 128krat) in B) notranjost odebelitve vlakna z
vsebujočim skupkom mikrokapsul (SEM, povečava: 3.300krat).

Odločili smo se, da poiščemo izvor nastanka skupkov, saj jih bomo le tako lahko analizirali
in predvidoma tudi odstranili. Vrnili smo se na začetek, k „in-situ“ polimerizaciji, s katero je
bila izdelana suspenzija uporabljenih mikrokapsul. S pomočjo mikroskopskih posnetkov in
rezultatov porazdelitve velikosti mikrokapsul smo ugotovili, da v suspenziji ni skupkov (slika
2).
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A

B

Slika 2. Suspenzija mikrokapsul, posušenih na zraku (SEM, povečava: A) 1.200krat, B) 2.700krat).

Raziskavo smo usmerili v fazo sušenja mikrokapsul. Ta faza je bila obvezna, saj smo za
predenje PP-vlaken z mikrokapsulami potrebovali suhe mikrokapsule. S pomočjo
mikroskopskih posnetkov smo ugotovili, da je med sušenjem (op.: sušenje smo v
predhodnih raziskavah izvedli s križnim tokom sušenja; princip sušenja je prikazan v
poglavju 3.3.1) prišlo do nastanka skupkov (slika 3).
A

B

Slika 3. Skupki, nastali po sušenju mikrokapsul (SEM, povečava: A) 500krat, B) 6.500krat).

Med skupki, ki so presegali večkratni premer ene mikrokapsule, ni bilo posameznih
mikrokapsul. Nekaj mikrokapsul, vezanih v skupke, je bilo deformiranih, vbočenih ali
razpočenih. Skupki so bili malinaste (slika 4A) ter rahlo grozdičaste oblike (slika 4B) (op.:
opis posameznih oblik skupkov je prikazan v poglavju 3.3.3).
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A

B

poškodbe
skupek»malina«

Slika 4. Mikrokapsule, posušene v križnem toku sušenja (SEM, povečava: A) 2.200krat in B)
5.500krat).

Tako pripravljene mikrokapsule smo vgradili v polimerno matrico koncentrata (predhodno
pripravljenega za nadaljnje oblikovanje vlaken). Ugotovili smo, da so skupki še vedno
prisotni. Gnetenje in intenzivno mešanje med pripravo koncentratov v Brabenderjevem
gnetilniku skupkov v večini ni razgradilo na posamezne delce, temveč jih je le deformiralo
oziroma poškodovalo (slika 5).
A

B

Slika 5. Koncentrat, pripravljen iz polipropilenskega granulata, mikrokapsul in voska na
Brabenderjevem gnetilniku (SEM, povečava: A) 3.700krat, B) 2.500krat).

Poleg mehanskih sil je za gnetenje in mešanje v Brabenderjevem gnetilniku potrebna tudi
višja temperatura, zato nas je zanimalo ali ta vpliva na poškodovanost mikrokapsul. Poskusi
kratke izpostavitve mikrokapsul višjim temperaturam nad 200 °C so pokazali, da so
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mikrokapsule visoko obstojne tudi na neposredno segrevanje (1). Kot je razvidno iz slik 6A
in 6B iz mikrokapsul izteče/izpari vsebina (zato so mikrokapsule vbočene), medtem ko
ostane ovojnica nepoškodovana.
A

B

Slika 6. A) Segrevanje mikrokapsul pri temperaturi: A) 240 °C in B) 270 °C (SEM, povečava A)
2.700krat in B) 3.000krat).

Iz izvedenega poskusa smo sklepali, da na poškodovanost mikrokapsul vplivajo v največji
meri strižne sile gnetenja, ki se pojavijo med pripravo koncentrata v gnetilniku, pri čemer
so večji delci (skupki) bolj izpostavljeni deformaciji, kot manjši (posamezne mikrokapsule),
zato je nujno doseči manjše združevanje mikrokapsul.
Nadalje smo pripravljeni koncentrat zmešali s PP granulatom in iz mešanice spredli vlakna
po talilnem postopku. Skupki so bili kljub intenzivnemu mešanju in visoki temperaturi v
ekstruderju predilno-raztezalne naprave (225 °C) še vedno prisotni v vlaknih (slika 7).
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A

B

Slika 7. Vlakna s skupki (SEM, povečava: A) in B) 1.000krat).

Iz slikovne analize mikroskopskih posnetkov vlaken z mikrokapsulami smo ugotovili, da:
-

je izvor združevanja mikrokapsul faza sušenja,

-

so mikrokapsule odporne na visoke temperature,

-

se skupki, ki nastanejo med fazo sušenja, v nadaljnjih fazah ne razgradijo,
deformirajo zaradi strižnih sil gnetenja (faza priprave koncentrata), mikrokapsule v
skupkih pa pogosto celo počijo.

Ker sušenje mikrokapsul v križnem toku sušenja ni dalo želenih rezultatov, je bil namen
nadaljnje raziskave poiskati drug, primernejši način sušenja mikrokapsuliranih delcev.

OPREDELITEV CILJEV

Če smo želeli izdelati enakomerna vlakna, smo morali v naši nadaljnji raziskavi narediti
korak dlje in se usmeriti v kritično fazo procesa izdelave vlaken z mikrokapsulami tj. sušenje
mikrokapsul. Postavili smo nove (delne) cilje, ki bi se lahko v raziskavi prilagajali vmesnim
rezultatom:
-

ugotoviti, zakaj prihaja do združevanja mikrokapsuliranih delcev,

-

ugotoviti, kako odpraviti ali vsaj zmanjšati proces združevanja v fazi sušenja in
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-

na podlagi pridobljenih rezultatov ponoviti celoten proces predenja vlaken od
izdelave mikrokapsuliranih delcev do končnih vlaken ter preučiti njihove lastnosti.

OPREDELITEV DELOVNIH HIPOTEZ

Na podlagi predhodnih raziskav in analiz smo postavili naslednje hipoteze:
Razpršilni sušilnik s sotočnim sušilnim tokom pripomore k zmanjšanju skupkov ter
nepoškodovanosti mikrokapsuliranih delcev.
Uporabljen protitočen oziroma mešan način sušenja z vidika nastanka skupkov posušenih
mikrokapsul ni najprimernejši, zato smo iskali druge postopke sušenja. Sušenje s sotočnim
sušilnim tokom omogoča hitro izparevanje vode, sušiti je mogoče pri nižji temperaturi,
najbolj vroč zrak pa zadene ob najbolj vlažno snov. Tak postopek je primeren za termično
občutljive snovi in zato smo ga lahko uporabili za sušenje suspenzije mikrokapsul, kjer ne
želimo termičnih poškodb mikrokapsul.

Hipoteza 1:

Nereagirane oz. proste funkcionalne skupine gradnikov ovojnice in jedra

mikrokapsul povzročajo nastanek skupkov.
Predvidevamo, da se med sušenjem te funkcionalne skupine dokončno povežejo med
seboj, zaradi česar nastanejo med sušenjem večji skupki. Resničnost hipoteze smo
preverjali z daljšim časom vodenja reakcije mikrokapsuliranja. V vmesnih časovnih
intervalih smo odvzemali vzorce suspenzije delcev, ki smo jim pred in po sušenju določili
porazdelitev velikosti. Na tak način smo, z vidika nastanka najmanjših skupkov, določili
optimalen čas vodenja reakcije mikrokapsuliranja.

Hipoteza 2:

Pogoji sušenja ter masni delež suspenzije delcev vplivajo na pojav skupkov.

Zaradi delovanja privlačnih fizikalnih sil (kapilarne in adhezivne sile) med delci, se
njihovemu združevanju med sušenjem suspenzije nismo mogli izogniti (17). Nadzorovanje
velikosti skupkov je bilo mogoče zgolj s spreminjanem parametrov sušenja v sušilni komori
sušilnika in s spreminjanjem masnega deleža suspenzije delcev. S spreminjanjem
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temperature sušenja, hitrosti doziranja in masnega deleža suspenzije delcev smo tako
določili optimalne parametre sušenja z vidika najmanjših skupkov.

Hipoteza 3:

Pri pripravi predilnih koncentratov prihaja do poškodb mikrokapsul ter

novega združevanja mikrokapsul v skupke.
Za preverjanje hipoteze smo iskali nove načine priprave koncentratov, tako s strani
dodelane strojne opreme (ekstruderski mešalniki, ki dodatno omogočajo nadzorovano
dovajanje masnega deleža mikrokapsul v talino PP), kot tudi s strani zgradbe koncentratov
(prah mikrokapsul se je zamešal v talino lubrikantavoska in ne več v talino PP); zaradi nižje
viskoznosti in nižjega tališča voska, so zadoščale šibkejše mehanske sile in nižje
temperature v mešalniku (posledično naj bi se zmanjšale tudi poškodbe ovojnice
mikrokapsul).

Hipoteza 4:

Dodatek lubrikanta – voska, ki vsebuje dispergirno sredstvo, vpliva na

razcep skupkov posušenih delcev med postopkom priprave predilnih koncentratov in
predenjem vlaken.
Kot že omenjeno, voski zaradi nižje viskoznosti zmanjšujejo močne sile med površino
skupkov in na tak način stabilizirajo površino delcev. Hipotezo smo preverjali z
ugotavljanjem velikosti posameznih skupkov v končnih vlaknih. Enostavno preverjanje smo
izvedli z opazovanjem delcev v razcepljenih vlaknih (vrstična elektronska mikroskopija, v
nadaljevanju: SEM), vendar je tu slika omejena le na eno ravnino vlaken. Natančno
kvantitativno analizo velikosti skupkov smo izvedli z uporabo konfokalne mikroskopije, ki
šteje delce in določa njihovo velikost v tridimenzionalnem prostoru.

Hipoteza 5:

Pri izdelavi predilnih koncentratov bo najverjetneje prišlo do poškodb

mikrokapsuliranih delcev (zaradi vpliva mehanskih sil in visoke temperature postopka),
kar nadalje lahko vpliva na zmanjšano aktivnost jedra delcev.
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V primeru, da bi bile ocenjene poškodbe delcev velike in pogoste, bi bilo smiselno iskati
nove rešitve v pripravi predilnih koncentratov in postopku mikrokapsuliranja ter vrsti
delcev, in sicer z:
-

drugačnim načinom priprave predilnih koncentratov, ki ne bo zajemalo mehanskega
mešanja (ročna priprava koncentratov iz voska pri nižji temperaturi),

-

izboljšavo trdnosti ovojnice delcev,

-

izbiro takšne jedrne substance, ki ni občutljiva na mehanske poškodbe ovojnice
delcev in posledično ne vpliva na zmanjšan končni efekt vlaken.

Hipoteza 6:

Pri končnem oblikovanju vlaken se predpostavlja, da je delež

mikrokapsuliranih delcev v vlaknih omejen in bo pri neki vrednosti dosegel točko, ko
predljivost ne bo več možna.
S sistematičnim povečevanjem deleža delcev v vlaknih smo ugotavljali predljivost vlaken.
Znotraj različnih deležev delcev smo preverjali spremembe v lastnostih vlaken.

V predhodnih raziskavah je bila problematična določitev porazdelitve mikrokapsul znotraj
celotne debeline PP-vlaken. Mikroskopija, ki zajema ravninsko sliko, v ta namen ni primerna,
zato smo želeli v nadaljevanju poiskati ustrezno metodo, s katero bi lahko določili
porazdelitev velikosti mikrokapsul. Rešitev je že omenjena konfokalna mikroskopija, ki
omogoča tridimenzionalne porazdelitve delcev v vzorcih, kar klasična mikroskopija, ki
posname vzorec v eni ravnini, ne dopušča.
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TEORETIČNI DEL

Mikrokapsulirani delci v naši raziskavi so sestavljeni iz MF-smole zato je prav, da v
nadaljevanju nekoliko podrobneje spoznamo reakcijski mehanizem njenega nastanka in
degradacije, s katerim smo obrazložili nekatere pomembne rezultate raziskave.

NASTANEK MELAMIN-FORMALDEHIDNE SMOLE

Melamin-formaldehidna smola nastane v dveh zaporednih fazah oziroma reakcijah (18),
(19), (20):
1. med melaminom in formaldehidom (21), pri čemer se tvorijo metilol-melaminski
derivati (– NH – CH2 – OH), z največ šestimi metilolnimi (– CH2 – OH) skupinami, vezanimi
na eno melaminsko molekulo (slika 8). Reakcija je adicijska in poteka pri vseh vrednostih
pH (19).
NH2
N
H2N

N
N

OH

HN

+
NH2

melamin

N

3 H2C=O
HO

formaldehid

NH

N
N

NH

OH

metilol melaminski derivat (3-metilol melamin)

Slika 8. Nastanek 3metilol-melamina (20).

2. naslednja faza je reakcija polikondenzacije z nastankom stabilnih metilenskih mostičkov
(> N – CH2 – N <). Ti mostički nastanejo v dveh predlaganih mehanizmih, kot je prikazano
v nadaljevanju:
-

med amino skupino melamina in metilolno skupino metilol-melaminskega derivata,
pri čemer se z odcepom vode tvori metilenski mostiček (> N – CH2 – N <) (slika 9)
(19), (20).
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Slika 9. Nastanek metilenskega mostička (20).

- med metilolnima skupinama dveh metilol-melaminskih derivatov, pri čemer se z
odcepom vode najprej tvori nestabilni dimetilen-etrski mostiček (> N – CH2 – O –
CH2 – N <), takoj zatem pa stabilni metilenski mostiček (> N – CH2 – N <) (slika 10)
(22), (19), (20), (23).
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Slika 10. Nastanek dimetilen-etrskega in metilenskega mostička (20).

Pri zamreženju so metilolne skupine sicer še vedno lahko prisotne, vendar
prevladujejo dimetilen-etrski in metilenski mostički, njihov delež pa je odvisen od
pH in temperature, pri kateri poteka polikondenzacija. Če je pH relativno nizek (7–
8), prevladujejo metilenski mostički, medtem ko pri višjih vrednostih pH (nad 9)
dominirajo etrski mostički. Metilenski mostički nastajajo „počasi“, še počasneje pa
se razcepijo. Nasprotno nastanejo etrski mostički mnogo hitreje, še hitreje pa se
razcepijo (23).
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Za MF-smolo je, tako kot za vse termoplastične smole značilno, da se ne tali in ni topna v
organskih topilih ter vodi.

ANALIZA NASTANKA MELAMIN-FORMALDEHIDNE SMOLE S POMOČJO
FTIR, DSC IN TGA-ANALIZNIH METOD

Nastanek melamin-formaldehidne smole in temu ustrezni mehanizmi so še danes tema
raziskav. Izbrali smo dve raziskavi, raziskavo Devallencourta idr. (24) in raziskavo Merline
idr. (20), kjer je preučevanje nastanka MF-smole raziskano z metodami, ki smo jih uporabili
tudi v naši raziskavi. V prvi raziskavi, ki je sicer nekoliko starejšega datuma, je raziskana
termična stabilnost MF-smole s pomočjo termogravimetrične analize (v nadaljevanju:
TGA) in infrardeče spektroskopije na osnovi Fourierove transformacije (v nadaljevanju:
FTIR), medtem ko so v drugi raziskavi iz leta 2013, podani mehanizmi degradacije MFsmole, rezultati in predvidevanja, podkrepljena s FTIR, diferenčno dinamično
kalorimetrijo (v nadaljevanju: DSC) in TGA-analizami (tako kot v naši raziskavi).

TGA in DSC-analiza: V obeh raziskavah ima MF-smola štiri značilne temperaturne intervale,
v katerih je opazna izguba mase vzorca. Ti intervali so v Devallencoutovi (24) raziskavi med
40 °C in 145 °C, 145 °C in 225 °C, 225 °C in 440 °C ter nad 440 °C, v Merlinejevi (20) pa med
100 °C in 180 °C, 180 °C in 350 °C, 350 °C in 390 °C in 390 °C in 600 °C.

1. V prvem temperaturnem intervalu je bila v Devallencoutovi raziskavi (24) pri 78 °C
ugotovljena izguba mase zaradi izhlapevanja vode. Enako je bilo ugotovljeno tudi v
Merlinejevi (20) raziskavi, pri čemer ta dodaja, da je izguba vode posledica:
-

samokondenzacije metilolnih skupin, kar pripelje do metilen-etrskih mostičkov

-

polikondenzacijske reakcije med melaminom in metilolnimi skupinami, kar pripelje
do metilenskih mostičkov, ki nastanejo pri reakciji nad 160 °C.
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Omenjene ugotovitve Merline potrjuje z DSC-analizo: prvi eksotermni vrh v
temperaturnem intervalu 100 – 180 °C ustreza reakciji strjevanja MF-smole, pri čemer
se ta eksotermni vrh pri različnih hitrostih segrevanja razdeli v dva eksotermna vrhova,
kot je prikazano na sliki 11: prvi vrh pripisuje samokondenzaciji metilolnih skupin, kar
pripelje do metilen-etrskih mostičkov v temperaturnem območju 140 – 160 °C, drugi vrh
pa polikondenzacijski reakciji med melaminom in metilolnimi (– CH2 – OH) skupinami, ki
pripelje do metilenskih mostičkov nad 160 °C.

Slika 11. DSC-termogrami melamin-formaldehidne smole pri različnih hitrostih segrevanj (20).

2. V drugem temperaturnem intervalu so bili v Devallencoutovi (24) raziskavi pri
temperaturi 185 °C s FTIR-spektrom določeni metanol, formaldehid in amini.
Izhlapevanje metanola in formaldehida v tem temperaturnem območju pripisuje
naslednjima reakcijama:
RNHCH2OCH3 + H2O → RNHCH2OH + CH3OH
RNHCH2OH  RNH2 + CH2O
Ostanki aminov glede na Devallencourtove (24) rezultate FTIR-analize nastanejo zaradi
sublimacije, pri čemer navaja, da lahko molekule melamina sublimirajo pri temperaturi,
ki je nižja od osnovne sublimacijske temperature (okoli 345 °C). Merline idr. (20) drugo
območje (med 180°C in 350 °C) označujejo z nastankom formaldehida pri pretvorbi
dimetilen-etrskega mostička v metilenski mostiček:

15

R-NH-CH2-O-CH2-NH-R → R-NH-CH2-NH-R + CH2O
3. V tretjem temperaturnem intervalu so bili v Devallencoutovi (24) raziskavi pri
temperaturi 407 °C s pomočjo FTIR-analize določeni formaldehid, metanol, amini (vse tri
spojine so posledica sublimacije dela melamina), ogljikov dioksid (katerega izvor ni bil
obrazložen) in amonijak, ki nastane pri termični kondenzaciji melaminskih derivatov.
Merline idr. (20) tretje območje (med 350 °C in 390 °C) pripisuje razcepu metilenskih
mostičkov, z naslednjim možnim reakcijskim mehanizmom:
R-NH-CH2-NH-R → R-NH-R + CH3-CH2-NH+
4. Zadnji, četrti temperaturni interval v Devallencoutovi (24) raziskavi pri temperaturi višji
od 435 °C, označuje termično degradacijo MF-smole. Nad 660 °C MF-kondenzat
degradira, pri čemer izhlapevajo HCN, CO in CO2. Merline idr. (20) izgubo mase nad 390
°C pripisujejo termični degradaciji triazinskega obroča, pri čemer predpostavljajo, da
MF-smola progresivno prehaja v obliko HCN.
FTIR-analiza: Med zamreževanjem se v zamreženi strukturi tvorijo naslednje strukturne
enote (25), (26):
-

dimetilen-etrski mostiček (– CH2 – O – CH2 –);

-

metilenski mostiček (= N – CH2 – N =);

-

primarne amino skupine ( – NH2);

-

sekundarne amino skupine (– NH – CH2 –);

-

terciarne amino skupine (– NR3);

-

primarne hidroksilne skupine (– CH2 – OH)

Padgett in Hamner (27) sta v svoji raziskavi FTIR-spektre melamina in nekaterih
monosubstituiranih derivatov razdelila na tri območja glede na absorpcijske trakove,
medtem ko Merline idr. (20) in ostali avtorji, (28), (29), (30), dodajajo še četrto območje. V
nadaljevanju so prikazana omenjena območja:
-

prvo območje, okoli valovnega števila 3330 cm1, sta avtorja (27) pripisala nihanju
primarnih – NH vezi (z izrazitimi vrhovi absorpcije pri valovnih številih 3448 cm1 in
3125 cm1) ter nihanju C – H vezi substituiranih skupin (z vrhovi pri valovnih številih
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2940 cm1 in 2778 cm1) (27), medtem ko Merline (20) navaja, da nihanje pri valovnih
številih 3330 cm1 in 3190 cm1 ustreza razteznemu nihanju sekundarnih amino skupin,
nihanje pri valovnem številu 2960 cm1 pa C – H razteznemu nihanju metilolnih skupin.

 drugo območje med valovnima številoma 1680 cm1 in 1350 cm1 Padgett in Hamner
(27) pripisujeta nihanju triazinskega obroča v ravnini (an. inplane vibration) kot tudi
tistim nihanjem, ki so povezana s prostimi amino skupinami in ki tvorijo tri ali štiri močne
absorpcijske vrhove, med katerimi se najbolj intenziven vrh nahaja okoli valovnega
števila 1560 cm1 (– NH vez primarnih aminov). Merline idr. ter ostali avtorji, (3), (20),
(28), (29), (30), v to območje vključujejo tudi nihanje – C = N – vezi triazinskega obroča
pri valovnem številu 1530 cm1 v primeru metilol-melamina. Absorpcijo pri valovnih
številih 1456 cm1 in 1388 cm1 pa pripisujejo nihanju C – H vezi metilolne skupine.
- tretje območje, med valovnima številoma 1300 cm1 in 1000 cm1, Merline idr. (20)
pripisuje naslednjim nihanjem: pri valovnem številu 1182 cm1 pripada nihanju alifatske
C – N vezi, 1110 cm1 (20) (oziroma 1060 cm1 (3)) ustreza razteznemu nihanju C – O vezi
v metilol-melaminu ter nihanju pri valovnem številu 994 cm1, ki pripada nihanju izven
ravnine C – H vezi metilolne skupine (– CH2 – OH).
- četrto območje sega pod valovnim številom 830 cm1 in vsebuje oster, srednje močan
vrh pri valovnem številu 816 cm1, ki skupaj z vrhom pri valovnih številih od 1520 cm1
do 1580 cm1 karakterizira nihanje –C = N vezi triazinskega obroča izven ravnine (an.
out of plane vibration) kot navajajo Padgett in Hamner (27), Wang in Chen (3), Salaun in
Vroman (31), Merline idr. (20). To valovno število se uporablja pri kvantitativni analizi
melamina in MF-smole.
Absorpcijski vrhovi omenjenih strukturnih enot so podani v preglednici 1.
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Preglednica 1. Značilni IR absorpcijski vrhovi 3-metilol-melamina in melamin-formaldehidne smole (3), (20), (30), (31) (MF – melamin-formaldehid).
VRSTA NIHANJA
Valovno število
[cm.1]

3 - METILOL-MELAMIN

≈ 3330

3330 cm1: raztezno nihanje NH vezi sekundarnih amino skupin
(– NH – CH2 – OH) (20)
≈ 3350 cm1: širok absorpcijski trak, ki ustreza hidroksi (– OH), imino
(– C – NH) in amino razteznemu nihanju (31)

≈ 2950

2960 cm1: raztezno nihanje alifatske C – H vezi metilolnih skupin (20)
2965 cm1: simetrično C – H raztezno nihanje CH2 skupine v metilolni
skupini (– NH – CH2 – OH) (20), N – CH2 in etrskih vezi
(> N – CH2 – O – CH2 – N <) (30)

≈ 2338



≈ 1550  1460

1530 cm1: raztezanje – C = N – vezi triazinskega obroča (20)
1556 cm1: upogibno nihanje C – H vezi (20)
1555 cm1: NH – upogibno nihanje (NH – CO) sekundarnih aminov (30), (28)
1456 cm1: upogibno nihanje CH vezi metilolne skupine (– CH2 – OH) (20),
(30)

≈ 1360

≈ 1238
≈ 1170
≈ 1024  1110
≈ 1000
≈ 896
≈ 812

1387 cm1: upogibno nihanje metilenske C – H vezi v CH2 in metilolnih
skupinah CH2OH (30)

1182 cm1: nihanje alifatske – C – N – vezi –med metilolno skupino in
triazinskim obročem (20)
1110 cm1: raztezno nihanje C – O vezi v metilol-melaminu (20)
1060 cm1: raztezno nihanje etra v metilol-melaminu (3)
994 cm1: nihanje izven ravnine C – H vezi metilolne skupine
(– CH2 – OH) (20)
izrazito nihanje 2,4,6 – substitucijskih mest triazinskega obroča
810  812 cm1: upogibno nihanje – C = N – vezi triazinskega obroča (3),
(31), (20)

MF-SMOLA

2960 cm1: raztezno nihanje alifatske C – H vezi metilolnih skupin (20)
2941 cm1: raztezno nihanje C – H vezi (3), (31)
2965 cm1: simetrično C – H raztezno nihanje CH2 skupine v metilolni
skupini (– NH – CH2 – OH) (20), N– CH2 in etrskih vezi
(> N – CH2 – O – CH2 – N <) (30)
2338 cm1: nihanje C – H vezi metilenskega mostička (20)
1551 cm1: večkratno raztezanje – C = N – vezi v triazinskem obroču (31),
(3)
1490 cm1: upogibno nihanje C – H vezi v metilenskem mostičku
(– N – CH2 – N –) (3), (31), (30)
1456 cm1: upogibno nihanje C – H vezi metilolne skupine
(– NH – CH2 – OH) (20), (30)
1360 cm1: upogibno nihanje metilenske C – H vezi v metilenskem
mostičku MF-smole (– N – CH2 – N –) (3), (31)
1387 cm1: upogibno nihanje metilenske C – H vezi v CH2, metilolnih
skupinah CH2OH in N – CH2 – N v metilenskih
mostičkih (30)
1200  1170 cm1: značilen absorpcijski pas nihanja alifatske C – N vezi (31)
1250  1279 cm1: O – H upogibno nihanje fenola (30)
1182 cm1: nihanje alifatske – C – N – vezi med metilolno skupino in
triazinskim obročem (20)
1145 cm1: asimetrično nihanje v metilenskem mostičku (N – CH2 – N)
(30)
1110 cm1: nihanje C – O – C vezi zaradi etrskega mostička (3)
1024 cm1: nihanje C – O skupine etrske vezi (C – O – C) (25), (30)

izrazito nihanje 2, 4, 6 – substitucijskih mest triazinskega obroča
810  812 cm1: upogibno nihanje – C = N – vezi triazinskega obroča,
(3), (31), (20)
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ZDRUŽEVANJE DELCEV V SKUPKE

Problem izdelave vlaken z mikrokapsuliranimi delci po talilnem postopku predstavljajo
skupki, ki nastanejo že pri pripravi vhodnih surovin za predenje. Četudi je združevanje
delcev na začetku izgledalo kot enostaven izziv, pa se je med raziskavo izkazalo, da temu ni
tako. Kaj hitro smo prišli do spoznanja, da na združevanje vpliva veliko parametrov,
predvsem med sušenjem suspenzije delcev, saj med njimi prevladujejo sile, o katerih nismo
razmišljali.

Tehnike sušenja suspenzij mikrokapsuliranih delcev

Da bi bilo sušenje suspenzije mikrokapsuliranih delcev učinkovito, predvsem pa optimalno,
je potrebno izbrati ustrezen postopek sušenja. Najprimernejši postopek sušenja delcev je
razpršilno sušenje (an. spray drying), pri katerem trde delce, suspendirane v tekočem
mediju posušimo v sušilnem mediju (topli/vroči zrak), ki ima nalogo dovajanja toplote in
odvajanja izhajajočih par. Postopek je sestavljen iz štirih faz (32), (33):
1. razprševanje (atomizacija) vstopne tekočine v majhne kapljice,
2. mešanje razpršenih delcev s segretim sušilnim plinom,
3. odparevanje v delcih prisotne vlage in
4. odvajanje suhe snovi (posušenih delcev) iz zračnega toka.
Razpršitev vstopne tekočine vpliva na velikost kapljic in njihovo obnašanje med sušenjem,
to pa vpliva na končne lastnosti suhe snovi. Zaželeno je, da se tekočina razprši v čim večje
število kapljic, s čemer se poveča njihova specifična površina, na kateri med sušenjem pride
do izparevanja vode. Razpršitev je mogoče izvesti na dva načina (34):
1. Z uporabo centrifugalne energije, ki jo proizvajajo rotirajoči disk ali rotirajoča
kolesa, ki imajo na obodu odprtine, skozi katere vhodna tekočina odteka v tankih
slojih, ki razpadejo v kapljice. Velikost kapljic je odvisna od obodne hitrosti
rotirajočega telesa. Posušeni delci so velikosti od 30 do 150 m.
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2. S pretvorbo tlačne energije v kinetično energijo v razpršilnih šobah, kjer prav tako
nastane tanek film tekočine, ki razpade v kapljice. Pri razprševanju s šobo imajo
uprašeni delci velikosti večje od 150 do 300 mikronov.
Glede na način potovanja delcev in sušilnega medija skozi sušilno komoro, ločimo
naslednje tipe razpršilnih sušilnikov (32), (33):
-

sušilnik s sotočnim tokom sušenja (an. co-current spray dryer),

-

sušilnik s protitočnim tokom sušenja (an. counter-current spray dryer) in

-

sušilnik s križnim tokom sušenja (an. mixed flow dryer).

V sušilniku s sotočnim tokom sušenja suspenzija z delci in vroč zrak (150450 °C) vstopajo
in potujejo po sušilni komori v isti smeri, sotočno (slika 12). V tem sistemu je izparevanje
vode hitro, hitro pa se tudi zniža temperatura zraka proti izhodu iz komore, zaradi česar
posušena snov ni podvržena visokim temperaturam. V celotni sušilni komori vlada nizka
temperatura. Tak način sušenja je primeren za toplotno občutljive snovi (34), (32).

Slika 12. Princip delovanja razpršilnega sušilnika s sotočnim tokom sušenja.

