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Predslov
Vážené dámy, vážení páni,
predchádzajúci pandemický rok nám priniesol turbulentné obdobie, ktoré vyústilo do
dynamických zmien v celosvetovom meradle. Medzi najväčšie hrozby budúceho vývoja patria
energetická kríza, inflácia, vyhrotená geopolitická situácia, či pretrvávajúci Covid 19.
Dnešné obdobie neúnosne vysokých cien energií v Európe podkopáva štrukturálne opatrenia
určené na zabezpečenie cenovo dostupnej nízkouhlíkovej energie, ktorá je potrebná na
splnenie cieľov Zelenej dohody EÚ. Energetická kríza spochybnila schopnosť niektorých
krajín splniť sľuby týkajúce sa dekarbonizácie, čo odrádza od investícií v tejto oblasti.
Európsky papierenský priemysel plne podporuje ambíciu EÚ premeniť Európu na prvý
klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050. Odvetvie ako celok prijalo celkovo šestnásť
opatrení, pričom jeho globálny záväzok je založený na troch hlavných pilieroch:
1. dosiahnutie úplného obehového hospodárstva produktov a obalov na báze papiera;
2. urýchlenie inovácií s cieľom nahradiť fosílne materiály;
3. zabezpečenie ekologickej výroby produktov a obalov na báze papiera.
Výzva pre výskum a vývoj spočíva v podpore technického rozvoja orientovaného na
dosiahnutie obehového hospodárstva, v inováciách smerujúcich k náhrade výrobkov
vyrobených na fosílnej báze a v minimalizácii negatívnych dopadov priemyselnej produkcie
na životné prostredie. Priemysel sa zaviazal ponúkať na trhu riešenia na báze biologicky
degradovateľných vlákien, aby bolo možné do roku 2025 nahradiť aspoň 25 % súčasných
plastových obalov. Celulózo-papierenský priemysel plánuje do roku 2030 dosiahnuť 76 %
recykláciu papiera a 90 % recykláciu obalov na báze papiera. Bude to vyžadovať mohutné
investície, mimoriadnu kreativitu a sofistikované inovatívne riešenia aplikované v praxi.
Výhodou je fakt, že investori majú veľký záujem o zelené investície a spoločensky
zodpovedné investovanie sa stalo módnym trendom, inšpirovaným najbohatšími ľuďmi sveta.

Ing. Štefan Boháček, PhD.
predseda Rady riaditeľov
Centra pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho
a celulózo-papierenského priemyslu
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Vysokovýťažkové vlákniny pripravené parnou explóziou z chemicky impregnovaného
vetvového dreva listnatých drevín
Vladimír Ihnát, Mária Fišerová*, Juraj Gigac, Elena Opálená
Výskumný ústav papiera a celulózy
fiserova@vupc.sk
Abstrakt
Vysokovýťažkové vlákniny boli pripravené termicko-mechanickým postupom, pri
ktorom sa chemicky impregnované vetvové drevo brezy previsnutej (Betulapendula L.),
topoľa čierneho (Populusnigra L.)a jelše lepkavej (Alnusglutinosa L.) defibrovalo parnou
explóziou. Výťažok vlákniny z vetvového dreva brezy bol 82,1%, z dreva topoľa 81,7%
a z dreva jelše 79,2%. Mlecia schopnosť vlákniny z dreva topoľa bola najvyššia, zatiaľ čo
vlákniny z dreva brezy bola najnižšia. So zvyšovaním stupňa mletia do 40°SR sa objemová
hmotnosť laboratórnych hárkov vlákniny z dreva jelše sa zvyšovala od 0,46 do 0,70 g.cm-3,
z dreva topoľa od 0,43 do 0,67g.cm-3 a z dreva brezy od 0,40 do 0,65 g.cm-3. Index pretrhnutia
sa so stupňom mletia vlákniny z dreva brezy zvyšoval od 23,7 do 58,4 N.m.g-1, z dreva topoľa
od 20 do 54 N.m.g-1 a z dreva jelše od 18 do 48 N.m.g-1. Analogicky sa sostupňom mletia
zvyšoval aj index prietlaku laboratórnych hárkovvlákniny z vetvového dreva brezy od 1,5 do
3,6 kPa.m2.g-1, z dreva topoľa od 1,4 do 3,6 kPa.m2.g-1 a z dreva jelše od 1,3 do 3,4 kPa.m2.g-1.
Index dotrhávania sa znižoval so zvyšovaním stupňa mletia vlákniny z dreva brezy od 6,6 do
5,3 mN.m2.g-1, z dreva topoľa od 6,1 do 4,8 mN.m2.g-1 a z dreva jelše od 5,8 do 4,5 mN.m2.g-1.
Analogicky sa so zvyšovaním stupňa mletia do 40°SR znižovala odolnosť proti ohybu
laboratórnych hárkov vlákniny z dreva brezy od 61 do 49 mN, z dreva topoľa od 57 do 48 mN
a vlákniny z dreva jelše od 55 do 47 mN. Najvyššie belosti pri všetkých stupňoch mletia mala
vláknina z vetvového dreva brezy, ktorej belosť sa mletím znižovala od 65,0 do 64,3% ISO,
zatiaľ čo najnižšie belosti mala vláknina z dreva jelše, ktoré sa znižovali od 63,5 do 64,2%
ISO.
Kľúčové slová: vysokovýťažková vláknina, vetvové drevo, chemická impregnácia, parná
explózia, mletie, mechanické vlastnosti, belosť.
Úvod
Obmedzené zásoby drevnej suroviny viedli k vývoju technológií výroby papierenských
vysokovýťažkových lignifikovaných vláknin termicko-mechanickým rozvlákňovaním drevnej
suroviny. V porovnaní s výrobou chemickej buničiny prináša výroba vysokovýťažkových
vláknin značné úspory vyplývajúce z podstatne lepšieho využívania drevnej suroviny
(výťažok 90%) a nižších prevádzkových nákladov, ako aj možnosti zníženia plošnej
hmotnosti pri výrobe niektorých druhov papiera.Pôvodne sa proces rozvlákňovania realizoval
výhradne zbrusovaním dreva na kamenných brúsoch. Papierenské použitie brúsnej drevoviny
je do značnej miery obmedzené jejrelatívne nízkymi mechanickými vlastnosťami. Oveľa
širšie uplatnenie pri výrobe papiera našli mechanické vlákniny ako rafinérová mechanická
vláknina (RMV), chemicko-mechanická vláknina (CMV), termicko-mechanická vláknina
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(TMV) a chemicko-termicko-mechanická vláknina (CTMV), ktoré sa vyrábajú
rozvlákňovaním štiepok v diskových rafinéroch.
Vit a Kokta (Vit a Kokta 1986; Kokta a Vit 1987) navrhli postup výroby vlákniny
s vysokým výťažkom vhodnej na výrobu papiera. Tento proces spočíval v chemickej
impregnácii štiepok, krátkodobom spracovaní nasýtenou parou pri teplote pohybujúcej sa od
180 do 210°C a náhlom uvoľnení tlaku. Neskôr Kokta (1987;1989) modifikoval a vylepšil
tento explozívny proces, ktorý sa označuje ako proces defibrácie parnou explóziou. Negatívny
vplyv hydrolýzy a oxidácie na výťažok a belosť vlákniny pri vysokoteplotnom spracovaní
drevných štiepok sa minimalizoval optimalizáciou podmienok impregnácie a následného
spracovania. Kokta a jeho spolupracovníci vypracovali mnoho štúdií o príprave vlákniny
parnou explóziou (Vit a Kokta 1986; Kokta a Zhan1987; Kokta a kol. 1988;1989; 1990a;
1990b; 1991; 1992; 1993), najmä z osiky (Kokta a kol. 1989; Barbe a kol. 1990; Ahmed
a Kokta 1991). Publikovali tiež výsledky týkajúce sa čierneho smreku a jedle Douglasky
(Kokta a Didwania 1990) ako aj rôznych druhov nedrevných surovín (Kokta a kol. 1992,
1993). Law a spolupracovníci študovali čierny smrek (Law a Bi 1989), osiku (Law a Valade
1990) a ďalšie dreviny (Law a kol. 1990). Chaudhuri (1989) študoval smrek a Heitner a kol.
(1993) vykonali porovnávacie štúdie o explozívnom a konvenčnom chemicko-mechanickom
spracovaní osiky.
Hlavným článkom explozívneho procesu výroby vláknin je reaktor, ktorý umožňuje
použitie vysokého tlaku počas zahrievania a spracovania. Zistilo sa, explozívne uvoľnenie
tlaku po impregnácii smrekových štiepok s Na2SO3 a ich spracovaní parou (190°C, 3-4 min)
malo za následok vyššiu pevnosť v dotrhávaní pri rovnakej tržnej dĺžke alebo vyššiu tržnú
dĺžku pri danom stupni mletia a tiež nižšiu belosť v porovnaní s pomalým uvoľňovaním tlaku
(Kokta a kol. 1990a).
Účelom chemickej impregnácie je chrániť štiepky pred oxidáciou počas spracovania
parnou explóziou a prenosu z reaktora do rafinéra ako aj zvýšenie pevnosti v dôsledku tvorby
hydrofilných skupín na povrchu vlákien počas spracovania parou. Získajú sa tým ďalšie
miesta pre vznik vodíkových väzieb. Drevné štiepky sa impregnovali antioxidačnými
produktmi, ako je DTPA a/alebo Na2SO3, rovnako napúčacími činidlami, ako je NaOH
a ďalšie sodné soli (Kokta a Zhan 1987).Vhodnými napúčacími činidlami sú tiež uhličitan
sodný, hydrogén uhličitan sodný a uhličitan horečnatý, z ktorých každé prispieva k tvorbe
hydrofilných skupín. Základom procesu chemickej impregnácie sú póry alebo priestory
prítomné v stenách vlákna, ktoré umožňujú kvapaline alebo plynu prechádzať medzi
vláknami (Law a Valade 1990). Rovnomerná impregnácia štiepok je nevyhnutná na
výrobukvalitnej vlákniny pri spracovaní impregnovaných štiepok v plynnej fáze (Kokta a kol.
1989). V prevažnej miere sa na impregnáciu štiepok ihličnatých a listnatých drevín používa
Na2SO3, Na2SO3 +NaOH, Na2SO3 + Na2CO3 alebo Na2SO3 +MgCO3. Impregnačný roztok
musí byť zásaditý a musí mať dostatok voľných hydroxylových skupín, aby bol schopný
neutralizovať uvoľnené kyseliny z dreva, ako sú kyselina mravčia a kyselina octová.
Počiatočné pH impregnačného roztoku je okolo 7,5 alebo vyššie a konečné pH po parnej
explózii by malo byť najmenej 6. Pri impregnácii štiepok hrá významnú úlohu tiež pomer
kvapaliny ku drevu. Pri zvýšení tohto pomeru sa významne zlepšili pevnostné vlastnosti
vláknin pripravených explozívnym procesom a znížila sa rafinačná energia, zatiaľ čo belosť
bola negatívne ovplyvnená.
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Teplota a čas spracovania impregnovaných štiepok sú vzájomne závislé, keď sa má
dosiahnuť požadovaný výťažok vlákniny. Kokta a spolupracovníci (1989) navrhli použitie
parametra čas-teplota na kombináciu týchto dvoch účinkov. Pre laboratórne experimenty
odporučili, aby sa ich násobok udržiaval pod hodnotou 1 000, aby sa zabránilo prudkej strate
výťažku a belosti (Kokta a kol. 1990b). Optimálne hodnoty tohto parametra pre priemyselnú
výrobu by mali byť oveľa nižšie (pod 400) (Kokta 1987). Časovo-teplotná sekvencia pre
spracovanie štiepok v pare musí byť dostatočne dlhá, aby došlo k zmäkčeniu a čiastočnej