V sušilniku s protitočnim tokom sušenja suspenzija z delci in vroč zrak (150450 °C)
vstopajo v sušilno komoro v nasprotnih smereh sušilnika. Razpršilna šoba (an. atomizer) je
nameščena na vrhu komore, vroči zrak pa vstopa v komoro v spodnjem delu (slika 13). Zrak
in delci potujejo v protitoku. Izhlapevanje je hitro, posušena snov je v stiku z najbolj vročim
zrakom. Tak način sušenja ni primeren za toplotno občutljive snovi (34), (32).
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Slika 13. Princip delovanja razpršilnega sušilnika s protitočnim tokom sušenja.

V sušilniku s križnim tokom sušenja vroč zrak (150450 °C) vstopa v sušilno komoro na
vrhu, razpršilna šoba pa se nahaja v spodnjem delu sušilne komore (slika 14). Pri tem sušenju
je posušena snov v stiku z najbolj vročim zrakom, zato tudi ta način sušenja ni primeren za
toplotno občutljive snovi (34), (32).

Slika 14. Princip delovanja razpršilnega sušenja s križnim tokom sušenja.

Načini združevanja delcev

Združevanje osnovnih delcev v večje strukture oz. skupke je zaželen ali nezaželen pojav,
odvisno od končne uporabe delcev. V primeru tiska, barvanja in apretur na tekstilije ter
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impregnacij, skupki nimajo večjega vpliva, medtem ko morajo biti v primeru vgradnje v
vlakna skupki čim manjši. Združevanje delcev poteka na različne načine (35):


Aglomeracija. Aglomerati (slika 15B) so visoko orientirane strukture, ki nastanejo s
povezovanjem osnovnih delcev zaradi učinkovanja adhezivnih sil – šibkih fizikalnih
interakcij, kot so npr. privlačne van der Waalsove sile. Njihova skupna specifična
površina se ne razlikuje od skupne specifične površine posameznih delcev, saj se
osnovni delci med seboj povežejo točkovno. Aglomerati niso dokončne strukture, saj
lahko spreminjajo svojo velikost in obliko pri spreminjanju pogojev njihovega nastanka
(temperature, pritiska, viskoznosti raztopine itd.). Večji aglomerati se lahko razbijejo v
manjše in obratno; manjši aglomerati lahko ponovno tvorijo večje aglomerate (36). V
nasprotju z agregati (glej v nadaljevanju), se aglomerati med vmešavanjem v polimer
lažje razbijajo v manjše strukture. Vendar pa ločevanje aglomeratov postane v
primeru majhnih osnovnih delcev težavno, saj med njimi delujejo močnejše privlačne
sile, kar povečuje trdnost aglomerata (35).



Agregacija. Do nastanka agregatov (slika 15C) pride, ko se med posamezni delci
začnejo tvoriti tekočinski mostički, ti pa se ob nadaljnjem sušenju zaradi difuzije ali
kondenzacije spremenijo v trdne mostičke. Do pojava prihaja že med samo
proizvodnjo delcev, med sušenjem ali skladiščenjem delcev. Agregati so skupki
posameznih delcev, ki so „priraščeni skupaj“ in med seboj razporejeni eden ob
drugem. Zaradi tega je njihova skupna specifična površina manjša, kot je skupna
površina posameznih delcev. Povezava med delci v agregatu je zelo močna in jo je
med vmešavanjem delcev v polimerno talino težko prekiniti (35).
A

B

C

Slika 15. Združevanje suhih delcev: A) primarni delec, B) aglomerat in C) agregat.



Flokulacija. Med procesom flokulacije se primarni delci v raztopini med seboj
povezujejo preko mostičkov, ki se pogosto ustvarjajo z dodatkom flokulantov v
raztopino (običajno so to polimeri visoke molekulske mase oz. polielektroliti). Tako
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nastale skupke je mogoče trajno ločiti med seboj pod vplivom strižnih sil (slika 16)
(37).

Slika 16. Flokulacija delcev.



Koagulacija. Posamezni delci se povežejo med seboj (koagulirajo) v agregate zaradi
dodatka koagulanta v tekočino. Koagulante je mogoče ločiti pod vplivom strižne sile,
vendar se delci, v nasprotju s flokulacijo, po odstranitvi vpliva strižnih sil ponovno
združijo v skupke (37).

V naši raziskavi so med sušenjem nastajali skupki, zato so ti v nadaljevanju nekoliko
podrobneje opisani.

Aglomeracija in aglomerati

Gianfrancesco (38) navaja, da aglomeracijo pri sušenju povzročajo trki ter adhezija med
posameznimi delci. Trki v sušilni komori lahko nastanejo med (32):
-

dvema tekočima kapljicama, pri čemer pride do zlitja (koalescence) obeh delcev,

-

tekočo kapljico in suhim delcem, pri čemer nastane „čebulna“ oblika skupkov
(aglomeratov), pri kateri je delec bolj ali manj obdan s tekočino,

-

dvema suhima delcema, pri čemer med delcema ne pride do adhezije,

-

suhim delcem in lepljivo1 površino sosednjega delca; v tem primeru prihaja do trkov
med posušenimi delci, ki jih ponovno vodimo v sušilno komoro ali jih dodajamo

1

Gianfrancesco (38) v svoji raziskavi navaja, da se tekoče kapljice v vročem zraku zelo hitro sušijo (ok. 10 s). Z
izhlapevanjem vode viskoznost suspenzije nemudoma naraste do kritične vrednosti, pri kateri postane
površina delcev lepljiva. Lepljivost površine je odvisna od temperature površine, vsebnosti vode in sestave.
Ko površina delca postane lepljiva in ta delec trči z drugim delcem (lepljivim ali suhim), lahko pride do
aglomeracije, ki je odvisna od hitrosti, sile in kota trka ter časa kontakta med delci.

23

posebej, ter še vlažnimi delci v komori; med njimi nastanejo tekočinski mostovi, ki
se z nadaljnjim sušenjem spremenijo v stabilne trdne mostičke (39).
Iz naštetih primerov je razvidno, da je združevanje delcev odvisno od suhe/mokre površine
delcev. Glede na to ločimo primarno in sekundarno aglomeracijo. Primarna aglomeracija
nastane zaradi trkov med mokrimi delci pri sušenju, medtem ko sekundarna aglomeracija
nastane zaradi trkov med mokrimi in že posušenimi delci. Tako ena kot druga vrsta
aglomeracije je lahko v razpršilnem sušilniku spontana ali vodena. Vodena primarna
aglomeracija se pojavi, kadar npr. posušene delce, ki izstopijo iz sušilnika, ponovno
usmerimo v področje razprševanja, pri čemer jih mokri delci bolj ali manj obdajo (40).

V praksi poznamo sledeče oblike aglomeratov (39):
-

„čebulna“ oblika aglomeratov, pri kateri razpršena tekočina v celoti obda suhe
delce v eni ali večih plasteh (takšni aglomerati imajo visoko stabilnost, a se težko
dispergirajo) (slika 17);
trdi delec

razpršena tekočina, ki v
celoti obda delec

Slika 17. „Čebulna“ oblika aglomerata.

-

„malinasta” oblika aglomeratov nastane ob stiku večjih, še vlažnih delcev z
manjšimi delci (takšni aglomerati se lažje dispergirajo) (slika 18);
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večji vlažni delec

manjši delci

Slika 18. „Malinasta” oblika aglomerata (SEM, povečava: 3.300krat).

-

„grozdna” oblika aglomeratov, ki nastane ob stiku enako velikih delcev in je odvisna
od vlažnosti delcev ob trku (slika 19).

A

B

Slika 19. Grozdna oblika aglomerata: A) kompaktna oblika, nastala pri veliki vsebnosti vlage (SEM,
povečava: 2.000krat) in B) rahla, ne kompaktna oblika pri majhni vsebnosti vlage v delcih ob trku
(SEM, povečava: 3.500krat).
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Sile, ki nastanejo pri trkih med delci

Med sušenjem vodne raztopine, glede na vrsto in sestavo delcev pri trkih nastajata dve vrsti
privlačnih sil: kohezivne in adhezivne sile, ki tvorijo naslednje vezi med delci:
-

tekočinske mostičke (an. liquid bridges), ki se med sušenjem spremenijo v trdne
mostičke (an. solid bridges) (slika 20A) (41),

-

sintrane mostičke (an. sintered bridges), ki nastanejo zaradi viskoznega tečenja
(slika 20B) ter

-

adhezivne sile, ki so posledica viskoelastične deformacije, zaradi katere se poveča
kontaktna površina in posledično medsebojna adhezija med delci (slika 20C) (42).

F

A

sušenje

B

C

F

Slika 20. Privlačne sile med delci: A) tekočinski mostiček, ki se med sušenjem spremeni v trden
mostiček; B) sintran mostiček in C) adhezija zaradi viskoelastične deformacije delcev.

Tekočinski mostički se tvorijo pri trkih med vlažnimi delci zaradi površinske napetosti in
kapilarnih sil (43). Sestavljeni so lahko iz vode, iste snovi kot delci sami ali pa iz snovi, ki se
dodatno nahaja v izhodni raztopini (43), (44), (45), (46).
Tekočinski mostički se z nadaljnjim sušenjem pri povišani temperaturi in pritisku pretvorijo
v trdne mostičke (slika 20A) (43). Trdnost skupkov se z nastalimi trdnimi mostički poveča
zaradi večje kontaktne površine med delci, kot v primeru šibkejših tekočinskih mostičkov
(47), (43), (45).
Ob odsotnosti tekočinskih in trdnih mostičkov se med združevanjem delci lahko povežejo z
drugimi kohezivnimi silami, kot so van der Waalsove sile, elektrostatične sile, magnetne sile
itd. (47).
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VMEŠAVANJE SUHIH DELCEV V POLIMERNO TALINO

Polimerna talina je viskoelastična tekočina. Dodatek suhih trdih delcev poveča njeno
viskoznost in ovira pretok mešanice skozi predilno črpalko. Pri tem odigrajo ključno vlogo
velikost in oblika delca, masni delež delcev in obseg oz. velikost interakcij, ki potekajo v
polimerni talini okrog delca (48). Vmešavanje trdih delcev v talino polimera poteka s
porazdelitvenim (ali distribucijskim) ter razpršilnim (ali disperzijskim) mešanjem.
Razpršilno (ali disperzijsko) mešanje je ločevanje skupkov suhih delcev na manjše dele, pri
čemer pride do fizikalnih sprememb v velikosti in obliki trdih delcev (49), porazdelitveno
(ali distribucijsko) mešanje pa je porazdelitev suhih delcev v polimernem mediju. Razpršilno
in porazdelitveno mešanje nista fizikalno ločena pojava. Ob razpršilnem mešanju se bo
namreč vedno izvajalo tudi porazdelitveno mešanje (35), pri katerem se v polimerni talini
med komponentami poveča površinska napetost. Zaradi povečane površinske napetosti
prihaja do enakomernejše porazdelitve delcev znotraj osnovne komponente/mešanice.
(49).
Razpršilno mešanje je sestavljeno iz štirih faz (1), (35):
1. vgrajevanje suhih delcev v polimerno talino,
2. omakanje suhih delcev s polimerno talino,
3. razpad skupkov v manjše enote ter
4. stabilizacija nastale disperzije.

Ad 1. in 2. Vgrajevanje suhih delcev v polimerno talino in omakanje suhih delcev s
polimerno talino.
V prvih dveh fazah je potrebno zagotoviti afiniteto med delcem in viskozno polimerno
talino, da v nadaljnjih postopkih ne bi prišlo do njune ločitve. Viskozni medij obda površino
delcev, lahko pa prodira tudi v porozne, prazne predele skupkov, kjer izpodrine ujeti zrak.
Mejna ploskev med trdno snovjo in zrakom se nadomesti z interakcijami tipa trdo – tekoče.
Zadostno omakanje se doseže z močnimi intermolekularnimi silami med površino delcev in
sestavinami polimerne taline, v kateri se delci nahajajo. Za uspešno omakanje delcev je
potrebno upoštevati viskoznost polimerne taline, obliko (velikost) delcev in poroznost
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skupkov. Če so delci npr. premajhni, viskozni medij ne more prodirati v prazne prostore
znotraj skupkov in vgrajevanje delcev v talino ni zadovoljivo. Porozni predeli skupkov
morajo biti viskoznemu mediju lahko dostopni, zato da je njihovo vgrajevanje v prvi fazi
mešanja hitro in učinkovito (35).
Ad 3. Razpad skupkov v manjše enote.
Ta faza je ključna faza mešanja in velja za najbolj kompleksno. Do zmanjšanja in razpada
skupkov pride zaradi pojava močnih strižnih sil, ki nastanejo ob dodajanju delcev v viskozni
medij. Enotnega modela za razvoj teorije razpada skupkov ni. Bolen in Colwell (50) sta bila
prva, ki sta trdila, da se razpad skupkov pojavi takrat, ko vlečne (hidrodinamične) sile
viskoznega polimernega medija presežejo notranje (kohezivne) sile v skupkih. Njuni teoriji
je sledil razvoj modelov mnogih avtorjev, vendar pa nobeden ne predstavi vseh vidikov
razpada skupkov. Poenostavljeno lahko rečemo, da razpad skupkov povzročijo strižne sile,
pri čemer je potrebno doseči laminarni tok viskoznega medija. Turbulentno gibanje sicer
vodi do zadostnega mešanja, vendar zaradi nizkih strižnih sil ne daje zadovoljive disperzije.
Manas – Zloczower idr. (35) so kot kriterij ločevanja skupkov v strižnem toku podali
razmerje med vlečno silo toka in kohezivno silo skupkov, kasneje poimenovano tudi
fragmentacijsko število. Rumpf je prišel do zaključka, da manjši, kot so osnovni delci, večjo
kohezivnost ima skupek (35). Sledi, da se sila ločevanja skupkov zmanjšuje z velikostjo
vsebujočih delcev. Skupek, sestavljen iz dveh večjih delcev, je lažje razgraditi, kot skupek
sestavljen iz enega malega in enega velikega delca oz. dveh malih delcev. Pri ločevanju
skupkov je potrebno upoštevati tudi njihovo orientacijo v viskoznem mediju. Kadar strižna
sila polimernega toka preseže kohezivno silo delcev, mora biti delec s svojo daljšo
„stranico“ orientiran v smeri toka, da lahko poteka ločevanje skupka (49).

Za razpršilno mešanje se uporabljajo gnetilniki oz. mešalniki, v katerih skupki razpadejo
zaradi izredno visokih strižnih sil. Na velikost strižnih sil vplivajo (51).
-

vrtilna hitrost rotorjev za mešanje vzorca,

-

čas mešanja (ločitev skupkov naj bi bila končana že po prvih minutah, pri čemer
nadaljnje mešanje nima več vpliva na ločevanje skupkov; mešanje je vedno
kratkotrajno, npr. nekaj minut) in
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-

temperatura mešanja; temperatura vpliva na viskoznost polimera in posledično na
omakanje skupkov. Za ločevanje skupkov je primerna nižja temperature, s katero
dosežemo višjo strižno silo in pri kateri imajo polimeri višjo viskoznost. Slabost
mešanja pri nižjih temperaturah je v tem, da visoko viskozni polimer ne more zapolniti
praznin v talini med mešanjem. Praznine pa nadalje vplivajo na zmanjšano trdnost
ohlajene mešanice, kljub dobri disperziji delcev v polimeru. V ta namen je Lee (51)
predlagal ciklično segrevanje med mešanjem, z izmenjujočimi različno dolgimi fazami
segrevanja in ohlajanja. V fazah segrevanja zaradi nižje viskoznosti taline polimera ni
več praznin, v fazah ohlajanja pa se zaradi višje viskoznosti taline doseže boljša
disperzija delcev.

Blume idr. (35) navajajo, da je skupke možno ločevati tudi z ultrazvočnim nihanjem.
Schaefer (35) ugotavlja, da pri ultrazvočni obdelavi razpadejo le aglomerati, medtem ko
agregati ostanejo nedotaknjeni. Isti avtor tudi navaja razliko v načinu sušenja suhih delcev.
Primerja postopek sušenja v navadnem in razpršilnem sušilniku. V primeru sušenja v
navadnem sušilniku, nastajajo skupki z močnejšo strukturo zaradi delovanja kapilarnih sil in
njihovo prerazporeditvijo med sušenjem.

INTERAKCIJE MED TRDIMI DELCI IN VISKOZNIM MEDIJEM

Trdi delci se v viskozno talino dodajajo kot aditivi. Med polimerno talino in delci
prevladujejo intermolekularne sile, ki so odvisne od (52): površine in poroznosti aditiva,
površinske aktivnosti aditiva (funkcionalnost), hidrofilnosti aditiva, obsega interakcij v
sistemu polimer – aditiv, toplotnih in fotoobčutljivih lastnosti aditiva, vsebnosti kovinskih
ionov v aditivu in interakcije med aditivom in drugimi dodanimi aditivi. V primeru, da
interakcij med trdim delcem in aditivom ni, se uporabljajo sredstva, s katerimi se
„vzpodbuja“ povezava med delcem in polimerno talino ter izboljša njuno združljivost, tj.
omakanje, disperzijo in adhezijo delcev.
Med aditivi se najpogosteje uporabljajo (53): adhezivna sredstva (an. coupling agents), ki
povečajo adhezijo med polimerom in aditivi, površinsko aktivna sredstva (surfaktanti) ter
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lubrikanti. Zadnji predstavljajo medpovršinska sredstva, ki med dvema komponentama
(trdi delec – polimer) zmanjšujejo upor pri medsebojnemu drsenju. Delimo jih na notranje
in zunanje lubrikante (53). Zunanji lubrikanti se uporabljajo za zmanjševanje trenja med
polimerom in kovinskimi površinami naprav, medtem ko so notranji lubrikanti delno
združljivi s polimerom, „odpirajo” polimerno verigo in s tem zmanjšujejo viskoznost. Pri
izdelovanju vlaken povečujejo tok polimerne taline, omogočajo trdnost vzdolž aksialne osi
vlaken, odpravljajo morebitna vbočenja, izboljšujejo polnjenje predilne šobe, zmanjšujejo
pritisk v predilni črpalki in zmanjšujejo temperaturo steklastega prehoda. Tipični
predstavniki notranjih lubrikantov so maščobni alkoholi, nizko esterificirani estri, etilenvinil acetatni voski itd. Večina lubrikantov vsebuje lastnosti tako zunanjih kot notranjih
lubrikantov, saj šele na tak način nudijo optimalne učinke. Lubrikante se lahko dodaja v
obliki dodatkov pri pripravi polimernih koncentratov (masterbatchov) (51). Med
omenjenimi aditivi smo v raziskavi uporabili lubrikante.
Naloga dodatkov pri dvokomponentnih mešanicah trdi delecpolimerna talina je, da
izboljšajo disperzijo trdih delcev v polimerni talini, predljivost polimerne mešanice in
možnost obdelovanja trdih delcev v polimeru (53).
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UPORABLJENI MATERIALI IN METODE PREISKAV

V raziskavi smo uporabili dve vrsti mikrokapsuliranih melamin-formaldehidnih delcev, ki
smo jih vgrajevali v PP vlakna. Delce smo najprej sintetizirali v obliki suspenzije in jih posušili
v sušilniku. Iz suhih delcev smo pripravili predilni koncentrat, iz njega pa predilne mešanice,
iz katerih smo spredli vlakna. Da bi dosegli čim manjšo velikost in število skupkov delcev, ki
se pojavljajo med sušenjem, smo delce pripravili pri podaljšanem času sintezne reakcije ter
spreminjali pogoje sušenja v sušilniku. Predilnim koncentratom smo dodali tudi lubrikant–
vosek, s katerim smo hoteli vplivati na enakomerno porazdelitev delcev v vlaknih. Vlaknom
smo določili tekstilno tehnološke, mehanske ter termične lastnosti. V posameznih fazah
celotnega postopka smo z različnimi metodami (porazdelitev delcev, FTIR, DSC, TGA, SEM)
delce analizirali ter ugotavljali njihovo tendenco po združevanju v skupke.

UPORABLJENI VHODNI MATERIALI
Mikrokapsulirani delci  mikrokapsule in mikrosfere

V raziskavi smo uporabili dve vrsti mikrokapsuliranih delcev, izdelanih v podjetju Aero d.d.:
1.

Mikrokapsule: z melamin-formaldehidno smolo oplaščeni sferični parafinski delci;
parafinsko jedro je fazno spremenljiv material (an. PCM – Phase Change Materials).

2.

Mikrosfere: enoviti, neoplaščeni sferični delci brez jedra, v celoti sestavljeni iz MFsmole. Ta vrsta delcev je bila izdelana z namenom preučevanja lastnosti MF-smole, iz
katere je narejena ovojnica predhodno omenjenih mikrokapsul. Na ta način smo
lahko naredili ustrezno primerjavo med dokazovanjem nekaterih lastnosti z
metodami kot so npr. FTIR, DSC in TGA. Ker je bila povprečna velikost mikrosfer v
nekaterih serijah izdelave pod 1 µm (ok. 0,7 µm), lahko mikrosfere opredelimo tudi
kot nanokapsule (preglednica 2 in 21, poglavje 5.1.3.4).

Lastnosti mikrokapsuliranih delcev, uporabljenih v raziskavi, so podane v preglednici 2.
Mikrokapsulirani delci so bili izdelani v postopku „in-situ“, kjer ima modifikator dvojno
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vlogo, brez katerega tvorba mikrokapsul ne bi bila mogoča. Modifikator lahko nastopa v
vlogi emulgatorja in zaščitnega koloida za jedrni material ter v vlogi katalizatorja ovojnice
mikrokapsul. Po kemijski strukturi so emulgatorji za tovrstno polimerizacijo aktivni anionski
polielektroliti, ki imajo istočasno hidrofobno in hidrofilno delovanje, kar jim omogoča
absorpcijo na površino dispergiranih jedrnih kapljic (54).
Preglednica 2. Lastnosti izhodnih mikrokapsuliranih delcev.
VRSTA UPORABLJENIH MIKROKAPSULIRANIH DELCEV
MIKROSFERE

MIKROKAPSULE

ovojnica

jedro

LASTNOSTI
Vrsta jedra
Gostota jedra [g/cm3]
Vrsta ovojnice
Emulgator
Delež emulgatorja [%]

parafin
Ttal = 27 °C50 °C

MF-smola

0,76 (tekoč) – 0,88 (trden)

1,4

modificirana melamin-formaldehidna smola
stiren-malein- anhidridni kopolimer
15,20

Emulgator oz. sredstvo za
regulacijo pH

~ 15
amonijak, NaOH

Povprečni premer [µm]

1,91 – 6,00

<1

Debelina ovojnice [µm]

~ 0,08



Skupna gostota delca [g·cm3]

~ 0,84

1,14

(op.: Obe vrsti mikrokapsuliranih delcev sta bili izdelani v podjetju Aero d.d. v postopku „in-situ“ polimerizacije.
Pri tem postopku se jedrna substanca s pomočjo vodotopnih polimerov emulgira v vodni fazi. Emulziji se doda
vodotopna smola. Z dodatkom kisline se sproži polimerizacija, ki vodi do zamreženja smole na mejni ploskvi
med emulgiranimi oljnimi kapljicami in vodno fazo (1)).

Emulgator, ki ga je podjetje Aero uporabilo pri sintezi mikrokapsuliranih delcev, je anionski
modifikator na temelju kopolimera stiren-malein anhidrida (54). Modifikator se je pripravil
v obliki vodne raztopine.
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Mikrokapsulirani delci sintetizirani s podaljšanjem reakcijskega časa

Z izdelavo mikrokapsuliranih delcev se v predhodnih raziskavah (1) nismo ukvarjali, saj smo
jo v celoti prepustili izdelovalcu Aeru d.d. V sedanji raziskavi pa smo pri iskanju vzrokov
združevanja delcev ter s pomočjo literature prišli do zanimive hipoteze, namreč, da bi lahko
s podaljšanjem časa sinteze delcev znižali število in velikost skupkov, zato smo se nekoliko
bolj posvetili postopku izdelave delcev.
V raziskavi Alič idr. (55) ugotavljajo, da tako na termično stabilnost kot tudi morfologijo in
debelino ovojnice mikrokapsul vplivajo pH vrednosti, temperatura, tip in količina
emulgatorja ter molarno razmerje med melaminom in formaldehidom. V raziskavi, ki so jo
izvedli Dietrich idr. (18), je ugotovljeno, da se po 6 urah sinteze mikrokapsul delež
melamina, raztopljenega v reakcijski mešanici, zniža za ok. 60 %. Ostala nezreagirana
melamin-formaldehidna smola pa ostane raztopljena v vodni suspenziji mikrokapsul. Ta
ostanek smole se lahko naloži na steno mikrokapsul v kasnejših fazah poobdelav in
shranjevanja. Hu idr. (56) so v svoji raziskavi izdelali mikrokapsule z reakcijskim časom 3 in
5 ur. Z raziskavo so ugotovili, da se s podaljševanjem reakcijskega časa:
-

velikost mikrokapsul bistveno ne spremeni;

-

razpočna sila in nominalna razpočna napetost mikrokapsul zvečata zaradi
morebitnega povečanja debeline ovojnice (MF-smola se s povečanjem časa sinteze
enakomerno nalaga na površino jedrnega materiala) in/ali gostote zamreženja MF
ovojnice.

Standardni čas sintezne reakcije melamin-formaldehidnih delcev je ena ura. Glede na
omenjene izsledke raziskav nas je, kot že omenjeno, zanimalo tudi, ali ima podaljšanje
reakcijskega časa sinteze delcev vpliv tudi na združevanje delcev pri sušenju.
Postopek priprave delcev je potekal na enak način kot v primeru enourne polimerizacije, le
da smo postopek sinteze podaljšali na 23 ur, med sintezo pa smo odvzeli vzorce po 1, 3, 9,
15 in 23 urah. Pridobljene vzorce smo nadalje preskušali z različnimi preskuševalnimi
metodami.
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Poliolefinski lubrikant

V raziskavi se je kot dodatek za izboljšanje predljivosti vlaken uporabil poliolefinski lubrikant
Tegomer P 121 (Evonik Industries AG; gostota = 0,95 g/cm3), (v nadaljevanju vosek). Ta je
za razliko od voska Vestowax P 730 (Evonik Industries AG) uporabljenega v predhodnih
raziskavah (7), v svoji strukturi dodatno vseboval dispergirno sredstvo. Tegomer P 121 je
modificiran sintetični vosek, ki se uporablja kot dispergirni dodatek za pripravo
poliolefinskih barvnih koncentratov in tehničnih mešanic. Po podatkih proizvajalca,
lubrikant omogoča fino volumsko porazdelitev organskih in anorganskih pigmentnih delcev
v poliolefinskih barvnih koncentratih, iz katerih se po talilnem postopku izdelujejo
sintetična vlakna. Zaradi dodatka lubrikanta, se delci enakomerneje porazdelijo v polimerni
talini, zmanjša se število skupkov in število pretrgov med izdelavo vlaken.
Z dodajanjem voska v vlakna smo glede na priporočila proizvajalca pričakovali izboljšano
predljivost vlaken ter enakomernejšo volumsko porazdelitev delcev v vlaknih.

Vlaknotvorni polimer polipropilen

Za izdelavo PP-vlaken z mikrokapsuliranimi delci smo uporabili dva osnovna vlaknotvorna
polimera:
1. PP Hostalen PPU 1080 F proizvajalca Höchst AG (talilni indeks = 20 g/10 min; gostota
= 0,905 g/cm3) in
2. PP Metocene HM562S proizvajalca Basell Polyolefins (talilni indeks = 30 g/10min;
gostota = 0,905 g/cm3).
V raziskavi smo imeli namen uporabljati samo eno vrsto polimera, vendar pa smo morali
zaradi pomanjkanja prvega polimera (Hostalen), tega nadomestiti z drugim polimerom
(Metocene).
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SUŠENJE MELAMIN-FORMALDEHIDNIH DELCEV

Sintetizirani melamin-formaldehidni delci se nahajajo v obliki suspenzije, ki jo je za
oblikovanje PP-vlaken po talilnem postopku potrebno posušiti. Kot smo v naši predhodni
raziskavi (7) že ugotovili, med sušenjem delcev prihaja do njihovega združevanja v skupke.
Z namenom iskanja optimalnega načina sušenja (z vidika pojava čim manjših skupkov), smo
suspenziji delcev posušili v laboratorijskem sušilniku s sotočnim sušilnim tokom, Mini Spray
Dryer B290 (BÜCHI Labortechnik AG, Švica). Anandharamakrishnan idr. (57) in Masters
(58), dajejo sotočnemu sušenju delcev prednost zaradi hitrega izparevanja vode iz
razpršene tekočine in s tem posledično krajšega časa sušenja ter manjšega vpliva visoke
temperature na delce. Poleg tega je omenjeni sušilnik laboratorijske izvedbe, ki omogoča
sušenje majhnih količin vzorcev, uporabljenih v naši raziskavi.
Suspenzijo delcev smo na sušilniku sušili pri različnih pogojih, navedenih v preglednici 3.
Vstopno temperaturo, hitrost doziranja suspenzije in masni delež delcev v suspenziji smo v
različnih poskusih sušenja spreminjali.

Preglednica 3. Pogoji sušenja suspenzije melamin-formaldehidnih delcev na laboratorijskem sušilniku
Mini Spray Dryer B 290 (BÜCHI Labortechnik AG, Švica).