defibrilácii štiepok bez toho, aby došlo k hydrolytickej degradácii (Kokta a Zhan 1987).
Teplota spracovania impregnovaných štiepok by mala byť v rozmedzí asi 180°C až 210°C
a výhodne v rozmedzí 190-200°C. Vysoké tlaky a teploty veľmi významne prispievajú
k zaisteniu vynikajúcej penetrácie impregnačného roztoku do štiepok a vedú k vyššej tvorbe
iónových skupín na povrchu vlákna. Laboratórne pokusy procesu explozívneho procesu
v prítomnosti MgCO3 viedli k vyššiemu výťažku a belosti vlákniny ako pri použití hydroxidu
sodného (Kokta a kol. 1992; Ben a kol. 1993).
Mnoho výskumníkov (Kokta a Zhan 1987; Kokta a kol. 1989, 1990b, 1991; Mamers
a kol. 1981; Barbe a kol. 1990; Law a Valade 1990) zistilo zvýšenie pevnostných vlastností
pri použití vyšších teplôt pri explozívnom procese. Zvýšenie indexu pretrhnutia a absencia
zmeny indexu dotrhávania pri zvýšení teploty spracovania impregnovaných štiepok možno
vysvetliť súčasným zvýšením obsahu dlhých vlákien a objemovej hmotnosti hárku.Vlákniny
vyrobené pri vyšších teplotách vyžadujú pre rovnaký stupeň mletia menej energie (Barbe
a kol. 1990; Kokta a kol. 1991; Law a Bi 1989). Zvýšenie teploty spracovania štiepok má vo
všeobecnosti tiež niektoré negatívne účinky, najmä na výťažok vlákniny a optické vlastnosti
vrátane belosti. Mnohí autori odporúčajú ako optimálnu teplotu spracovania štiepok približne
190°C (Kokta a kol. 1988; 1989; 1990a; Law a Bi 1989). Uvedená teplota je citlivá na
veľkosť štiepok, vlhkosť a predchádzajúce úpravy kompresiou a dekompresiou (Kokta a kol.
1989; Law a kol. 1990). Pri takejto teplote je čas spracovania obmedzený na 4 min alebo
menej.
Impregnácia štiepok pri explozívnom procese je rozhodujúca pre riadenie koncentrácie
iónov vo vláknine, a tým aj jej vlastností. Prítomnosť napúčacích činidiel umožňuje rýchlejšiu
chemickú difúziu a zmäkčenie vlákien s vyšším celkovým obsahom iónov na povrchu
vlákien. Dôsledkom toho je ľahšia defibrácia spolu s nižšou špecifickou rafinačnou energiou
a vyšším obsahom dlhých vlákien. Pevnostné vlastnosti vlákniny súvisia s obsahom
sulfónových skupín a celkovým obsahom sulfónovýcha karboxylových skupín.
Pokles zdrojov kmeňového dreva alebo nízka disponibilnosť na jednotku plochy
vyvoláva záujem výskumníkov o rôzne spôsoby využitia vetvového dreva (Leich a Miller
2017; Dadzie a kol. 2018; Zhao a kol. 2019a,b). Vetvové drevo sa ešte stále priemyselne málo
využíva, nakoľko jeho využitie je spojené s mnohými nevýhodami v porovnaní s kmeňovým
drevom. Vetvové drevo obsahuje väčšie množstvo kôry a nemá rovnomerné vlastnosti
(Shmulsky a Jones 2011). Pred použitím vyžaduje zložitejšie spracovanie, čo môže významne
znížiť produktivitu výroby (Nurmi 2007). Preto, ak uvažujeme s použitím vetvového dreva
ako potenciálnej suroviny, je potrebné zvážiť, aká stratégia by sa mala použiť na manažovanie
obmedzení pre vetvové drevo, aby sa stalo efektívne na komerčné účely. Vetvové drevo môže
byť použité na výrobu papiera nižšej kvality (Zhao a kol. 2019a).
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Cieľom práce bolo porovnať mleciu schopnosť a vlastnosti vláknin pripravených
explozívnym procesom z chemicky impregnovaného vetvového dreva brezy previsnutej,
topoľa čierneho a jelše lepkavej.
Materiál a metódy
Materiál
V práci sa použilo vetvové drevo brezy previsnutej (Betulapendula L.), topoľa čierneho
(Populusnigra L.) a jelše lepkavej (Alnusglutinosa L.). Vzorky drevín boli z regiónu
Bratislava. Priemer vetvového dreva sa pohyboval v rozmedzí od 2 do 4,5 cm. Vzorky dreva
sa odkôrnili a pripravili sa z nich štiepky na laboratórnom diskovom štiepkovači s jedným
nožom. Pre prípravu vláknin sa použili štiepky s priemernými rozmermi 10 x 5 x 2mm.
Metódy
Príprava vláknin explozívnym procesom
Štiepky z vetvového dreva (50 g a.s.) so sušinou 50% sa vopred impregnovali roztokom
s obsahom 8% Na2SO3 a 1% MgCO3 24 h pri teplote 60°C. Pomer kvapaliny ku drevu bol 5:1.
Po impregnácii bol roztok odstránený a následne bola sušina štiepok upravená prídavkom
vody na 15%. Impregnované štiepky sa spracovali v tlakovom reaktore AmarEquipmentsPvt.
Ltd., India. Zádržná doba štiepok v reaktore pri 190°C bola 3 min, pH roztoku na začiatku
bolo 8,5. Po parnej explózii štiepok pokleslo pH roztoku na 7,2. Parnou explóziou spracované
štiepky sa defibrovali v mixéri s otupenými nožmi 7 min. Vláknina sa premyla vodou
a stanovil sa výťažok. Zvyšok vlákniny sa použil na analýzy.
Mletie vláknin a príprava laboratórnych hárkov
Vlákniny z vetvového dreva explozívnym procesom sa mleli v Jokro mlyne na 20, 30
a 40°SR podľa normy ISO 5264-3:1977. Laboratórne hárky o plošnej hmotnosti 60 g.m-2
z nemletých a mletých vláknin sa pripravili v hárkovači RapidKöthen podľa normy
ISO 52692:2004. Stupeň mletia sa stanovil podľa normy ISO 5261-1:2000.
Analýzy
Objemová hmotnosť laboratórnych hárkov vláknin sa stanovila podľa normy
ISO 534:2011. Ťahové vlastnosti (tržné zaťaženie, index pretrhnutia, tržná dĺžka, ťažnosť pri
pretrhnutí, absorpcia ťahovej energie, index absorpcie ťahovej energie) sa stanovili podľa
normy ISO 1924-2:2008, index dotrhávania podľa ISO1974:2012 a index prietlaku podľa
ISO2758:2014. Tuhosť bola stanovená ako odolnosť proti ohybu (mN) dvojbodovou
metódou, pri uhle ohybu 15°, 38 mm širokom páse, 10 mm vzdialenosti svorky od čepele
podľa štandardnej metódy ISO 2493-1:2010 pomocou prístroja L&W,
typ 10-1
(Lorentzen&Wettre,GmbH, Nemecko). Belosť laboratórnych hárkov sa stanovila podľa
normy ISO 2470-1:2016. Vážená priemerná dĺžka a hrubosť vlákien sastanovili pomocou
analyzátora ADV-3, VÚPC, Slovenská republika (Ihnát a kol. 2021).
Výsledky a diskusia
Výhodou vysokovýťažkových vláknin pripravených explozívnym procesom sú vyššie
pevnostné vlastnosti a nižšia spotreba energie pri mletí než sa dosahujú pri
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vysokovýťažkovýchvlákninách typu RMV, CMV, TMV, CMTV. Preto sme explozívnym
procesom pripravili vlákniny z vetvového dreva, ktoré by sa mohli využiť pri výrobe
v papierov nižšej kvality.
Vysokovýťažkové vlákniny boli pripravené z chemicky impregnovaných štiepok, po ich
spracovaní nasýtenou parou pri teplote 190°C a následnom uvoľnení tlaku. Štiepky
z vetvového dreva brezy, topoľa a jelše sa impregnovali roztokom 8% Na2SO3 a 1% MgCO3.
Výťažok vlákniny z vetvového dreva brezy bol 82,1%, z dreva topoľa 81,7 % a z dreva jelše
bol 79,2 %. Výťažky vláknin korelujú s obsahom polysacharidov vo vetvovom dreve. Obsah
polysacharidov vo vetvovom dreve brezy bol 68,5%, v dreve topoľa 67,9% a v dreve jelše
63,9% (Ihnát a kol. 2021). Výťažky vysokovýťažkových vláknin pripravených explozívnym
procesom z kmeňového dreva osiky, ktorá patrí do rovnakej skupiny ako topoľ, sa pohybovali
od 85 do 89% v závislosti od zloženia impregnačného roztoku a podmienok parnej explózie
(Kokta a kol. 1988; 1989; Barbe a kol. 1990). Z uvedeného vyplýva, že vlákniny z vetvového
drevamali nižšie výťažky ako vlákniny z kmeňového dreva, ktoré obsahuje viac
polysacharidov (Fišerová a kol. 1986; Adi a kol. 2011, Cárdenas-Gutiérrez a kol. 2018).
V práci saporovnala mlecia schopnosť, objemová hmotnosť, ťahové vlastnosti (tržné
zaťaženie, index pretrhnutia, tržná dĺžka, ťažnosť pri pretrhnutí, absorpcia ťahovej energie),
index prietlaku, index dotrhávania,odolnosť proti ohybu a belosť laboratórnych hárkov
vysokovýťažkových vláknin pripravených explozívnym procesom z vetvového dreva brezy,
topoľa a jelše pri rôznych stupňoch mletia.
Mechanické spracovanie mletím je spôsob, ako urobiť vláknitý materiál flexibilnejším
a vytvárať jemné častice, ktorév kombinácii so zahusťovaním vláknitej site má za
následokviac a silnejších spojení vlákno-vlákno v štruktúre hárku papiera (Pettersson a kol.
2021). Najdôležitejšie účinky mletia sú rezanie alebo krátenie vlákien, tvorba jemného
podielu a odstraňovanie časti steny vlákna, externá fibrilácia, zmeny v štruktúre steny vlákna
(delaminácia, vnútorná fibrilácia, napučiavanie), krútenie/narovnávanie vlákien,
vyvolanie/odstránenie zauzlení,rozpúšťanie alebo vylúhovanie koloidných látok, redistribúcia
hemicelulóz z vnútra vlákna do vonkajších častí, vyčistenie povrchu, aby vznikol povrch
s gélovou konzistenciou. Zmeny v štruktúre vlákna majú vplyv na odvodňovaciu schopnosť
vlákniny, ktorá sa s mletím znižuje.
Skúmala sa mlecia schopnosť vysokovýťažkových vláknin z vetvového dreva brezy,
topoľa a jelše, nakoľko mletie je dôležitá operácia v technológii výroby papiera, ktorá je
spojená so značnou spotrebou elektrickej energie. Porovnanie mlecej schopnosti skúmaných
vláknin sa uskutočnilo na základe závislosti stupňa mletia od doby mletia v laboratórnom
Jokro mlyne (Obr.1). Stupeň mletia vyjadruje odvodňovaciu schopnosť vlákniny, čím je
odvodniteľnosť lepšia, tým je stupeň mletia nižší. Vysokovýťažková vláknina z vetvového
dreva topoľa dosiahla rovnaký stupeň mletia za najkratšiu dobu, zatiaľ čo najdlhšiu dobu
potrebovala vláknina z dreva brezy. Predpokladáme, že vláknina z vetvového dreva brezy sa
ľahšie odvodňuje, nakoľko jej dlhé a štíhle vlákna sú viac skrútené a zvlnené ako kratšie
a hrubšie vlákna vláknin z vetvového dreva topoľa a jelše. V prípade vlákniny z brezového
dreva stupeň mletia rastie s dobou mletia pomalšie ako vláknin z vetvového dreva topoľa
a jelše. Vyšší stupeň mletia, pri rovnakej dobe mletia resp. horšia odvodniteľnosť vláknin
z vetvového dreva topoľa a jelše môže tiež súvisieť s tvorbou vyššieho množstva jemného
podielu ako pri mletí vlákniny z vetvového dreva brezy. Stupeň mletia 30°SR sa u vlákniny
9