PARAMETER

VREDNOST

Sušilni plin

sintetični zrak

Vstopna temperatura [°C]

160 / 180 / 200 / 220

Hitrost doziranja
suspenzije [ml/min]

1 / 2 / 3 / 6,6

Masni delež delcev
v suspenziji [ut.%]

2 / 5 / 8 / 21

Pretok zraka [l/h]

667

S spreminjanjem omenjenih treh parametrov, smo poskušali med sušenjem optimirati
pogoje sušenja, pri katerih bi dobili najmanjši delež skupkov oz. skupke z najmanjšo
velikostjo.
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PRIPRAVA PREDILNIH KONCENTRATOV Z MIKROKAPSULIRANIMI DELCI
Ker je mešanje posušenih mikrokapsuliranih delcev v obliki prahu in polipropilena v obliki
granulata nemogoče (1), smo morali predhodno pripraviti t. i. predilne koncentrate (an.
masterbatch). Predilni koncentrati se v redni proizvodnji pripravijo takrat, kadar se v
osnovni polimer vgradijo „prahasti“ dodatki kot npr. titanijev dioksid, pigmentna barvila
ipd. V naši raziskavi smo predilni koncentrat pripravili na tri načine:
1. ročno,
2. s pomočjo Brabenderjevega gnetilnika (PLE 330; Brabender® GmbH & Co. KG,
Germany) (preglednica 4) ter
3. industrijsko, v podjetju Aquafil S.p.A. (Italija) (preglednica 5).
Predilne koncentrate smo izdelali na osnovi PP- in poliamidne matrice ter matrice iz voska.
Preglednica 4. Tehnične značilnosti Brabenderjevega gnetilnika (PLE 330; Brabender® GmbH & Co.
KG, Germany) in pogoji gnetenja.
PARAMETER

VREDNOST

Pogonski rotor: PLASTICORDER PLE 330
Merilna naprava za gnetenje: W 50 H
Volumen gnetilnika [cm3]

60

Najvišja masa polnjenja [g]

48

Vrtilna frekvenca rotorja [obr/min]

50

Temperatura gnetenja [°C]

200

Čas gnetenja [min]
Velikost odprtine sekalne mrežice
sekalnega mlina [mm x mm]

7
4x5
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Preglednica 5. Tehnične značilnosti industrijske naprave za pripravo koncentrata v podjetju Aquafil
S.p.A. (Italija).
OPIS/PARAMETER

VREDNOST

Premer dvojnega polža
ekstruderja [mm]
Vrtilna frekvenca rotorja [obr/min]

30
200

Temperatura gnetenja
(12 temperaturnih con) [°C]

180 – 260

Predilni koncentrati s polipropilensko in poliamidno matrico
Predilne koncentrate s PP-matrico smo pripravili na laboratorijski mešalni napravi
Brabender, predilne koncentrate s poliamidno matrico pa na industrijski mešalni napravi.
Glede na izdelani vrsti mikrokapsuliranih delcev (mikrokapsule in mikrosfere), smo
pripravili dva vzorca PP-predilnih koncentratov, sestavljenih iz:
-

PP-polimera, mikrokapsul ter voska; vzorec smo pripravili z Brabenderjevim
gnetilnikom, sekance pa s sekalnim mlinom.

-

PP-polimera in mikrosfer brez dodanega voska2; vzorec smo izdelali v obliki folij s
predhodnim mešanjem v Brabenderjevemu gnetilniku in folijo ročno „nalomili“ na
majhne „sekance“.

Predilne koncentrate smo pripravili z 0, 1, 2 in 5 odstotnim masnim deležem delcev oziroma
voska, kot prikazuje preglednica 6. Industrijske koncentrate smo pripravili v treh različnih
paralelkah, s 5-odstotnim masnim deležem mikrokapsul. Ker v podjetju Aquafil S. p. A.
izdelujejo poliamidna vlakna, smo mikrokapsule namesto v PP vgrajevali v poliamidno 6matrico. Zanimalo nas je, ali je priprava koncentratov z mikrokapsulami na industrijski
mešalni napravi mogoča oz. do kakšnih poškodb mikrokapsul pride med pripravo
koncentratov na omenjeni način.

2

Predilnemu koncentratu z mikrosferami nismo dodali vosek; predvidevali smo, da se bodo zaradi manjše
velikosti (manj od 1 mikrona) združevale v manjše skupke ter enakomerneje porazdelile v koncentratih.
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NAČIN
PRIPRAVE
KONCENTRATA

Preglednica 6. Sestava in način priprave polipropilenskih (PP) predilnih koncentratov ter industrijsko
pripravljenih poliamidnih 6 (PA 6) koncentratov z mikrokapsuliranimi delci (MK – mikrokapsule, MSF
– mikrosfere).
SESTAVA PREDILNEGA KONCENTRATA
[ut.%; masni delež]
PP/PA 6

DELCI
(MK/MSF)

VOSEK

PP + 0 % MK

100 (PP)





PP + 0 % MK + 5 % vosek

95 (PP)



5

PP + 1 % MK + 5 % vosek

94 (PP)

1

5

PP + 2 % MK + 5 % vosek

93 (PP)

2

5

PP + 5 % MK + 5 % vosek

90 (PP)

5

5

PP + 0 % MSF

100 (PP)





PP + 1 % MSF

99 (PP)

1



PP + 2 % MSF

98 (PP)

2



PP + 5 % MSF

95 (PP)

5



95 (PA 6)

5



95 (PA 6)

5



95 (PA 6)

5



industrijski mešalnik

Brabenderjev gnetilnik

OZNAKA PREDILNEGA KONCENTRATA

PA 6 (granule) + 5 % MK
(temperaturno območje: 180 – 260°C)
PA 6/PA 6.6 (prah) + 5% MK
(temperaturno območje: 180 – 200°C)
PA 6 (prah) + 5 % MK
(temperaturno območje: 180 – 260°C)

V predhodnih raziskav (1) smo ugotovili, da pri pripravi predilnih koncentratov nastajajo
mehanske sile, ki lahko med procesom mešanja povzročijo poškodbe mikrokapsul. Da bi se
temu izognili, smo vzporedno, na povsem trivialen način, pripravili dodatne predilne
koncentrate v vosku, predstavljene v nadaljevanju.
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Predilni koncentrati z matrico iz voska

Predilni koncentrati so kot matrično osnovo vsebovali vosek Tegomer P121, v katerega smo
zamešali mikrokapsule. Ker je bil vosek, tako kot mikrokapsule, v voskasto – prahasti obliki,
smo mešanico pripravili z enostavnim zamešanjem obeh sestavin in nadaljnjim
segrevanjem mešanice v sušilniku, pri temperaturi tališča voska (ca. 105 °C, 30 minut). S
tem so bile mikrokapsule podvržene nižji temperaturi, kot v primeru gnetenja na
Brabenderjevem gnetilniku, kjer smo za potrebno stalitev polipropilena morali uporabiti
višjo temperaturo (200 °C), izognili pa smo se tudi delovanju mehanskih sil gnetilnika. Še
toplo mešanico taline smo nato ročno „nalomili“ na majhne „sekance“. Pomanjkljivost te
vrste priprave predilnega koncentrata je v neenakomernem mešanju, zaradi česar je bil
predilni koncentrat predvidoma dokaj nehomogen.
Predilne koncentrate iz voska smo pripravili z 0, 1 in 2 % masnim deležem mikrokapsul, kot
prikazuje preglednica 7. Vmešanje 5-odstotnega masnega deleža mikrokapsul v vosek
nismo mogli izvesti, saj je bil volumen mikrokapsul v primerjavi z voskom nesorazmerno
večji.
Preglednica 7. Sestava predilnih koncentratov, pripravljenih z ročnim mešanjem (MK – mikrokapsule).
SESTAVA PREDILNEGA KONCENTRATA
[ut. %; masni delež]
OZNAKA PREDILNEGA KONCENTRATA

DELCI (MK)

VOSEK

0 % MK + 5 % vosek



100

1 % MK + 5 % vosek

1

99

2 % MK + 5 % vosek

2

98
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LABORATORIJSKO OBLIKOVANJE POLIPROPILENSKIH VLAKEN Z MELAMINFORMALDEHIDNIMI DELCI

Priprava predilnih mešanic

Sekance predilnih koncentratov smo pred oblikovanjem vlaken ročno zamešali z granulami
polimera v končne predilne mešanice, primerne za oblikovanje vlaken. Vsaka od navedenih
mešanic je vsebovala 0, 1, 2 ali 5 masnih odstotkih mikrokapsuliranih delcev ter 5 masnih
odstotkov voska. Sestava posameznih predilnih mešanic je prikazana v preglednici 8.

Preglednica 8. Sestava predilnih mešanic (PP – polipropilen, MK – mikrokapsule, MSF – mikrosfere).
SESTAVA PREDILNE MEŠANICE
[ut.%; masni delež]
DELCI
OZNAKA PREDILNE MEŠANICE

(MK/MSF)

VOSEK

PP + 5 % vosek

95



5

PP + 1 % MK + 5 % vosek

94

1

5

PP + 2 % MK + 5 % vosek

93

2

5

PP + 5 % MK + 5 % vosek

90

5

5

PP + 0 % MSF

100





PP + 1 % MSF

99

1



PP + 2 % MSF

98

2



PP + 5 % MSF

85

5



PREDILNE
MEŠANICE Z
MIKROSFERAMI

PREDILNE
MEŠANICE Z
MIKROKAPSULAM
I

PP

Predenje vlaken na predilno – raztezalni napravi
Iz predilnih mešanic smo oblikovali vlakna na laboratorijski predilno – raztezalni napravi
Extrusion Systems Limited (Velika Britanija). Tehnični podatki posameznih delov naprave
so podani v preglednici 9, pogoji oblikovanja vlaken pa v preglednici 10. Oblikovani vzorci
vlaken so se preko galete predilno – raztezalne naprave vodili na navijalni valj naprave
Leesona.
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Preglednica 9. Tehnini podatki laboratorijske predilno – raztezalne naprave Extrusion Systems
Limited (Velika Britanija).
DEL NAPRAVE

TEHNIČNI PODATKI
- enojni polž Labspin ESL

Ekstruder

- gretje: v treh ločenih nadzorovanih conah

Predilna glava

- gretje: v dveh posebej knadzorovanih conah

- dimenzije: premer ekstruderja znaša 25 mm,
razmerje dolžina/širina znaša 20 : 1
- zobniškega tipa SP 763 (Slack & Parr)

Predilna črpalka

- kapaciteta: 2,4 cm3/obrat
- obrati: 020 obratov/min

Šobe

- šoba za izdelavo monofilamenta, s
premerom okrogle kapilare 0,4 mm
- dolžina predilnega jaška 1,5 m

Predilni jašek

Dovajanje
preparacije

- bočno vpihovanje zraka z ventilatorjem
različnih hitrosti
- črpalni sistem z zobniško črpalko tipa SP
634S1 (Slack & Parr)
- hitrost črpalke: 5100 obratov/min
- kapaciteta: 0,292 cm3/obr

Galeta

- dimenzije: obseg znaša 0,66 m
- hitrost: 04000 m/min

Preglednica 10. Pogoji oblikovanja polipropilenskih vlaken z mikrokapsuliranimi delci na predilno –
raztezalni napravi.
VRSTA DELCEV
MIKROKAPSULE

MIKROSFERE

Ekstruder - cona 1

210

210

ekstruder - cona 2

215

215

Ekstruder - cona 2

220

220

predilna črpalka

220

220

predilna glava: cona 1

220

220

predilna glava: cona 2

220

220

predilni jašek (vlaga: 50 %)

23

23

Pritisk [N/m]

Ekstruder

48

48

Obrati [obr/min]

predilna črpalka

0,6

0,6

galeta

1,3

1,3

navijalni valj

4,3

4,3

3,2

3,2

POGOJI OBLIKOVANJA

Temperatura [°C]

Hitrost [m/s]
Raztezno razmerje []
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METODE PREISKAV

S preiskovalnimi metodami, predstavljenimi v nadaljevanju, smo ugotavljali lastnosti
vhodnih materialov, vmesnih in končnih produktov. Želeli smo določiti in opozoriti na
kritične faze procesa predenja sintetičnih vlaken z mikrokapsuliranimi delci, na katere
moramo biti še posebej pozorni.

Metode preiskav morfoloških lastnosti mikrokapsuliranih delcev

S preučevanjem morfoloških lastnosti smo ugotavljali obliko in zgradbo tako
mikrokapsuliranih delcev kot tudi predilnih koncentratov ter končno oblikovanih vlaken. V
ta namen smo uporabili različne metode preiskav, med katere uvrščamo tudi opazovanje s
pomočjo različnih vrst mikroskopov.
Pri preučevanju morfoloških lastnosti delcev smo ugotavljali:
-

površinske lastnosti,

-

poškodovanost delcev zaradi vpliva visoke temperature in delovanja mehanskih sil,

-

velikost delcev in prisotnost skupkov,

-

prerez in notranjost delcev ter

-

zgradbo in druge lastnosti delcev.

Pri preučevanju morfoloških lastnosti delcev vgrajenih v vlakna smo ugotavljali:
-

površino in zgradbo vlaken,

-

volumsko porazdelitev delcev v vlaknih,

-

poškodovanost delcev v vlaknih ter

-

velikost in pogostost skupkov delcev.

Za določanje morfoloških lastnosti delcev (posušenih in vgrajenih v vlakna) smo uporabili
optično mikroskopijo (OM) in vrstično elektronsko mikroskopijo (SEM).
Svetlobno mikroskopijo smo uporabili za opazovanje mikrokapsuliranih delcev v suspenziji
ter vlaken z vgrajenimi delci. Zaradi manjših povečav so nekatere morfološke lastnosti pri
opazovanju manj razvidne, zato smo v nadaljevanju uporabili vrstično elektronsko
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mikroskopijo. V raziskavi smo uporabili dve vrsti svetlobnih mikroskopov: digitalni
mikroskop VHX2000 (Keyence) ter z digitalno kamero opremljeni mikroskop proizvajalca
Carl Zeiss.
Vrstična elektronska mikroskopija (SEM) se zaradi visoke ločljivosti in ostrega globinskega
prikaza objekta uporablja za tridimenzionalno opazovanje morfologije in topografije
površin ter analizo zgradbe pri velikih povečavah. V raziskavi smo uporabili dva tipa
vrstičnega elektronskega mikroskopa: JSM 6060 LV (SEM, JEOL, Japonska) (slika 21A) in
JSM7500F s hladnim virom elektronov na poljsko emisijo (FESEM, JEOL, Japonska) (slika
21B).
A

B

Slika 21. Vrstični elektronski mikroskop A) JSM 6060 LV (SEM, JEOL) in B) JSM7500F (FESEM,
JEOL).

Priprava vzorcev za opazovanje morfoloških lastnosti

Opazovanje morfoloških lastnosti delcev smo izvedli s pomočjo SEM in FESEM
mikroskopije, pri čemer smo površino vzorcev prekrili z uparjenim zlatom. Za opazovanje
zunanje oblike in površine mikrokapsuliranih delcev smo uporabili suhe delce. Suspenzijo
teh smo posušili na zraku pri sobni temperaturi in v sušilniku.
Za preučevanje notranjosti delcev smo iskali različne tehnike, s katerimi bi lahko prerezali,
razpočili ali kako drugače razpolovili delce. Mikrokapsule smo vpeli v preparate (kot je npr.
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epoksi smola) in preparate enostavno rezali, uporabili pa smo tudi metodo z vgrajevanjem
v bakelit in naknadnim »mikro« brušenjem bakelitnega površine. Nekoliko težje kot
mikrokapsule, je bilo pripraviti prereze vzorcev mikrosfer. Te so bile manjše in polne (brez
izrazite ovojnice), zato so iz matric, v katere smo jih vgradili, pogosto izpadle. S pripravo
njihovega prečnega prereza smo bili velikokrat neuspešni, ne glede na to, kakšen način
rezanja smo uporabili (laser, tanka rezila, mikrotom itd.). Med vsemi načini priprave
vzorcev, je bila še najbolj uspešna priprava mikrosfer v bakelitu in naknadno »mikro«
brušenje površine pripravljenega preparata.
Opazovanje delcev v predilnih koncentratih in vlaknih je zahtevalo posebno predpripravo,
ki nam je omogočila vpogled njihovo strukturo. Ker vrstični elektronski mikroskop ne
dopušča vpogleda v globino vzorca, omogoča pa opazovanje površine vzorcev, je bilo
potrebno delce „izluščiti“ iz polimera. Pri tem smo uporabili dve metodi:
-

raztapljanje vzorcev v izbranem topilu ter filtriranje nastale raztopine ter

-

pripravo prečnih prerezov predilnih koncentratov in vzdolžnih razcepov vlaken.

Raztapljanje polimera PP-vzorcev z vgrajenimi mikrokapsuliranimi delci smo izvedli z
uporabo vročega ksilena, ki raztaplja PP, medtem ko ne učinkuje na MF-ovojnico delcev.
Nastalo raztopino smo še vročo prefiltrirali skozi poliamidni membranski filter z velikostjo
por 0,2 µm, pri čemer so delci ostali na površini filtra. Te delce smo nato opazovali s
pomočjo vrstičnega elektronskega mikroskopa.
Prečne prereze predilnih koncentratov smo pripravili na sekancih predilnih koncentratov z
razrezom sekancev s skalpelom. Vzdolžne razcepe vzorcev smo pripravili na oblikovanih
vlaknih.

Metode preiskav volumske porazdelitve velikosti delcev

Velikost in volumska porazdelitev mikrokapsuliranih delcev je pomemben parameter, ki
vpliva na njihovo nadaljnjo uporabnost. V primeru vgrajevanja delcev v vlakna je zaželeno,
da je njihova velikost čimbolj enakomerna ter da niso prisotni skupki, ki pogosto zamašijo
filter in šobe šobnega paketa predilne naprave. Vgrajeni v vlakna, skupki motijo izgled
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vzdolžnega videza vlaken saj povzročajo odebelitve vlaken in predstavljajo šibke točke, kjer
se vlakno pogosto pretrgajo.
Z določanjem velikosti delcev in volumske porazdelitve velikosti delcev se je ukvarjalo
veliko avtorjev kot npr. Zhang idr. (59), Shin idr. (60), Hwang idr. (28), Wei idr. (61), Shan
idr. (62) itd. V naši raziskavi smo izmerili velikost delcev v suspenzijah, v prahu ter v vlaknih.
Ker se izbrane metode za določanje velikosti in volumske porazdelitve velikosti delcev med
seboj razlikujejo glede na vrsto vzorca, so v nadaljevanju te podrobneje opisane.

Granulometrična analiza

Določanje velikosti in volumske porazdelitve delcev spada v področje granulometrične
analize finih delcev. Stražišar (63), (64) podaja sodobne metode granulometrične analize
delcev in navaja, da so bolj zanesljive tiste analize finih delcev, ki so izvedene v tekočem
mediju, kot tiste, ki so izvedene v suhem. V nadaljevanju sestavka navaja, da večina
granulometričnih metod temelji na določevanju lastnosti merjenih delcev v tekočem
mediju. Takšne metode so npr. merjenje spremembe električne prevodnosti
(CoulterCounter), merjenje hitrosti usedanja v tekočinah (sedimentacijske metode) in tudi
optičnomikroskopske metode. Razvoj laserskih aparatov za določevanje velikosti delcev
je omogočil analizo velikosti delcev v mikronskem območju, tako v mokrem kot v suhem
stanju.
Laserski analizatorji velikosti delcev delujejo po principu Fraunhoferjevega zakona o uklonu
svetlobe. Zaslon instrumenta sestavljajo fotocelice, ki merijo intenziteto „kolobarjev“
sipane svetlobe okoli optične osi laserske svetlobe. Merjenje se izvaja v tekočem mediju ali
v plinski disperziji vzorca. Sestavni del aparatov za merjenje sipane svetlobe so
recirkulatorji, v katerih se pripravi disperzija medija in vzorca, ki se nato prečrpava skozi
merilno celico (65). Težava, ki se pojavlja pri merjenju velikosti finih delcev, tako pri mokrih
kot suhih vzorcih, je v njihovi sposobnosti združevanja v skupke, ki so posebej izraziti pri
suhih vzorcih, kot omenjata Sešelj in Stražišar (66). Zato je po njunih besedah potrebno
predhodno moker ali suh vzorec ustrezno pripraviti oziroma dispergirati. Ustrezno
dispergiranje suhega vzorca v plinasto fazo je mogoče pri relativno visoki hitrosti disperzije
(do okoli 100 m/s) laserske difrakcije. Dispergiranje suhega vzorca v tekoči medij je odvisno
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predvsem od vrste tekočega medija, časa dispergiranja in od moči ultrazvočnega nihanja
(65), medtem ko je princip merjenja velikosti finih delcev enak tako za suh kot za moker
vzorec. Granulometrična analiza se poda tabelarično, grafično in s statistično volumsko
porazdelitvijo (66).
Velikost in volumsko porazdelitev velikosti delcev smo določili z dvema različnima
laserskima analizatorjema: Microtrac FRA 9200 (ZDA) za analizo mokrih in suhih vzorcev
(slika 22A) ter Microtrac II SRA (ZDA) za analizo suhih vzorcev (slika 22B).
A

B

Slika 22. Laserski analizator za merjenje velikosti delcev A) Microtrac FRA 9200 (ZDA) in B) Microtrac
II SRA (ZDA).

Čas merjenja suhega vzorca je bil 5 sekund, mokrega pa 20 sekund. Območje merjenja pri
SRA 150 je bilo od 0,690 µm do 704 µm, pri FRA 9200 pa od 0,122 µm do 704 µm.

Konfokalna mikroskopija

Porazdelitev delcev v predilnih koncentratih in vlaknih je s klasično svetlobno mikroskopijo
nemogoče določiti, saj je opazovanje eno-ravninsko, medtem ko so delci razporejeni v več
zaporednih ravninah po vzorcu. Enako je z opazovanjem vzorcev na vrstičnem
elektronskem mikroskopu. Z uporabo fluorescentnega mikroskopa je mogoče opazovati
strukture, ki že same po sebi fluorescirajo (avtofluorescenca) ali pa jih v ta namen
obarvamo s fluorescentnimi barvili. Še vedno pa ostaja problem večravninske razporeditve
delcev v vzorcih. To slabost lahko odpravimo z uporabo laserskega konfokalnega
mikroskopa (67), ki loči svetlobo, zbrano iz opazovane ravnine, od svetlobe ozadja. V
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konfokalni ravnini ima mikroskop dodatno zaslonko z majhno odprtino, skozi katero pride
do detektorja le svetloba iz posamezne točke v objektu (točka gorišča vzorca in odprtina
zaslonke sta v konjugirani ravnini, med seboj konfokalni), oddano svetlobo nad ali pod
opazovano (goriščno) točko pa zaslonka zastre. Tako svetloba neostrega ozadja ne zamegli
slike (slika 23).

Slika 23. Pot svetlobnega snopa laserskega konfokalnega mikroskopa (67).

Ogledala v konfokalnem mikroskopu usmerjajo lasersko svetlobo po vzorcu točko za točko.
Iz posameznih točk se nato sestavi slika ene ravnine objekta, s pregledom ravnine za
ravnino pa se pregleda celoten objekt. Na ta način se ustvari tridimenzionalna
rekonstrukcija prostornine vzorca. Fotopomnoževalke detektorja zaznajo šibko izsevano
svetlobo oz. celo posamezne fotone. Informacijo s fotopomnoževalke zbere računalnik, ki
iz posameznih optičnih ravnin sestavi tridimenzionalno sliko. Zaradi globinske ločljivosti
vzorca, odpravljanja neostre slike ozadja ter zmožnosti izdelave tridimenzionalne slike (67),
je predstavljal konfokalni mikroskop idealno rešitev za analizo porazdelitve delcev v
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vlaknih. Vlakna smo s pomočjo mikrotoma narezali na dolžine od 4,91 μm do 20,79 μm.
Skeniranje se je izvedlo na ravninah debeline 0,38 μm. Z združenjem ravnin smo sestavili
tridimenzionalno sliko vzorcev (slika 24).

Slika 24. Ravnine vzorca polipropilenskih vlaken z mikrokapsulami; debelina posameznih ravnin je
0,38 µm (svetlejše točke znotraj prereza predstavljajo mikrokapsule).

Na sliki 25 je prikazana volumska porazdelitev mikrokapsul v eni rezini vzorca in volumska
porazdelitev mikrokapsul skozi projekcijo vseh ravnin vzorca. Slikovna obdelava
posameznih ravnin oziroma celotnega vzorca je bila izvedena s pomočjo Zeiss-ovega
programa „3D for LSM“, ki omogoča kvantitativno analizo tridimenzionalnih podatkovnih
slik oziroma posnetkov. Pri analizi so se 8-bitne slike najprej kontrastirale na velikost
intenzitete od 0 do 255. Nato se je določil prag intenzitete slike, katerega vrednost je
znašala 64 (kar ustreza 25 odstotni maksimalni intenziteti). Svetlobne točke pod izbranim
pragom so predstavljale ozadje slike, točke nad 25-odstotno intenziteto pa so bile vključene
v analizo. Na pridobljeni črno-beli binarni sliki, kjer bele točke predstavljajo mikrokapsule
in črne točke ozadje slike, so se nato za svetle točke oziroma mikrokapsule izmerili naslednji
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parametri: prostornina, površina, povprečna intenziteta, standardna deviacija gostote,
dolžine elipsastega delca v treh ravninah in dolžina delca (premer) okrogle oblike.
A

B

Slika 25. A) Ena ravnina prečnega prereza polipropilenskih vlaken z mikrokapsulami in B) projekcija
vseh ravnin prečnega prereza polipropilenskih vlaken z mikrokapsulami.

Analizo smo izvedli na konfokalnem mikroskopu Zeiss LSM 510 Meta (Nemčija) (slika 26)
(valovno število laserja 488 nm), pri čemer smo posnetke ter informacije tudi slikovno ter
statistično obdelali. Zaradi avtofluorescence, mikrokapsul predhodno ni bilo potrebno
označiti s fluorescentnimi barvili.

Slika 26. Konfokalni mikroskop Zeiss LSM 510 Meta (Nemčija).
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Glede na predhodno pridobljene informacije o velikostih najmanjših posameznih
mikrokapsul in največjih možnih skupkih mikrokapsul, ki se pojavljajo v vlaknih (podatki
proizvajalca mikrokapsul in SEM-posnetki), je bilo iz analize potrebno izločiti najmanjše in
največje delce, ki bi lahko predstavljali moteče šume oziroma lise ali obrise vlaken.

Fourierjeva transformacijska infrardeča spektroskopija delcev (FTIR)

S FTIR-analizo smo želeli ugotoviti ali skupki delcev nastajajo (tudi) zaradi nereagiranih
funkcionalnih skupin MF-smole na površini delcev in ali v suspenziji in delcih prisoten
emulgator lahko vpliva na njihovo združevanje.
FTIR izkorišča delovanje infrardeče svetlobe, ki vzbuja nihanje vezi v molekulah. Infrardeča
svetloba ustreza valovanju z valovnima dolžinama med 1μm in 1000 μm, za praktične
potrebe pa je najpomembnejše območje med 2,5 μm in do 25 μm valovne dolžine oz. od
4000 cm1 do 400 cm1 valovnega števila (68). Vez v molekuli zaniha takrat, kadar molekula
absorbira elektromagnetno valovanje v IR-območju, dipolni moment molekule pa se zaradi
vibracije spremeni. Kadar je sprememba dipolnega momenta v molekuli velika, so IRvibracije močnejše, atomi pa z nihanjem vezi okoli ravnovesne lege nihajo na dva načina
(69):
1. vzdolžno valenčno nihanje (an. stretching), pri katerem se spreminja razdalja med
atomoma v molekuli; ločimo simetrično in asimetrično vzdolžno valenčno nihanje;
2. upogibno nihanje (an. bending), pri katerem se spreminja kot med dvema vezema;
glede na smer gibanja ločimo kolebanje (an. rocking), striženje (an. scissoring),
zvijanje (an. twisting) in zibanje (an. wagging).
Za določeno nihanje vezi v molekuli se pri ustreznem valovnem številu na IR-spektru izriše
absorpcijski vrh, ki predstavlja tip vezi oziroma vrsto funkcionalne skupine v molekuli.
Natančna lega absorpcijskega vrha določene vezi je odvisna od števila atomov v molekuli
in geometrije molekule. Dvoatomne molekule nihajo samo vzdolž vezi, zato je nihanje
vzdolžno valenčno; v nasprotnem primeru na nihanje vpliva okolje, v katerem se vez nahaja
(t. j. vrsta atomov, prisotnost dvojnih ali trojnih vezi, elektronegativnost sosednjih atomov,
sterična oviranost itd.). To pomeni, da pri večatomnih molekulah zanihajo tudi drugi atomi
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v molekuli, pri čemer se različna nihanja združijo v eno samo nihanje (69). Pri interpretaciji
absorbcijskega vrha je pomembna njegova intenziteta, saj imajo vrhovi v spektru različne
višine oziroma intenzitete. Višina vrha je navadno sorazmerna s polarnostjo atomske
skupine oziroma vezi. Bolj kot je neka funkcionalna skupina polarna, višji absorbcijski vrh
ima (70).
Za namene naše raziskave so bile meritve Fourierjeve transformacijske infrardeče
spektroskopije narejene na aparatu FT-IR spektrometer „Spectrum GX“ (PerkinElmer Inc.,
ZDA) (slika 27).

Slika 27. Aparat FT-IR spektrometer „Spectrum GX" (PerkinElmer Inc., ZDA) za izvedbo Fourierjeve
transformacijske infrardeče spektroskopije.

Z uporabo FT–IR-spektrov smo preučevali razlike med posameznimi vzorci delcev
(mikrokapsul in mikrosfer) pred in po sušenju ter po različnih reakcijskih časih sinteze
delcev v suspenziji in po sušenju (1 ura in 23 ur).

Termično analitične metode preiskav delcev

S termično-analitičnimi metodami smo želeli potrditi rezultate FTIR-analize, tj. potrditi
domnevo, da je MF-smola bolj zamrežena po 23-urni sintezi kot po enourni. Predpostavili
smo, da bo bolj zamrežena smola potrebovala dlje časa in višjo temperaturo za izgubo
enakega deleža mase, kot manj zamrežena smola, ter da bodo posledično vidne razlike v
vrednosti entalpije in talilnega vrha.
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Termogravimetrična analiza (TGA)

Termogravimetrična analiza je termično- analitična metoda, pri kateri merimo izgubo mase
vzorca izpostavljenega nadzorovanemu spreminjanju temperature v nadzorovani
atmosferi. Rezultat analize je termogravimetrična krivulja, ki prikazuje spreminjanje mase
vzorca v odvisnosti od temperature ali časa ter podaja informacijo o morebitni sestavi
analiziranega vzorca in njegovi termični stabilnosti. Odvod termogravimetrične krivulje
predstavlja DSC-krivuljo (71).
TGA-analiza je bila izvedena na aparatu TGA/DSC1, STARe System (Mettler Toledo, Švica).
Pogoji preskušanja so podani v preglednici 11.
Preglednica 11. Pogoji preskušanja vzorcev na aparatu TGA/DSC1, STARe System (Mettler Toledo,
Švica).
PARAMETER
temperaturno območje [°C]
hitrost segrevanja in ohlajanja
[°C/min]
pretok zraka [ml/min]
atmosfera/pretok plina [ml/min]
prostornina vzorcev [μl]
masa vzorca [mg]

VREDNOST
25600
10
50
N2/50
max. 900
15

Diferenčna dinamična kalorimetrija (DSC)

Diferenčna dinamična kalorimetrija je termično analitična metoda, pri kateri merimo
entalpijske vrednosti vzorca v odvisnosti od temperature. Namenjena je določanju toplotne
kapacitete, faznih sprememb snovi (tj. faznih prehodov, temperature taljenja, steklastega
prehoda in kristalizacije) in kemičnih reakcij (npr. redukcija, oksidacija, degradacija).
Metoda omogoča meritve s programiranim segrevanjem ali ohlajanjem vzorca in meritve
pri izotermnih pogojih (72).
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Aparat diferenčnega dinamičnega kalorimetra je sestavljen iz merilne glave, sestavljene iz
nastavkov za vzorec in referenco, pod katerima sta vgrajena uporovni termometer in
grelec. Vzorec in referenca sta med merjenjem ogreta na isto temperaturo, meri pa se
razlika v dovedeni energiji, potrebna za ohranjanje te temperature. Ta energija je enaka
toploti, ki se sprošča ali porablja pri kemičnih reakcijah ali faznih prehodih (73).
V raziskavi smo DSC-analize izvedli na dveh različnih aparatih in sicer Pyris 1 (Perkin Elmer,
ZDA) (preglednica 12) in DSC1, STARe System (Mettler Toledo, Švica) (preglednica 13).
Preglednica 12. Pogoji preskušanja vzorcev na aparatu Pyris 1 (Perkin Elmer, ZDA).
PARAMETER

VREDNOST

temperatura segrevanja [°C]

0 90

temperatura zadrževanja [°C]

190

čas zadrževanja [min]
temperatura ohlajanja [°C]

1
do 0

hitrost segrevanja in
ohlajanja [°C/min]

5

atmosfera

N2

masa vzorcev [mg]

10

Preglednica 13. Pogoji preskušanja vzorcev na aparatu DSC1, STARe System (Mettler Toledo, Švica).
PARAMETER
temperaturno območje [°C]

VREDNOST
25600

hitrost segrevanja in ohlajanja
[°C/min]

10

pretok zraka [ml/min]

50

atmosfera/pretok plina [ml/min]

N2/50

masa vzorcev [mg]

510

Analizi TGA in DSC smo izvedli na posušenih mikrokapsuliranih delcih, izdelanih v eno in 23urni sintezi.
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Metode preiskav osnovnih in fizikalnih lastnosti vlaken

Z metodami preiskav osnovnih in fizikalnih lastnosti vlaken smo analizirali vpliv vgrajenih
mikrokapsuliranih delcev na končne lastnosti vlaken.

Dolžinska masa monofilamentne preje

Dolžinska masa predstavlja razmerje med maso in dolžino vlaken. Dolžinsko maso
polipropilene monofilamentne preje brez ali z vgrajenimi mikrokapsuliranimi delci smo
določili gravimetrično, s tehtanjem določene dolžine (200 m) preje, skladno z metodo
opisano v standardu SIST EN ISO 2060 : 1996 (74).

Dvolomnost vlaken

Dvolomnost je lastnost anizotropnih vlaken in merilo povprečne orientacije vlaken.
Dvolomnost je razlika lomnih količnikov v vzdolžni in prečni smeri glede na os vlaken (1).Ta
narašča z orientacijo in stopnjo kristalinosti, ki jo dosežemo med raztezanjem vlaken.
Dvolomnost smo določili z vrtljivim Ehringhausovim kompenzatorjem. Neposredno iz
dvolomnosti smo izračunali tudi kristalinost, katera je bila pridobljena tudi s pomočjo DSCanalize. Iz merjenja dvolomnosti smo izračunali (1) še fazno razliko pri valovni dolžini 550
nm, faktor povprečne orientacije molekul in korigirani faktor povprečne orientacije vlaken.

Metode preiskav mehanskih lastnosti vlaken

Mehanske lastnosti vlaken opredeljujejo obnašanje tekstilnih materialov tako pri predelavi
kot uporabi. Določali smo jih z nateznim preskusom vlaken na elektronskem dinamometru
INSTRON 622, pri pogojih (predobtežba glede na dolžinsko maso, relativno vlažnost,
temperatura), navedenih v preglednici 14 in po metodi, opisani v standardu SIST EN ISO

54

2062:2010 (75). Dobljene rezultate pretržne sile in pretržnega raztezka smo analizirali v
računalniškem programu Excel.
Preglednica 14. Pogoji preskušanja vzorcev na elektronskem dinamometru INSTRON 622 (ZDA).
PARAMETER

vpenjalna dolžina [mm]

čas raztezanja do pretrga [s]

VREDNOST

100

20  2
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REZULTATI RAZISKAVE
ANALIZA VHODNIH SUROVIN
Morfologija mikrokapsuliranih delcev

Mikrokapsulirani delci se po sintezni reakciji v suspenziji nahajajo brez skupkov, kot
posamezni delci, kar prikazuje posnetek svetlobnega mikroskopa (slika 28). Na zraku in pri
sobni temperaturi posušena suspenzija prav tako daje posamezne delce, brez skupkov in
vidnih poškodb, kar je prikazano na posnetkih SEM mikroskopa (slika 29).

Slika 28: Mikrokapsule v vodni suspenziji, ki se ne združujejo v skupke (OM, povečava: 1.000krat).

A

B

Slika 29. Na zraku pri sobni temperaturi posušena suspenzija A) mikrokapsul in B) mikrosfer (SEM,
povečava: A) 2.700krat in B) 6.500krat).
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Iz nadaljnjih posnetkov je razvidno, da je površina mikrokapsul v nekaterih primerih gladka
(slika 30A), v drugih pa zrnasta (slika 30B), medtem ko imajo mikrosfere gladko površino
(sliki 30C in 30D).
A

B

C

D

Slika 30. Površina mikrokapsul: A) gladka (SEM, povečava: 5.000-krat) in B) zrnasta (SEM, povečava:
7.500-krat); površina mikrosfer: C in D) gladka (SEM, povečava: A) 12.000-krat, B) 12.000-krat).

V raziskavi smo želeli preučiti tudi notranjost mikrokapsuliranih delcev. Pri pripravi vzorcev
smo iskali različne tehnike, s katerimi bi lahko prerezali, razpočili ali kako drugače
razpolovili delce.
V primeru mikrokapsul smo preparate, v katere smo vpeli mikrokapsule, enostavno rezali,
uporabili pa smo tudi metodo z vgrajevanjem v bakelit in naknadnim „mikro“ brušenjem
bakelitnega preparata, ki se je izkazala za dokaj primerno (slika 31). S fotografij na sliki 31
bi lahko odčitali debelino ovojnice, vendar pa je ta metoda zelo nenatančna, saj se meritve
v tem primeru izvajajo z odčitavanjem pod različnimi koti, kar bi dalo neustrezne rezultate.
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Iz slik je tudi razvidno, da je pri pripravi prerezov parafin iz mikrokapsul odtekel, ostala je
samo ovojnica.
A

B

Slika 31. Prerez mikrokapsul, pripravljenih v bakelitu (SEM, povečava: A) 7.000krat, povečava B)
8.000krat).

Na sliki 32 so prikazane mikrokapsule ter njihov razpok s pogledom v notranjost. Slike so
bile posnete s FE–SEM, pri čemer je priprava preparatov potekala enako, kot pri SEM 
naparjevanje z zlatom.
A

B

Slika 32. Notranjost mikrokapsul (FESEM, povečava: A) 8.500krat, povečava B) 16.000krat).

Notranjost izdelanih mikrokapsul je bila običajno gladka, brez posebnosti.
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Nekoliko težje kot mikrokapsule, je bilo pripraviti vzorce mikrosfer. Te so bile manjše in
polne (brez izrazite ovojnice), zato so iz matric, v katere smo jih vgradili, pogosto izpadle.
Prav tako nismo bili uspešni s pripravo njihovega prečnega prereza, ne glede na to, kakšen
način rezanja smo uporabili (laser, tanka rezila, mikrotom itd.). Med vsemi načini priprave
vzorcev, je bila še najbolj uspešna priprava mikrosfer v bakelitu in z naknadnim „mikro“
brušenjem pripravljenega preparata. Uspešni smo bili tudi s FESEM mikroskopiranjem, pri
čemer so se vzorci vgradili v smolo in prerezali z mikrotomom. Iz dobljenih posnetkov (sliki
33 in 34), izdelanih na SEM in FESEM lahko vidimo, da je notranjost sfer enakomerna, brez
posebnosti.

A

B

Slika 33. Mikrosfere, pripravljene v bakelitnem preparatu (SEM, povečava: A) in B) 10.000krat).

A

B

Slika 34. Prečni prerez mikrosfer (FESEM, povečava: A) in B) 15.000krat).
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Kot je bilo zapisano predhodno, predenje iz taline zahteva suhe vhodne surovine, med
drugim tudi suhe mikrokapsule. Ker se je sušenje v križnem sušilnem toku v predhodnih
raziskavah izkazalo kot neustrezno (1), (8), (76), smo v tokratni raziskavi sušenje delcev
izvedli v sušilniku s sotočnim tokom sušenja. To sušenje je primerno za toplotno občutljive
snovi in prav tako za delce izdelane iz MF-smole. S pomočjo SEM smo ugotavljali poškodbe
suhih delcev. Delci (mikrokapsule (slika 35) in mikrosfere (slika 36)) so se sicer še vedno
združevali v skupke (rezultati volumske porazdelitve so podani v naslednjem poglavju
5.1.2), vendar pa so bili ti manjši, prav tako pa so bili prisotni tudi posamezni/individualni
delci, katerih pri križnem sušilnem toku ni bilo opaziti.

A

B

Slika 35. Mikrokapsule, posušene v sotočnem toku sušenja (SEM, povečava A) 1.300krat in B)
4.000krat).

A

B

Slika 36. Mikrosfere, posušene v sotočnem toku sušenja (SEM, povečava A) 12.000krat in B)
7.000krat).

60

Pri preučevanju morfologije skupkov, smo ugotovili, da mikrokapsulirani delci tvorijo
skupke, ki so zaradi hitrosti in smeri tj. vrtinčenja delcev v sušilnem toku, v notranjosti votli
(slika 37). Poleg tega je bilo ugotovljeno, da so pri obeh vrstah delcev (mikrosferah in
mikrokapsulah) skupki zaliti (slika 38). Nekoliko bolj pri mikrosferah kot mikrokapsulah.
Zalitost skupkov smo v nadaljevanju raziskali s pomočjo termične in FTIR-analize.
A

B

Slika 37. Votla oblika skupkov: A) mikrokapsule (SEM, povečava: 3.500krat), B) mikrosfere (SEM,
povečava: 6.000krat).

A

B

Slika 38. Zalitost skupkov: A) mikrokapsul (SEM, povečava: 2.000krat), B) mikrosfer (SEM, povečava:
10.000krat).
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S slikovno analizo smo identificirali tekočinske trdne mostičke (slika 39) pred in po sušenju.
A

B

Slika 39: Trdni mostički med mikrosferami (SEM, povečava: A) 3.500krat in B) 6.500krat).

Volumska porazdelitev velikosti mikrokapsuliranih delcev pred in po sušenju

Velikost in volumsko porazdelitev velikosti mikrokapsuliranih delcev smo ugotavljali pred
sušenjem ter po sušenju delcev v sotočnem sušilnem toku. Ker s sušenjem melaminformaldehidnih mikrokapsuliranih delcev v omenjenem sušilnem toku nismo imeli izkušenj,
smo pogoje v preliminarnem poskusu izbrali naključno, glede na izkušnje pri sušenju delcev
s sicer drugačno sestavo ovojnice in jedra. Žal si pri izbiri pogojev nismo mogli pomagati z
informacijami iz literature, saj takšnega sušenja MF-delcev v drugih raziskavah nismo našli.
V omenjenem sušilnem toku se namreč MF-delci izdelujejo, ne pa sušijo.
Pogoji, pri katerih smo poskusno posušili mikrokapsule so bili naslednji: temperatura 180
°C, hitrost doziranja suspenzije 3 ml/min ter masni delež delcev v suspenziji 8 %. Rezultati
sušenja so prikazani v preglednici 15, volumske porazdelitve velikosti delcev pa v diagramih
na slikah 40 in 41.

62

Preglednica 15. Povprečna velikost delcev pred in po sušenju s sotočnim sušilnim tokom.
VRSTA DELCEV
MIKROKAPSULE

MIKROSFERE

Povprečna velikost

̅ 𝒑𝒓𝒆𝒅
Pred sušenjem  𝒅

2,61

1,07

delcev [m]

̅ 𝒑𝒐
Po sušenju  𝒅

7,15

4,52

2,74

4,22

~ 31

~ 45

Razmerje povprečne velikosti delcev
̅̅̅̅̅
𝒅𝒑𝒐

pred in po sušenju (̅̅̅̅̅̅̅̅)
𝒅𝒑𝒓𝒆𝒅

volumski delež mikrokapsul (%)

Maksimalna velikost posušenih delcev [µm]
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Slika 40. Primer volumske porazdelitve mikrokapsul pred in po sušenju s sotočnim sušilnim tokom.
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Slika 41. Primer volumske porazdelitve velikosti mikrosfer pred in po sušenju s sotočnim sušilnim
tokom.
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Iz preglednice 15 je razvidno, da se delci po sušenju povečajo tako v primeru mikrokapsul
kot mikrosfer, pri slednjih pa je zaznavno tudi večje povečanje delcev. Povečanje delcev
pomeni nastanek nezaželenih skupkov.
Iz diagramov volumske porazdelitve delcev pred in po sotočnem sušenju na slikah 40 in 41
je razvidno, da je delež volumski delež mikrokapsul velikosti do 6 m po sušenju okoli 20
%, kar pomeni, da so v posušeni obliki poleg skupkov še vedno prisotne posamezne
mikrokapsule (op.: ker v suspenziji ni skupkov, smo predvidevali, da je maksimalna velikost
delcev v suspenziji lahko tudi mejna vrednost, ki označuje posamezne delce v posušenem
prahu; pri tem je seveda potrebno poudariti, da so lahko tudi znotraj tega deleža manj
številčni manjši skupki, ki pa smo jih za oceno deleža posameznih delcev v posušenem
prahu zanemarili. Krivulja posušenih mikrokapsul je široka, kar pomeni, da je v posušenem
prahu veliko število skupkov različnih velikosti, ki pa niso večji od 32 μm.
V primeru mikrosfer je krivulja volumske porazdelitve delcev v suspenziji ožja kot v primeru
mikrokapsul (slika 41). Posameznih mikrosfer je po sušenju v prahu manj kot v primeru
mikrokapsul, kar pomeni, da je v prahu po sušenju prisotnih veliko skupkov. Večina teh
skupkov je velikosti do 23 μm, pojavi pa se tudi manjši delež skupkov (ok. 2 %), ki so veliki
od 23 μm do 43 μm.

Ker so bili pogoji sušenja izbrani naključno, smo v nadaljevanju raziskave želeli ugotoviti, ali
so izbrani pogoji optimalni, glede na pojav skupkov oz. združevanje delcev. V ta namen smo
delce sušili pri spreminjajočih se pogojih tj. temperaturi, masnem deležu delcev v suspenziji
ter hitrosti doziranja suspenzije v sušilnik.

Določanje optimalnih pogojev sotočnega sušenja glede na združevanje
mikrokapsuliranih delcev

Optimalne pogoje sušenja smo želeli ugotoviti s spreminjanjem treh parametrov med
sušenjem: temperature sušenja, hitrosti doziranja suspenzije ter masnega deleža delcev v
suspenziji. Rezultati vpliva posameznih parametrov so podani v nadaljevanju.
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Vpliv temperature sušenja na volumsko porazdelitev delcev

Mikrokapsulirane delce (v primeru vpliva temperature smo preskušali le mikrokapsule),
smo sušili pri štirih izbranih temperaturah: 160 °C, 180 °C, 200 °C in 220 °C, pri čemer je bila
hitrost doziranja suspenzije 3,0 ml/min in masni delež mikrokapsul v suspenziji 8 %.
Rezultati so prikazani v preglednici 16 in na sliki 42.
Preglednica 16. Povprečna velikost mikrokapsul pred in po sušenju v sotočnem sušilnem toku pri
temperaturah 160 °C, 180 °C, 200 °C in 220 °C, hitrosti doziranja suspenzije 3,0 ml/min in masnemu
deležu v suspenziji 8 %.
PO SUŠENJU PRI TEMPERATURI
SUŠENJA [°C]

Povprečna velikost delcev [m]
Razmerje povprečne velikosti
̅̅̅̅̅
𝒅𝒑𝒐

delcev pred in po sušenju: ̅̅̅̅̅̅̅̅

Pred
sušenjem

160

180

200

220

2,86

7,64

7,47

7,99

7,62



2,67

2,61

2,79

2,66

~ 18

~ 45

~ 45

~ 45

~ 35

𝒅𝒑𝒓𝒆𝒅

Maksimalna velikost delcev [µm]

Iz preglednice 16 je razvidno, da med različnimi temperaturami znotraj temperaturnega
območja prihaja do razlik v razmerju velikosti mikrokapsul pred in po sušenju, vendar pa so
te razlike zanemarljive.
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35
suspenzija

30

T = 160 °C

25

T = 180 °C

20

T = 200 °C

15

T = 220 °C

10
5
0
0

10

20

30
40
50
60
velikost mikrokapsul (mikroni)

70

80

90

Slika 42. Volumska porazdelitev velikosti suhih mikrokapsul pred in po sušenju pri različnih
temperaturah po sotočnem načinu sušenja.
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Iz diagrama volumske porazdelitve mikrokapsul na sliki 42 je razvidno, da je porazdelitvena
krivulja mikrokapsul pred sušenjem ozka, simetrična, unimodalna. S sušenjem postajajo
krivulje porazdelitve delcev širše, asimetrične ter bimodalne: krivulja porazdelitve velikosti
delcev posušenih pri 160 °C je unimodalna, pri 180 °C se pojavi zametek dvojnega vrha,
medtem ko sta krivulji porazdelitve velikosti delcev, posušenih pri 200 °C in 220 °C,
bimodalni. Glede na obliko krivulj je razvidno, da je porazdelitev velikosti delcev, posušenih
pri 160 °C in delno pri 180 °C enakomernejša kot pri višjih temperaturah.
Optimalno temperaturo sušenja v območju med 160 °C in 220 °C, smo izbrali glede na
rezultate vpliva temperature na delce, pridobljene v predhodnih raziskavah (1), (8). V
predhodnih raziskavah je bilo namreč ugotovljeno, da temperatura nižja od 200 °C nima
bistvenega vpliva na MF-mikrokapsule (ni bilo opaznega vbočenja ovojnice mikrokapsul
zaradi iztekanja jedra ter morebitnih drugih deformacij tj. razpok ipd.), medtem ko se pri
višjih temperaturah pojavi poškodovanost in vbočenje delcev. Te rezultate smo v
nadaljevanju raziskave potrdili tudi z analizo DSC in TGA (poglavje 5.2.5). Glede na
omenjeno, je priporočljivo sušiti MF-delce pri temperaturi sušenja nižji od 200 °C.

Vpliv hitrosti doziranja suspenzije na volumsko porazdelitev delcev

Mikrokapsulirane delce (v primeru preliminarnega preskušanja smo preskušali le
mikrokapsule) smo v sotočnem sušilnem toku preliminarno posušili najprej pri dveh
izbranih hitrostih doziranja suspenzije in sicer, 3,0 ml/min in 6,6 ml/min, temperaturi
sušenja 180 °C in 8 % masnem deležu mikrokapsul v suspenziji. Rezultati so prikazani v
preglednici 17 in na sliki 43.
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Preglednica 17. Povprečna velikost mikrokapsul pred in po sušenju v sotočnem sušilnem toku pri
hitrosti doziranja suspenzije 3,0 ml/min in 6,6 ml/min, temperaturi 180 °C in masnem deležu
mikrokapsul v suspenziji 8 %.
PO SUŠENJU PRI HITROSTI
DOZIRANJA SUSPENZIJE [ml/min]

Povprečna velikost delcev [m]

PRED SUŠENJEM

3,0

6,6

2,35

15,26

16,43



6,50

7,00



~ 90

~ 90

Razmerje povprečne velikosti delcev
̅̅̅̅̅
𝒅𝒑𝒐

pred in po sušenju: ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝒅𝒑𝒓𝒆𝒅

Maksimalna velikost delcev [µm]

volumski delež mikrokapsul (%)
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Slika 43. Volumska porazdelitev velikosti mikrokapsul pri različni hitrosti doziranja suspenzije v
sušilnik.

Iz preglednice 17 je razvidno, da se s povečanjem hitrosti doziranja suspenzije v sušilnik
povprečna velikost mikrokapsul pred in po sušenju poveča le za 0,5 ml/min. Krivulji
volumske porazdelitve delcev sta podobni (slika 43). Kljub zamudnosti postopka smo
nadaljnje raziskave nadaljevali pri nižjih hitrostih doziranja suspenzije (< 3,0 ml/min), saj
smo predvidevali, da nižje hitrosti vplivajo na zmanjšanje števila trkov med delci, kar
posledično vodi v manjše skupke. Poskuse sušenja smo nadalje izvedli pri treh hitrostih
sušilnega toka 1,0 ml/min, 2,0 ml/min in 3,0 ml/min, temperaturi sušenja 180 °C in 8 %
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masni vsebnosti suhih delcev. Rezultati sušenja so prikazani v preglednici 18 in diagramu
volumske porazdelitve velikosti mikrokapsul na sliki 44 ter mikrosfer na sliki 45.
Preglednica 18. Povprečna velikost mikrokapsul / mikrosfer pred in po sušenju v sotočnem sušilnem
toku, pri hitrosti doziranja suspenzije 3,0 ml/min, 2,0 ml/min in 1,0 ml/min, temperaturi 180 °C in 8
% masnem deležu delcev v suspenziji (MK – mikrokapsule, MSF – mikrosfere).
PO SUŠENJU PRI HITROSTI

MIKROSFERE

MIKROKAPSULE

DOZIRANJA SUSPENZIJE [ml/min]
PRED
SUŠENJEM

1,0

2,0

3,0

7,89*

8,98

9,13

11,80



1,14

1,16

1,50

Maksimalna velikost delcev [µm]



~ 32

~ 22

~ 50

Povprečna velikost delcev [m]

0,75

7,51

7,55

8,22



9,96

10,0

10,9



~ 45

~ 32

~ 63

Povprečna velikost delcev [m]
Razmerje povprečne velikosti delcev
̅̅̅̅̅
𝒅𝒑𝒐

pred in po sušenju: ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝒅𝒑𝒓𝒆𝒅

Razmerje povprečne velikosti delcev
̅̅̅̅̅
𝒅𝒑𝒐

po pred in sušenju: ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝒅𝒑𝒓𝒆𝒅

Maksimalna velikost delcev [µm]

* Mikrokapsule so bile narejene v drugi seriji, zato se njihova povprečna velikost razlikuje v primerjavi z
mikrokapsulami narejenimi v predhodnih poskusih (preglednica 17).

Iz preglednice 18 je razvidno, da se povprečna velikost delcev po sušenju pri mikrokapsulah
skorajda ne spremeni, medtem ko se pri mikrosferah poveča za 7,51 do 8,22-krat. Razmerje
povprečne velikosti delcev pred in po sušenju je skorajda nespremenjeno pri 3,0 ml/min,
2,0 ml/min ali 1,0 ml/min hitrosti doziranja suspenzije. Maksimalna velikost delcev se s
povečevanjem hitrosti doziranja suspenzije v sušilnik povečuje.
Porazdelitvena krivulja mikrokapsul (slika 44) je pred sušenjem simetrična, ozka; velikosti
mikrokapsul pa se gibljejo od 5 m do 18 m, kar nakazuje na enakomerno porazdelitev
velikosti delcev. Z večanjem hitrosti doziranja suspenzije v sušilnik postaja krivulja širša,
asimetrična z višjim deležem večjih delcev, velikosti do 50 m.
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Slika 44. Volumska porazdelitev velikosti mikrokapsul po sušenju s sotočnim sušilnim tokom pri
hitrostih doziranja suspenzije 1,0 ml/min, 2,0 ml/min in 3,0 ml/min, temperaturi sušenja 180 °C in 8
% masnem deležu mikrokapsul v suspenziji.

Iz diagrama volumske porazdelitve mikrosfer (slika 45) je razvidno, da je porazdelitvena
krivulja pred sušenjem ozka, simetrična, unimodalna. Velikosti posameznih mikrosfer se
gibljejo do 2 m. Z večanjem hitrosti doziranja suspenzije, postajajo krivulje širše,

volumski delež mikrosfer (%)

asimetrične ter bimodalne. Skupki mikrosfer dosegajo velikosti do 65 m.
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Slika 45. Volumska porazdelitev velikosti mikrosfer po sušenju s sotočnim sušilnim tokom pri hitrosti
doziranja suspenzije 1,0 ml/min, 2,0 ml/min in 3,0 ml/min, temperaturi sušenja (180 °C) in 8 %
masnem deležu mikrosfer v suspenziji.
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Krivulja porazdelitev velikosti mikrokapsul je ožja v primerjavo s krivuljo mikrosfer (razen v
primeru hitrosti doziranja suspenzije: 3 ml/min). Zaradi majhnih velikosti (povprečna
velikost 0,75 m), smo pri mikrosferah predvidevali bolj enakomeren in homogen vzorec.
Kljub predvidevanjem se je izkazalo nasprotno. Manj enakomeren vzorec mikrosfer bi lahko
pripisali njihovi večji skupni specifični površini, saj so bile mikrosfere v večini primerov
manjše in zato v enakem volumnu številčnejše. Zaradi večjega števila delcev, je bilo njihovih
trkov več, več pa je bilo tudi skupkov.
Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da zniževanje hitrosti doziranja suspenzije pod 3,0
ml/min vpliva na maksimalno velikost delcev (skupkov), ima pa minimalen vpliv na razmerje
med povprečno vrednostjo delcev pred in po sušenju. Kljub temu, da so pri hitrosti
doziranja suspenzije 3,0 ml/min maksimalni delci večji, smo predvidevali, da ne bi smeli
vplivati na predljivost vlaken (ta so bila v raziskavi premera do 100 µm) kar je potrdil tudi
sam postopek izdelave vlaken v nadaljevanju. Obenem je sušenje delcev pri nižjih hitrostih
doziranja iz vidika prakse preveč zamudno.

Vpliv masnega deleža delcev v suspenziji na volumsko porazdelitev delcev

Glede na ugotovitve vpliva temperature in hitrosti doziranja suspenzije na združevanje
delcev, smo v nadaljevanju raziskave ugotavljali še vpliv masnega deleža delcev v suspenziji.
Delce smo preliminarno sušili (v primeru preliminarnega preskušanja smo preskušali le
mikrokapsule) pri dveh izbranih masnih deležih mikrokapsul v suspenziji, tj. 8 % in 21 %, pri
temperaturi 180 °C in hitrosti doziranja suspenzije 3,0 ml/min. Rezultati so prikazani v
preglednici 19 in na sliki 46.
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Preglednica 19. Povprečna velikost mikrokapsul pred in po sušenju v sotočnem sušilnem toku pri
masnem deležu suhih delcev 8 % in 21 %, temperaturi 180 °C in hitrosti doziranja suspenzije 3,0
ml/min.
PO SUŠENJU PRI MASNEM DELEŽU
DELCEV V SUSPENZIJI [ut.%]
PRED SUŠENJEM

8

21

2,35

6,82

15,26



2,90

6,49

5,50

~ 30

~ 90

Povprečna velikost delcev [m]
Razmerje povprečne velikosti delcev
̅̅̅̅̅
𝒅𝒑𝒐

pred in po sušenju: ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝒅𝒑𝒓𝒆𝒅

Maksimalna velikost delcev [µm]

Iz preglednice 19 je razvidno, da se s povečanjem masnega deleža delcev v suspenziji
poveča velikost delcev (2,2-krat) in sicer zaradi skupkov, ki nastanejo med sušenjem. Iz
diagrama volumske porazdelitve mikrokapsul na sliki 46 je razvidno, da je porazdelitvena
krivulja povprečnih velikosti pri višjem deležu mikrokapsul v suspenziji širša, največji skupki
pa dosežejo velikost celo do 90 µm.
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Slika 46. Volumska porazdelitev velikosti mikrokapsul po sušenju s sotočnim sušilnim tokom pri
različnem masnem deležu v suspenziji.
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Preliminarni poskus je pokazal, da z naraščanjem masnega deleža delcev v suspenziji
narašča tudi možnost večjega števila trkov, aktivnih površin in možnosti povezovanja v
skupke. Tako kot pri hitrosti doziranja suspenzije, nas je tudi v tem primeru zanimalo, ali z
zniževanjem masnega deleža pod 8 % pripomoremo k manjšemu združevanju delcev.
Predpostavili smo, da je pri nižjem masnem deležu delcev v suspenziji zaradi manjšega
števila delcev, manjše tudi število medsebojnih trkov ter posledično manjši delež skupkov.
V ta namen smo suspenzije v nadaljevanju sušili z 2 % in 5 % masnim deležem delcev pri
temperaturi sušenja 180 °C in hitrosti doziranja suspenzije 3,0 ml/min. Rezultati sušenja so
prikazani v preglednici 20, diagram porazdelitve velikosti delcev pa na sliki 47 za
mikrokapsule in na sliki 48 za mikrosfere.

Preglednica 20. Povprečna velikost delcev pred in po sušenju s sotočnim sušilnim tokom pri 2, 5 in 8
% masnem deležu delcev v suspenziji, pri hitrosti doziranja suspenzije 3,0 ml/min ter temperaturi
sušenja 180 °C.