z vetvového dreva topoľa dosiahol za 60 min a u vlákniny z dreva jelše za 67 min, čo
predstavuje zvýšenie o 11,7%. V prípade vlákniny z vetvového dreva brezy sa dosiahol tento
stupeň mletia až za 75 min, čo predstavuje zvýšenie o 25% v porovnaní s vlákninou z dreva
topoľa.

Obr. 1: Závislosť stupňa mletia vysokovýťažkových vláknin z vetvového dreva brezy
previsnutej, topoľa čierneho a jelše lepkavej od doby mletia
Objemová hmotnosť popisuje kompaktnosť hárku papiera a je prevrátenou hodnotou
špecifického objemu. Vo všeobecnosti je vysoký špecifický objem (nízka objemová
hmotnosť), veľmi žiaduci pre vlastnosti papiera a lepenky z dôvodu zníženia gramáže pri
zachovaní tuhosti v ohybe (Oksanen a kol. 2014). Zvýšené množstvo dlhých a tuhých vlákien
môže viesť k veľkému objemu (Klinga a kol. 2008) a hárky z mechanickej alebo chemickomechanickej vlákniny majú väčší špecifický objem (nižšiu objemovú hmotnosť) ako hárky
z chemickej buničiny pri rovnakej pevnosti v ťahu (Pettersson a kol. 2015). Na Obr. 2 je
závislosť objemovej hmotnosti laboratórnych hárkov vysokovýťažkových vláknin
z vetvového dreva brezy, topoľa a jelšeod stupňa mletia. So zvyšovaním stupňa mletia sa
objemová hmotnosť laboratórnych hárkov vláknin z vetvového dreva zvyšovala, najviac pri
mletí do 20°SR. Pri rovnakom stupni mletia mali najvyššiu objemovú hmotnosť laboratórne
hárky vlákniny vetvového dreva jelše, zatiaľ čo laboratórne hárky vlákniny z dreva brezy mali
najnižšiu objemovú hmotnosť. Pri 30°SR bola objemová hmotnosť laboratórnych hárkov
vlákniny z vetvového dreva jelše 0,675 g.cm-3, z dreva topoľa 0,64 g.cm-3 a z dreva brezy
0,62 g.cm-3.Objemová hmotnosť laboratórnych hárkov vláknin z vetvového dreva klesala
s hrubosťou vlákien. Vláknina z dreva jelše mala hrubosť vlákien 5,20 mg/100 m, z dreva
topoľa 4,13 mg/100 m a z dreva brezy mala hrubosť vlákien 4,11 mg/100 m.Objemovú
hmotnosť hárkov vysokovýťažkových vláknin ovplyvňuje aj zvlnenie vlákien (Beath a kol.
1966).
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Obr. 2: Závislosť objemovej hmotnosti laboratórnych hárkov vysokovýťažkových vláknin
z vetvového dreva brezy previsnutej, topoľa čierneho a jelše lepkavej od stupňa mletia
Pevnosť v ťahu je indikátorom pevnosti odvodenej od pevnosti vlákna, dĺžky vlákna
a väzbovej pevnosti medzi jednotlivými vláknami. Na účely kontroly kvality sa pevnosť
v ťahu používa ako ukazovateľ využiteľnosti papierov, ktoré súvystavené ťahovému
namáhaniu. Pevnosť v ťahu môže byť tiež použitá ako indikácia potenciálu odolnosti voči
pretrhnutiu papiera pri jeho spracovaní. Mletím sa zväčšuje povrch a pružnosť vlákien.
Flexibilné vlákna sú ohybnejšie, aby sa navzájom prispôsobili. To spolu s uvoľnením
jemného podielu zlepší kontakt medzi vláknami, čo následne vedie k zvýšeniu väzbovej
pevnosti vlákien a tým aj pevnosti laboratórnych hárkov. Ťahové vlastnosti tržné zaťaženie,
index pretrhnutia, ťažnosť pri pretrhnutí a absorpcia ťahovej energie laboratórnych hárkov
vysokovýťažkových vláknin z vetvového dreva brezy, topoľa a jelše sú prezentované na
Obr. 3-6.
Závislosť tržného zaťaženia laboratórnych hárkov vysokovýťažkových vláknin
z vetvového dreva brezy, topoľa a jelše od stupňa mletia je na Obr. 3. Tržné zaťaženie je
maximálne zaťaženie namerané pri ťahovej skúške, pri ktorom dochádza k pretrhnutiu prúžku
papiera stanovenej dĺžky a jednotkovej šírky za stanovených podmienok. Tržné zaťaženie
vláknin sa zvyšovalo so stupňom mletia, najviac do 30°SR. Pri tomto stupni mletia bolo tržné
zaťaženie vlákniny z vetvového dreva brezy 3,3 kN.m-1, z dreva topoľa 3,1 kN.m-1 a z dreva
jelše 2,7 kN.m-1. Pri rovnakom stupni mletia mala najvyššie tržné zaťaženie vláknina
z vetvového dreva brezy, ktorá mala najvyššiu váženú priemernú dĺžku vlákien 0,99 mm
a najmenšiu hrubosť vlákien 4,11 mg/100 m, potom vláknina z dreva topoľa s váženou
priemernou dĺžkou vlákien 0,85 mg/100 m a hrubosťou vlákien 4,13 mg/100 m. Najmenšie
tržné zaťaženie mala vláknina z vetvového dreva jelše, ktorej vážená priemerná dĺžka vlákien
bola 0,82 mm a hrubosť vlákien bola 5,20 mg/100 m.
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Obr. 3: Závislosť tržného zaťaženia laboratórnych hárkov vysokovýťažkových vláknin
z vetvového dreva brezy previsnutej, topoľa čierneho a jelše lepkavej od stupňa mletia
Zmena indexu pretrhnutia vysokovýťažkových vláknin z vetvového brezy, topoľa a jelše
so stupňom mletia je prezentovaná na Obr. 4. Závislosť indexu pretrhnutia od stupňa mletia
má analogický priebeh ako tržné zaťaženie (Obr. 3). Pri všetkých stupňoch mletia mala
vláknina z vetvového dreva brezy najvyšší index pretrhnutia, zatiaľ čo vláknina z vetvového
dreva jelše mala najnižšie indexy pretrhnutia. Rozdiel v indexoch pretrhnutia skúmaných
vláknin sa so zvyšovaním stupňa mletia zvyšoval. Pri 30°SR mala vláknina z vetvového dreva
brezy index pretrhnutia 54,4 N.m. g-1, z dreva topoľa 49,0 N.m. g-1 a z dreva jelše 45,0 N.m. g-1.
Vlákniny pripravené z vetvového dreva mali pri rovnakom stupni mletia o 19% nižšie
hodnoty indexu pretrhnutia ako vlákniny pripravené z kmeňového dreva brezy a osiky
v pomere 1:1 (Ruzinsky a kol. 1995), čo môže súvisieť s kratšími vláknami vláknin
z vetvového dreva.
Ťažnosť pri pretrhnutí je schopnosť papiera zväčšiť svoju lineárnu dĺžku pôsobením
vonkajších mechanických síl, nárast lineárnej dĺžky sa pripisuje elastickým a plastickým
deformáciám (Levlin a Söderhjelm 1999). Je indikátorom schopnosti papiera prispôsobiť sa
požadovanému obrysu alebo zostať neporušený pri nerovnomernom namáhaní ťahom.
Závislosť ťažnosti pri pretrhnutí laboratórnych hárkov vysovýťažkových vláknin z vetvového
dreva brezy, topoľa a jelše od stupňa mletia je na Obr. 5. So zvyšovaním stupňa mletia sa
ťažnosť pri pretrhnutí všetkých vláknin zvyšovala analogicky ako tržné zaťaženie (Obr. 3)
a index pretrhnutia (Obr. 4). Pri 30°SR mala vláknina z vetvového dreva brezy ťažnosť pri
pretrhnutí 1,6%, z dreva topoľa 1,55% a z dreva jelše 1,5%.
Absorpcia ťahovej energie je mierou schopnosti papiera absorbovať energiu pri rýchlosti
deformácie testovacieho prístrojaa udáva trvanlivosť papiera, keď je vystavený buď
opakovanému alebo dynamickému namáhaniu. Absorpcia ťahovej energie vyjadruje pevnosť
papiera. Závislosť absorpcie ťahovej energie laboratórnych hárkovvysokovýťažkových
vláknin z vetvového dreva brezy, dreva topoľa a dreva jelše od stupňa mletia je na Obr. 6.
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Absorpcia ťahovej energie skúmaných vláknin sa zvyšovala so stupňom mletia, najviac do
30°SR. Pri tomto stupni mletia bola absorpcia ťahovej energie vlákniny z vetvového dreva
brezy 32,6 J.m-2, z dreva topoľa 30,0 kN.m-1 a z dreva jelše 27,0 kN.m-1. Pri rovnakom stupni
mletia mala najvyššiu absorpciu ťahovej energie vysokovýťažková vláknina z vetvového
dreva brezy,potom z dreva topoľa a najnižšiu absorpciu ťahovej energie mala vláknina
z vetvového dreva jelše.

Obr. 4: Závislosť indexu pretrhnutia laboratórnych hárkov vysokovýťažkových vláknin
z vetvového dreva brezy previsnutej, topoľa čierneho a jelše lepkavej od stupňa mletia

Obr. 5: Závislosť ťažnosti pri pretrhnutí laboratórnych hárkov vysokovýťažkových vláknin
z vetvového dreva brezy previsnutej, topoľa čierneho a jelše lepkavej od stupňa mletia

13

Obr. 6: Závislosť absorpcie ťahovej energie laboratórnych hárkov vysokovýťažkových vláknin
z vetvového dreva brezy previsnutej, topoľa čierneho a jelše lepkavej od stupňa mletia
Pevnosť v prietlaku je odpor, ktorý kladie papier tlaku pôsobiacemu kolmo na plochu
v okamžiku pretrhnutia za stanovených podmienok. Index prietlaku hárkov vláknin
z vetvového dreva sa zvyšoval so stupňom mletia (Obr. 7), najviac do 30°SR. Index
pretrhnutia bol z dreva brezy 3,5 kPa.m2.g-1, z dreva topoľa 3,3 kPa.m2.g-1 a z dreva jelše
3,0 kPa.m2.g-1. Pripravené vlákniny mali pri rovnakom stupni mletia o 18% nižšie hodnoty
ako vlákniny pripravené z kmeňového dreva brezy a osiky v pomere 1:1 (Ruzinsky a kol.
1995), čo môže súvisieť s kratšími vláknami vo vlákninách z vetvového dreva.

Obr. 7: Závislosť indexu prietlaku laboratórnych hárkov vysovýťažkových vláknin z vetvového
dreva brezy previsnutej, topoľa čierneho a jelše lepkavej od stupňa mletia
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Ťahové vlastnosti (tržné zaťaženie, index pretrhnutia, ťažnosť pri pretrhnutí, absorpcia
ťahovej energie) a index prietlaku laboratórnych hárkov vysokovýťažkových vláknin
pripravených explozívnym procesom z vetvového dreva brezy, topoľa a jelše (Obr. 3-7) sa
zvyšovali so stupňom mletia, najviac do 30°SR. Ďalším zvyšovaním stupňa mletia
dochádzalo len k miernemu zvyšovaniu ťahových vlastností vláknin, zatiaľ čo v blízkosti
stupňa mletia 40°SR už takmer nedochádzalo k ich zvyšovaniu. Tento priebeh zmeny
ťahových vlastností a indexu prietlaku laboratórnych hárkov so stupňom mletia vláknin súvisí
možno vysvetliť účinkami mletia na modifikáciu vlákien. Hlavné faktory ovplyvňujúce tieto
vlastnosti sú pevnosť apriemerná dĺžka vlákien. Najvyššie hodnoty tržného zaťaženia, indexu
pretrhnutia, ťažnosti pri pretrhnutí, absorpcie ťahovej energie a indexu prietlaku pri všetkých
stupňoch mletia mali laboratórne hárky vlákniny z vetvového dreva brezy, ktorá mala váženú
priemernú vlákien (0,99 mm). Laboratórne hárky vlákniny z vetvového dreva topoľa, ktorá
mala váženú priemernú dĺžku vlákien 0,85 mm, mali nižšie hodnoty uvedených vlastností.
Laboratórne hárky vlákniny z vetvového dreva jelše, ktorá mala váženú priemernú dĺžku
vlákien 0,82 mm, mali najnižšie hodnoty tržného zaťaženia, indexu pretrhnutia, ťažnosti pri
pretrhnutí, absorpcie ťahovej energie a indexu prietlaku pri všetkých stupňoch mletia. Pri
mletí dochádza okrem fibrilácie ajku kráteniu vlákien a tvorbe jemného podielu, ktoré môžu
vyplniť priestorové medzery medzi dlhými vláknami, čím sa zväčšuje počet vodíkových
väzieb medzi vláknami. So zvyšovaním stupňa mletia sa na povrchu vlákien vytvára stále viac
hydroxylových skupín, čím sa zlepšuje väzbová schopnosť medzi vláknami. Okrem toho
rastúci pomer jemného podielu a krátkych vlákien vypĺňa papier v dôsledku čoho sa zvyšuje
pevnosť v ťahu a prietlaku (Zhang a kol. 2011; Chen a kol. 2012). Priemerná dĺžka vlákiensa
mletím znižuje a pri veľmi vysokých stupňoch mletia môže dochádzať až k poklesu
uvedených vlastností (Gao a kol. 2012; Yuan 2004).
Pevnosť v dotrhávaní je charakterizovaná prácou spotrebovanou pri roztrhnutí vopred
narezanej vzorky papiera za stanovených podmienok a index dotrhávania jepodiel odolnosti
proti roztrhnutiu a plošnej hmotnosti. Pre pevnosť v dotrhávaní má rozhodujúci význam počet
vlákien v mieste dotrhávania, dĺžka vlákien ako aj pevnosť väzieb medzi nimi. Čím sú vlákna
dlhšie, tým väčšia je plocha (a tým aj väčší počet vlákien a väzieb medzi nimi) v dôsledku
čoho sa sily pôsobiace pri trhaní papiera rozkladajú. Naproti tomu v prípade krátkych vlákien
sa tieto sily koncentrujú na malú plochu. Na Obr. 8 sú uvedené závislosti indexu dotrhávania
laboratórnych hárkov vysokovýťažkových vláknin z vetvového dreva brezy, topoľa a jelše od
stupňa mletia. So zvyšovaním stupňa mletia sa index dotrhávania laboratórnych hárkov
skúmaných vláknin znižoval. Najviac poklesol index dotrhávania pri mletí do 20°SR,
v prípade vlákniny z vetvového dreva brezy o 17%, vlákniny z dreva topoľa o 18% vlákniny
a vlákniny z dreva jelše o 19%. Ďalším zvyšovaním stupňa mletia došlo iba k miernemu
poklesu indexu dotrhávania skúmaných vláknin. Pri 30°SR bol index dotrhávania vlákniny
z vetvového dreva brezy 5,4 mN.m2.g-1, z dreva topoľa 4,9 mN.m2.g-1 a z dreva jelše
4,6 mN.m2.g-1. Vlákniny pripravené explozívnym procesom z vetvového dreva mali pri
rovnakom stupni mletia o 16% nižšie hodnoty indexu dotrhávania ako vlákniny pripravené
z kmeňového dreva brezy a osiky v pomere 1:1 (Ruzinsky a kol. 1995),čo môže súvisieť
s kratšími vláknami vo vlákninách z vetvového dreva.
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Obr. 8: Závislosť indexu dotrhávania laboratórnych hárkov vysokovýťažkových vláknin
z vetvového dreva brezy previsnutej, topoľa čierneho a jelše lepkavej od stupňa mletia
Z priebehu závislostí indexu dotrhávania vysokovýťažkových vláknin z vetvového dreva
brezy, topoľa a jelše od stupňa mletia vyplýva, že nadmerné mletie vláknin nie je prospešné.
Pevnosť v dotrhávaní je prepojená na pevnosť a dĺžku vlákien, rastúci pomer krátkych vlákien
a pokles dĺžky vlákien, ktoré spôsobujú zníženie pevnosti v dotrhávaní (Wei a kol. 2010).
Závislosti indexu dotrhávania od stupňa mletia mali odlišný priebeh ako závislosti pevností
v ťahu a pevnosti v prietlaku (Obr. 3-7). Z hľadiska určenia optimálneho stupňa mletia
vláknin je preto treba prihliadať aj na hodnoty tržného zaťaženia a pevnosti v prietlaku a voliť
určitý kompromis. Keď je pevnosť v dotrhávaní veľmi vysoká a pevnosť v prietlaku malá,
svedčí to o nedostatočnom mletí vlákniny. Nízka pevnosť v dotrhávaní a vysoká pevnosť
v prietlaku svedčí o premletí vlákniny. Pevnosť v dotrhávaní je teda mimoriadne citlivým
meradlom krátenia vlákien pri mletí.
Tuhosť je definovaná ako odolnosť papieraproti ohybu spôsobenému aplikovanou silou,
závisí od hrúbky a modulu pružnosti. Hrúbka ovplyvňuje tuhosť významnejšie v porovnaní
s modulom pružnosti. Tuhosť súvisí so spôsobom, akým papier reaguje na vonkajšiu
aplikovanú silu, ktorá spôsobuje jeho deformáciu alebo rozmerovú zmenu, čo môže
byťpredĺženie alebo stlačenie v závislosti od typu aplikovanej sily. Tuhosť
vysokovýťažkových vlákninz vetvového dreva brezy, topoľa a jelše bola stanovená ako
odolnosť proti ohybu (Obr. 9). So zvyšovaním stupňa mletia odolnosť proti ohybu
laboratórnych hárkov skúmaných vláknin klesala, najviac do stupňa mletia 20°SR. Ďalším
zvyšovaním stupňa mletia vláknin bol pokles odolnosti proti ohybu menej významný. Pri
30°SR bola odolnosť proti ohybu laboratórnych hárkovvlákniny z vetvového dreva brezy
50 mN, z dreva topoľa 49 mNa z dreva jelše 48 mN.
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Obr. 9: Závislosť odolnosti proti ohnutiu laboratórnych hárkov vysokovýťažkových vláknin
z vetvového dreva brezy previsnutej, topoľa čierneho a jelše lepkavej od stupňa mletia
Optické vlastnosti papiera nie sú o nič menej dôležité ako štrukturálne a mechanické
vlastnosti. Pri niektorých druhoch papiera (ako je tlač, priehľadné obaly, kresba, fotografický
papier, papier na písanie) sú optické vlastnosti prvoradé. Významným činiteľom
ovplyvňujúcim optické vlastnosti papiera, kartónov a lepeniek sú optické vlastnosti vláknin.
Belosť je definovaná ako pomer dopadajúceho a rozptýleného odrazeného svetla (%).

Obr. 10: Závislosť belosti laboratórnych hárkov vysokovýťažkovej vlákniny z vetvového dreva
brezy previsnutej, topoľa čierneho a jelše lepkavej od stupňa mletia
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Na Obr.10 sú závislosti belosti laboratórnych hárkovod stupňa mletia
vysokovýťažkových vláknin z vetvového dreva brezy, topoľa a jelše. So zvyšovaním stupňa
mletia belosť skúmaných vláknin klesala, najviac do stupňa mletia 20°SR. Ďalším mletím bol
pokles belosti vláknin miernejší. Belosť vlákniny z vetvového dreva brezy poklesla zo 65,0 na
64,3% ISO, belosť vlákniny z dreva topoľa poklesla zo 64,6 na 63,9% ISO a belosť vlákniny
z dreva jelše poklesla zo 64,2 na 63,5% ISO.
Záver
Výťažok vlákniny z vetvového dreva brezy bol 82,1%, z dreva topoľa 81,7% a z dreva
jelše 79,2%. Mlecia schopnosť vláknin klesala v poradí topoľ > jelša > breza.
So zvyšovaním stupňa mletiasa objemová hmotnosť laboratórnych hárkov vláknin
z vetvového dreva zvyšovala. Pri rovnakom stupni mletia bola objemová hmotnosť
laboratórnych hárkov vlákniny z dreva jelše najvyššia, zatiaľ čo u vlákniny z dreva brezy
najnižšia.
Tržné zaťaženie, index pretrhnutia, ťažnosť pri pretrhnutí, absorpcia ťahovej energie a index
prietlaku sa zvyšovali so stupňom mletia vlákniny. Pri rovnakom stupni mletia mala vláknina
z vetvového dreva brezy najvyššie hodnoty, zatiaľ čo najnižšie hodnoty mala vláknina
z vetvového dreva jelše.
Index dotrhávania a odolnosť proti ohybu vláknin sa znižovali so stupňom mletia.
Pri rovnakom stupni mletia mala najvyššie hodnoty vláknina z vetvového dreva brezy
a najnižšie hodnoty mala vláknina z vetvového dreva jelše.
Belosť vláknin klesala so stupňom mletia, najvyššiu belosť pri rovnakom stupni mletia mala
vláknina z vetvového dreva brezy, zatiaľ čo najnižšiu belosť mala vláknina z dreva jelše.
Výťažky vláknin pripravených z vetvového dreva explozívnym procesom boli o 4 až 9%
nižšie ako mali vlákniny z kmeňového dreva. Index pretrhnutia, index prietlaku a index
dotrhávania vláknin z vetvového dreva boli o 16 až 18% nižšie ako mali vlákniny
z kmeňového dreva pripravené explozívnym procesom.
Výťažky vláknin testovaných drevín, mlecia schopnosť a fyzikálno-mechanické vlastnosti
laboratórnych hárkov boli v dobrej korelácii s chemickým zložením, morfológiou vlákien
drevín a s technológiou ich spracovania termicko-mechanickým procesom a procesom mletia.
Vlákniny z vetvového dreva brezy, topoľa a jelše pripravené explozívnym procesom bude
možné využiť pri výrobe papierov s nižšou kvalitou alebo vetvové drevo použiť na výrobu
vláknin v zmesi s kmeňovým drevom.
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Enzymatická hydrolýza saturovaného dreva paulovnie predspracovaného cyklickým
zmrazovaním a rozmrazovaním
Štefan Boháček*, Michal Halaj, Andrej Pažitný, Jozefína Gallová
Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Bratislava
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Abstrakt
Predkladaný článok sa zaoberá vplyvom cyklického účinku zmrazovania a rozmrazovania
dreva rýchlorastúcej dreviny na celkový výťažok monosacharidov. Počet cyklov zmrazovania
0, 5, 10, 15 a 20 pri teplote -20°C bol aplikovaný na výmladkové drevo frakcií > 5 mm
a < 0.7 mm. Experimentálne porovnanie sa uskutočnilo na vzorkách viac saturovaných vodou
získaných varením pri atmosférickom tlaku a vzorkách menej saturovaných získaných
impregnáciou pri 50°C. Výťažky glukózy a xylózy boli sledované po 72 a 96 hod trvania
enzymatickej hydrolýzy pri 15% zanáške enzýmu na celkový vstupný obsah celulózy.
Maximálny výťažok bol 38.2 g/L monosacharidov frakcie < 0.7 mm po 20-tom cykle a 96 h
enzymatickej hydrolýzy. Podiel konverzie pri najvyššom výťažku bol 43.7%.
Kľúčové slová: cyklické zmrazovanie, predspracovanie, varenie, impregnácia vodou,
paulovnia, enzymatická hydrolýza, monosacharidy, glukóza, xylóza.
Úvod
Jedná z metód sprístupnenia celulózy enzýmom je kryolýza. Malé kryštály ľadu na mikro
a nano úrovni sa tvoria v lúmenoch vodou dokonale naimpregnovanej biomasy a zväčšovaním
objemu pri zmene skupenstva a ostrými hranami rastúcich kryštálikov zároveň spôsobujú
deštrukciu v substráte (Boháček et al. 2020). Účinku zmrazovania biomasy sa venovali viacerí
autori (Chang et al. 2011, Deng et al. 2018, Wang et al. 2013, Rooni et al. 2017, Echeverriaet
al. 2018, Yuan et al. 2019, Li et al. 2019a, Yang et al. 2009, Smichi et al. 2016). Pre
kompaktnejšiu drevnú hmotu (dendromasu) sa kombinuje zmrazovanie s anorganickými
rozpúšťadlami (Jeong et al. 2016, Li et al. 2019b, Su and Fang 2017). Z pohľadu použitých
teplôt je možné rozdeliť výskum kryolýzy na: mrazenie pri bežných teplotách pri -20°C
(max. -30 až -40°C), čo je možné docieliť konvenčnými výmenníkmi tepla, hlboké mrazenie
(deepfreezing) pri -80°C, čo je možné dosiahnuť napr. suchým ľadom a kryolycké mrazenie
pri -196°C získaných pomocou chladiacej zmesi alebo kryogénnej kvapaliny. Ekvivalentný
priemer ľadových kryštálov potom prestavuje hodnoty okolo 12,6 µm; 3,6 µm a 1,2 µm
(Nesvadba 2008). Ľadové kryštály vznikajú z jadier kritickej veľkosti (nukleačné centrá),
ktoré následne rastú. Pre predúpravu zmrazovaním má veľký význam extracelulárny ľad,
ktorý vzniká v medzibunkových priestoroch. Preto je dostatočné preimpregnovanie drevného
substrátu voľnou vodou (voda nachádzajúca sa v lúmenoch dreva) veľmi dôležité. Zmrazená
viazaná voda v dreve neexistuje až do teploty -80°C (Thygesen a kol. 2010). Z pohľadu
deštrukcie ľadom je obsah vody v dreve je významný iba v beľovej časti v určitom období
roka a pohybuje sa nad hranicou 150%. Drevo po vyťažení vlhkosť stráca, pričom ako prvá sa
tratí voľná voda. Problém pre opakovanú sorpciu už zoschnutého dreva je v uzatváraní
vodivých ciest v jeho štruktúre.
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Cyklické zmrazovanie a rozmrazovanie predstavuje možnosť ako zefektívniť účinok
mrazenia pri nízkych teplotách bez použitia chemikálii. Obsah voľnej vody v substráte je však
potrebné zvýšiť. V tomto prípade sme zvolili proces varenia pri atmosférickom tlaku.
Materiál a metódy
Laboratórne vzorky
Na experimentálne vyšetrovanie bola použitá drevina paulovnia. Paulovnia bola
obstaraná vo forme mladých výmladkov do priemeru 4,5 cm z regiónu Bratislava a okolie.
Odkôrnené vzorky boli štiepkované na laboratórnom diskovom štiepkovači 2,8 kW s jedným
nožom. Vzniknutá frakcia bola sitovaná a delená na hrubšiu a jemnejšiu frakciu a predsúšaná
pri laboratórnej teplote. Následne sa uvedená frakcia mlela na nožovom mlyne (Brabender®,
GmbH& Co. KG, Nemecko) so sitom 0.7 mm. Na experimenty boli použité frakcie > 5 mm
a < 0.7 mm. Vzorky boli uskladnené v uzavretom polypropylénovom sáčiku.
Na sušinových váhach Denver IR 35 bola stanovená sušina vzorky 94,2%.
Na kvantifikáciu jednotlivých zložiek dreva (Tab. 1) boli použité bežné analytické metódy.
Obsah popola sa stanovil podľa normy ISO 1762, obsah extraktívnych látky v dichlórmetáne
podľa normy Tappi T 204 cm-94 a v horúcej vode podľa normy Tappi T 207 cm-08. Obsah
Klasonovho lignínu sa stanovil podľa normy Tappi T 222 om-98 a lignínu rozpustného
v kyseline podľa normy Tappi UM 250. Obsah glukánu, xylánu, manánu, galaktánu
a arabinánu sa vypočítal na základe koncentrácií glukózy, xylózy, manózy, galaktózy
a arabinózy v hydrolyzáte po stanovení lignínu.
Stanovenie monosacharidov HPLC metódou
Pred stanovením monosacharidov bol hydrolyzát po stanovení lignínu spracovaný so 4%
H2SO4 pri 121°C po dobu 2 h, aby prebehla hydrolýza oligosacharidov. Následne bol
hydrolyzát zneutralizovaný s BaCO3. Na stanovenie monosacharidov sa použil
chromatografický systém HPLC od spoločnosti CHROMSERVIS SK s.r.o. s kolónou Rezex
ROA H+. Mobilná fáza pozostávala z 0,0025 M roztoku kyseliny sírovej v deionizovanej
vode. Vzorky zneutralizovaných hydrolyzátov sa prefiltrovali pretlačením pomocou injekčnej
striekačky cez jednorazový teflónový filter (MS PTFE, veľkosť pórov 0,22 µm).
Po prefiltrovaní sa z každej vzorky odobral objem 0,5 ml, ktorý sa zriedil deionizovanou
vodou 20-krát na konečný objem 10 ml. Takto upravená vzorka sa dávkovala do kolóny.
Analýzy sa uskutočňovali pri teplote 30°C a prietoku 0,5 ml/min. Každá analýza bola
vykonaná minimálne dvakrát.
Tab. 1: Chemické zloženie výmladkového dreva paulovnie
Monosacharidy
Lignín
paulovnia- mladé drevo

Extraktívne
látky

Popol

6,2

0,5

(%)
62,9

27,2

Impregnácia vodou a varenie
Na porovnanie experimentálnych výsledkov sa pripravili vzorky: a) prevarené,
b) neprevarené. Na impregnáciu vzoriek sa použil pomer 12.5 g vzorky a 100 mL teplej
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destilovanej vody. Zmes sa vložila do trepačky ES-20/60 (BioSanLtd., Lotyšsko) na 24 h pri
teplote 60°C. Následne sa určené vzorky prevarili pod refluxom počas 30 min.
Cyklické zmrazovanie
Vzorky impregnované vodou boli premiestnené do sáčikov a umiestnené do mraziaceho
boxu s teplotou -20°C. Po dokonalom zmrazení boli vzorky rozmrazované v mikrovlnnej rúre.
Procedúru zmrazovania a rozmrazovania sme opakovali 5, 10, 15 a 20 krát. Vzorka
s označením „0― nebola podrobená zmrazovaniu. Vzorky pred enzymatickou hydrolýzou boli
zomleté na Jokro mlyne, frakcia > 5 mm sa mlela počas 45 min a frakcia < 0.7 mm počas
30 min.
Na enzymatickú hydrolýzu sa použil CellicCTec od spoločnosti Novozymes A/S
(Bagsværd, Denmark) priamo určený na degradáciu lignocelulózových materiálov na
fermentovateľné monosacharidy. Aktivita enzýmu bola laboratórne stanovená na
1.700 BHU/g. Zanáška enzýmu predstavovala 15%. Vzorky boli uložené v plastových
uzavretých bankách a vložené do inkubátora s vyhrievaním na 50°C a otáčkami 150 min-1.
Odoberanie vzoriek sa uskutočnilo po 72 a 96 hod.
Koncentrácia monosacharidov bola stanovená pomocou procedúry National Renewable
Energy Laboratory (Sluiter et al. 2008). Monosacharidy (glukóza, xylóza) boli stanovené
použitím metódy HPLC s kolónou Rezex ROA (organicacid) H+column. Mobilná fáza
predstavovala 0.0025 M, prietok kyseliny sírovej 0.5 ml/min pri teplote do 30°C.
Chromatografické dáta boli spracované softvérom Clarityversion 5.3.0.180 (DataApexLtd.,
Česká republika).
Výsledky a diskusia
Paulovnia pochádza z Číny a je rozšírená po celom svete. Jej drevo je ľahké a pevné
a preto sa používa v nábytkárskom, leteckom priemysle, na výrobu preglejok, hračiek
a hudobných nástrojov a tiež aj ako rýchlorastúca drevina na energetické využitie s krátkym
optimálnym rubným vekom. Taktiež je vhodná aj na obnovenie lesov na pôdach chudobných
na živiny a je odolná voči suchu (Ipekci, &Gozukirmizi, 2003; Yan, Joshee, &Liu, 2016).
V tejto práci sa sledovala závislosť výťažku od veľkosti častíc dreva (pod 0.7 mm a nad
5 mm) a tiež závislosť od predspracovania varením materiálu počas 30 min. Výsledky sú
uvedené v tab. 1 a tiež sú znázornené na obr. 1-3.
Výsledky ukazujú, že výraznejší vplyv na výťažok má veľkosť častíc než spracovanie
varom, dokonca v prípade glukózy vo frakcii <0.7 mm po prevarení a 72 h hydrolýzy bol
výťažok nižší oproti neprevarenej vzorke po 20 cykloch zmrazovania-rozmrazovania.
Podobne aj rozdiely vo výťažkoch medzi hydrolýzou počas 72 až 96 h sú takmer
zanedbateľné (dokonca po 96 h boli aj nižšie výťažky oproti 72 h hydrolýzy). Maximálny
výťažok monosacharidov sa dosiahol pri frakcii <0.7 mm po prevarení, 20 cykloch
zmrazovania-rozmrazovania a 96 h hydrolýzy (38.2 g/L), čo je oproti výťažku pri frakcii
<0.7 mm neprevarenej vzorky po 0 cykloch a 72 h hydrolýzy o 37% vyšší a oproti
neprevarenej frakcii >5 mm 0 cykloch a 72 h hydrolýzy o 57% vyšší. Podiel konverzie pri
maximálnom výťažku bol 43.7% požitím rovnice (1) Stankovska a kol. (2018):
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,(1)
kde: v čitateli sa dosadzuje koncentrácia monosacharidov (
pri výťažku,
objem hydrolyzačného (V) výluhu, 0.9 je faktor konverzie a v menovateli podiel
monosacharidov v materiáli (
a dávka materiálu (m).
Jeong a kol. (2016) po kryolýze a dvojstupňovej hydrolýze biomasy mongolského duba
dosiahli podiel konverzie až vyše 90%. V práci Boháček a kol. (2020) sa autori venovali
rozmrazovaniu a zmrazovaniu bele topoľového dreva (Populusalba ), kde sledovali rozdiely
medzi predspracovaním naimpregnovaného dreva vodou a dreva bez impregnácie. Výsledky
v tomto experimente ukázali malé rozdiely vo výťažkoch monosacharidov (35.5 g/L pre
„suché― a 37.2 g/L pre naimpregnované drevo). V tejto práci sa taktiež sledovalo aj cyklické
zmrazovanie-rozmrazovanie topoľového dreva a podiel konverzie po 20. cykle zmrazovaniarozmrazovania a 48 h enzymatickej hydrolýzy bol podobný ako v tejto práci,42.6%.
V práci Pažitný et al. (2020) sa autori venujú rozdielom v beľovej a jadrovej časti dreviny
Populusalba s porovnaním jednoročného výmladku toho istého druhu. Ako metódu
predspracovania použili parnú explóziu, rozdiely sa preukázali pri výťažku monosacharidov,
v prípade jadrovej časti (90 g/L), beľovej časti (85 g/L) a výmladku (77 g/L).
Tab. 1: Výťažky monosacharidov pre vzorky mladého dreva paulovnie frakcií <0.7 a >5 mm
po 72 hod enzymatickej hydrolýzy
Neprevarené 72 hod
Zmrazovanie - rozmrazovanie
(počet cyklov)
0
5
10
15
20