MIKROKAPSULE

PO SUŠENJU PRI MASNEM DELEŽU
DELCEV V SUSPENZIJI [ut.%]

Povprečna velikost delcev [m]
Razmerje povprečne velikosti delcev
̅̅̅̅̅
𝒅
𝒑𝒐

pred in po sušenju: ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝒅

2

5

8

7,89

8,99

9,03

11,88



1,14

1,14

1,51

~ 30

~ 43

~ 88

0,75

5,28

7,38

8,22



7,00

9,79

10,90

~ 30

~ 43

~ 62

𝒑𝒓𝒆𝒅

Maksimalna velikost delcev [µm]
Povprečna velikost delcev [m]

MIKROSFERE

PRED
SUŠENJEM

Razmerje povprečne velikosti delcev
̅̅̅̅̅
𝒅

𝒑𝒐
po pred in sušenju: ̅̅̅̅̅̅̅̅

𝒅𝒑𝒓𝒆𝒅

Maksimalna velikost delcev [µm]

Iz preglednice 20 je razvidno, da se z zniževanjem deleža suhe snovi v suspenziji znižuje
povprečna velikost delcev (iz 11,8 m pri 8 % masnem deležu na 8,99 m pri 2 masnem
deležu v primeru mikrokapsul in iz 8,22 m pri 8 % masnem deležu na 5,28 m pri 2 %
masnem deležu v primeru mikrosfer). Prav tako se znižuje tudi velikost največjih delcev
(skupkov; iz 88 m pri 8 % masnem deležu na 30 m pri 2 % masnem deležu v primeru
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mikrokapsul in iz 62 m pri 8 % masnem deležu na 30 m pri 2 % masnem deležu v primeru
mikrosfer).
Iz diagramov (sliki 47 in 48) je razvidno, da se z nižanjem masnega deleža delcev v suspenziji
krivulja volumske porazdelitve delcev pri mikrokapsulah in mikrosferah oži. Rezultat je
posledica manjšega števila trkov med sušenjem pri nižjem deležu delcev v suspenziji.
Nastali skupki so posledično manjši.
Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da zniževanje masnega deleža suhe snovi v

volumski delež mikrokapsul [%]

suspenziji zmanjšuje združevanje delcev.
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Slika 47. Volumska porazdelitev velikosti mikrokapsul po sušenju s sotočnim sušilnim tokom pri
različnem masnem deležu in v suspenziji.
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Slika 48. Volumska porazdelitev velikosti mikrosfer po sušenju s sotočnim sušilnim tokom pri različnem
masnem deležu in v suspenziji.
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Glede na dobljene rezultate vpliva vseh treh parametrov sušenja: temperature, hitrosti
doziranja suspenzije v sušilnik ter vsebnosti masnega deleža delcev v suspenziji, smo
določili pogoje sušenja, pri katerih smo sušili delce, ki smo jih nato vgradili v vlakna:
temperatura 180 °C, hitrost doziranja suspenzije 3,0 ml/min in 2 % masnega deleža delcev
v suspenziji. Izbrani parametri so predstavljali najbolj optimalne pogoje sušenja delcev.

Vpliv podaljšanega časa sinteze delcev na združevanje mikrokapsuliranih delcev

Vizualni posnetki suhih mikrokapsuliranih delcev (mikrokapsul in mikrosfer) in rezultati
porazdelitve velikosti delcev so potrdili nagnjenost delcev k združevanju v skupke, ki v veliki
večini nastanejo v fazi sušenja izhodne suspenzije delcev z razpršilnim sušilnikom.
Predvidevali smo, da skupki nastanejo kot posledica nereagiranih metilolnih skupin
melamin-formaldehidne smole pri pripravi izhodne suspenzije delcev. Predvidevanje nas je
zato vodilo do naslednjega vprašanja: Ali lahko s podaljševanjem časa sinteze delcev
vplivamo na manjši obseg nereagiranih metilolnih skupin MF-smole, za katere
predvidevamo, da povzročajo nastanek skupkov po sušenju.

Da bi odgovorili na to vprašanje, smo v okviru raziskave s pomočjo proizvajalca izdelali
mikrokapsulirane delce, sintetizirane v različnem reakcijskem času: 1h, 3h, 6h, 9h, 15h in
23h. Povprečne velikosti izdelanih delcev so prikazane v preglednici 21, iz katere je
razvidno, da se s podaljševanjem časa sinteze delcev, velikost delcev bistveno ne spremeni,
kar so v svoji raziskavi opazili tudi že Hu idr. (56).
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Preglednica 21. Velikost mikrokapsuliranih delcev pred in po sušenju s sotočnim sušilnim tokom,
izdelanih z različnimi časi sinteze.

MIKROSFERE

MIKROKAPSULE

POVPREČNA VELIKOST DELCEV

Čas sinteze
[h]

Čas sinteze
[h]

Razmerje

MAKSIMALNA
VELIKOST DELCEV

Pred sušenjem
̅̅̅̅̅̅̅
𝒅
𝒑𝒓𝒆𝒅

Po sušenju
̅̅̅̅̅
𝒅
𝒑𝒐

[µm]

[µm]

1

7,13

10,97

1,54

˂ 16

˂ 63

3

7,65

9,77

1,28

˂ 16

˂ 44

9

8,17

13,41

1,64

˂ 19

˂ 63

23

7,89

11,88

1,51

˂ 19

˂ 88

1

0,709

7,50

10,58

1,640

˂ 44

3

0,790

7,34

9,29

1,160

˂ 44

9

0,760

10,17

13,38

1,380

˂ 63

15

0,757

8,15

10,77

1,160

˂ 44

23

0,754

8,22

10,90

1,160

˂ 63

̅̅̅̅̅
𝒅
𝒑𝒐
̅̅̅̅̅̅̅̅
𝒅𝒑𝒓𝒆𝒅

[]

Pred
sušenjem
[µm]

Po sušenju
[µm]

Grafični prikaz volumske porazdelitve velikosti delcev v suspenziji izdelanih v različnih časih
sinteze, je prikazan na sliki 49 za mikrokapsule in na sliki 50 za mikrosfere.
Iz diagrama na sliki 49 je razvidno, da je porazdelitvena krivulja mikrokapsul, izdelanih v
standardni, enourni sintezi malenkost nižja od ostalih krivulj, medtem ko so oblike krivulj
podobne – ozke, simetrične z enakomerno razpršenostjo velikosti delcev (do največje
velikosti 19 m). Vse porazdelitvene krivulje so bimodalne z opaznima dvema vrhovoma: v
območju od 0,58 µm do 3,27 µm ter v območju od 3,27 µm do 18,5 µm.
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volumski delež mikrokapsul (%)
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Slika 49: Volumska porazdelitev velikosti mikrokapsul v suspenziji, izdelanih pri različnih časih sinteze
(1, 3, 9 in 23 ur).

Porazdelitvena krivulja mikrosfer (slika 50), izdelanih v standardni, enourni sintezi je nižja
in širša (največja velikost mikrosfer seže do 2 µm), medtem ko postaja z daljšim časom
sinteze krivulja ožjarazpršenost velikosti delcev v vzorcu pa manjša (največja velikost
mikrosfer seže do 1,5 µm pri 9 urni sintezni reakciji). Iz rezultatov smo ugotovili, da je s
podaljševanjem časa sinteze homogenost mikrosfer večja.

volumski delež mikrosfer (%)
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Slika 50: Volumska porazdelitev velikosti mikrosfer v suspenziji, izdelanih pri različnih časih sinteze (1,
3, 9, 15 in 23 ur).
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Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da podaljševanje časa sinteze delcev vpliva na
porazdelitev velikosti delcev v suspenziji (nižji čas sinteze, širša porazdelitev) in
enakomernost delcev (daljši čas sinteze, večja homogenost velikosti delcev). Obenem
podaljšan čas sinteze zanemarljivo vpliva na povečanje povprečne velikosti delcev.

Vzorce mikrokapsul in mikrosfer, pridobljenih v različnih časih sinteze, smo v nadaljevanju
raziskave sušili pri naslednjih pogojih: temperatura sušenja 180 °C, hitrost doziranja
suspenzije 3 ml/min in masni delež delcev v suspenziji 8 %. Rezultati sušenja delcev so
prikazani v preglednici 21, volumska porazdelitev velikosti posušenih delcev pa na sliki 51
za mikrokapsule in na sliki 52 za mikrosfere.
Kot je razvidno iz rezultatov v preglednici 21, se delcem po sušenju velikost spremeni. V
primeru mikrokapsul za 1,5 krat, medtem ko se velikost mikrosferam spremeni za 10 krat
in več. Iz porazdelitvenih krivulj posušenih mikrokapsul na sliki 51 ugotovimo, da postanejo
krivulje širše, nesimetrične v primerjavi s krivuljami delcev pred sušenjem – v suspenziji. Na
vseh krivuljah sta opazna dva vrhova: manjši vrh v področju od 0,97 µm do 3,89 µm ter višji
v področju od 3,89 µm dalje. V primeru mikrosfer (slika 52) so krivulje po sušenju prav tako

volumski delež mikrokapsul (%)

širše ter malenkostno bipolarne za vse reakcijske čase.
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Slika 51: Volumska porazdelitev velikosti mikrokapsul, izdelanih pri različnih časih sinteze (1, 3, 9, in
23 ur).
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Slika 52. Volumska porazdelitev velikosti mikrosfer, izdelanih pri različnih časih sinteze (1, 3, 9, 15 in
23 ur).

Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da sušenje vpliva na povečanje velikosti delcev, t.j.
nastanek skupkov, medtem ko so razlike med posušenimi delci izdelanimi v različnih časih
sinteze minimalne.

Fourierjeva transformacijska infrardeča spektroskopija (FTIR)

S Fourierjevo transformacijsko infrardečo spektroskopijo smo želeli ugotoviti, kakšne
spremembe se dogajajo med podaljševanjem reakcijskega časa sinteze mikrokapsuliranih
delcev (mikrosfer3) in njihovim nadaljnjim sušenjem, ter ali lahko te spremembe povežemo
s povečanim združevanjem posušenih delcev v skupke. Preučevali smo spektre naslednjih
vzorcev:
-

3-metilol-melamin (Melapret),

3

FTIR-analiza je bila izdelana na mikrosferah, ki so v celoti zgrajene iz MF-smole. Na ta način smo lažje
razumeli in predstavili rezultate.
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-

mikrosfere v suspenziji, izdelane po enourni sintezi (v nadaljevanju oznake z –
MSF1h) in 23-urni sintezi (v nadaljevanju oznake z – MSF23h,),

-

posušene mikrosfere izdelane po enourni sintezi (v nadaljevanju oznake p – MSF1h,
p kot prah) in 23-urni sintezi (v nadaljevanju oznake p – MSF23h) ter

-

emulgator, t.j. modifikator kopolimer stiren– malein-anhidrida.

-

predilni koncentrat z vgrajenimi mikrosferami in

-

PP-vlakna z vgrajenimi mikrosferami.

FTIR-analiza metilol-melamina in mikrosfer v suspenziji izdelanih po eno-urni in 23urni sintezi

Za sintezo mikrosfer je bil uporabljen 3-metilol-melamin (Melapret), katerega FTIRspekter je prikazan na sliki 53. Opis posameznih nihanj je podan v preglednici 22. FTIRspektra izdelanih suspenzij mikrosfer po enourni in 23-urni sintezi sta prikazana na slikah

absorpcija

54 in 55, obrazložitve nihanj pa so podane v preglednici 22.

Slika 53. FTIR-spekter suhega 3-metilol-melamina (Melapret).
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absorpcija
absorpcija

Slika 54. FTIR-spekter suspenzije melamin-formaldehidnih mikrosfer izdelanih v enourni sintezi (s –
MSF1h).

Slika 55. FTIR-spekter suspenzije melamin-formaldehidnih mikrosfer izdelanih v 23- urni sintezi (s –
MSF23h).

Iz FTIR-spektrov na slikah 53, 54 in 55 in opisa nihanj v preglednici 22 smo ugotovili, da se
pri sintezi mikrosfer intenziteta nihanja metilenskih vezi v metilolnih skupinah zmanjša (kar
potrjujejo absorpcijski vrhovi pri valovnih številih: 3330 cm1, 1494 min1, 1495 min1 in
1000 cm1), ponovno pa zanihajo znotraj etrske skupine (kar potrjujejo absorpcijski vrhovi
pri valovnih številih: 1014 cm1, 2953 cm1 in 2952 cm1). To je dokaz, da se 3-metilolmelamin zamrežuje preko etrskih mostičkov (> N – CH2 – O – CH2 – N <) (20), (25), (30).
Nestabilni etrski mostički prehajajo v stabilnejše metilenske mostičke (> H – CH2 – N <), kar
potrjujejo nihanja metilenskih vezi v omenjenem mostičku (pri valovnih številih: 2952,
2953, upad nihanja pri 1495 cm1 in 1494 cm1 in 1358 cm 1). Nihanje metilenskih vezi
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znotraj metilenskega mostička (pri valovnem številu: 2953 cm1) je posebej izrazito pri dlje
časa vodeni sintezi, posledično pa se zmanjša nihanje, značilno za etrske mostičke pri
valovnem številu: 1012 cm1. Z omenjeno razliko smo lahko potrdili večjo zamreženost in
stabilnost MF-smole pri mikrosferah izdelanih s podaljšanim, 23-urnim časom sinteze.
Prikazani rezultati FTIR-analize so bili pridobljeni z analizo suspenzije mikrosfer. V
suspenziji skupkov ni. Ti se pojavijo po sušenju suspenzije. S FTIR-analizo smo poskušali
ugotoviti spremembe, ki nastanejo v mikrosferah med sušenjem enourne in 23-urno
sintetiziranih mikrosfer.
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Preglednica 22. Interpretacija IR absorpcijskih vrhov za 3-metilol-melamin (Melapret) ter melamin-formaldehidne mikrosfere v suspenziji, sintetizirane v enourni
(s – MSF1h) in 23-urni polimerizaciji (s – MSF23h).

Suspenzija mikrosfer, posušena pri sobni temperaturi
Valovno
število [cm.1]

3-metilol-melamin (Melapret)
s – MSF1h

s – MSF23h

≈ 3330

3328 cm1: dokaz za prisotnost sekundarnih amino
Ni prisotno nihanje. Metilolne skupine se preko etrskih in metilenskih mostičkov
skupin in nezamreženost ter prisotnost 3-metilolpovežejo v reakciji polikondenzacije – zamreženje.
melamina.

≈ 2950

2941 cm1: V 3metilol-melaminu so prisotne proste
1
metilolne skupine, katerih nihanje je zaslediti pri tem 2952, 2953 cm : v obeh spektrih je prisotno nihanje C-H vezi v CH2 skupini, pri
čemer to nihanje pripisujemo bolj etrskemu mostičku, kot metilolnim skupinam, ki
valovnem številu.
jih je v enourni in 23-urni polimerizaciji zaradi zamreženja najverjetneje ostalo le še
Možno je tudi nihanje CH vezi v CH2 skupini etrskega
malo.
mostička, kar sovpada z nihanjem CO skupin pri
absorpciji 1051 cm1 in predpostavko, da je Vrh je bolj izrazit v primeru enourno sintetiziranih mikrokapsul, kar pomeni, da se
predpolimer najverjetneje rahlo zamrežen z nestabilni etrski mostički med daljšo polikondenzacijo spremenijo v metilenske
nestabilnimi etrskimi mostički.

1550  1460

≈ 1360

Pri 1550 je opazno raztezanje C=N vezi triazinskega
obroča, ki potrjuje rahlo zamreženje predpolimera z
nestabilnimi etrskimi mostički. Izrazit vrh pri 1492
cm1, ki ustreza upogibno nihanje CH vezi dokazuje
prisotnost metilolnih skupin.

Po enourni in 23-urni polimerizaciji se raztezanje C=N vezi v triazinskem
obroču poveča (raztezanje pri 1554 cm1 in 1551 cm1). Po enourni sintezi je to
raztezanje manj izrazito kot pri 23-urni sintezi, kar nakazuje na dodano
zamreževanje MF-smole. Zaradi zamreženja nastajajo metilenski mostički, delež
metilolnih skupin se zniža, intenziteta vrhov pri 1495 cm1 in 1494 cm1 pa se s
tem zmanjša.

1363 cm1: upogibno nihanje metilenskih CH vezi
1358 cm1: Nihanje tudi potrjuje prisotnost metilenskega mostička.
potrjuje prisotnost metilolnih skupin.
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Nadaljevanje preglednice 22.

≈ 1170

1177 cm1: Precej izrazito nihanje –CN– vezi med 1197 cm1 in 1196 cm1: vrhovi so v primeru enourne in 23-urne polimerizacije
metilolno skupino in triazinskim obročem nakazuje na še prisotni, vendar pa so zelo neintenzivni, kar nakazuje na zamreženost MFnezamreženo strukturo.
smole v mikrosferah in sterično oviranost nihanja CN vezi.

≈ 1060

1051 cm1: raztezno nihanje ustreza prisotnim CO
vezem v metilol-melaminu;

Ni prisotno nihanje.

≈ 1014

Ni prisotno nihanje.

1012 cm1: še vedno ozek, izrazit vrh,
vendar manjši kot v primeru enourne
1
1014 cm : izrazit, ozek vrh, ki ustreza polimerizacije, kar lahko pripišemo
nihanju nastalih etrskih vezi.
nestabilnosti eterske vezi, ki se pri
podaljšani reakciji pretvori v
metilenski mostiček.

≈ 1000

1000 cm1: Izrazit vrh, ki ustreza nihanju izven ravnine
CH vezi v nezamreženih metilolnih skupinah.
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870 cm1: Izrazit vrh, ki ustreza nihanju 2,4,6 –
901 cm1 in 870 cm1: neizrazito nihanje v obeh primerih sinteze, kar dokazuje
substitucijskih mest triazinskega obroča in dokazuje
zamreženje in sterično oviranost triazinskega obroča.
nezamreženost metilol-melamina.

812

Absorpcijski vrh je izrazit, kar nakazuje na prisotnost 811 cm1: vrh je prisoten, vendar ne tako izrazit kot v primeru 3-metiloltriazinskega obroča in nezamreženost metilol- melamina iz česar lahko zaključimo, da je nihanje vezi triazinskega obroča zaradi
melamina.
zamreženosti sterično ovirano.
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FTIR-analiza posušenih mikrosfer izdelanih po eno-urni in 23-urni sintezi

S FTIR-analizo posušenih delcev smo želeli ugotoviti ali sušenje dodatno vpliva na
zamreženje MF-smole delcev (prisotnost metilolnih skupin in metilenskih mostičkov) ter ali
obstajajo med eno in 23-urno sintetiziranimi delci spektralne razlike (sliki 56 in 57 ter

absorpcija

preglednica 23).

absorpcija

Slika 56. FTIR-spekter posušenih melamin-formaldehidnih mikrosfer izdelanih v enourni sintezi (p –
MSF1h).

Slika 57. FTIR-spekter posušenih melamin-formaldehidnih mikrosfer izdelanih v 23-urni sintezi (p –
MSF23.
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Preglednica 23. Primerjava IR absorpcijskih vrhov mikrosfer v suspenziji in po sušenju, sintetiziranih v enourni in 23-urni polimerizaciji (s,p–MSF1h in s,p – MSF23h).

Valovno
število
[cm.1]

≈ 3330

≈ 2950

≈ 1550 
1460

Mikrosfere v suspenziji, posušene na zraku pri sobni temperaturi
s – MSF1h

s – MSF23h

Mikrosfere, posušene v sotočnem sušilniku pri temperaturi sušenja
180 °C, hitrosti doziranja 3 ml/min in masnem deležu 8 %
p – MSF1h

p – MSF23h

Ni prisotnega nihanja metilolnih skupin, saj se preko metilenskih skupin
pretvorijo v etrske in metilenske mostičke v reakciji polikondenzacije –
zamreženja.

3363 cm1: zelo neizrazit vrh,
neizraženo nihanje metilenskih vezi v
metilolnih skupinah, kar prikazuje
zamreževanje MF-smole

3330 cm1: zelo neizrazit vrh,
neizraženo nihanje metilenskih vezi v
metilolnih skupinah, kar prikazuje
zamreževanje MF-smole

2952, 2953 cm1: v obeh spektrih je prisotno nihanje CH vezi v CH2 skupini,
pri čemer to nihanje pripisujemo bolj etrskemu mostičku kot metilolnim
skupinam, ki jih je v enourni in 23-urni polimerizaciji zaradi zamreženja
najverjetneje ostalo le še malo.
Vrh je bolj izrazit v primeru eno uro sintetiziranih mikrokapsul, kar pomeni,
da se nestabilni etrski mostički med daljšo polikondenzacijo spremenijo v
metilenske.

2986 cm1: Vrh, ki prikazuje nihanje
CH2 skupine v nestabilnem etrskem
mostičku, je v primerjavi z vrhom v
suspenziji manj opažen. Prisotnost
etrskih mostičkov se po sušenju
zmanjša.

2986 cm1: Vrh je zelo šibak, kar
nakazuje, da je nestabilnih etrskih vezi
pri dlje časa sintetiziranih mikrosferah
vse manj, zaradi nastanka metilenskih
mostičkov.

Po enourni in 23-urni polimerizaciji se raztezanje C=N vezi v triazinskem
obroču poveča (raztezanje pri 1554 cm1 in 1551 cm1). Po enourni sintezi
je to raztezanje manj izrazito kot pri 23-urni sintezi, kar nakazuje na dodano
zamreževanje MF-smole. Zaradi zamreženja nastajajo metilenski mostički,
delež metilolnih skupin se zniža, intenzivnost vrhov pri 1495 cm1 in 1494
cm1 pa s tem zmanjša.

1555 cm1 in 1552 cm1: raztezanje C=N vezi v triazinskem obroču, katere
intenziteta je primerljiva z intenziteto nihanja pri delcih v suspenziji. Intenziteta
vrhov metilolnih skupin, polimeriziranih pri krajši sintezi pri 1494 cm1, je
primerljiva z intenziteto delcev v suspenziji.
Pri dlje časa vodeni reakciji se vrh pri 1489 cm1 zamakne in postane bolj
intenziven. Ta pojav lahko razložimo z dvema predpostavkama: 1) zaradi sušenja
suspenzije mikrosfer pri 180 °C del metilenskih mostičkov razpade, pri čemer se
poveča delež metilolnih skupin (ta predpostavka sovpada z DSC in TGA-analizo v
nadaljevanju); 2) zaradi emulgatorja, katerega nihanje – C = C fenilne skupine
stirenske komponente je zaslediti prav v tem absorpcijskem pasu.
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Nadaljevanje preglednice 23.

≈ 1360

1170

1358 cm1: upogibno nihanje metilenskih CH vezi potrjuje prisotnost
metilolnih skupin.
1358 cm1: Nihanje potrjuje prisotnost metilenskega mostička; absorpcija
je večja kot v primeru eno-urne sinteze, kar nakazuje na števičnejšo
prisotnost metilenskih mostičkov.
1197 cm1 in 1196 cm1: nihanje –CN– vezi med metilolno skupino in
triazinskim obročem je v primeru eno in 23-urne polimerizacije še prisotno,
vendar pa je zelo neintenzivno, kar nakazuje na zamreževnje MF-smole v
mikrosferah in sterično oviranost nihanja CN vezi.

1060

1354 cm1 in 1351 cm1: vrhova sta bolj intenzivna kot v primeru suspenzije, iz
česar lahko sklepamo na prisotnost večjega števila metilenskih mostičkov ter
posledično večje zamreženosti.
1175 cm1 in 1192 cm1: širša absorpcijska vrhova, ki se po sušenju pojavita v
intenzivnejši obliki. Ta vrhova lahko pripišem nihanju –CN– vezi med metilolno
skupino in triazinskim obročem, kar bi lahko nakazovalo na metilolizacijo MFsmole tj. razpad nekaterih metilenskih mostičkov pri sušenju pri 180 °C. Del tega
nihanja bi lahko ustrezalo tudi razteznemu nihanju karboksilne vezi malein
anhidridnega dela emulgatorja.

Nihanje ni prisotno.

Nihanje ni prisotno.
1

≈ 1014

1014 cm1: izrazit, ozek vrh, ki
ustreza nihanju nastalih etrskih vezi.

1000
1

901 cm in 870 cm : neizrazito nihanje v obeh primerih sinteze, kar
dokazuje zamreženje in sterično oviranost triazinskega obroča
1

812

1006 cm1in 1007 cm1: širši absorpcijski vrh, ki je sicer izrazit a manjši ter se z
dlje časa sintetiziranimi delci nadalje zmanjšuje, prikazuje usihanje nihanja
nestabilnih etrskih mostičkov (nastajajo stabilni metilenski mostički).

Ni prisotno nihanje.
1

896

1012 cm : še vedno ozek, izrazit
vrh, vendar manjši kot v primeru
enourne polimerizacije
zaradi
nestabilnih etrskih vezi, ki se pri
podaljšani sintezi pretvorijo v
metilenske mostičke.

811 cm : vrh je prisoten, vendar ne tako izrazit kot v primeru 3metilolmelamina iz česar lahko zaključimo, da so triazinski obroči zaradi
zamreženosti sterično ovirani.

Ni prisotno nihanje.
1

1

903 cm in 876 cm : neizrazito nihanje sterično oviranega triazinskega obroča,
katerega intenziteta je primerljiva z intenziteto mikrosfer v suspenziji.
813 cm1: intenziteta vrha, ki prikazuje prisotnost triazinskega obroča se po
sušenju tako pri manj kot pri dlje časa sintetiziranih mikrosferah poveča. Vzrok
je iskati v sušenju delcev pri 180 °C, pri katerem del metilenskih mostičkov
razpade, zmanjša se sterična oviranost triazinskega obroča in poveča se
intenziteta vrha.
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Iz prikazanih spektrov na slikah 56 in 57 in nihanj v preglednici 23 smo ugotovili nadaljnje
zniževanje intenzitete absorpcijskih vrhov, značilnih za etrski mostiček MF-smole (pri
valovnih številih: 2986 cm1, 1006 cm1 in 1007 cm1) in povečevanje intenzitete
absorpcijskih vrhov nihanja – CH-vezi metilenskih mostičkov (pri valovnih številih: 1354
cm1,1351 cm1 in 1175 cm1 ter 1192 cm1). Pojav je še posebej izrazit pri posušenih
mikrosferah, izdelanih v 23-urni sintezni reakciji (absorpcijski vrhovi pri valovnih številih:
2986 cm1 in 1007 cm1).
Iz navedenega smo sklepali, da nestabilni etrski mostički tudi med sušenjem prehajajo v
stabilni metilenski mostiček, kar prispeva k dodatnemu zamreženju MF-smole. Po podatkih
Merline idr. (20), poteka zamreževanje MF-smole v območju med 40°C in 190°C. To je
območje, v katerem se je izvajalo sušenje mikrosfer (180°C), zato je sklepanje na nadaljnje
zamreževanje med sušenjem upravičeno.
FTIR-analiza emulgatorja

S FTIR-analizami mikrosfer smo prišli do ugotovitve, da se zamreževanje MF-smole
nadaljuje tako s podaljševanjem časa sinteze kot tudi med sušenjem mikrosfer. Ker se pri
sintezi MF mikrosfer uporablja emulgator (anionski modifikator na osnovi kopolimera
stiren-malein-anhidrida), ki ima po našem mnenju velik vpliv na združevanje delcev, nas je

absorpcija

zanimal njegov FTIR-spektogram (slika 58).

Slika 58. FTIR absorpcijski vrhovi emulgatorja (anionski modifikator na osnovi kopolimera stirenmalein-anhidrida).
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V spektru na sliki 58 smo se osredotočili predvsem na vrhove pri valovnih številih: 1559
cm 1, 1493 cm1, in 697 cm1, ki pripadajo – C = C fenilnim skupinam stirenske komponente
emulgatorja. S primerjavo IR absorpcijskih vrhov emulgatorja z IR-spektri posušenih
mikrosfer in mikrosfer v suspenziji (poglavje 6.1.2) smo želeli raziskati morebitni vpliv
emulgatorja na združevanje mikrosfer.

FTIR-analiza posušenih mikrosfer pri pogojih priprave predilnega koncentrata in
predenja vlaken

S FTIR-analizo suhih delcev, ki smo jih izpostavili simuliranim pogojem priprave predilnega
koncentrata in predenja vlaken smo želeli ugotoviti ali temperatura in čas, katerima so delci
med obema fazama izpostavljeni, vplivata na dodatno zamreženje/degradacijo MF-smole.
V ta namen smo delce 7 min izpostavili temperaturi 200 °C, kar je ustrezalo pogojem
priprave predilnega koncentrata v gnetilnem mešalniku ter 90 min temperaturi 230 °C, kar
je ustrezalo pogojem predenja vlaken. Na slikah 59 in 60 sta prikazana FTIR-spektra suhih

absorpcija

mikrosfer po izpostavitvi navedenim pogojem.

Slika 59. FTIR-spektrogram posušenih mikrosfer, po izpostavitvi simuliranim pogojem priprave
predilnega koncentrata (T = 200 C, t = 7 minut).
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absorpcija
Slika 60. FTIR-spektrogram posušenih mikrosfer, po izpostavitvi simuliranim pogojem predenja
vlaken (T = 230 °C, t = 90 minut).

Iz slik je razvidno, da se oba IR-spektra razlikujeta od IR-spektra suhih mikrosfer, iz česar
sledi, da je MF-smola med pripravo predilnega koncentrata in pri predenju še vedno
izpostavljena določenim spremembam. Primerjava razlik IR-spektrov je podana v Razpravi
(poglavje 6.1.3).