Glukóza (g/L)
> 5 mm
17.4
18.2
19.1
19.4
19.4

< 0.7 mm
20.2
22.9
23.1
24.2
27.1

Glukóza (g/L)
0
5
10
15
20

> 5 mm
17.7
18.0
18.0
19.2
20.6

< 0.7 mm
22.7
24.2
25.3
25.5
25.8

Xylóza (g/L)
> 5 mm < 0.7 mm
7.0
7.7
7.3
7.7
7.5
8.5
7.7
9.5
7.7
9.5
Prevarené 72 hod
Xylóza (g/L)
> 5 mm
6.7
6.9
7.2
7.3
7.7

< 0.7 mm
8.9
8.9
9.0
9.3
9.6

Spolu (g/L)
> 5 mm
24.4
25.5
26.5
27.1
27.1

< 0.7 mm
27.9
30.7
31.5
33.7
36.6

Spolu (g/L)
> 5 mm
24.4
24.9
25.2
26.5
28.3

< 0.7 mm
31.6
33.1
34.4
34.8
35.4

Tab. 2: Výťažky monosacharidov pre vzorky mladého dreva paulovnie frakcií <0.7 a >5 mm
po 96 hod enzymatickej hydrolýzy
Zmrazovanie - rozmrazovanie
(počet cyklov)
0
5
10
15
20

Neprevarené 96 hod
Glukóza (g/L)
> 5 mm < 0.7 mm
17.4
22.8
18.5
23.2
18.9
23.3
19.1
25.5
19.1
26.8

Xylóza (g/L)
> 5 mm < 0.7 mm
7.2
8.0
7.6
8.5
7.7
8.6
7.7
9.3
7.7
9.4

Spolu (g/L)
> 5 mm < 0.7 mm
24.6
31.2
26.1
31.3
26.7
31.8
26.8
34.8
26.8
36.2
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Glukóza (g/L)
> 5 mm < 0.7 mm
17.7
24.9
18.0
27.0
19.1
27.0
19.2
27.1
20.9
28.2

0
5
10
15
20

Prevarené 96 hod
Xylóza (g/L)
> 5 mm < 0.7 mm
6.3
9.2
6.9
9.8
7.0
9.9
7.5
10.0
7.9
10.0

Spolu (g/L)
> 5 mm < 0.7 mm
24.0
33.9
24.9
36.9
26.1
36.9
26.7
37.0
28.8
38.2

a)

Glukóza 72 h
Koncentrácia [g/L]

29,0
27,0
25,0
23,0

orig > 5mm

21,0

orig <0.7 mm

19,0

var >5mm

17,0

var <0.7mm

15,0
0

5

10

15

20

Počet cyklov
b)

Glukóza 96 h
Koncentrácia [g/L]

29,0
27,0
25,0
23,0

orig >5 mm

21,0

orig <0.7 mm

19,0

var >5 mm

17,0

var <0.7 mm

15,0
0

5

10

15

20

Počet cyklov
Obr. 1: Obsah glukózy v mladom dreve paulovnie frakcií >5 mm a <0.7 mm neprevarenej
(orig) prevarenej vzorky (var) po 72hod (a) a 96 hod (b) enzymatickej hydrolýze v závislosti
od počtu cyklov predspracovania zmrazovaním a rozmrazovaním
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a)

Koncentrácia [g/L]

Xylóza 72 h
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0

orig >5 mm
orig <0.7 mm
var >5 mm
var <0.7 mm
0

5

10

15

20

Počet cyklov
b)

Koncentrácia [g/L]

Xylóza 96 h
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0

orig >5 mm
orig <0.7 mm
var >5 mm
var <0.7 mm
0

5

10

15

20

Počet cyklov
Obr. 2: Obsah xylózy v mladom dreve paulovnie frakcií >5 mm a <0.7 mm neprevarenej
(orig) a prevarenej vzorky (var) po 72 (a) a 96 (b) hod enzymatickej hydrolýze v závislosti od
počtu cyklov predspracovania zmrazovaním a rozmrazovaním

27

a)

Koncentrácia [g/L]

Monosacharidy 72 h
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0

orig >5 mm
orig <0.7 mm
var >5 mm
var <0.7 mm
0

5

10

15

20

Počet cyklov
b)

Koncentrácia [g/L]

Monosacharidy 96 h
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0

orig >5 mm
orig <0.7 mm
var >5 mm
var <0.7 mm
0

5

10

15

20

Počet cyklov
Obr. 3: Celkový obsah monosacharidov v mladom dreve paulovnie frakcií >5 mm a <0.7 mm
neprevarenej (orig) a prevarenej vzorky (var) po 72 (a) a 96 (b) hod enzymatickej hydrolýze
v závislosti od počtu cyklov predspracovania zmrazovaním a rozmrazovaním
Záver
Drevný materiál použitý v tejto práci bol získaný z mladej dreviny Paulowniaelongata
s dvomi veľkostnými frakciami, <0.7 a >5 mm. Materiál sa predspracovával varením počas
30 min a následným cyklickým zmrazovaním-rozmrazovaním pri -20°C. Výsledky ukázali, že
veľkosť častíc má zásadný vplyv na výťažok a varenie má slabý vplyv. S počtom cyklov sa
zvyšoval výťažok a najvyšší sa dosiahol pri 20. cykle. Podiel konverzie hydrolýzy bol 43.7%.
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Abstrakt
Odpadová dendromasa je jednou z najmenej využívaných typov biomasy a spolu
s odpadom pochádzajúcim zo zberu a spracovania poľnohospodárskych plodín patrí k tým
odpadom, ktoré majú vysoký potenciál využitia pre výrobu druhogeneračného liehu. Je stále
platný stav spred dvoch rokov, kedy rýchlejšiemu napredovaniu výroby bioetanolu druhej
generácie dlhodobo bráni vysoká výrobná cena oproti výrobe syntetického etanolu, no na
druhej strane vzhľadom na v súčasnosti platnú a aktualizovanú európsku environmentálnu
politiku a zelenú legislatívu sú prídavky biopalív do pohonných hmôt stále povinné, pričom
diskutovanou otázkou je skôr hmotnostná koncentrácia prídavku biopalív. Zákonom je táto
koncentrácia určená v rámci referenčných hodnôt na každý rok. Napríklad na rok 2021 to bolo
8,0 % a na roky 2022 až 2030 8,2 %. Biopalivá v takzvanej referenčnej hodnote v celkovom
obsahu paliva sú povinnými od roku 2017, pričom konkrétna referenčná hodnota sa vypočíta
z energetického obsahu celkového množstva palív uvedených na trh. Článok poskytuje
úvodné úvahy a pilotné výsledky nášho pracoviska týkajúce sa aplikačného potenciálu
vybraných druhov dendromasy z pohľadu ich predspracovania parnou explóziou a extrúziou
pre potenciálnu výrobu kvapalných biopalív II. generácie. V laboratórnych podmienkach boli
zohľadňované aj obmedzenia našich zariadení, prípadne sa uvažuje o ich využití
v poloprevádzke po aplikácii nami navrhnutých konštrukčných zlepšení predmetných
zariadení.
Kľúčové slová: dendromasa, 2G biopalivá, parná explózia, parná extrúzia, predspracovanie.
Úvod
Biomasa, a konkrétne dendromasa, patrí medzi palivá v kategórii zdrojov obnoviteľnej
energie a v dnešnej dobe často nahrádza fosílne palivá používané v teplárňach produkujúcich
teplo a teplú vodu pre domácnosti (Plešingerová a kol., 2020). V ostatných rokoch sa však
pozornosť sústredila nielen na výrobu biopeliet alebo iných palivových produktov
z dendromasy, ale aj na výskum dezintegrácie dendromasy prostredníctvom jej
predspracovania a hydrolýzy, a to najmä enzymatickej hydrolýzy (Wang a kol., 2013; Pažitný
a kol., 2020a; Pažitný a kol., 2020b; Pažitný a kol., 2020c). Hydrolyzáty na báze dendromasy
možno následne využiť v procese fermentácie na etanol. Zloženie hydrolyzátov závisí od
štruktúry použitého lignocelulózového materiálu, a zároveň výsledné zloženie
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hydrolyzátovmôže mať vplyv na spätnú formuláciu vstupnej surovinovej zmesi, ktorá je
vhodná na výrobu druhogeneračného biopaliva. Vo svojej podstate ide o optimalizáciu
zloženia vstupnýchlignocelulózových surovín. Okrem toho, informácie získané napríklad
z priebehu enzymatickej hydrolýzy môžu byť potenciálne využité v enzymológii
a v drevospracujúcom priemysle (Pažitný, 2019). V rámci Slovenska sú celoročnými
disponibilnými zdrojmi pre výrobu druhogeneračných kvapalných biopalív palivové drevo
VI. kvalitatívnej triedy v množstve 400 tisíc m3, energetická štiepka v množstve takmer
190 tisíc m3, zberové drevo do 500 tisíc ton a drevné odpady z výroby nad 380 tisíc ton.
Z hľadiska zastúpenia jednotlivých drevín má význam študovať konverziu na drevinách ako
sú buk lesný (33,6 %), smrek obyčajný (22,7 %) a dub letný a dub zimný (spolu 10,5 %),
a taktiež na menej zastúpených listnáčoch (pod 4 %) – na javoroch, jaseňoch, hraboch
a agátoch (Pažitný a kol., 2020b). Chemické zloženie dreva je prevažne na báze lignínu
a hemicelulóz, ktoré sú tesne zosieťované a tvoria komplexnú štruktúru. Týmto spôsobom je
drevným surovinám vlastná veľmi pevná a odolná štruktúra, pričom rigidnú a vysoko
rezistentnú štruktúru dodáva najmä prepletenie lignínu a hemicelulóz s celulózou (Yang
a kol., 2019), ako je to ukázané na Obr. 1, ktorý znázorňuje tokový diagram pre
organosolvolytický typ predspracovania ihličnatej dreviny so zahrnutím ďalších
spracovateľských stupňov až po produkciu materiálov s vyššou pridanou hodnotou
(chemikálie, palivá a iné materiály s pridanou hodnotou). Komplex uvedených prírodných
látok pritom tvorí tuhú a odolnú matricu, ktorá zabraňuje uvoľňovaniu cukru z celulózy
(Demartini a kol., 2013; Yang a kol., 2020).

Obr. 1: Tokový diagram produkcie cukru a ultrajemného rozpustného lignínu z borovice
(Yang a kol. 2020)
Jedným z možných prístupov k riešeniu uvedenej problematiky je aj predspracovanie
termo-hydro-mechanickými postupmi. Zatiaľ sa ako najlepšie riešenie ukazuje
predspracovanie parnou explóziou a parnou extrúziou. Tieto metódy predspracovania sú
vhodnými a sľubnými fyzikálno-chemickými metódami, ktoré modifikujú lignocelulózové
materiály odolnej povahy (Stankovská a kol. 2018; Pažitný a kol., 2021), pričom prvotne boli
vyvinuté na iné účely (napríklad na extrúziu plastov a potravinárskych výrobkov).
Na trhu zatiaľ nie sú komerčne dostupné extrudéry, ktoré sú tiež kontinuálne pracujúcimi
reaktormi vhodnými na termo-hydro-mechanické predspracovanie pre účely výroby
druhogeneračných
biopalív,
a ktoré
sú
vhodné
na
predspracovanie
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lignocelulózovejdendromasy, ktorej častice sú väčšie než 1 cm. V skupine metód termohydro-mechanického predspracovania sa pritom významne presadzujú explozívne procesy, pri
ktorých sa používa voda, ale aj amoniak a oxid siričitý (Letko a kol., 2014), prípadne sa
pracuje na vývoji nových účinnejších procesov ako je napríklad alkalická extrúzia, avšak
zatiaľ bola realizovaná najmä na mechanicky menej odolných lignocelulózových materiáloch
ako pšeničná slama a podobne (ThianHong, 2013). Alkalické metódy predspracovania sa síce
zaraďujú k metódam chemického predspracovania, avšak ich kombinácia s metódami termohydro-mechanického predspracovania spôsobuje ešte intenzívnejšie rozrušenie štruktúry
dendromasy, pričom nastáva frakcionácia prostredníctvom chemických činidiel a strihových
síl. Parná explózia je pritom typom chemo-termo-mechanického predspracovania, ktoré
spôsobuje rozklad lignocelulózových materiálov chemickou modifikáciou vznikajúcimi in
situ kyselinami, ktoré spôsobujú hlavne depolymerizáciuhemicelulóz a mechanické
rozvoľnenie nastáva v dôsledku vysokých strihových síl, ktoré pôsobia na lignocelulózový
materiál počas uvoľňovania energie bezprostredne po parnej explózii. Porušenie štruktúry
lignocelulózových vlákien a zníženie objemovej hmotnosti biomasy sú v tomto procese
spôsobené náhlym poklesom tlaku, ktorý nastáva na konci nastaveného retenčného času.
V porovnaní s parnou explóziou a jej modifikáciami, parná extrúzia poskytuje nepretržite
bežiace predspracovávanie s vysokým šmykovým a teplotným namáhaním, ktoré spôsobuje
rotačný pohyb závitovky vloženej vo valci, počas krátkej doby. V oblasti predspracovania
dendromasy metódou parnej extrúzie je veľmi málo publikovaných prác pravdepodobne
z dôvodu nutnosti obstarania kvalitnejších a mechanicky odolnejších extrudérov, ale možno tu
zohráva svoju rolu aj fakt, že dendromasa sa ešte v priemyselnom meradle na výrobu
kvapalných biopalív nevyužíva, no využíva sa na iné účely, napríklad ako spomínané tuhé
palivo (biopelety). Pravdepodobne najvýznamnejší vplyv na priebeh extrúzie má teplota, resp.
teplotný režim, v akom extrúzia prebieha. Pre štruktúrne jednoduchšie látky organického
pôvodu, konkrétne na báze lignocelulózových materiálov s relatívne nízkou molekulovou
hmotnosťou sa odporúčajú nižšie teploty extrúzie do 140 °C (Li a kol., 2021). Teplota
extrúzie je dôležitým parametrom pri optimalizácii extrúzie z pohľadu žiadanej zmeny textúry
mnohých chemických látok, avšak v mnohých prípadoch aj pre zlepšenie ich mechanických
vlastností. Prvé práce naznačujú, že teplota extrúzie ovplyvňuje mikroštruktúru a mechanické
správanie látok. Pri zložitejších, chemicky odolnejších látkach, resp. pri anorganických
zlúčeninách a substrátoch teplota extrúzie môže pritom narásť v rozsahu od 150 °C do 300 °C
(Ji a kol., 2021). Po predspracovaní lignocelulózového materiálu extrúziou pri vysokej teplote
je extrudát ako celok hydrolyzovaný a etanol je následne vyrobený mikrobiálnou konverziou
materiálov z biomasy zo získaných hydrolyzátov prostredníctvom fermentácie, pričom má
parametre pre využitie na konvenčné palivá podobné ako má benzín (Pažitný a kol., 2020b).
Cieľom práce bolo uviesť pilotné experimenty parnej explózie a extrúzie so zahrnutímich
strojovej prípravy s ohľadom na teplotný režim, a tiež prípravy vybraných lignocelulózových
substrátov s dôrazom na rôzny typ impregnácie.
Materiál a metódy
Materiál
Bukové častice (Fagus sylvatica L.) s nerovnomernou distribúciou veľkostí boli
obstarané a dodané od spoločnosti Ing. Jozef Fraňo Drevovýroba (Pezinok, Slovenská
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republika). Bukové častice sa nedomieľali na mlynoch, ale boli priamo impregnované
deionizovanou vodou. V prípade postupu prípravy impregnovaných častíc na parnú explóziu
bol čas impregnácie do 15 minút pri laboratórnej teplote, a v prípade postupu prípravy
impregnovaných častíc na parnú extrúziu bol tento čas minimálne v rozsahu 12 – 24 hodín
(prípadne cez noc) takisto pri laboratórnej teplote. Na enzymatickú hydrolýzu bol použitý
Cellic CTec3, ktorý bol pripravený ako stabilizovaný enzýmový komplex na okamžité
použitie a bol dodaný spoločnosťou Novozymes A/S (Bagsværd, Dánsko). Po predspracovaní
bol tento enzým využitý na degradáciu lignocelulózovej suroviny na fermentovateľné
monosacharidy. Enzýmová aktivita bola v laboratóriu nameraná na 1 700 BHU
(BiomassHydrolysisUnits – z angličtiny „Hydrolýzne jednotky v biomase―)/g produktu.
Metódy
Bukové častice predimpregnované na termo-hydro-mechanické predspracovanie boli
podrobené parnej explózii pri teplote 200 °C na vsádzkovom zariadení reaktora na parnú
explóziu (Amar Equipments Pvt. Ltd., India) a pri rovnakej teplote na kontinuálne
pracujúcom zariadení extrudéra (Hungaromix Agrárfejlesztő-FővállalkozóKft., Maďarsko).
V obidvoch prípadoch predspracovania bol zaznamenaný teplotný režim experimentu a to
pred prechodom lignocelulózového substrátu cez vypúšťací ventil v prípade parnej explózie
a dýzou v prípade kontinuálne pracujúceho reaktora na parnú extrúziu. Následne boli
predspracovaním získané bukové substráty podrobené hydrolytickému štiepeniu na
monosacharidy. Proces štiepenia polysacharidov pomocou rôznych enzýmových preparátov je
známy už niekoľko desaťročí, pričom po predspracovaní lignocelulózových materiálov
nasleduje enzymatická hydrolýza podľa známych postupov (Whistler a Smart, 1953), ktoré sa
môžu navzájom dopĺňať. Niektoré rozdielnosti však nastávajú pri interpretácii pôsobenia
rôznych typov celuláz (Reese, 1956), pričom tento fakt možno opísať pomocou schémy (1):
prírodná celulóza → lineárna celulóza → celobióza → glukóza

(1)