Termogravimetrična in diferenčna dinamična kalorimetrija
TGA in DSC-analiza mikrokapsuliranih delcev

Z diferenčno dinamično kalorimetrijo DSC in termogravimetrično analizo TGA smo želeli
preveriti, ali med delci eno-urne in delci 23-urne sintezne reakcije prihaja do razlik v
termičnih lastnostih, kot so: entalpija taljenja temperatura tališča ter sprememba mase
delcev. Predpostavili smo, da bo bolj zamrežena smola potrebovala daljši čas in višjo
temperaturo za izgubo enakega deleža mase, kot manj zamrežena smola, ter da bodo
posledično vidne razlike v vrednosti entalpije in točki talilnega vrha. S potrditvijo omenjene
predpostavke smo želeli potrditi rezultate FTIR-analize tj. da so delci po 23-urni sintezni
reakciji močneje zamreženi kot delci po enourni sintezi.
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Analizi TGA in DSC sta bili izvedeni na posušenih delcih – mikrosferah in mikrokapsulah,
sintetiziranih z eno in 23-urno polimerizacijo (p – MSF1h in p – MSF23h) (sliki 61 in 62).

Slika 61. Termogram termogravimetrične analize melamin-formaldehidnih mikrokapsul,
sintetiziranih z eno in 23-urno polimerizacijo (črna krivulja: 1 ura, rdeča krivulja: 23 ur).
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Slika 62. Termogram diferenčne dinamične kalorimetrije melamin-formaldehidnih mikrokapsul,
sintetiziranih z eno in 23-urno sintezno reakcijo.
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Sliki 63 in 64 prikazujeta termogram TGA in DSC posušenih mikrosfer, sintetiziranih z eno
in 23-urno polimerizacijo.

Slika 63. Termogram termogravimetrične analize melamin-formaldehidnih mikrosfer, sintetiziranih
z eno in 23-urno polimerizacijo (rdeča krivulja: 1 ura; črna krivulja: 23 ur).
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Slika 64. Termogram diferenčne dinamične kalorimetrije melamin-formaldehidnih
sintetiziranih z eno in 23-urno sintezno reakcijo.

mikrosfer,
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Prikazane TGA in DSC-termograme smo analizirali po vzoru raziskav Devallencouta idr. (24)
in Merline idr. (20). TGA in DSC-termograme smo razdelili v štiri temperaturne intervale ter
vsakega od njih posebej analizirali. Rezultati z obrazložitvami so prikazani v preglednicah
24–27.
Preglednica 24. Termogravimetrična analiza melamin-formaldehidnih delcev v temperaturnem
intervalu 80 –200 °C.
MIKROSFERE

MIKROKAPSULE

Čas sinteze
1h

Čas sinteze
23h

Prilagoditev
temp. inter. [°C]

40–160

45–190

Izguba mase [%]

6

7

Izguba mase v prvem temperaturnem območju
ustreza izparevanju vode zaradi (24):
-

samokondenzacije metilolnih skupin ter
nastanka etrskih skupin (v območju 140160
°C) in

-

kondenzacije med melaminom in metilolnimi
skupinami
ter
nastanka
metilenskih
mostičkov (> 160 °C).

V tem temperaturnem intervalu se MF-smola
zamrežuje (20).
Delež izgube mase je pri eno in 23-urno
sitentiziranih mikrosferah skoraj enak, kar nakazuje
na enak delež izparele vode.

Čas sinteze
1h

Čas sinteze
23h

Prilagoditev
temp. inter. [°C]

40–230

45–190

Izguba mase [%]

9

6

Pri mikrokapsulah je opaziti širši razpon prvega
temperaturnega območja, kar lahko pripišemo
različni zgradbi delcev. Poleg izgube mase zaradi
formaldehida in metanola, ki k izgubi prispevata
verjetno manjši delež (ovojnica predstavlja le 1/3
skupne mase mikrokapsul), je v tem temperaturnem
območju potrebno upoštevati predvsem izgubo
mase jedrnega parafina med segrevanjem. Po
podatkih proizvajalca parafinskega materiala, znaša
temperatura tališča parafina 27 °C, kar v tem
temperaturnem območju dokazuje eksotermni vrh
DSC krivulje (slika 62), medtem ko je njegova točka
plamenišča enaka 160 °C.
Do točke plamenišča je po podatkih literature (77)
parafin stabilen. Nad 160 °C je zaznati prvo večjo
izgubo mase mikrokapsul, ki poteka do ok. 190 °C.
To izgubo mase pripisujemo gorenju tekočega
parafina. Rezultat sovpada s krivuljo DSC (slika 62),
ki ima v podobnem temperaturnem območju drugi
eksotermni vrh.
Delež izgube mase je pri eno-urnih mikrokapsulah
malenkostno večji kot pri 23-urnih. Če
predpostavimo, da je delež izparele vode enak v
obeh primerih (glede na rezultate mikrosfer, ki so v
celoti izdelane iz MF-smole), bi razliko lahko pripisali
šibkejši zamreženosti eno-urnih mikrokapsul, ki pri
gorenju tekočega jedrnega parafina hitreje prepusti
prehajanje oz. sproščanje parafinskih hlapov skozi
zamreženo MF-ovojnico.
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Preglednica 25. Termogravimetrična analiza melamin-formaldehidnih delcev v temperaturnem
intervalu 160–360 °C.
MIKROSFERE

Prilagoditev
temp. inter. [°C]
Izguba mase
[%]

MIKROKAPSULE

Čas sinteze
1h

Čas sinteze
23h

160360

190350

21

12

Čas sinteze
1h

Čas sinteze
23h

Prilagoditev
temp. inter. [°C]

230345

190320

Izguba mase [%]

25

21

Izgubo mase v drugem območju Devallencourt To območje (do ok. 220 °C) sprva še vedno
pripisuje (24) reakciji razpada etrskih vezi na zaznamuje

vrenje/izparevanje

tekočega

metilolne skupine, pri čemer se sprošča parafinskega voska, kar ustreza tretjemu
metanol, nadalje pa sledi razpad metilolne eksotermnemu vrhu DSC krivulje (slika 62).
skupine, pri čemer se sprošča formaldehid (glej Nadaljnja
poglavje 2.1.1). Merline (20) navaja, da je mikrosferah

izguba

mase,

sovpada

tako
s

kot

pri

sproščanjem

sproščanje formaldehida posledica pretvorbe formaldehida pri reakciji pretvorbe etrske vezi v
etrskih vezi v metilenske mostičke.

metilenski mostiček, ki poteče zaradi prisotne

Izguba mase pri enournih mikrosferah je večja MF ovojnice MK (20).
kot pri 23-urnih mikrosferah. Ob upoštevanju Tako kot v primeru mikrosfer, je tudi pri
razlage Merline idr. (20) sklepamo, da z mikrokapsulah izguba mase pri eno uro
daljšim časom sinteze postane struktura bolj sintetiziranih večja od 23-urno sintetiziranih. Z
zamrežena, razpoložljivih etrskih vezi, ki bi ob daljšim časom sinteze se več etrskih vezi
segrevanju razpadli in sproščali metanol in pretvori v metilenski mostiček, struktura smole
formadehid pa je manj (to dokazujejo tudi pa postaja bolj zamrežena in bolj stabilna. Tako
FTIR-spektri, poglavje 4.1.3).

je razpoložljivih eterskih vezi, ki bi ob
segrevanju razpadli in sproščali metanol in
formadehid z daljšanjem časa sinteze manj.
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Preglednica 26. Termogravimetrična analiza melamin-formaldehidnih delcev v temperaturnem
intervalu 350–400 °C.
MIKROSFERE

MIKROKAPSULE

Čas sinteze
1h

Čas sinteze
23h

Prilagoditev
temp. inter.
[°C]

360400

350400

Izguba mase
[%]

22

25

Čas sinteze
1h

Čas sinteze
23h

Prilagoditev
temp. inter.
[°C]

345355

320390

Izguba mase
[%]

40

47

V tretjem intervalu prihaja do razpada Izguba mase je v tem območju za mikrokapsule
metilenskih mostičkov MF-smole (20). Izguba največja.
mase je v tem območju povezana s prisotnostjo
formaldehida, metanola, aminov ter amonijaka,
ki

nastanejo

pri

termični

kondenzaciji

Pri dalj časa sintetiziranih mikrokapsulah (23h)
je opaziti večjo izgubo mase. Tako kot pri
mikrosferah tudi pri mikrokapsulah nastane

melaminskih derivatov.

zaradi daljšega časa sinteze več metilenskih
V tem temperaturnem intervalu je na TGA- mostičkov, ki v tem temperaturnem območju
termogramu zaslediti hitro izgubo mase, na razpadejo v formaldehid, metanol, amin ter
DSC krivulji pa oster in za MF-smolo značilen amonijak zastopanih v večjem deležu kot v
eksotermni vrh. Izguba mase je pri 23-urno primeru eno-urno sintetiziranih mikrokapsul.
sintetiziranih mikrosferah večja kot v primeru
eno-urnih. Pri daljši sintezi (23h) je metilenskih
mostičkov več zaradi višje zamreženosti MFsmole. Pri razpadu teh mostičkov, prihaja do
večje

količine

izločenega

formaldehida,

metanolov, aminov ter amonijaka ter s tem do
večje izgube mase.
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Preglednica 27. Termogravimetrična analiza melamin-formaldehidnih delcev v temperaturnem
intervalu > 400 °C.
MIKROSFERE
Čas sinteze
1h

MIKROKAPSULE
Čas sinteze

Čas sinteze
23h

Prilagoditev
temp.
inter. [°C]

400495

400600

Prilagoditev
temp. inter.
[°C]

Izguba mase
[%]

19

21

Izguba mase
[%]

1h

Čas sinteze
23h

355520

390550

16

12

V četrtem temperaturnem območju izgubo Izguba mase je v primeru krajše in daljše sinteze
mase

pripisujemo

triazinskega

obroča.

termični
Merline

degradaciji podobna, pri čemer se ovojnica, ki je zastopana
idr.

(20) v manjšem deležu glede na celotno zgradbo

predvidevajo, da se MF smola postopno jedra razgradi v primeru mikrokapsul hitreje in
deaminira z nastankom HCN spojine.

pri nižji temperaturi, kot v primeru mikrosfer.

Izguba mase je v primeru krajše in daljše
sinteze skoraj enaka.

Iz navedenih preglednic vseh štirih temperaturnih območij smo ugotovili, da je v primeru
mikrokapsul skupna izguba mase večja kot v primeru mikrosfer (17% v primeru enourne
sintezne reakcije in 12% v primeru 23-urne sintezne reakcije). Omenjeni rezultat je posledica
sestave posameznih delcev. Mikrosfere so v celoti sestavljene iz MF-smole, medtem ko je
MF-smola v mikrokapsulah zastopana le v ovojnici, ki razpade hitreje in v večjem deležu.
Poleg omenjenega je opaziti, da sta glavna talilna vrhova v primeru mikrosfer zamaknjena
k nekoliko višjim temperaturam kot v primeru mikrokapsul. Obrazložitev je podana v
razpravi (poglavje 6.1.1).

Z analitično-termičnima metodama DSC in TGA smo ugotovili, da podaljšan čas sinteze MFdelcev vpliva na večjo toplotno obstojnost delcev po sušenju, kar je posledica močnejše in
stabilnejše strukture delcev. Mikrokapsule so v primerjavi z mikrosferami manj toplotno
obstojne, vendar pa je dobljena razlika pri tako visokih temperaturah zanemarljiva.
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TGA in DSC-analiza emulgatorja

S termičnimi analizami emulgatorja smo želeli ugotoviti njegove toplotne lastnosti in
raziskati njegov vpliv na nastanek skupkov. Slika 65 prikazuje DSC in TGA-termogram
emulgatorja (kopolimer stiren-malein-anhidrida).

Slika 65. DSC in TGA-termogram emulgatorja kopolimer-stiren-anhidrida (modra puščica: TGAkrivulja in zelena puščica: DSC-krivulja).

Iz poteka krivulje DSC-analize (slika 65) je razvidno, da se razgradnja emulgatorja prične pri
okoli 250 °C. Med 250 in 350 °C je razgradnja počasnejša, medtem ko se stopnjevito poveča
nad 350 °C. Obstojnost emulgatorja je pomembna pri sušenju delcev, njegov vpliv na
združevanje delcev pa smo s pomočjo ostalih preučenih lastnosti obrazložili v Razpravi
(poglavje 6.1.2.2).
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ANALIZA LASTNOSTI POLIPROPILENSKIH VLAKEN Z VGRAJENIMI MELAMINFORMALDEHIDNIMI DELCI
Deformacija mikrokapsuliranih delcev v postopku izdelave vlaken

Posušenih mikrokapsuliranih delcev, zaradi nesorazmernosti v velikosti, ni mogoče
neposredno vmešavati v polimerni granulat (mikrokapsulirani delci merijo le nekaj
mikronov, medtem ko granulat meri nekaj milimetrov). Če jih želimo vgraditi v vlakna, jih je
zaradi omenjenega nesorazmerja potrebno ustrezno (pred)pripraviti. V naši raziskavi smo v
ta namen izdelali predilne koncentrate, sestavljene iz osnovnega polimera, v katerega smo
vmešali delce (in vosek).

Deformacija delcev pri pripravi predilnega koncentrata

Pri iskanju poti optimalne vgradnje delcev v polimerne sekance, smo v raziskavi predilne
koncentrate izdelali na več načinov: ročno, laboratorijsko in industrijsko.
Ročna izdelava predilnih koncentratov:
Predilni koncentrat smo najprej izdelali ročno, pri čemer smo mikrokapsule zamešali z
voskom. Pogoji priprave so podani v poglavju 4.5.1. Ročno vmešane mikrokapsule v matrico
iz voska so prikazane na sliki 66.
A

B

Slika 66. Mikrokapsule ročno vmešane v matrico iz voska; vzorci so bili pripravljeni z metodo
prečnega prereza s skalpelom (SEM, povečava: A) 3.700krat in B) 2.700krat).
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Pri ročni izdelavi predilnih koncentratov so mikrokapsule ostale nepoškodovane. Slabost
tega postopka je omejenost z masnim deležem dodanih mikrokapsul. Suhe mikrokapsule
imajo namreč nižjo gostoto od voska, zato so v prahasti obliki mnogo lažje, njihov volumen
pa je pri enaki teži mnogo večji. Želeni odstotni masni delež mikrokapsul je bilo v vosek tako
nemogoče vmešati. Z ročnim mešanjem smo uspeli doseči do največ 2 % prahastih delcev
v voskastem koncentratu. Z ročno izdelavo predilnega koncentrata v raziskavi nismo
nadaljevali.
Laboratorijska izdelava predilnih koncentratov:
Laboratorijske predilne koncentrate smo izdelali iz mikrokapsuiranih delcev, ki smo jih v PPtalino polimera vmešali v laboratorijskem Brabenderjevem gnetilniku, pri temperaturi 200
C. Ker so v gnetilniku prisotne stižne sile smo pričakovali, da lahko pripravo pripravo
koncentratov pride do poškodb delcev, predvsem mikrokapsul. Za lažje opazovanje
poškodovanosti delcev smo izdelali prečne prereze koncentratov (poglavje 4.5.1) (slika 67).
A

B

Slika 67. Mikrokapsule, vgrajene v predilni koncentrat, izdelan na laboratorijskem Brabenderjevem
gnetilniku (vzorec pripravljen z metodo prečnega prereza) (SEM, povečava: A) 3.500 krat, B)
2.700krat).

Dodatno smo koncentrate raztapljali tudi v vročem ksilenu, s tem odtopili PP-matrico ter
pridobili in analizirali ostanek, t.j. delce iz notranjosti koncentrata (slika 68).
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A

B

Slika 68. Mikrokapsule, vgrajene v predilni koncentrat, izdelan na laboratorijskem Brabenderjevem
gnetilniku (vzorec pripravljen z raztapljanjem v ksilenu) (SEM, povečava: A) 10.000krat, B)
8.000krat).

Iz zgornjih slik je razvidno, da se mikrokapsule med pripravo predilnega koncentrata
deformirajo in poškodujejo, kadar jih izpostavimo strižnim silam in visoki temperaturi
Brabenderjevega gnetilnika. Poškodbam so najbolj izpostavljene večje mikrokapsule in
skupki, medtem ko so manjši delci večinoma ostali nepoškodovani.
V laboratorijskem Brabenderjevim gnetilniku smo pripravili tudi predilne koncentrate z
mikrosferami. Izdelava koncentratov je bila zaradi prevelikega volumna posušenih mikrosfer
(5 masnih %) glede na volumen PP-granulata težavna. Koncentrat se je vseeno pripravil s
kratkotrajnim gnetenjem in stiskanjem mešanice med dvema talilnima ploščama. Rezultat
mešanja je prikazan na sliki 69.
A

B

Slika 69. Mikrosfere, vgrajene v predilni koncentrat izdelan s stiskanjem med talilnima ploščama
(vzorec pripravljen z raztapljanjem v ksilenu) (SEM, povečava: A) 8.000krat in B) 1.700krat).
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Iz slike 69 je razvidno, da so mikrosfere pri stiskanju med talilnima ploščama ostale
nepoškodovane. Pridobljeni koncentrat smo uporabili za nadaljnje predenje vlaken, vendar
pa takšna metoda ni primerna za izdelavo koncentrata, saj ne vključuje intenzivnega
mešanje, ki zagotavlja homogenost mešanice.
Industrijska izdelava predilnih koncentratov:
Predilne koncentrate smo poskusno izdelali tudi na industrijski mešalni napravi v podjetju
Aquafil s.p (sliki 70 in 71). Pogoji priprave so podani v poglavju 4.5.1. Prvi poskusi izdelave
koncentratov so bili neuspešni, mikrokapsule so bile močno poškodovane, predilni
koncentrat pa neuporaben za nadaljnjo predelavo (slika 70). Zato smo naredili nove poskuse
priprave predilnih koncentratov z uporabo poliamidnega prahu, ki so dali obetavnejše
rezultate (slika 71).
A

B

Slika 70. Mikrokapsule, industrijsko vgrajene v sekance predilnih koncentratov (vzorec pripravljen
z metodo prečnega prereza) (SEM, povečava: A) 4.300krat in B) 3.300krat).

A

B

Slika 71. Mikrokapsule, industrijsko vgrajene v predilni koncentrat (vzorec pripravljen z metodo
prečnega prereza) (SEM, povečava: A) in B) 2.200krat).
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Iz SEM-posnetkov je razvidno, da se med pripravo predilnih koncentratov z mikrokapsulami
nekatere mikrokapsule poškodujejo in deformirajo. Deformacijam so najbolj izpostavljene
mikrokapsule večjega premera. Kljub temu bi se mikrokapsule vendarle lahko uporabile za
nadaljnje vgrajevanje v vlakna, kar v naši raziskavi nismo poskusili.
Mikrosfere se med pripravo predilnega koncentrata ne deformirajo. Industrijska priprava
predilnih koncentratov z mikrokapsuliranimi delci je mogoča ob previdni izbiri pogojev
priprave.

Deformacija mikrokapsuliranih delcev v predilni talini

V naslednji fazi izdelave filamentnih vlaken smo predilni koncentrat vmešali v polimerni
granulat ter tako dobili vhodno predilno mešanico. To smo s pomočjo dozirne naprave
dovajali ekstruderju z enojnim polžem. Predilna masa je v ekstruderju izpostavljena visokim
temperaturam (210 °C, 215 °C in 220 °C) in mehanskim silam. Da bi ugotovili, ali se
mikrokapsulirani delci pri ekstrudiranju poškodujejo, smo s filtra v šobi na predilni napravi
odvzeli polimerno talino, ki je bila podvržena pogojem ekstrudiranja (sliki 72 in 73).
A

B

Slika 72. Mikrokapsule v polimerni talini, odvzeti s filtra šobe na predilni napravi (SEM, povečava:
A) 4.500krat in B) 13.000krat).

Iz slike 72 je razvidno, da so mikrokapsule po ekstrudiranju močno poškodovane – razpoki
in poškodbe ovojnice zaradi česar pride do odtekanje jedrnega parafina.
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A

B

Slika 73. Mikrosfere v polimerni talini, odvzeti s filtra šobe na predilni napravi (SEM, povečava: A)
in B) 5.500krat.

Nasprotno pa je iz slike 73 razvidno, da so mikrosfere v polimerni talini ostale
nepoškodovane kljub visokim temperaturam in strižnim silam v polžu ekstruderja. Prav tako
ni bilo opaziti večjih skupkov, ki bi preprečili predenje vlaken z delci.
V predilni talini, od vstopa v ekstruder do filtra šobnega paketa predilno  raztezalne
naprave, se mikrosfere ne poškodujejo, medtem ko se mikrokapsule zaradi svoje zgradbe
pri mehanski in toplotni obdelavi poškodujejo. Pri tem je potrebno poudariti, da se najbolj
poškodujejo velike mikrokapsule, medtem ko ovojnica manjših pogosto ostane
nepoškodovana. Tako pri velikih kot pri malih mikrokapsulah pa smo opazili vbočenje
ovojnice. Ta pojav pripisujemo izparevanju in degradaciji jedrnega materiala, kateremu se
pri temperaturi nad 200 °C ne moremo izogniti. Dokaz za to so tudi rezultati TGA in DSCanalize v poglavju 5.1.6.1. Parafinsko jedro tj., fazno spremenljivi material z nizkim tališčem
se je za vgradnjo v vlakna po talilnem postopku pokazal za manj primernega.

Deformacija delcev v vlaknih ter morfološke lastnosti vlaken

Morfologijo izdelanih PP-vlaken z vgrajenimi delci ter deformacije delcev smo raziskovali s
svetlobnim in vrstičnim elektronskim mikroskopom. Vzdolžni izgled PP-vlaken z dodanimi
delci je prikazan na slikah 74 in 75.
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A

B

Slika 74. Vzdolžni izgled A) PP-vlaken z 1 % masnim deležem mikrokapsul in 5 % masnim deležem
voska in B) PP-vlaken z 2 % masnim deležem mikrokapsul in 5 % masnim deležem voska (OM,
povečava: A) 1.000krat in B) 1.000krat).

A

B

Slika 75. Vzdolžni izgled A) PP-vlaken z 1 % masnim deležem mikrosfer in B) PP-vlaken z 2 %
masnim deležem mikrosfer (OM, povečava: A) 1000krat in B) 300krat).

Z opazovanjem vzdolžnih izgledov vlaken z vgrajenimi delci smo ugotovili, da so izdelani
monofilamenti enakomerne debeline brez odebelitev, ki jih povzročajo skupki delcev (v
nasprotju z vlakni, ki smo jih pridobili v predhodnih raziskavah (1)). To pomeni, da vgrajeni
delci med predenjem in raztezanjem ne migrirajo na površino vlaken ter, da so skupki, zaradi
optimizacije velikosti delcev v postopkih predpriprave, dovolj majhni.
Poleg vzdolžnih, smo opazovali tudi prečne prereze vlaken z vgrajenimi delci (slika 76). Da
bi ugotovili, kako so mikrokapsulirani delci razporejeni v notranjosti vlaken, smo naredili
vzdolžne razcepe vlaken. Posnetki vzdolžnih razcepov PP-vlaken prikazujejo vlakna brez
dodatkov (slika 77), z dodanim voskom (slika 78) ter dodanimi delci (slika 79).
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A

B

Slika 76. Prečni prerez polipropilenskih vlaken z voskom in 5 % masnim deležem mikrokapsul. (SEM,
povečava: A) 1.500krat, B) 8.000krat).

A

B

Slika 77. Vzdolžni razcep A) polipropilenskih vlaken, B) polipropilenskih vlaken z voskom (SEM,
povečava: A) 800krat, B) 1.500krat).

A

B

Slika 78. Vzdolžni razcep A) polipropilenskih vlaken z 2 % masnim deležem mikrokapsul in voskom
(SEM, povečava: A) 800krat, B) 1.500krat).
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A

B

Slika 79. Vzdolžni razcep polipropilenskih vlaken s 5 % masnim deležem mikrosfer (SEM, povečava:
A) 1.300krat in B) 2.500krat).

Iz vzdolžnih razcepov vlaken smo opazili, da s predenjem vlaken z vgrajenimi delci vplivamo
na obliko delcev in skupkov ter spremembe v strukturi vlaken. Izhodna sferična oblika
mikrokapsul se med postopkom predenja in raztezanja nekoliko preoblikuje/deformira,
medtem ko mikrosfere ostanejo nespremenjene (slika 80). Vzrok je v strukturi delcev.
Ovojnica mikrokapsul je deloma prepustna, zato lahko parafinsko jedro med predenjem
izteče/izhlapi. Ovojnica se vboči in prilagaja sili vleka. V primeru polnih mikrosfer se delci
ne deformirajo.
A

B

Slika 80. Elipsasta in vbočena oblika posameznih mikrokapsul v polipropilenskih vlaknih (SEM,
povečava: A) 3.500krat, B) 7.000krat).

Vzrok je v strukturi delcev. Pri temperaturi vrelišča parafina, v mikrokapsulah nastane
pritisk, kar ima za posledico izparevanje parafina. Zaradi pomanjkanja parafina v jedru, se
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ovojnica mikrokapsul vboči, kar prikazujejo tudi SEM-posnetki segrevanja mikrokapsul do
250 °C (slika 81).
A

B

Slika 81. Vbočenje ovojnice pri segrevanju mikrokapsul (230 °C) (SEM, povečava: A) in B)
2.700krat).

Iz posnetkov je razvidno, da pri tej temperaturi le redko pride do razpok oziroma pretrgov
ovojnice, večina ovojnic je namreč vbočenih. Podatek nakazuje, da je ovojnica mikrokapsul
delno porozna in omogoči izparevanje parafina skozi pore. V primeru mikrokapsul se
ovojnica delcev uboči in prilagaja sili vleka, v primeru polnih mikrosfer pa se delci ne
deformirajo.
Skupki delcev se zaradi strujanja toka taline nekoliko deformirajo v ovalno obliko (sliki 82 in
83). Spremembe v strukturi vlaken zaradi dodanih mikrokapsuliranih delcev in voska so
prikazane na sliki 84 in 85.
A

B

Slika 82. Elipsasta oblika skupka mikrokapsul v polipropilenskih vlaknih (SEM, povečava: A)
800krat in B) 1.400krat).
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A

B

Slika 83. Elipsasta oblika skupka mikrosfer v polipropilenskih vlaknih (SEM, povečava: A)
2.500krat in B) 3.500krat).

A

B

Slika 84. Praznine v strukturi polipropilenskih vlaken z vgrajenimi mikrokapsulami (SEM, povečava:
A) 8.000krat in B) 750krat).

A

B

Slika 85. Praznine v strukturi polipropilenskih vlaken z vgrajenimi mikrosferami (SEM, povečava: A)
6.000krat in B) 1.300krat).
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Zaradi delcev, ki ovirajo tok taline pri predenju, nastanejo v strukturi v smeri osi vlakna
praznine, obdane s fibrili. Če so te praznine manjše, se lastnosti vlaken bistveno ne
spremenijo. V nasprotnem primeru pa v vlaknih predstavljajo šibka mesta.
Zaradi oplaščene zgradbe so mikrokapsule nagnjene k deformiranju tudi v predilni talini.
Nasprotno pa mikrosfere poškodbam v predilni talini niso podvržene. Skupki obeh vrst
delcev se zaradi strujanja toka predilne taline eliptično deformirajo. Ta obenem omogoča,
da delci in njihovi skupki v strukturi vlaken povzročijo nastanek praznin, ki vplivajo na
lastnosti vlaken.

Volumska porazdelitev velikosti mikrokapsuliranih delcev v vlaknih

Analiziranje vlaken s pomočjo optične in SEM-mikroskopije je primerno in zadovoljivo v
primeru preučevanja morfoloških lastnosti, medtem ko je precej neuporabno za
ugotavljanje porazdelitve delcev po celotnem volumnu vlakna. Iskanje analizne metode, s
katero bi lahko preučili porazdelitev delcev po vlaknu, je bila med težjimi nalogami. Med
aparati in napravami, ki smo jih imeli na voljo, smo se odločili za konfokalno mikroskopijo,
s katero smo lahko ugotavljali vizualno in kvantitativno porazdelitev mikrokapsuliranih
delcev v vlaknih.
Analiza je bila izvedena na PP-vlaknih s 5 % masnim deležem mikrokapsul. Volumska
porazdelitev mikrokapsul je izračunana za vlakna z dolžino 29,7 μm vlaken. Rezultati
meritev so prikazani v obliki povprečja devetih rezin (debelina rezine: 4,9125,50 μm,
število ravnin v rezini: 14–56, debelina ravnine: 0,38 μm). Na sliki 86 je prikazan računalniški
izris ravnin ene izmed rezin prečnega prereza vlaken, pripravljenih za slikovno obdelavo.
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Slika 86. Izsek 12 ravnin iz prečnega prereza polipropilenskih vlaken z mikrokapsulami (konfokalni
mikroskop, debelina rezine: 15,50 m)

Povprečna velikost delcev in volumska porazdelitev delcev v vseh rezinah sta prikazana na
slikah 87 in 88. Izračunana skupna povprečna velikost mikrokapsul v PP-vlaknih je znašala
1,121 μm, kar je manj, kot je bila povprečna velikost mikrokapsul v izhodni suspenziji.
Rezultat je neustrezen, saj smo izvedli le eno meritev. Za preverjanje rezultatov bi morali
opraviti več meritev na večjem številu vzorcev in na večji dolžini vlaken. Ker je bila analiza
cenovno draga, dodatnih meritev nismo naredili, zato so rezultati analize zgolj informativne
narave predvsem pa izziv za nadaljnje raziskave. Raziskovalci in strokovnjaki namreč že dolga
leta iščejo metodo, s katero bi lahko na enostaven in poceni način določili porazdelitev
delcev v materialih.
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Slika 87. Histogram povprečne velikosti mikrokapsul v posameznih rezinah polipropilenskih vlaken.
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Slika 88. Povprečna volumska porazdelitev mikrokapsul v polipropilenskih vlaknih.

Poleg rezultatov velikosti in porazdelitve, pa nas je pri tej metodi pritegnil predvsem vizualni
del. S prikazom tridimenzionalnega modela vlakna z vgrajenimi mikrokapsulami (slika 25B),
smo lahko opazovali njihovo porazdelitev po celotnem zajetem delu vlakna, kar z drugimi
uporabljenimi analiznimi metodami ni bilo mogoče. Z računalniško obdelavo tega modela,
bi lahko izdelali simulacijo porazdelitve delcev tudi v trdnih snoveh, kot so to npr. vlakna.
Uporaba konfokalne mikroskopije za določanje porazdelitve delcev v vlaknih je primerna
metoda, čeravno cenovno zelo draga. Prav zaradi slednjega se ta metoda običajno ne
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uporablja za določanje porazdelitve delcev v vlaknih, temveč se uporabljajo klasične, v tej
raziskavi uporabljene metode.