Podľa rovnice (1) vzniká v prvom kroku lineárna celulóza pridávaním činidla s obsahom
celulázy jedného typu (endoglukanázy) a v druhom kroku sa celobióza dosiahne pridávaním
činidla s obsahom celulázy druhého typu (exoglukanázy). Vo finálnom kroku sa podľa
uvedenej rovnice pôsobením β-glukozidázy štiepia získané jednotky celulózy na samotnú
glukózu, a tiež sa odštepujú glukózové monoméry zo vzniknutých celulózových
oligosacharidov. Výsledkom procesu sú bežné pentózové a hexózové cukry. Hexózových
cukrov, resp. monosacharidov je pochopiteľne viac, a to z dôvodu väčšieho pomerného
zastúpenia polysacharidov tvorených hexózovými jednotkami.
Enzymatická hydrolýza pôvodných a predspracovaných bukových častíc prebiehala
v prítomnosti enzýmového preparátu Cellic Ctec3 v priemernej dávke 0,86 % hmotn./hmotn.
(g Cellic Ctec3/100 g suspenzie) v inkubátore s trepačkou ES-20/60 (BioSanLtd., Lotyšská
republika) pri nasledujúcich podmienkach: 50 °C, pH = 5,0. Čas hydrolýzy bol 72 hodín
a koncentrácie suspenzie predspracovaných bukových častíc bola 12,5% hmotn./hmotn.,
pričom hodnota pH bola počas procesu hydrolýzy priebežne upravovaná pomocou 0,1 N
vodného roztoku kyseliny sírovej alebo 0,1 N vodného roztoku hydroxidu sodného. Vzorky
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hydrolyzovaných bukových častíc po predspracovaní parnou explóziou a parnou extrúziou
boli odoberané po 24, 48 a 72 hodinách.
Koncentrácia monosacharidov, a prípadných inhibítorov bola stanovená pomocou
postupu Národného laboratória pre obnoviteľnú energiu (Sluiter a kol., 2008). Monosacharidy
(glukóza, xylóza a arabinóza) a inhibítory (kyselina mravčia a kyselina octová) boli stanovené
v hydrolyzátoch metódou HPLC na kolóne Rezex ROA (REZEX organicacid, z angličtiny
„REZEX organická kyselina―) H+. Mobilnou fázou bol 0,005 N vodný roztok kyseliny sírovej
s prietokom na úrovni 0,5 ml.min-1 a teplotou 30 °C. Chromatografické spracovanie údajov
bolo uskutočnené softvérom Clarity verzie 5.3.0.180 (DataApex, spol. s r.o., Česká
republika).
Výsledky a diskusia
Teplotný režim vsádzkového reaktora na parnú explóziu
Ako vidno z Obr. 2, teplotný režim ohrevného telesa reaktora na parnú explóziu sa menil
v priebehu experimentu s rôznou intenzitou. Najprudší teplotný nárast bol do teploty 158 °C
v čase 24 minút, potom rástla teplota už pomalšie, pričom zahrievanie ohrevného telesa
reaktora naplneného vzorkou bukových častíc nastávalo v oblasti zahrievania reaktora
v teplotnom rozsahu od 24 °C do 200 °C, teda počas 49 minút. Ustálenie teploty nastalo pri
teplote 200 °C, ktorá bola nastavená pre ukončenie experimentu, resp. pre parnú explóziu,
avšak pri tejto teplote vzorka pred parnou explóziou ešte ostávala v reaktore pri príslušnom
tlaku 10 minút, pričom táto doba sa nazýva retenčný čas. Po čase 10 minút, resp. 59 minút od
zahrievania bol na reaktore elektronicky otvorený ventil a vzorka bukových častíc
impregnovaných vodou bola podrobená parnej explózii pri teplote 200 °C.
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Obr. 2: Časový priebeh teplôt ohrevného telesa reaktora na parnú explóziu
Teplotný režim kontinuálneho reaktora na parnú extrúziu
Z Obr. 3 vidno, že teplotný režim ohrevného telesa kontinuálne pracujúceho reaktora na
parnú extrúziu sa od teplotného režimu vsádzkového reaktora na parnú explóziu výrazne líši,
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pričom oblasť zahrievania reaktora je ukončená už v čase 45 minút, čo je o 4 minúty skôr
v porovnaní s oblasťou zahrievania reaktora na parnú explóziu. Vplyv na skrátenie ohrevného
času môže mať rôzny príkon, resp. výkon a typ ohrevného telesa, avšak najmä neprítomnosť
vzorky počas fázy zahrievania reaktora, teda v oblasti zahrievania reaktora (Obr. 3). Najprudší
teplotný nárast bol do teploty 153 °C v čase 23 minút, potom rástla teplota už pomalšie,
pričom zahrievanie ohrevného telesa reaktora na parnú extrúziu nastávalo v oblasti
zahrievania reaktora v teplotnom rozsahu od 24 °C do 200 °C, teda počas 45 minút. Ustálenie
teploty nastalo pri teplote 200 °C, ktorá bola nastavená pre začiatok pridávania vodou
impregnovaných bukových častíc, resp. pre kontinuálnu parnú explóziu. Pri uvedenej teplote
vzorka prechádzala vnútorným telesom reaktora 10 minút, pričom táto doba sa podobne ako
v prípade diskontinuálnej parnej explózie nazýva retenčný čas. Po čase 10 minút, resp.
55 minút od zahrievania bola vzorka vypúšťaná cez dýzu s vnútorným rozmerom otvoru
6 mm. Experiment bol ukončený v čase vytvorenia blokujúceho útvaru, nakoľko vzorka
bukových častíc nebola cez dýzu prepúšťaná a bolo nutné experiment ukončiť aj z dôvodu
možného poškodenia reaktora na parnú extrúziu, prípadne z dôvodu ďalšieho spekania
vzorky.
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Obr. 3: Časový priebeh teplôt ohrevného telesa kontinuálne pracujúceho reaktora na parnú
extrúziu
Enzymatická hydrolýza vzoriek bukových častíc
Vzorky bukových častíc získané postupmi predspracovania popísanými v kapitolách 3.1
a 3.2 boli v ďalších krokoch podrobené enzymatickej hydrolýze. Koncentrácia
monosacharidov v hydrolyzátoch bola stanovená v súlade s postupom Národného laboratória
pre obnoviteľnú energiu (Sluiter a kol., 2008). Polyméry ako celulóza a hemicelulózy sa
účinkom enzymatického preparátu pri podmienkach uvedených v kapitole 2.2 hydrolyzovali
na rozpustné monomérne formy. Koncentrácia hydrolyticky získaných monomérov bola
stanovovaná pomocou metódy vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC –
z anglickej skratky „High Performance Liquid Chromatography―). Výsledky získané počas
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enzymatickej hydrolýzy ukázali, že koncentrácie monosacharidov boli silne ovplyvnené
časom enzymatickej hydrolýzy, pričom oligoméry analyzované neboli, a to z dôvodu ich
zanedbateľnej koncentrácie. Koncentrácia monomérov, resp. monosacharidov sa vo
všeobecnosti zvyšovala s rastúcim časom enzymatickej hydrolýzy. Bolo tiež zistené, že
predspracovanie bukových častíc impregnovaných vodou pri teplote 200 °C spôsobilo prudký
nárast koncentrácií monosacharidov v hydrolyzátoch v porovnaní s nepredspracovanými
bukovými časticami, a to v prípade parnej explózie ako aj kontinuálnej parnej extrúzie, čo je
v súlade s predchádzajúcimi výsledkami nášho výskumu v oblasti predspracovania
lignocelulózových materiálov danými metódami (Pažitný, 2019; Pažitný a kol., 2019a;
Pažitný a kol., 2019b). Maximálna dosiahnutá koncentrácia celkových monosacharidov na
úrovni 73,15 g.L-1 (doba enzymatickej hydrolýzy 72 hodín) a maximálna dosiahnutá
koncentrácia glukózy na úrovni 63,30 g.L-1 (doba enzymatickej hydrolýzy 72 hodín) boli
zaznamenané v prípade predspracovania parnou explóziou (Obr. 4). Na koncentráciu xylózy
malo vplyv taktiež predspracovanie, pričom počas 72 hodín enzymatickej hydrolýzy bolo
dosiahnuté zvýšenie koncentrácie xylózy z 0 g.L-1 v prípade nepredspracovanej vzorky vodou
impregnovaných bukových častíc na 9,85 g.L-1 v prípade vzorky vodou impregnovaných
bukových častíc následne podrobených predspracovaniu metódou parnej explózie pri teplote
200 °C (Obr. 4). Arabinózový monomér v prípade predspracovania parnou explóziou nebol
identifikovaný.
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Obr. 4: Vplyv parnej explózie (STEX, z anglickej skratky „STeamEXplosion“) pri teplote
200 °C na koncentráciu monosacharidov (glukózy, xylózy a celkových monosacharidov)
obsiahnutých v hydrolyzátoch získaných počas enzymatickej hydrolýzy vodou
impregnovaných bukových častíc podrobených predspracovaniu parnou explóziou
V prípade mäkšieho typu predspracovania z pohľadu vzniku inhibičných produktov, ale
aj žiadaných produktov hydrolýzy – glukózy a xylózy, teda v prípade kontinuálnej parnej
explózie (parnej extrúzie) vodou impregnovaných bukových častíc, maximálna dosiahnutá
koncentrácia celkových monosacharidov na úrovni 55,20 g.L-1 (doba enzymatickej hydrolýzy
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24 hodín) a maximálna dosiahnutá koncentrácia glukózy na úrovni 38,40 g.L-1 (doba
enzymatickej hydrolýzy 72 hodín) boli zaznamenané v prípade predspracovania parnou
extrúziou (Obr. 5). Na koncentráciu xylózy malo vplyv taktiež predspracovanie parnou
extrúziou ako v predchádzajúcom prípade, avšak v prípade parnou extrúziou
predspracovávanej vzorky vodou impregnovaných bukových častíc bol zreteľný pokles
koncentrácie xylózy v priebehu enzymatickej hydrolýzy z úrovne 23,90 g.L-1 na 14,30 g.L-1,
pravdepodobne vplyvom neočakávaného rozkladu xylózy, kde môže zohrávať úlohu
prítomnosť rôznych inhibičných produktov vzniknutých až počas enzymatickej hydrolýzy,
ktoré napomáhajú rozkladu xylózy, ale aj rozkladu iných monosacharidov. Je však zreteľne
vidno, že počas 72 hodín enzymatickej hydrolýzy bolo dosiahnuté zvýšenie koncentrácie
xylózy zo 4,80 g.L-1 v prípade nepredspracovanej vzorky vodou impregnovaných bukových
častíc na 23,90 g.L-1 v prípade vzorky vodou impregnovaných bukových častíc následne
podrobených predspracovaniu metódou parnej extrúzie pri teplote 200 °C (Obr. 5).
Arabinózové monoméry boli v prípade predspracovania parnou extrúziou identifikované iba
v malých koncentráciách na úrovni 0,5 g.L-1 (doba enzymatickej hydrolýzy 72 hodín), preto
ani nie je na Obr. 5 koncentrácia týchto monomérov uvedená.
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Obr. 5: Vplyv kontinuálnej parnej explózie – parnej extrúzie pri teplote 200 °C na
koncentráciu monosacharidov (glukózy, xylózy a celkových monosacharidov) obsiahnutých
v hydrolyzátoch získaných počas enzymatickej hydrolýzy vodou impregnovaných bukových
častíc podrobených predspracovaniu parnou extrúziou
Rozdielne koncentrácie xylózy pri porovnaní dvoch rôznych typov predspracovania –
parnej explózie a parnej extrúzie dosiahnuté po 72 hodinách enzymatickej hydrolýzy
(9,85 g.L-1vs. 14,30 g.L-1) mohli byť spôsobené okrem iného aj rozdielnymi dobami
impregnácie vodou, keďže v prípade parnej explózie boli bukové častice impregnované vodou
po oveľa kratšiu dobu než v prípade prípravy vzoriek bukových častíc impregnáciou vodou na
predspracovanie metódou parnej extrúzie. Kratšia doba impregnácie bukových častíc vodou
teda spôsobuje menej intenzívne prenikanie molekúl vody do vnútornej štruktúry dreva, avšak
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v prípade parnej explózie hrá úlohu nárazová zmena tlaku v rozvoľnení vnútornej štruktúry
s oveľa väčším vplyvom než dĺžka impregnácie vodou, čo potvrdzuje vyšší podiel celkových
monosacharidov ako aj samotnej glukózy v každej odoberanej vzorke spomedzi hydrolyzátov
predspracovaných príslušných vzoriek vodou impregnovaných bukových častíc v prípade
tohto typu predspracovania. V tomto prípade teda zohrávajú dôležitú úlohu aj reologické
vlastnosti príslušných vzoriek. Treba tiež zdôrazniť, že na základe uvedených zistení je
predspracovanie parnou extrúziou šetrnejšie k hemicelulózam v porovnaní s predspracovaním
parnou explóziou, ako ukazujú porovnania obsahu xylózy v hydrolyzátoch, a teda kontinuálne
extrúzne procesy prispievajú k rozkladu hemicelulóz v oveľa menšej miere ako vsádzkové
explozívne procesy. Napokon je z pohľadu chemickej analýzy rozkladných procesov
lignocelulózových materiálov tiež zaujímavé, že v obidvoch prípadoch predspracovania
príslušných vzoriek vodou impregnovaných bukových častíc bola celková koncentrácia
inhibičných produktov stanovená v rozsahu od 4,35 g.L-1 do 4,93 g.L-1, pričom boli ako
inhibičné produkty reakcií detegované kyselina octová v oveľa väčšej koncentračnej miere
v porovnaní s kyselinou mravčou. Je pritom známe, že kyselina octová je klasifikovaná ako
mierny inhibítor pre výrobu druhogeneračných kvapalných biopalív.
Obmedzenia našich zariadení, ktoré boli konštrukčne navrhované pre predspracovanie
pšeničnej slamy a jemných materiálov na báze mäkkého dreva sú z pohľadu aplikačného
potenciálu využiteľné aj v poloprevádzkových podmienkach, pričom v prípade priemyselných
aplikácií sa počíta najmä s kontinuálne pracujúcim reaktorom na parnú extrúziu. V prípade
konštrukčných zlepšení v prípade tohto reaktora, ako je napríklad zmena tvaru a veľkostí
doliniek, resp. závitov na závitovke extrudéra, prípadne optimalizácia pomeru dĺžky
a priemeru závitovky extrudéra, výmena ružice umiestnenej za závitovkou za vhodnejšie
nadimenzovanú ružicu, optimalizácia tvaru a vnútornej veľkosti dýzy umiestnenej za ružicou
extrudéra, prípadne zmena spôsobu dávkovania substrátu na báze dreva, možno reaktor
potenciálne využiť nielen v poloprevádzke, ale aj v priemyselnom meradle. Je však nutné
nadimenzovať reaktor takých rozmerov s príslušnými konštrukčnými zlepšeniami, aby bol
kapacitne vhodný na spracovanie väčších množstiev dendromasy.
Záver
Lignocelulózové materiály na báze dendromasy predstavujú obrovský, a pritom
obnoviteľný potenciál, ktorý prevyšuje efektivitu transformácie, resp. využiteľnosť biomasy
z poľnohospodárskych plodín, vzhľadom na ich relatívnenižšiu voluminóznosť v prípade
spracovania mnohých odpadových drevín v mieste ťažby, prípadne odpadov získaných pri
spracovaní drevných surovín vo výrobných závodoch. Dendromasa sa v súčasnosti využívana
energetické účely (vrátane tekutých biopalív – najmä plynných), avšak prax potvrdzuje, že trh
sa orientuje výlučne na energetické spracovanie spaľovaním. Energetická štiepka značne
ovplyvnila využitie menej hodnotnej dendromasy, pre ktorú dovtedy nebolo viditeľné plošné
zhodnotenie.Publikované literárne zdroje však ukazujú, že na Slovensku sú celoročnými
disponibilnými zdrojmi vhodnými pre výrobu druhogeneračných kvapalných biopalív
napríklad palivové drevo VI. kvalitatívnej triedy v množstve 400 tisíc m3, energetická štiepka
v množstve takmer 190 tisíc m3, zberové drevo do 500 tisíc ton a drevné odpady z výroby nad
380 tisíc ton. Z hľadiska zastúpenia jednotlivých drevín v rámci Slovenska má význam
študovať konverziu na druhogeneračné biopalivá na drevinách ako sú buk lesný (33,6 %),
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smrek obyčajný (22,7 %) a duby letný a zimný (10,5 %), a taktiež na menej zastúpených
listnáčoch (pod 4 %) ako sú javory, jasene, hraby a agáty. V prípade nástupu rýchlorastúcich
plantáží majú v rámci Slovenskej republiky výhodné zloženie a priaznivé klimatické
podmienky najmä vŕba a topoľ.
Výsledky výskumu predspracovania bukových častíc ukazujú, že vhodnými
podmienkami na predspracovanie sú teplota a vopred určená miera impregnácie vzoriek. Pri
daných podmienkach a pre danú teplotu predspracovania 200 °C bol zistený teplotný režim na
dvoch typoch reaktorov – na reaktore na parnú explóziu (STEX) a na kontinuálne pracujúcom
reaktore na parnú extrúziu, pričom teplotný režim identifikovaný na reaktore na parnú
extrúziu s neskorším dávkovaním príslušnej vzorky vodou impregnovaných bukových častíc
bol k substrátu chemicky šetrnejší. Vzorky boli v ďalších krokoch podrobené enzymatickej
hydrolýze pre overenie prístupnosti enzýmového preparátu k celulóze, resp. k hemicelulózam,
ktoré sa uvoľnili v prípade parnej extrúzie vo väčšej miere, resp. v tomto prípade došlo
k menšej miere rozkladu hemicelulóz v porovnaní s parnou explóziou. Naproti tomu najvyššia
koncentrácia celkových monosacharidov na úrovni 73,15 g.L-1 bola dosiahnutá v čase
enzymatickej hydrolýzy 72 hodín v prípade predspracovania parnou explóziou, pričom
v danom čase bola tiež dosiahnutá najvyššia koncentrácia glukózy, a to na úrovni 63,30 g.L-1.
V obidvoch prípadoch predspracovania príslušných vzoriek vodou impregnovaných bukových
častíc bola celková koncentrácia inhibičných produktov stanovená v rozsahu od 4,35 g.L-1 do
4,93 g.L-1, pričom v obidvoch prípadoch predspracovania bola kyselina octová detegovaná pri
oveľa väčších koncentráciách v porovnaní s kyselinou mravčou. Je pritom známe, že kyselina
octová má mierny inhibičný účinok na hydrolýzne procesy (Yang a kol., 2011; Pažitný a kol.,
2020a).
Boli navrhnuté konštrukčné vylepšenia v prípade kontinuálne pracujúceho reaktora na
parnú extrúziu, ako je napríklad zmena tvaru a veľkostí doliniek, resp. závitov na závitovke
extrudéra, optimalizácia pomeru dĺžky a priemeru závitovky extrudéra, výmena ružice
umiestnenej za závitovkou za vhodnejšie nadimenzovanú ružicu a optimalizácia tvaru
a vnútornej veľkosti dýzy (dutiny dýzy) umiestnenej za ružicou extrudéra. Z pohľadu
dávkovania lignocelulózových materiálov je tiež potrebná zmena spôsobu dávkovania
substrátu na báze dreva vrátane vhodného nadimenzovania reaktora, aby bolo možné
predmetný reaktor potenciálne využiť nielen v poloprevádzkových podmienkach, ale aj
v priemyselnom meradle.
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Abstrakt
Predmetom článkuje stručný pohľad na možnosti prípravy filtračného papiera
s povrchovou aplikáciou nanofibrilovanej celulózy. Antiseptické vlastnosti filtra sa môžu
dosiahnuť antimikrobiálnym účinkom iónov kovov naviazaných na koncové skupiny
celulózy. Základná charakteristika filtračného materiálu sa dá uskutočniť pomocou
existujúcich analytických metód, z ktorých sa v článku detailnejšie venujeme stanoveniu
porozity. V závere článku je zhrnutie existujúcich vedeckých spôsobov nanášania
nanocelulózy na filtre.
Kľúčové slová: filtračný papier, vysokoúčinný filtračný papier, pórovitosť, antiseptické
vlastnosti papiera, adsorpčné vlastnosti papiera.
Spôsob fungovania HEPA filtrov
HEPA filtre sú veľké ploché filtre, vyrobené prevažne zo skleneného mikrovlákna, ktoré
je mnohonásobne navrstvené a v celku preložené do harmoniky tak, aby cez nich prešiel len
čistý vzduch bez akýchkoľvek pevných častíc (Obr. 1). V jednej vrstve je filter vzducho
priepustný, jeho filtračné vlastnosti vykoná práve jeho dôsledné navrstvenie. Vlastný filter
zvykne byť vložený do pevného rámu, v ktorom sa dbá na dokonalú tesnosť okrajov. HEPA
filter sa používa predovšetkým vo vysávačoch a je úplne posledným filtrom v poradí. Jeho
úlohou je zachytiť aj tie najjemnejšie častice, ako sú prach, peľ, cigaretový dym, výkaly
roztočov alebo plesní, ktoré nezachytilo vrecko ani predchádzajúce filtre.