Dolžinska masa vlaken

Rezultati merjenja dolžinske mase PP-vlaken z delci so podani v preglednicah 28 in 29.

Preglednica 28. Rezultati meritev dolžinske mase polipropilenskih vlaken z mikrokapsulami in voskom
(PP – polipropilen, MK – mikrokapsule, CV – variacijski koeficient).
VZORCI IZDELANIH VLAKEN

Dolžinska masa [dtex]
Standardno
odstopanje []
CV [%]

PP

PP
+ 5 % vosek

PP
+ 1 % MK
+ 5 % vosek

PP
+ 2 % MK
+ 5 % vosek

PP
+ 5 % MK
+ 5 % vosek

36,6

35,0

38,1

37,2

40,5

4,1

6,2

5,6

4,8

7,3

11,05

17,68

14,67

13,03

18,01

Preglednica 29. Rezultati meritev dolžinske mase polipropilenskih vlaken z mikrosferami (PP –
polipropilen, MSF – mikrosfere, CV – variacijski koeficient).
VZORCI IZDELANIH VLAKEN
PP

PP

PP

PP

+ 5 % vosek

+ 1 % MSF

+ 2 % MSF

+ 5 % MSF

28,6

29,8

29,4

30,0

27,3

2,8

6,2

3,4

3,2

3,2

9,64

20,65

11,69

10,69

11,71

PP
Dolžinska masa [dtex]
Standardno
odstopanje []
CV [%]

Iz preglednic 28 in 29 je razvidno, da se PP-vlaknom ob dodatku delcev dolžinska masa
bistveno ne spremeni (pri 5 % masnem deležu se v primeru dodanih mikrokapsul in voska
zmanjša za 15,7 %, v primeru dodanih mikrosfer pa za 8,3 %).
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Dvolomnost vlaken

Kristalinost PP-vlaken z mikrokapsuliranimi delci je bila določena neposredno z merjenjem
dvolomnosti vlaken z vrtljivim Ehringhausovim kompenzatorjem (preglednici 30 in 31).

Preglednica 30. Rezultati merjenja dvolomnosti polipropilenskih vlaken z mikrokapsulami in voskom
(PP – polipropilen, MK – mikrokapsule, CV – variacijski koeficient).
VZORCI IZDELANIH VLAKEN

PP

PP
+ 5 % vosek

PP
+ 1 % MK
+5 % vosek

PP
+ 2 % MK
+5 % vosek

PP
+ 5 % MK
+5 % vosek

Dvolomnost []

0,0176

0,0161

0,0171

0,0143

0,0138

Standardno odstopanje []

0,0015

0,0017

0,0012

0,0010

0,0014

CV [%]
Faktor
orientacije []

6,72

10,78

6,92

6,82

9,9

0,3918

0,3588

0,3800

0,3167

0,3061

Standardno odstopanje []

0,0256

0,0387

0,0260

0,0215

0,0297

CV [%]

6.715

10,78

6,92

6,82

9,9

Preglednica 31.Rezultati merjenja dvolomnosti polipropilenskih vlaken z mikrosferami in voskom
(metoda: Ehringhausov kompenzator, PP – polipropilen, MSF – mikrosfere, CV – variacijski koeficient).
VZORCI IZDELANIH VLAKEN

PP

PP + vosek

PP
+ 1 % MSF

Dvolomnost []

0,0299

0,0274

0,0294

0,0272

0,0292

Standardno odstopanje []

0,0013

0,003

0,0015

0,0002

0,0017

4,41

10,91

5,19

3,74

5,8

Faktor orientacije []

0,6634

0,6085

0,6544

0,6038

0,6496

Standardno odstopanje []

0,0292

0,0664

0,034

0,0226

0,0377

4

10,91

5,19

3,74

5,8

CV [%]

CV [%]

PP
+ 2 % MSF

PP
+ 5 % MSF

Iz preglednic 30 in 31 je razvidno, da se PP-vlaknom z dodatkom delcev dvolomnost zmanjša
(v primeru dodanih mikrokapsul in voska za 14,2 % in v primeru dodanih mikrosfer za 2,3
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%). Prav tako pa znižuje tudi faktor orientacije. Rezultati so pričakovani in skladni z rezultati
DSC-analize v poglavju 5.2.5.

Termične lastnosti polipropilenskih vlaken z delci

Termične lastnosti vlaken se ob dodatku mikrokapsuliranih delcev lahko spremenijo.
Preučevali smo ali bo dodatek melamin-formaldehidnih delcev s parafinskim jedrom, ali
brez njega, vplival na temperaturo tališča, talilni interval, entalpijo taljenja ter stopnjo
kristalinosti vlakna. Vlakna s 5 % masnim deležem mikrokapsul in voskom smo analizirali na
aparatu Pyris 1 (Perkin Elmer). Kot osnovni vlaknotvorni polimer smo uporabili PP Hostalen
PPU 1080 F (poglavje 4.1.3). Rezultati so podani v preglednici 32 in na sliki 89.

Preglednica 32. Rezultati diferenčne dinamične kalorimetrije polipropilenskih vlaken z dodanimi
mikrokapsulami in voskom (PP – polipropilen, MK – mikrokapsule, Hm – entalpija taljenja, Tm –
temperatura tališča, Tm, zač. – začetna temperatura taljenja, Tm, konč. – končna temperatura taljenja, Tm,
obm. – temperaturno območje taljenja, Xk – stopnja kristalinosti.
Hm

Tm

Tm, zač.

Jg1

C

PP* (Hostalen)

91,99

PP* + 5 % MK + 5 % vosek

87,43

Tm, obm.

C

Tm, konč.
C

167,60

120,00

175,00

55,00

0,44

165,40

120,00

173,00

53,00

0,42

C

Xk

* uporabljen PP-polimer: PP Hostalen PPU 1080 F (poglavje 4.1.3)
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Slika 89. Termogram diferenčne dinamične kalorimetrije polipropilenskih vlaken brez in z dodanimi
mikrokapsulami (PP polipropilen, MK – mikrokapsule).

Iz rezultatov DSC-analize je razvidno, da se PP-vlaknom z voskom ob dodatku mikrokapsul
znižajo: temperatura tališča (za 2,2 °C), entalpija taljenja (za 4,6 °C), končna talilna meja in
temperaturno talilno območje (za 2,0 °C) ter stopnja kristalinosti (za 0,02 %), medtem ko
začetna talilna meja ostane nespremenjena.
Vlakna s 5 % masnim deležem mikrosfer smo analizirali na aparatu DSC1, STARe System
(Mettler Toledo) (poglavje 5.1.6.1). Kot osnovni vlaknotvorni polimer smo uporabili PP
Metocene HM562S. Rezultati so podani v preglednici 33 in na sliki 90.

Preglednica 33. Rezultati diferenčne dinamične kalorimetrije polipropilenskih vlaken z dodanimi
mikrosferami (PP – polipropieln, MSF – mikrosfere, Hm – entalpija taljenja, Tm – temperatura tališča,
Tm, zač. – začetna temperatura taljenja, Tm, konč. – končna temperatura taljenja, Tm, obm. – temperaturno
območje taljenja, Xk – stopnja kristalinosti.
Hm

Tm

Tm, zač.

Jg1

C

PP*

50,28

PP* + 5 % MFS

50,17

Tm, obm.

C

Tm, konč.
C

146,70

130,92

151,70

20,78

0,2429

146,67

123,94

151,50

27,56

0,2424

C

Xk

* uporabljen PP-polimer: PP Metocene HM562S (poglavje 4.1.3)

114

temperatura segrevanja (°C)

0
0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

toplotni tok (mW)

-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
PP

PP + 5 % MSF

Slika 90. Termogram diferenčne dinamične kalorimetrije polipropilenskih vlaken in z dodanim 5 %
masnim deležem mikrosfer (PPpolipropilen, MSFmikrosfere).

V primeru PP-vlaken z mikrosferami se temperatura taljenja, toplotna entalpija, končna
talilna meja in stopnja kristalinosti vlaken praktično ne spremenijo, zmanjša se začetna
talilna meja (za 6,9 °C) in poveča temperaturno talilno območje (za 6,9 °C).

Termične lastnosti PP-vlaken, kot so temperatura tališča, entalpija taljenja, začetna in
končna talilna meja, temperaturno talilno območje ter stopnja kristalinosti, se z dodatkom
mikrokapsul poslabšajo. V nasprotju s tem pa se z dodanimi mikrosferami večina termičnih
lastnosti ne spremeni (zniža se le začetna talilna meja in poveča talilno območje).

Mehanske lastnosti polipropilenskih vlaken z mikrokapsuliranimi delci

Na elektronskem dinamometru INSTRON 6022 smo izdelanim filamentnim vzorcem izmerili
pretržno silo, pretržni raztezek, določili specifično pretržno napetost, specifično pretržno
delo in začetni modul, Youngov modul ter modul v polzišču (preglednici 34 in 35).

115

Preglednica 34. Rezultati nateznega preskusa polipropilenskih vlaken z mikrokapsulami in voskom (PP
– polipropilen, MK – mikrokapsule).
VZORCI IZDELANIH VLAKEN

PP

PP
+ 5 % vosek

PP
+ 1 % MK
+ 5% vosek

PP
+ 2 % MK
+ 5% vosek

PP
+ 5 % MK
+5 % vosek

Povprečna
pretržna sila [N]
Povprečni pretržni
raztezek [%]
Povprečna spec.
pretržna napetost
[cN/tex]

0,88

0,78

0,79

0,72

0,73

254,34

267,85

286,88

309,52

327,21

23,99

23,41

21,42

19,45

18,50

Specifično pretržno
delo [J/kg]

0,4146

0,4463

0,3966

0,3233

0,3164

Začetni modul [GPa]

0,7960

1,0897

1,0973

1,0633

0,9001

Youngov modul [GPa]

0,7954

0,6795

0,6705

0,8553

0,7328

Modul v polzišču [GPa]

0,7980

0,6779

0,6688

0,8118

0,6976

Preglednica 35. Rezultati nateznega preskusa polipropilenskih vlaken z mikrosferami (PP –
polipropilen, MSF – mikrosfere, CV – variacijski koeficient).
VZORCI IZDELANIH VLAKEN
PP

PP

PP

+ 1 % MSF

+ 2 % MSF

+ 5 % MFS

0,68

0,59

0,70

0,44

139,46

176,07

170,16

178,1

120,35

23,41

22,78

20,14

23,61

16,21

0,2245

0,2884

0,1995

0,2270

0,1200

Začetni modul [GPa]

1,8447

1,1099

1,3789

0,9817

0,8945

Youngov modul [GPa]

1,7236

0,7133

0,7909

0,6549

0,8134

Modul v polzišču [GPa]

1,1427

0,4885

0,4877

0,4385

0,4109

Povprečna
pretržna sila [N]
Povprečni pretržni
raztezek [%]
Povprečna spec.
pretržna napetost
[cN·tex1]
Specifično pretržno
delo [J·kg1]

PP

PP + vosek

0,79
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Iz preglednice 34 je razvidno, da se z naraščajočim deležem mikrokapsul mehanske lastnosti
vlaken poslabšajo (pretržna sila se pri 5 % masnem deležu mikrokapsul zmanjša za 6,4 %,
specifična pretržna napetost za 22,2 %, pretržni raztezek za 20,9 % in Youngov modul za 7,8
%). Rezultati sovpadajo z rezultati predhodnih analiz, v katerih smo ugotovili, da se vlaknom
zaradi dodatka delcev znižajo stopnja kristalinosti, dvolomnost ter faktor orientacije ter
temu posledično mehanske lastnosti.
Iz preglednice 35 je razvidno, da se mehanske lastnosti vlaken poslabšajo tudi z
naraščajočim deležem mikrosfer. Lastnosti vlaken se pri 1 % masnem deležu in 2 % masnem
deležu mikrosfer poslabšajo le minimalno, velik padec pa je opazen pri 5 % masnem deležu
(pretržna sila se zmanjša za 44 %, specifična pretržna napetost za 32 %, pretržni raztezek za
14 % in Youngov modul za 53 %).
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RAZPRAVA O REZULTATIH

KRITIČNE FAZE ZDRUŽEVANJA MELAMIN-FORMALDEHIDNIH DELCEV V
POSTOPKU PREDPRIPRAVE IN IZDELAVE POLIPROPILENSKIH VLAKEN Z
DELCI

Za izdelavo sintetičnih vlaken z mikrokapsuliranimi delci je potrebno upoštevati več faz. Če
želimo, da postopek predenja poteka neprekinjeno, kontinuirno ter, da so delci v vlaknih
majhni, porazdeljeni homogeno, in ne povzročajo pretrgov, odebelitev ter poslabšanja
lastnosti vlaken, potem je potrebno v vsaki fazi preveriti njen vpliv na združevanje delcev
po sušenju. Talilni postopek izdelave vlaken, kot je že bilo večkrat omenjeno, namreč
zahteva suhe delce, kar pa še zdaleč ni zagotovilo, da bo predenje vlaken z dodanimi delci
uspešno. To smo ugotovili tudi na začetku naše raziskave.
Kasnejši potek raziskave je pokazal, da je pri izdelavi vlaken po talilnem postopku najbolj
pomembna predpriprava vseh komponent. Pri izdelavi PP-vlaken z MF-delci vsebuje
predpriprava več faz, pri čemer se je izkazalo, da ima vsaka od njih večji oziroma manjši
vpliv na nastanek skupkov. Faze so sledeče:
-

sinteza MF-delcev, pri kateri smo ugotovili, da podaljšan čas sintezne reakcije nima
vpliva na pojav novih ali večjih skupkov, ima pa vpliv na stabilnost oz. močneje
zamreženo MF-smolo,

-

priprava suspenzije za sušenje, pri čemer je potrebno imeti čim manjši masni delež
delcev v vodni raztopini, kar pripomore k manjšemu združevanju,

-

sušenje delcev, ki naj se izvaja v sušilniku s sotočnim razprševanjem in pri
temperaturi, pri kateri ne pride do poškodb delcev ter pri ustrezno majhni hitrosti
doziranja suspenzije in masnem deležu delcev v suspenziji,

-

shranjevanje posušenih delcev v eksikatorju, s čemer se prepreči prevzemanje
okoliške vlage, ki bi povzročila nastanek tekočinskih mostov med površinami
sosednjih delcev in skupkov,
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-

priprava predilnih koncentratov, pri katerih je za uspešno izvedeno ter homogeno
mešanje potrebno poznati maksimalno vsebnost dodanih delcev v koncentratu, ki
to še omogoča; poleg tega temperatura mešanja ne sme povzročiti deformacije
delcev, obenem pa mora omogočiti taljenje vlaknotvornega polimera,

-

priprava končnih predilnih mešanic, pri čemer je za kontinuirano predenje vlaken
brez pretrgov, za enakomerno debelino ter za ohranjanje končnih lastnosti vlaken
potrebno predhodno ugotoviti optimalno majhno vsebnost delcev v vlaknih.

Obrazložitev naštetih vplivov, ki so z vidika združevanja delcev v skupke pri izdelavi PPvlaken najbolj kritični, je po fazah predpriprave predstavljeno v nadaljevanju te razprave.

Sinteza mikrokapsuliranih melamin-formaldehidnih delcev

Ne glede na vrsto mikrokapsuliranih delcev, je sinteza delcev standardna in v praksi
običajno poteka eno uro. Delci se po enourni sintezi nahajajo v suspenziji in se ne združujejo
v skupke.
V raziskavi nas je zanimalo, ali je po enournem reakcijskem času sinteze MF-smola delcev
še reaktivna (ali še vsebuje nereagirane reaktivne skupine) ali povzroča združevanje delcev
ter ali lahko s podaljševanjem reakcijskega časa sinteze njeno reaktivnost zmanjšamo in s
tem omejimo nastanek večjih skupkov. Skladno z dognanji Hu idr. (56) smo iz rezultatov,
prikazanih v preglednici 21 (poglavje 5.1.3.4) ugotovili, da se s podaljševanjem časa sinteze
delcev, velikost delcev v suspenziji in po sušenju, bistveno ne spremeni. Ne glede na čas
sinteze, se delci v suspenziji, zaradi tehnike emulgiranja ter okoliškega medija – vode, ki ne
dopuščata možnosti združevanja delcev, vedno nahajajo posamično.
Kot so pokazali rezultati ima čas sintezne reakcije pomemben vpliv na trdnost oziroma
stabilnost zamreženja MF-smole, kar smo ugotovili s spektralnimi (FTIR) ter termičnimi
(DSC in TGA) analizami. S podaljšanim časom sinteze se povečuje njena stabilnost.
Ugotovitev velja tako za mikrokapsule kot mikrosfere v suspenziji, kot tudi po njihovem
sušenju.
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Zamreževanje MF-smole se v veliki meri izvede že pri enourni sintezi delcev v suspenziji. To
smo dokazali s FTIR-analizo, kjer se v spektrih izriše:
-

opazen upad nihanja vezi znotraj metilolnih skupin (metilolne skupine so znak
nezamrežene MF-smole),

-

rast nihanja vezi znotraj etrskih in metilenskih mostičkov (z nastankom teh
mostičkov se MF-smola zamrežuje).

Zamreženje se nadaljuje pri dalj časa vodeni sintezi (v našem primeru do 23h), pri čemer
prihaja do nastanka večjega števila metilenskih mostičkov, s tem pa do stabilnejše
zamrežitve MF-smole. Termično stabilnost smole MF-delcev smo ocenili iz primerjave
rezultatov TGA in DSC-analiz pri enourni in 23-urni sintezni reakciji, kar prikazuje
preglednica 36.
Preglednica 36. Primerjava rezultatov TGA in DSC-analiz melamin-formaldehidnih delcev pri enourni
in 23-urni sintezni reakciji.

MIKROSFERE

MIKROKAPSULE

Čas sinteze [h]

Čas sinteze [h]

1

1

23

65

68

90

86

382

380

23

Izguba mase v
temp. območju

Izguba mase v
43

37

160 400 °C [%]
Skupna izguba
mase [%]
Vrh talilne
krivulje [°C]

temp. območju
190 300°C [%]

68

65

395

398

Skupna izguba
mase [%]
Vrh talilne
krivulje [°C]

Kot je razvidno iz preglednice 36 je izguba celotne mase mikrokapsul (85–90 %), večja kot
v primeru mikrosfer (68–78 %). Razlika je še posebej izrazita v temperaturnem območju
med 160 °C in 400 °C, pri čemer se v primeru eno-urne sintezne reakcije masa mikrokapsul
zmanjša za 31 % ter v primeru 23-urne sintezne reakcije za 22 % več kot v primeru
mikrosfer. Vzrok lahko poiščemo v različni zgradbi delcev. Sfere so polni delci, v celoti
zgrajeni iz MF-smole, medtem ko se pri mikrokapsulah MF-smola nahaja le v ovojnici. Ker
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je čas prehodnosti toplote skozi telo po fizikalnih lastnostih v primeru polnega telesa
(mikrosfere), daljši kot v primeru votlega telesa (mikrokapsule, ki pri temperaturi nad 160
°C zaradi postopnega izhlapevanja/izparevanja parafinskega jedra, postajajo votle), so
mikrokapsule pričakovano manj stabilne. Debelejša ovojnica mikrokapsul (v našem primeru
mikrosfere) poveča temperaturno stabilnost delca oziroma poveča toplotni upor (78), (79).
Zaradi različne strukture (in pa razlik v velikosti) so mikrokapsule degradirale pri nižji
temperaturi (380382 °C) kot mikrosfere (395398 °C) (79).
Iz FT IR-analiz smo ugotovili, da čas sintezne reakcije vpliva na stabilnost MF-smole. Krajši
čas sintezne reakcije daje manj zamreženo MF-smolo, kot daljši čas reakcije. Rezultati
termičnih analiz so potrdili, da zamreženost smole vpliva na obseg ter temperaturo
toplotne degradacije delcev. Bolj zamrežena smola degradira z manjšo izgubo mase in
obratno. Slabše zamrežena smola degradira z večjo izgubo skupne mase. Pričakovano je,
da bodo temu sledili tudi talilni vrhovi krivulj. Pri dalj časa trajajoči sintezi močneje
zamrežena smola degradira pri nekoliko višjih temperaturah, kot manj časa sintetizirana
smola. To je razvidno tudi iz preglednice 36, v primeru mikrosfer, medtem ko je v primeru
mikrokapsul talilni vrh krivulje, nepričakovano, pomaknjen k nekoliko nižjim
temperaturnim vrednostim. Slednji pomik bi bilo priporočljivo preveriti z novimi meritvami,
vendar pa v našem primeru to žal ni bilo izvedljivo.

Sklep: S podaljševanjem časa sintezne reakcije MF-delcev, se poveča trdnost oziroma
stabilnost zamreženja MF-smole, medtem ko se velikost delcev v suspenziji in po sušenju
bistveno ne spremeni. Stabilnost MF-smole je zaradi polne strukture delcev večja v primeru
mikrosfer.

Sušenje mikrokapsuliranih melamin-formaldehidnih delcev
Mikrokapsulirani delci se po sintezi nahajajo v suspenziji, kjer se skupki ne tvorijo.
Združevanje delcev smo najprej opazili pri sušenju suspenzije, ki smo ga v predhodnih
raziskavah (1) izvedli v industrijskem sušilniku s križnim tokom sušenja. Skupki, ki so nastali,
so predstavljali velik problem med postopkom izdelave vlaken na predilni napravi. Prav
zaradi tega smo na trgu poiskali sušilnik z ustreznejšim načinom sušenja, ki je bil uporaben
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tudi za sušenje delcev. Uporabili smo laboratorijski sušilnik s sotočnim tokom sušenja
(poglavje 3.3.1), ki je bil v primerjavi s predhodnim sušilnikom učinkovitejši. Omogočal je
večji delež posameznih delcev in manjšo povprečno velikost skupkov. Vodni del suspenzije
mikrokapsul v sušilni komori s sotočnim sušilnim tokom izpareva hitreje kot pri sušenju s
križnim sušilnim tokom (poglavje 3.3.1) in sicer zaradi sotočnega vstopa v sušilnik in smeri
gibanja vročega zraka in mokrih delcev v sušilniki komori, pri čemer najbolj vroč zrak pride
v kontakt z najbolj „vlažno“ suspenzijo. Stiki/trki med delci v suspenziji so zato kratkotrajni
(trenutni).
Ker je bil pri izbranem sušenju z vidika vgrajevanja delcev v vlakna, delež skupkov še vedno
prevelik, smo se odločili, da bomo preverili vpliv pogojev sušenja na velikost in delež. Iz
literaturnih virov (80), (81), (82) smo namreč razbrali, da na velikost in delež skupkov lahko
vplivamo s spreminjanjem temperature, hitrosti doziranja suspenzije v sušilnik in masnega
deleža delcev v dozirni suspenziji.
Sušenje mikrokapsul pri temperaturah od 160220 °C ni vplivalo na povprečno velikost
skupkov, manjši vpliv je imelo le na spremembo maksimalne velikosti skupkov (poglavje
5.1.3.1). Višja temperatura sušenja zmanjša relativno vlažnost sušilnega plina, kar vpliva na
nastanek bolj suhih delcev, ki imajo manjšo tendenco združevanja v skupke. V naši raziskavi
je ta pojav opazen šele pri 220 °C, kjer je bila velikost skupkov manjša. Tako visoka
temperatura sušenja pa v našem primeru ni bila primerna, saj so rezultati termičnih analiz
pokazali (poglavje 5.1.5.1), da je MF-smola že pri temperaturi med 160180 °C
izpostavljena začetku degradacije oziroma razpadu metilenskih mostičkov, kar je razvidno
iz FTIR-analiz (poglavje 5.1.4.2). Poleg tega pa so se nad 200 °C že pričele pojavljati
temperaturne poškodbe delcev (slika 91), ki smo jih opazili z neposredno izpostavitvijo
mikrokapsul toploti na talilni mizici. Raziskava se je zato nadaljevala pri nižji temperaturi
sušenja (180 °C), pri kateri degradiranje smole še ni izrazito in pri kateri ne prihaja do
poškodb mikrokapsul. Obenem pa se s tem sušenje izvede pri temperaturni meji
plamenišča

jedrnega

parafina

(od

160

°C),

s

čimer

preprečimo

njegovo

izparevanje/izhlapevanja (slika 92).
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Slika 91. Že vidne poškodbe mikrokapsul ob Slika 92. Nepoškodovane mikrokapsule,
segrevanju pri 220 °C; vbočenje ovojnice (SEM, segrevane pri 180 °C (SEM, povečava: 3.300
povečava: 1.800krat).
krat).

Hitrost doziranja suspenzije v sušilno komoro je imelo na združevanje delcev večji vpliv. Z
zmanjševanjem hitrosti sta se povprečna velikost delcev in največja velikost skupkov začeli
zmanjševati. Med zniževanjem hitrosti se zaradi manjše količine suspenzije v sušilni komori
ter manjše velikosti razpršenih kapljic zmanjša vlažnost sušilnega plina ter vlažnost samih
delcev (82). Trki med suhimi (nelepljivimi) delci ne povzročajo nastanka kapilarnih sil
(tekočinskih mostičkov) (poglavje 3.3.4) ter tako onemogočajo nastanek skupkov.
Združevanje delcev med sušenjem lahko zmanjšamo tudi z znižanjem masnega deleža suhe
snovi v dozirni suspenziji. Zaradi zmanjšanja masne vsebnosti se poveča količina vodnega
dela suspenzije, ki izpareva v sušilni komori ter zmanjša število suhih delcev v razpršenih
kapljicah. To ponovno privede do manjšega števila trkov med delci ter posledično manjšega
števila skupkov. Z znižanjem masnega deleža močno vplivamo tudi na zmanjšanje
maksimalne velikosti delcev oziroma skupkov. Pri znižanju masnega deleža iz 8 % na 2 % se
maksimalna velikost skupkov v primeru mikrokapsul zmanjša za 66 % in v primeru mikrosfer
za 51 %.
Vpliva hitrosti pretoka sušilnega plina skozi sušilno komoro sušilnika v naši raziskavi nismo
raziskovali, saj smo pri predhodnem pregledu virov (80), (81), (82) ugotovili, da ta nima
bistvenega vpliva na velikost posušenih delcev.
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Sklep:
Z zmanjševanjem hitrosti doziranja suspenzije v sušilnik ter masnega deleža delcev v
suspenziji se povprečna velikost delcev in največja velikost skupkov znižata, medtem ko
izbrana temperatura sušenja suspenzije (do 220 °C) na velikost delcev nima vpliva.

Skupna ugotovitev vpliva časa sintezne reakcije delcev, načina ter pogojev sušenja delcev
je, da ključni del predpriprave mikrokapsuliranih MF ostaja faza sušenja, v kateri je
združevanje delcev neizbežno. S spreminjanjem pogojev sušenja (poglavje 5.1.3), je
potrebno poiskati optimalne pogoje, ki imajo na pojav skupkov najmanjši vpliv. S
spreminjanjem parametrov sušenja suspenzije na združevanje mikrokapsuliranih MF-delcev
v najmanjši meri vpliva temperatura, medtem ko imata hitrost doziranja suspenzije in masni
delež delcev v suspenziji na združevanje precejšen vpliv.

Mehanizem nastanka skupkov delcev – tekočinski in trdni mostički

Z optimiranjem pogojev sušenja smo uspeli zmanjšati maksimalno velikost skupkov delcev.
Ni pa nam uspelo skupke popolnoma odpraviti. Med delci so se zaradi površinske napetosti
in kapilarnih sil tvorile vezi, ki so posamezne delce združevale v skupke. T.i. tekočinski
mostički so se pri nadaljnjem izparevanju vode (in temperaturi povišani na 180 C pri
sušenju v sušilniku) pretvorili v trdne mostičke (poglavje 3.3.4).
SEM-posnetki prikazujejo mostičke med delci, posušenimi na zraku (slika 93–96) in med
delci posušenimi v sušilniku (sliki 97 in 98).
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Slika 93. Na zraku posušena suspenzija Slika 94. Trdni mostički nastali po sušenju
suspenzije mikrokapsul na zraku (SEM,
mikrokapsul (SEM, povečava: 3.500krat).
povečava: 6.500krat).

Slika 95. Na zraku posušena suspenzija Slika 96. Vezi med mikrosferami, nastale po
sušenju suspenzije delcev na zraku (SEM,
mikrosfer (SEM, povečava: 13.000krat).
povečava: 17.000krat).

Slika 97. Povezave med mikrokapsulami v Slika 98. Povezave med mikrosferami v skupku,
skupku, posušenimi v razpršilnem sušilniku posušenimi v razpršilnem sušilniku (SEM,
(SEM, povečava: 5.000krat).
povečava: 17.000krat).
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Zaradi delovanja centrifugalne sile v sušilni komori razpršilnega sušilnika in zaradi povezave
posameznih delcev preko tekočinskih in trdnih mostičkov, so se nastali skupki oblikovali v
„grozdasto obliko“ (poglavje 3.3.3). Ker so razpršilni sušilniki s sotočnim tokom sušenja,
kakršnega smo v raziskavi uporabili tudi mi, med drugim namenjeni tudi mikrokapsuliranju
različnih sredstev (aditivi, zdravila, vitamini, bakterije, proteini itd.) (83), (84), (85), (86) so
se skupki oblikovali tudi v obliko, ki spominja na mikrokapsulirano zgradbo: plašč – jedro.
Jedro je predstavljal prazen prostor, plašč oziroma ovojnico pa delci, povezani med seboj s
trdnimi mostički (slika 99).
A

B

Slika 99. „Mikrokapsulirana zgradba“ skupka (SEM, A) povečava: 2.500x , B) povečava: 6.000x).

Sklep: Med skupki MF-delcev se zaradi površinske napetosti in kapilarnih sil med delci
tvorijo tekočinski in trdni mostički.

Vpliv emulgatorja kopolimera stiren-malein-anhidrida na obstojnost skupkov
melamin-formaldehidnih delcev

Emulgator se v postopku mikrokapsuliranja uporablja kot zaščitni koloid za jedro ter kot
tvorec ovojnice delcev. Po razgovorih s proizvajalcem mikrokapsuliranih delcev smo prišli
do dodatne informacije in sicer, da obstaja možnost, da emulgator v vlogi modifikatorja pri
sintezi MF-delcev ni opravil emulgiranja v celoti. Del emulgatorja najverjetneje ostane
neraztopljen v vodni suspenzij, zaradi poroznosti ovojnice pa mu je omogočen tudi prehod
iz vmesne plasti jedro/notranja stena na površino delcev. V raziskavi smo ugotovili, da je
emulgator snov, ki oblije skupke med sušenjem (sliki 100 in 101). Emulgator, ki ostane
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neraztopljen v vodni suspenziji, se med izparevanjem vode (v sušilniku ali pri atmosferskem
zraku), lahko nalaga na površino delcev oziroma skupkov ter dodatno pripomore k tvorbi
tekočinskih ter kasneje trdnih mostičkov.
A

B

Slika 100. Plast emulgatorja, ki prekriva skupek mikrokapsul A) delno in B) v celoti (SEM, povečava:
A) 3.000krat in B) 10.00krat).

A

B

Slika 101. Plast emulgatorja, ki prekriva skupek mikrosfer A) delno in B) v celoti (SEM, povečava:
A) 12.000krat in B) 10.000krat).

Ugotovitev smo uspeli dokazati tako z rezultati FTIR-analize delcev posušenih v sušilniku,
kot z DSC-analizami ter SEM-posnetki emulgatorja, kot sledi.
Iz primerjave IR-spektrov mikrosfer pred in po sušenju ter spektra emulgatorja (slika 102)
smo ugotovili, da je pri valovnem številu 699 cm1 opaziti vrh, ki v območju med
absorpcijskima valovnima številoma 670700 cm1 pripada nihanju vezi cis–
disubstituiranih alkenov −CH=CH2 v vinilni skupini stirenske komponente (87), ki je prisotna
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v emulgatorju, uporabljenem v naši raziskavi. Kot je razvidno iz slike 102, z IR-analizo na
delcih, posušenih na zraku, emulgatorja nismo zaznali (slika 103), medtem ko smo pri
delcih, posušenih v sušilniku, identificirali absorpcijski vrh pri valovnem številu 700 cm 1, s
čimer smo dokazali, da se emulgator nahaja na površini posušenih delcev in skupkov (slika

absorpcija

100).

Slika 102. FTIR-spektri A) melamin-formaldehidnih mikrosfer v suspenziji, B) melaminformaldehidnih mikrosfer po sušenju suspenzije ter C) emulgatorja kopolimer stirenmaleinanhidrida.

A

B

Slika 103. Mikrokapsule, posušene na zraku pri sobni temperaturi brez obdajajoče plasti
emulgatorja (SEM, povečava: A) 3.000krat in B) 15.000krat).
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Z DSC-analizo emulgatorja (poglavje 5.1.5.2, slika 65) smo ugotovili, da emulgator ni
kristalina, temveč amorfna snov, saj DSC-krivulja ni pokazala izrazitih talilnih vrhov. Slika
104 prikazuje SEM-posnetka njegove površine pri sobni temperaturi.

A

B

Slika 104. Površina emulgatorja, posušenega iz vodne raztopine pri sobni temperaturi (SEM,
povečava: A) 3.700krat in B) 1.100krat).

Z izpostavitvijo emulgatorja simuliranim temperaturnim pogojem, katerim so izpostavljeni
delci med sušenjem v sušilniku (180 °C), smo ugotovili, da se struktura njegove površine ne
spremeni (slika 105). Spominja na plast, ki obdaja skupke delcev.

A

B

Slika 105. Površina emulgatorja, segretega na 180 C (SEM, povečava: A) 3.700krat in B)
2.300krat).

Predvidevali smo, da se emulgator pri tej temperaturi nahaja v steklastem stanju (steklasti
prehod kopolimera stiren-malein-anhidrida se nahaja med temperaturama 130 C in 160
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C). Ker se pri steklastem prehodu prekinejo medmolekulske vezi, ki molekulo ohranjajo v
togem položaju, molekula emulgatorja pridobi omejeno, a večjo gibljivost. Snov postane
bolj „zmehčana“, na pogled pa ne kaže strukturnih sprememb (slika 106A). Z višanjem
temperature nad temperaturo steklastega prehoda (do 230 °C) se snov dodatno zmehča,
zaradi česar prihaja do sprememb izgleda površine (sliki 106B in 106C).

A

B

C

Slika 106. Površina emulgatorja, segretega na A) 180 C, B) 200 °C in C) 230 °C (SEM, povečava:
400krat).

Toplotno občutljivost emulgatorja v območju od 130 °C dalje smo potrdili tudi s TGA-analizo
(poglavje 5.1.5.2) in potek njegove termogravimetrične krivulje (slika 65) primerjali s
termogramom MF-delcev (sliki 61 in 63, poglavje 5.1.5.1). Iz primerjave termogramov je
razvidno, da so termogravimetrične krivulje vseh treh snovi podobne. Tako emulgator kot
delci začnejo postopoma izgubljati svojo maso nad 230 °C, nad 300 °C pa se izguba mase
zaradi degradacije pospešeno stopnjuje, pri MF-delcih hitreje kot pri emulgatorju.
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Prisotnost emulgatorja smo potrdili tako s FTIR kot termično analizo in SEM-posnetki.
Uspeli smo dognati, da med sušenjem emulgator prehaja v steklasto stanje, njegova
površina pa s tem postaja ravno prav „zmehčana“, da se ob izparevanju vode posede na
suhe delce in skupke ter jih oblije. Pri ohlajanju se površina emulgatorja strdi, kar zadrži
skupke v togem položaju in preprečuje njihovo nadaljnjo ločitev. Formiranje skupkov med
sušenjem je posledica delovanja kapilarnih sil, ki so med izparevanjem vode nastale na
vlažnih površinah delcev. Če emulgator teh delcev ne bi oblil, bi skupke najverjetneje lahko
ločili na manjše enote (manjše skupke ali posamezne delce) v nadaljnjih fazah predelave
(priprava predilnega koncentrata, predenje). S pomočjo različnih enostavnih poskusov smo
ugotovili, da skupki razpadejo le v primeru ponovnega dispergiranja posušene suspenzije v
vodo, ogreto na približno 80 °C, ter z intenzivnim mešanjem, pri čemer se emulgator
ponovno raztopi, skupki pa razpadejo v posamezne delce.

Sklep: Skupki MF-delcev se med sušenjem suspenzije obdajo s plastjo amorfnega
emulgatorja, katerega površina se zaradi povišane temperature v sušilniku zmehča in lahko
prehaja skozi ovojnico na površje delcev. Po ohlajanju se površina ponovno strdi in skupki
se med seboj nepovratno povežejo.

Priprava predilnih koncentratov ter predenje vlaken

V postopku priprave predilnih koncentratov in nadaljnjem predenju vlaken so prisotne
strižne sile, ki skupke, prevlečene z emulgatorjem, ne morejo razbiti na manjše delce.
Posledično so skupki prisotni v končnih vlaknih. Edini parameter, ki med izdelavo vlaken
vpliva na skupke, je temperatura. Ta ima lahko vpliv na dodatno zamreženje MF-smole
(skladno z Merline idr. (20) na pretvorbe etrskih vezi v bolj stabilne metilenske mostičke) in
morebitno zmehčanje emulgatorja.

Sklep: Povišana temperatura priprave predilnih koncentratov (ok. 200 °C) ter predenja
vlaken lahko vpliva na stabilnost MF-smole, medtem ko na velikost skupkov MF-delcev nima
vpliva.
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Iz pregleda posameznih faz postopka izdelave PP-vlaken z MF-delci, ki so z vidika
združevanja delcev v skupke kritične, smo ugotovili, da se skupki tvorijo le med sušenjem
delcev v sušilniku. Vse ostale faze (sinteza delcev, priprava predilnega koncentrata in
predenje) na nastanek novih skupkov ne vplivajo, lahko pa povečajo stabilnost zamreženja
MF-smole, kar še posebej velja v primeru podaljšane sintezne reakcije delcev.

LASTNOSTI POLIPROPILENSKIH VLAKEN Z MELAMIN-FORMALDEHIDNIMI
DELCI
Osnovne in fizikalne ter mehanske lastnosti vlaken

Mehanske lastnosti vlaken so povezane z orientacijo makromolekul v kristalinih in amorfnih
področjih vlaken (88), (17). Kadar so vlaknom dodani npr. mikrokapsulirani delci, pa na
natezne lastnosti dodatno vplivajo še: oblika, velikost in delež delca, velikosti agregacije
delca, razmerje med višino in širino delca, površinske lastnosti delca, adhezija med delcem
in matrico ter stopnja dispergljivosti delcev v vlaknih (17), (89). Navedene parametre smo
upoštevali tudi pri preučevanju lastnosti vlaken v naši raziskavi.
Iz rezultatov merjenja dvolomnosti (poglavje 5.2.4) je razvidno, da se dvolomnost PP-vlaken
z dodanimi delci znižuje, kar prikazujejo trendi rezultatov na sliki 107.
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Slika 107. Dvolomnost polipropilenskih vlaken v odvisnosti od masnega deleža mikrokapsuliranih
melamin-formaldehidnih delcev v vlaknih (črtkani črti predstavljata trend rezultatov).
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Zaradi zniževanja dvolomnosti se znižuje tudi orientacija vlaken. Na znižanje orientacije
vpliva zmanjšanje kristalinosti vlaken, ki je posledica dodanih delcev. Kristalinost vlaken se
poslabša sorazmerno s povečevanjem deleža delcev v vlaknih. Pri 5 % masnem deležu
mikrokapsul se kristalinost vlaken z voskom zmanjša za 14,2 % in za 2,3 % v primeru dodanih
mikrosfer pri enakem deležu. Delci v vlaknih se obnašajo kot tujek, ki nimajo afinitete do
inertnega polipropilena in zato motijo proces kristalizacije v postopku predenja vlaken.
Nastala kristalina struktura vlakna je nepopolna. Dodatek mikrokapsul ima na molekulsko
orientacijo vlaken večji vpliv kot dodatek mikrosfer. Razlog je v velikosti mikrosfer, ki so v
primerjavi z mikrokapsulami precej manjše, prav tako pa so manjši tudi prisotni skupki.
Nižja stopnja orientacije ima za posledico slabše mehanske lastnosti vlaken, kar prikazujejo
trendne črte diagramov na slikah 108110.
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Slika 108. Pretržna sila polipropilenskih vlaken v odvisnosti od masnega deleža mikrokapsuliranih
delcev v vlaknih (črtkani črti predstavljata trend rezultatov).
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Slika 109. Specifična pretržna napetost polipropilenskih vlaken v odvisnosti od masnega deleža
mikrokapsuliranih delcev v vlaknih (črtkani črti predstavljata trend rezultatov).
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Slika 110. Specifično pretržno delo polipropilenskih vlaken v odvisnosti od masnega deleža
mikrokapsuliranih delcev v vlaknih (črtkani črti predstavljata trend rezultatov).

Vrednosti pretržne sile se z večanjem deleža delcev v vlaknih (5 % masni delež) zmanjšujejo
(slika 108). Z večanjem deleža se namreč povečuje število kritičnih mest v vlaknih, ki ima za
posledico sile pretrga vlaken. Zaradi hidrofobnega značaja PP-polimera, se na mestih v
vlaknih, kjer se nahaja delec pojavi odsotnost medpovršinskih interakcij, ki bi se lahko
tvorile med delcem in polimerom. Medpovršinske interakcije so namreč pomembne pri
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prenosu zunanje sile, ki med nateznim poskusom deluje na vlakna. Močnejše interakcije
namreč omogočajo lažji in bolj enakomeren prenos zunanje obremenilne sile s PP-matrice
na delce v vlaknih (89). Če medpovršinskih interakcij med polimerom in delcem ni, lahko
predstavlja delec točko, kjer se vlakno pretrga.
Na velikost medpovršinskih interakcij lahko vplivamo z velikostjo medpovršine med delcem
in polimerno matrico (ter z intenzivnostjo interakcij obeh površin). Zaradi večje specifične
površine manjših delcev so interakcije med delcem in polimerno matrico večje kot v
primeru večjih delcev, ki imajo nižjo specifično površino (90). V primeru PP-vlaken z
dodanimi mikrosferami, katerih povprečna velikost je znašala pod 1 m, je tako odsotnost
medpovršinskih interakcij med „nano-sferami“ in hidrofobno polimerno matrico večja kot
v primeru PP-vlaken z dodanimi mikrokapsulami, katerih povprečna velikost je v nekaterih
serijah izdelave delcev znašala do ok. 6 m. Med nateznim poskusom se zunanja sila iz
mikrosfer na PP-matrico tako težje prenaša, kar povzroči večje poslabšanje sile pretrga kot
v primeru vlaken z dodanimi mikrokapsulami (v primeru dodanih mikrosfer pretržna sila
vlaken pade za 44,3 %, v primeru dodanih mikrokapsul pa za 6,4 %; preglednici 34 in 35,
poglavje 5.2.6).
Razliko smo pripisali tudi zgradbi delcev. Med pripravo predilnih koncentratov in
ekstrudiranjem namreč lahko prihaja do poškodb ovojnice mikrokapsul (poglavje 5.1.1),
zaradi česar parafinsko jedro iz notranjosti mikrokapsul izteče v PP-matrico. Ker ima
iztekajoči parafin podobno kemično zgradbo kot polipropilen (ogljikovodik) je posledično
bolj združljiv s PP-matrico kot z MF-smolo mikrokapsul. V vlaknih lahko prevzame vlogo
plastifikatorja (89), pri čemer tvori dodatne povezave med fibrili polimera; te pripomorejo
k lažjemu prenosu obremenitvene sile med nateznim poskusom.
Zniževanje vrednosti specifične pretržne napetosti pri 5 % masnem deležu delcev v vlaknih
(slika 109) je posledica povečevanja dolžinske mase vlaken v primeru dodanih mikrokapsul
za 20,9 % (preglednica 28, poglavje 5.2.3) ter zmanjšanja pretržne sile v primeru vlaken z
dodanimi mikrosferami za 44,3 % (preglednica 35, poglavje 5.2,6). Skladno k navedenemu
ustrezajo tudi specifični pretržni raztezki MF-delcev (slika 111).
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Slika 111. Specifični pretržni raztezek polipropilenskih vlaken v odvisnosti od masnega deleža
mikrokapsuliranih delcev v vlaknih (črtkani črti predstavljata trend rezultatov).

V primeru dodanih mikrokapsul se Youngov modul PP-vlaken zmanjša za 7,8 %, v primeru
dodanih mikrosfer pa za 52,8 % (slika 112). Youngov modul predstavlja togost snovi med
raztezanjem v elastičnem področju oziroma razmerje med silo in raztezkom snovi v
omenjenem področju. Bolj kot je snov toga, večji je Youngov modul (89). Poleg togosti pa
na Youngov modul PP-vlaken z dodanimi MF-delci dodatno vplivata še dva dejavnika:
združljivost delcev s PP-matrico ter gladkost površine delcev. Youngov modul se z večjo
združljivostjo obeh komponent, večjo togostjo delcev ter večjo hrapavostjo površine,
povečuje (89), (90).
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Slika 112. Youngov modul polipropilenskih vlaken v odvisnosti od masnega deleža
mikrokapsuliranih delcev v vlaknih (črtkani črti predstavljata trend rezultatov).

Manjši padec Youngovega modula vlaken v primeru dodanih mikrokapsul je lahko tudi
posledica tanjše, fleksibilne, delno porozne ovojnice, kar naredi mikrokapsule manj toge.
Dodatno pa prispeva tudi zrnčasta površina mikrokapsul, ki jo pri mikrosferah nismo
zasledili (sliki 113 in 114).

Slika 113. Mikrokapsule z zrnčasto površino Slika 114. Mikrosfere z gladko površino (SEM,
(SEM, povečava: 7.500krat).
povečava: 6.500krat).

Iz rezultatov je razvidno, da kljub optimiziranju pogojev sušenja, zmanjšanju števila
skupkov, iskanju optimalnih pogojev priprave predilnih koncentratov itd., dodatek
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mikrodelcev poslabša fizikalne in mehanske lastnosti PP-vlaken. Kljub temu je bil cilj
dosežen, saj se lastnosti izdelanih vlaken z vgrajenimi delci niso poslabšale do te mere, da
vlakna ne bi bila uporabna za nadaljnjo uporabo, tako v primeru vgrajenih mikrokapsul kot
tudi mikrosfer. Pri tem je potrebno poudariti, da manjša vsebnost delcev (12%) pomeni
skoraj nezaznavno poslabšanje (v nekaterih primerih celo izboljšanje) lastnosti, medtem ko
večja vsebnost delcev (do 5 % masnega deleža) pomeni večje poslabšanje lastnosti, zato je
ta delež delcev v vlaknih neprimeren. Iz slednjega sledi, da so za vgradnjo v vlakna primerni
le tisti delci (z ali brez jedra), ki vlaknom dodajo novo lastnost že pri manjših masnih deležih.

Sklep: Dodatek MF-delcev zmanjšuje kristalinost in orientacijo PP-vlaken ter mehanske
lastnosti vlaken: pretržno silo, specifično pretržno napetost in Youngov modul. Delci se v
vlaknih obnašajo kot tujek, motijo proces kristalizacije ter med nateznim poskusom
zmanjšujejo prenos zunanje obremenitve med polimernimi verigami v vlaknih.

Termične lastnosti vlaken

Rezultati DSC-analize (poglavje 5.2.5) so pokazali, da delci različno vplivajo na spremembo
termičnih lastnosti PP-vlaken. Dodatek mikrokapsul termične lastnosti poslabšajo,
mikrosfere pa jih v nekaterih primerih celo izboljšajo.
Ob dodatku mikrokapsul se PP-vlaknom zniža temperatura tališča (poglavje 4.2.3).
Ugotavljamo, da je znižanje posledica znižanja stopnje kristalinosti vlaken, ki jih v vlaknih
povzroči tujek – mikrokapsula. V kristalinih področjih mikrokapsule slabšajo popolnost
ureditve makromolekul in stopnjo orientacije ter vplivajo na povečanje amorfnega predela
v vlaknih (neurejena struktura s številnimi prazninami, ki omogočijo hitrejše in večje
termično gibanje molekul; vezi med molekulami, ki jih je v neurejenih strukturah manj in
so manj močne, pa se zato hitreje prekinejo). Posledično se znižata temperatura tališča,
talilno temperaturno območje vlaken pa se skrči. Temperatura tališča se lahko zniža tudi ob
prisotnosti jedrnega parafina v PP-matrici in sicer ob predpostavki, da med procesom
ekstrudiranja in predenja vlaken parafin ni izhlapel/degradiral, vendar pa DSC krivulja PPvlaken z voskom in 5 % masnim deležem mikrokapsul (slika 89, poglavje 5.2.5) ni prikazala
dodatnega talilnega vrha, ki bi bil značilen za taljenje parafina. Zaradi znižane stopnje
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kristalinosti vlaken se zmanjša tudi entalpija taljenja oziroma energija, ki je potrebna za
prekinitev medmolekulskih vezi, od česar je odvisna temperatura tališča vlaken.
Mikrosfere ne vplivajo na toplotne lastnosti vlaken, saj ostanejo temperatura tališča,
entalpija taljenja ter stopnja kristalinosti vlaken praktično nespremenjeni (poglavje 5.2.5).
Iz navedenih termičnih lastnosti ugotavljamo, da mikrosfere v vlaknih ne motijo proces
kristalizacije in ne povzročajo dodatne neurejene strukture. Ugotovitev potrjujejo tudi
rezultati merjenja dvolomnosti vlaken ki se v primeru vlaken z dodanimi mikrosferami (5 %
masni delež) zmanjša le za 2,3 %, v primeru vlaken z mikrokapsulami pa kar za 21,6 %. V
primerjavi z vlakni z mikrokapsulami imajo vlakna z mikrosferami 3,5-krat tudi širše
temperaturno talilno območje, kar pomeni, da mikrokapsule zmanjšujejo kristalizacijo bolj
kot mikrosfere. Ugotovitev smo potrdili z rezultati merjenja dvolomnosti (poglavje 5.2.4).
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ZAKLJUČEK

Predstavljena raziskava o iskanju vzrokov in kritičnih faz priprave vhodnih komponent za
izdelavo polipropilenskih vlaken, ter poskusih zmanjševanja združevanja melaminformaldehidnih mikro- in nanokapsuliranih delcev v skupke, nam dovoljuje naslednje
zaključke:

-

Skupki mikrokapsuliranih MF-delcev ne nastajajo v izhodni sintezni suspenziji,
temveč med in po sušenju suspenzije v razpršilnem sušilniku.

-

Skupki se tvorijo zaradi površinske napetosti in kapilarnih sil, ki nastanejo med
posameznimi sušečimi in suhimi delci. Med sušenjem in po sušenju se preoblikujejo
v tekočinske in trdne mostičke.

-

Skupki se med sušenjem suspenzije obdajo s plastjo amorfnega emulgatorja, kar
posamezne delce nepovratno poveže med seboj.

-

Na velikost skupkov lahko vplivamo s pravilno izbiro sušilnika – izberemo razpršilni
sušilnik s sotočnim sušilnim tokom, z zmanjševanjem hitrosti doziranja suspenzije v
suskupkov nima vpliva.

-

Podaljševanje časa sintezne reakcije, povišana temperatura priprave predilnih
koncentratov ter visoka temperatura predenja vlaken nimajo vpliva na velikost
skupkov, temveč „le“ na povečanje trdnosti oziroma stabilnosti (samo)zamreženja
MF-smole.

-

Strukturne lastnosti, kot sta kristalinost in orientacija, ter mehanske lastnosti PPvlaken, kot so pretržna sila, specifična pretržna napetost in Youngov modul, se z
večanjem masnega deleža delcev v vlaknih v splošnem poslabšajo. Kljub temu pa
lahko z dovolj majhnim deležem (1–2 %) določene lastnosti vlaken izboljšamo.

-

Mikrokapsule znižujejo temperaturo tališča PP-vlaknom, medtem ko se PP-vlaknom
ob dodatku mikrosfer termične lastnosti, kot so temperatura tališča, entalpija
taljenja ter stopnja kristalinosti ne spremenijo.
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Na podlagi navedenih ugotovitev, smo v raziskavi potrdili/ovrgli naslednje hipoteze:

Hipoteza 1: Sotočen postopek razpršilnega sušenja pripomore k zmanjšanju skupkov ter
nepoškodovanosti mikrokapsuliranih delcev. Hipoteza je potrjena.

Hipoteza 2: Nereagirane oz. proste funkcionalne skupine gradnikov ovojnice in jedra
mikrokapsul povzročajo nastanek skupkov. Hipotezo smo ovrgli.
Izhodišče za nadaljnjo raziskavo: na podlagi ugotovitve, da v primeru mikrokapsuliranih
MF-delcev skupke med sušenjem suspenzije nepovratno oblije „emulgator“, bi bilo
smiselno določiti količino nereagiranega emulgatorja v vodni suspenziji ter proizvajalcu
mikrokapsul posredovati dobljene informacije, na podlagi katerih bi večjo pozornost
namenili tudi obnašanju emulgatorja pri sintezi (vrsta emulgatorja, pogojem pri sintezi
ipd.).

Hipoteza 3: Pogoji sušenja ter masni delež suspenzije delcev vplivajo na pojav skupkov.
Hipoteza je potrjena.
Izhodišče za nadaljnjo raziskavo: z optimiziranjem preostalih parametrov sušenja (kot
je npr. hitrost sušilnega toka, pritisk v razpršilnih šobah) bi lahko pridobili dodatne
informacije o njihovem vplivu na obseg združevanja delcev.

Hipoteza 4: Pri pripravi predilnih koncentratov prihaja do poškodb mikrokapsul ter novega
združevanja mikrokapsul v skupke. Hipoteza je delno potrjena. Pri pripravi predilnih
koncentratov prihaja do poškodb mikrokapsul, ne pa mikrosfer, medtem ko novega
združevanja v skupke med pripravo koncentratov nismo zasledili.
Izhodišče za nadaljnjo raziskavo: 1) z uporabo ustrezne analizne metode, bi bilo
mogoče preučiti dispergiranost delcev v predilnih koncentratih; v našem primeru se je
kot primerna izkazala konfokalna mikroskopija, 2) preučiti bi bilo potrebno še druge
vrste gnetilnih mešalnikov z različno izvedbo rotorskih mešal, s katerimi bi se lahko
pripravili predilni koncentrati (91); predvsem pa poiskati mešalnike z večjo gnetilno
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komoro, ki bi dovoljevala in omogočala homogeno mešanje prahastih majhnih delcev
(˂ 1 µm), pri katerih dodan volumen naraste do te mere, da mešanje obeh komponent
ni več mogoče oziroma ni zadovoljivo, 3) strukturo mikrokapsuliranih delcev bi bilo
smiselno preučiti z mehanskim testiranjem delcev (npr. nanoidenterjem); s tem bi
lahko že vnaprej predvideli obstojnost delcev med nadaljnjo uporabe.

Hipoteza 5: Dodatek lubrikanta – voska, ki vsebuje dispergirno sredstvo, vpliva na razpad
skupkov posušenih delcev med postopkom priprave predilnih koncentratov in predenjem
vlaken. Hipotezo nismo niti potrdili niti ovrgli.
Izhodišče za nadaljnjo raziskavo: Ker so bili skupki prevlečeni z emulgatorjem, je bil
njihov razpad na manjše enote med predenjem nemogoč. Tudi dodatek lubrikanta, kot
je bilo ugotovljeno, ne bi pripomogel k njihovemu razpadu. V primeru, da posušeni
delci – skupki ne bi bili obliti z emulgatorjem, bi dispergirno vlogo voska v vlaknih lahko
preverili s tridimenzionalno analizo porazdelitve delcev v vlaknih (metoda konfokalne
mikroskopije).

Hipoteza 6: Pri izdelavi predilnih koncentratov bo najverjetneje prišlo do poškodb
mikrokapsuliranih delcev (zaradi vpliva mehanskih sil in visoke temperature postopka, kar
nadalje lahko vpliva na zmanjšano aktivnost jedra delcev). Hipoteza je delno potrjena.
Izhodišče za nadaljnjo raziskavo: smiselno bi bilo preveriti uporabo, oziroma
efektivnost nekaterih tipičnih dodatkov v končnih vlaknih, kot so npr. fazno
spremenljivi materiali (an. phase change materials), za katere smo v tej raziskavi
vzporedno ugotovili, da njihovo aktivno jedro – parafin izhlapi (sublimira) že pri nižjih
temperaturah, kot je talilna temperatura predenja vlaken. S tem vlakno izgubi svojo
aplikativnost. Bolj primeren dodatek bi bile najverjetneje mikrokapsule z npr. zaviralci
gorenja.

Hipoteza 7: Pri končnem oblikovanju vlaken se predpostavlja, da je delež
mikrokapsuliranih delcev v vlaknih omejen in bo pri neki vrednosti dosegel točko, ko
predljivost ne bo več možna. Hipoteza je potrjena.

142

Izhodišče za nadaljnjo raziskavo: 1) s preverjanjem specifičnih lastnosti vlaken, bi bilo
potrebno ugotoviti učinkovitost dodanih aktivnih delcev (npr. zaviralcev gorenja) v
majhnih deležih (1 % do največ 2 %), 2) v primeru zahteve po večjih dodanih deležih,
bi delce lahko vgradili v talilna vlakna z votlo strukturo (votla vlakna), pri čemer bi se
delci v votlem območju nahajali z ali brez mikrokapsulirane zgradbe.

Pri pripravi vhodnih materialov za izdelavo vlaken z mikrokapsuliranimi melaminformaldehidnimi delci po talilnem postopku, se bomo vedno srečevali s neželenim
združevanjem delcev skupke. Ugotovili smo, da izmed vseh faz priprave vhodnih
materialov, melamin-formaldehidni skupki nastajajo le v fazi sušenja suspenzije delcev.
Zaradi pogojev, ki nastajajo v sušilni komori se bodo med posameznimi delci vedno
ustvarjale sile (predvsem kapilarne sile), ki bodo delce povezale med seboj. Kljub temu,
lahko velikost in pogostost skupkov omejimo. Izberemo razpršilni sušilnik, ki suspenzijo
posuši s sotočnim sušilnim tokom ter reguliramo prametre sušenja, kot npr.: zmanjšujemo
hitrost doziranja suspenzije v sušilnik in znižujemo masno vsebnost suhih delcev v
suspenziji. Preostale faze priprave vhodnih surovin (sinteza delcev in priprava predilnega
koncentrata iz posušenih delcev) ter predenje vlaken na velikost skupkov nimajo vpliva,
lahko pa s podaljšanjem časa sintezne reakcije delcev povečamo stabilnost zamreženja
melamin-formaldehidne smole. V fazi sinteze delcev moramo biti še posebej pozorni na
vlogo emulgatorja, za katerega smo ugotovili, da se med sušenjem lahko nalaga na površino
delcev in skupkov v obliki obdajajoče plasti in jih tako nepovratno poveže med seboj. V ta
namen je že v fazi sinteze smiselno kontrolirati izkoriščenost emulgatorja za njegov namen
in paziti, da ga čim manj ostane raztopljenega v vodnem delu suspenzije. Iz vidika velikosti
skupkov je obenem zaželeno, da se v fazi sinteze izdelajo delci čim manjše velikosti (do 1
µm).
Pri ugotavljanju končnih lastnosti oblikovanih vlaken z melamin-formaldehidnimi
mikrokapsulami se je potrebno zavedati, da večji delci, velikosti nekaj mikrometrov,
negativno vplivajo na nekatere strukturne, mehanske in termične lastnosti. Kljub temu jim
vlakna dovoljujejo, da ustvarijo nove, specifične in efektne lastnosti, kar je glavni namen
njihove uporabe na področju izdelave sintetičnih tekstilnih vlaken.
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