Obr.1: HEPA filter
Triedy a účinnosť HEPA filtrov
Filtračné schopnosti HEPA filtra sa udávajú na stupnici 10 - 17. Filtre vo vysávačoch
dosahujú maximálnej triedy 13, vyššie triedy sa používajú vo farmaceutickom priemysle, na
operačných sálach a podobne. Trieda 10 zadrží 85% nečistôt o rozmeroch 0,05 – 0,15µm,
trieda 12 zadrží až 99,5% týchto nečistôt, väčšie častice sa odfiltrujú s väčšou účinnosťou,
trieda 13 zadrží až 99,97 % častíc o veľkosti 0,003 µm - z každých 10 000 častíc s veľkosťou
baktérie alebo vírusu tento filter prepustí len 3 častice. Filtre v triede 10 až 12 označujú ako
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EPA, filtre triedy 13 a 14 potom HEPA. Vyššia trieda filtrácie má označenie ULPA. HEPA
filtre sa vyrábajú ako umývateľné a neumývateľné.
Charakterizácia celulózového materiálu na výrobu HEPA filtrov pomocou analytických
metód
Povrchové a mechanické vlastností filtračného materiálu (substrátu), z ktorého je možné
vyrobiť HEPA filter je možné charakterizovať pomocou viacerých dlhodobo zavedených
analytických metód, pričom z nich tej najdôležitejšej charakteristike „porozite― sa budeme
venovať rozsiahlejšie.
Najbežnejšími metódami podľa ISO noriem sú napr. priepustnosť pre vzduch, index
pretrhnutia, index absorpcie ťahovej energie a ťažnosť pri pretrhnutí, dôležitou vlastnosťou je
aj odolnosť voči ohybu. Drsnosť povrchu sa môže stanoviť metódami ako Parker Print-Surf
(PPS) alebo ako optická variabilita povrchu (OVS) pomocou fotoklinometrickej metódy.
Dôležitou vlastnosťou je aj absorpcia kvapalín, na meranie ktorej sa môže použiť statický
kontaktný uhol zmáčania vodou optickým tenziometrom. Index formácie filtračného papiera
je taktiež jednou z dôležitých charakteristík používaných v priemyselnej kontrole kvality.
Filtračné papiere sa používajú v rôznych oblastiach, od vzduchových po olejové filtre a
skladajú sa z vlákien, ktoré sú viac -menej náhodne rozložené. Okrem špecifickej hmotnosti
papiera je rozloženie hmotnosti veľmi dôležitou charakteristikou papiera. Ovplyvňuje mnoho
vlastností filtračných papierov, ako je prietok, zber častíc, účinnosť, pevnosť za mokra,
pórovitosť a schopnosť zadržiavať prach (Lehman a kol. 2013). Charakterizácia rozloženia
hmotnosti je teda dôležitá pre priemyselnú kontrolu kvality, ako aj pre vývoj nových
filtračných materiálov a výrobných technológií, kde sú vlákna rovnomerne a nezávisle
rozptýlené v hárku papiera.
Meranie distribúcie veľkosti pórov sa môže stanoviť prietokovou metódou za použitia inertnej
kvapaliny.
Stanovenie porozity filtračných materiálov
Pórovitosť papiera je dôležitý štrukturálny parameter (Huang, Duan 2010, Ninnes a kol.
2011, Gigac, Stankovská, Fišerová 2017). Papier pozostáva z dvoj- a troj- rozmernej štruktúry
pórov, v závislosti od vlastnosti vlákien, plošnej hmotnosti, formácie a iných výrobných
procesov, ako napr. lisovanie za mokra alebo kalandrovanie, čo spôsobuje prázdne priestory
medzi vláknami. Metóda delignifikácie a spracovania vlákien vplýva na ich pružnosť,
stlačiteľnosť, vonkajšiu fibriláciu a výrobu finálnych produktov, čo následne vplýva na
kompaktnosť papiera a teda na štruktúru pórov (Gigac, Stankovská, Fišerová 2017). Na
účinnosť filtračných papierov z hľadiska filtrácie vírusov treba brať do úvahy viacero
parametrov ako veľkosť vírusu, distribúcia veľkosti pórov vo filtri, hrúbka, kľukatosť pórov,
počet vrstiev, povrchová energia, povrchová chémia ako aj iónová sila a pH (Metreveli a kol.
2014). Vzhľadom na nepravidelnú štruktúru vlákien a vláknitej siete nie je žiadna
jednoznačná definícia pre hrúbku, hustotu a pórovitosť papiera (Niskanen 1998, Gigac2017).
Hoci všetky vlastnosti sa dajú zmerať, výsledky veľmi závisia od metódy merania
a rozlíšiteľnosti. Pojem porozita papiera vo všeobecnosti zahŕňa objem pórov, teda celý objem
v papieri, ktorý netvorí pevná zložka. Póry v papieri rozoznávame ako uzavreté, slepé
a priechodné (Obr. 2).
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Štruktúra pórov, ktorá má vplyv na priepustnosť, je závislá od vláknitej siete. Priepustnosť
má kvantitatívny význam iba ak môže tekutina prejsť cez štruktúru. Teda, spojitý
medzivláknitý priestor musí prechádzať celou sústavou, t.j. celou hrúbkou papiera.
Na štrukturálnu charakterizáciu papiera sa využívajú makroskopické aj mikroskopické
techniky. Medzi mikroskopické techniky patrí vysokorozlišovacia svetelná a elektrónová
mikroskopia a röntgenová štrukturálna analýza, čo je časovo a aj finančne náročné.
Makroskopické techniky sú založené na vytláčaní kvapaliny, prietoku kvapaliny a adsorpcii
plynu, ktoré sú finančne nenáročné a rýchle. Jednou technikou nie je možné zmerať všetky
vlastnosti. Tá istá vlastnosť pri meraní inou technikou nameria odlišnú hodnotu. Kvapalná
extrúznaporozimetria je jediná technika, ktorá dokáže zmerať objem priechodných pórov.
Ortuťová porozimetria a absorpcia plynu dokážu zmerať objem priechodných a aj slepých
pórov. Kapilárna prietoková porometria sa používa na meranie zúženého priemeru
priechodných pórov a distribúcie toku, ale nie je schopná stanoviť distribúciu objemu pórov
(Gigac a 2017).

Obr. 2: Uzavreté, priechodné a slepé póry v papieri
Kapilárna prietoková porometria
Táto metóda je kvapalná extrúzna technika, ktorá meria rozdiel tlaku plynu a rýchlosti
prúdenia cez mokrú a suchú vzorku. Týmto sa vypočítava priemer pórov, priemer veľkého
a stredného póru, distribúcia pórov, plocha povrchu a priepustnosť plynu a kvapalín. Touto
technikou môže byť zmeraná aj priepustnosť tekutín. Princíp kapilárnej prietokovej
porometrie je znázornený na Obr. 3.

Obr. 3: Princíp kapilárnej prietokovej porometrie (Jena and Gupta 2002)
V tejto technike sa používa zmáčaná kvapalina na zaplnenie pórov na vzorke. Kvapalina,
ktorej voľná povrchová energia na rozhraní s pevnou časťou (σpevná látka/kvapalina) je menšia než
voľná povrchová energia na rozhraní pevnej látky s plynom (σpevná látka/plyn), sa použije na
zmáčania. Zmáčaná kvapalina spontánne zaplní póry, ale odstraňovanie kvapaliny z pórov nie
je spontánne. Na toto odstránenie sa môže použiť nereaktívny plyn. Práca, ktorú vykoná plyn,
sa rovná zvýšeniu voľnej povrchovej energie, ktorá je potrebná na výmenu povrchu s nízkou
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energiou (vzorka-kvapalina) povrchom s vysokou voľnou povrchovou energiou (vzorkaplyn), ako je znázornené na Obr. 4 a opísané rovnicou [1].
∆p dV=(σpevná látka/plyn - σpevná látka/kvapalina)dS(1)
kde: ∆p – rozdiel v tlaku, dV – zvýšenie objemu plynu v póre, dS – zvýšenie plochy rozhrania
pevná látka/plyn, korenšpondujúce so znížením plochy rozhrania pevná látka/kvapalina.

Obr. 4: Odstraňovanie zmáčanej kvapaliny z póru plynom (Denbigh 1968)
Rovnováha medzi povrchovými energiami sa vyjadrí rovnicou [2]:
(σpevná látka/plyn - σpevná látka/kvapalina) = σ cosθ (2)
kde: σ a θ vyjadrujú povrchovú energiu a kontaktný uhol zmáčania zmáčanej kvapaliny.
Na základe rovnice 1 a rovnice 2 sa vyjadrí rovnica [3]:
∆p= σ cosθ (dS/dV) (3)
V prípade kruhovej geometrie pórov v priečnom smere sa používa sa upravená YoungLaplace rovnica, ktorá sa najviac uvádza ako Washburnova rovnica [4]:
∆p=4 σ cos θ/D (4)
V prípade inej geometrie pórov v priečnom reze (štrbina, eliptický a obdĺžnikový tvar), je
potrebné použiť faktory na príslušný tvar 0.71; 0.72 a 0.75, to znamená, že skutočná veľkosť
pórov je menšia, ako bola nameraná. Takto upravené výsledky vychádzajú z faktu, že
v podstate všetky prístroje vyhodnocujú kruhovú pórovú geometriu.
Na VÚPC sa používa na meranie distribúcie veľkosti pórov prístroj ADP (Výskumný
ústav papiera a celulózy, Bratislava) s tlakovým rozsahom 3.5 do 125 kPa. Ako testovacia
kvapalina sa používa silikónový olej Lukosiol M 200 s povrchovou energiou 22.8 mJ.m-2
a viskozitou 200 mPa.s. Priepustnosť pórov v papieri sa vyjadruje na základe merania prúdu
vzduchu pri rôznych tlakových rozdieloch Δp nameraných na suchej vzorke (QS) a vzorke
nasýtenej testovacou kvapalinou (QN).Priemer póru sa definuje podľa rovnice [4] na základe
rozdielov tlaku. Distribúcia veľkosti pórov sa vyhodnocuje z hodnôt prúdenia vzduchu.
Relatívna priepustnosť (X) súvisí s celkovou priepustnosťou papiera a vyjadruje sa
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v percentách. Vypočítava sa sumárne (od najväčších pórov k najmenším) zo zistených hodnôt
prietokov QS a QN pri každom tlakovom rozdiely podľa rovnice [5]:
X=(Q_N/Q_S)×100 (5)
Veľkosť póru sa určuje ako je priemer kružnice vpísanej do prierezu póru bez ohľadu jeho
tvar. Z kumulatívnej distribučnej krivky sa vyjadrujú dva parametre: priemer veľkého póru b5
a stredného póru b50 v μm. Veľký pór b5 korešponduje s priepustnosťou vzduchu, pri ktorom
prešlo papierom prvých 5% z celkového množstva vzduchu. Stredný pór b50 charakterizuje
taký pór, pri ktorom prešlo 50% z celkového množstva vzduchu. Distribučná krivka je získaná
z 10 paralelných meraní (Gigac, Stankovská, Fišerová 2017).
Antimikrobiálny účinok iónov kovov
Viaceré vedecké štúdie poukazujú na antimikrobiálnu ako aj antivirálnu aktivitu
nanočastíc kovov a ich katiónov (Raghunath a Perumal 2017, Freddi a kol. 2001, Dizaj a kol.
2014, Roner a kol. 2011). Vedecká štúdia od Raghunath a Perumal 2017 poukazuje na kovy
a ich oxidy, ich odlišné elektrónové štruktúry a tým aj ich antimikrobiálny účinok. Oxidy
kovov vykazujú kovové, polovodivé a aj izolačné vlastnosti. Kovové a polovodivé vlastnosti
vznikajú kombináciou oxidov s kovmi 3 – 12-tej skupiny periodickej sústavy, pričom izolačné
vlastnosti majú oxidy kovov v rámci 1. a 2. skupiny a 13 – 18-tej skupiny (Gangwar, Gupta,
Srivastava 2016). Polovodiče sú následne klasifikované ako i-, n- a p- typy (Roberge 2000).
Vnútorné polovodiče sú i-typy, ktoré majú aj vlastnosti vodičov a izolantov, n-typy sú
polovodiče, ktoré majú nadbytočné voľné elektróny a teda sa môžu vyskytovať aj ako katióny
aj ako anióny a p-typy sú elektrónovo-deficitné polovodiče a teda elektrónové vakancie
spôsobujú ich reaktivitu na báze prijímu elektrónu. Tieto jedinečné vlastnosti umožňujú
oxidom kovov interagovať s biologickým systémom (Singh, Nalwa 2011). Ich mechanizmus
napádania mikroorganizmov sa úplne odlišuje od účinku antibiotík. Antibiotiká napádajú
syntézu bunkových stien, RNA polymerázu, DNA gyrázu, DNA replikáciu, metabolizmus
kyseliny listovej a syntézu proteínov. Spôsoby napádania prokaryotov katiónmi kovov sú
striedaním procesov na biochemickej a molekulárnej úrovni (Kumar a kol. 2011a,b;
Raghunath a Perumal 2017).

Obr. 5: Predpokladané mechanizmy antimikrobiálnej aktivity kovov, ich nanočastíc a iónov
(Dizaj a kol. 2014)
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Presné mechanizmy (Obr. 5) antibakteriálneho účinku kovov sa stále skúmajú, ale
existujú dva predpokladané mechanizmy: a) voľná toxicita iónu kovu pochádzajúca z roztoku
kovov na povrch častíc a b) oxidačný stres pomocou tvorby reaktívnych foriem kyslíka (ROS
– reactiveoxygenspecies) (Besinis a kol. 2014). Pozitívny náboj na povrchu kovu mu
umožňuje sa naviazať na negatívny povrch baktérie, čo zvyšuje baktericídny efekt (Seil
a Webster 2012, Dizaj a kol. 2014). Predpokladané antivirálne mechanizmy nanočastíc
striebra sú znázornené na Obr. 6 (Rai a kol. 2016) a predpokladané antivirálne mechanizmy
iónov kovov sú uvedené na Obr. 7 (Pemmada a kol. 2020).

Obr. 6: Potenciálne antivirálne mechanizmy nanočastíc striebra: 1 – Strieborné nanočastice
interagujú s obalom vírusu alebo s proteínmi na povrchu; 2 – Strieborné nanočastice
interagujú s bunkovou membránou a bránia vniknutiu vírusu; 3 – Strieborné nanočastice
blokujú bunkové procesy napadnutia vírusom; 4 – Strieborné nanočastice interagujú
s virálnym genómom; 5 – Strieborné nanočastice interagujú s virálnymi faktormi, ktoré sú
nevyhnutné pre replikáciu; 6 – Strieborné nanočastice interagujú s bunkovými faktormi
nevyhnutnými pre virálnu replikáciu (Rai a kol. 2016)

Obr. 7: Predpokladané antivirálne mechanizmy iónov kovov (Pemmada a kol. 2020)
Spôsob nanášania nanocelulózy na filtre
V práci (Nemoto a kol. 2015) sa na HEPA filtre s plošnou hmotnosťou 66 g.m-2
a veľkosti vzorky v tvare štvorca o hrane 14 cm nanášala disperzia pozostávajúca z 0.01%
TOCN - nanocelulózy oxidovanej 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-1-oxylom (TEMPO) vo vode
alebo voda/terc-butyl alkohol (TBA, 30%-ný obsah) sprejovaním zo vzdialenosti 15 cm
a následne po nanesení bol materiál lyofilizovaný. Obsah nanesenej TOCN na pokusných
filtroch bol v rozsahu od 0,005 do 0,031 g.m-2 (až 0,05%). Merali sa rozdiely v priepustnosti
častíc pri rozmeroch frakcií 0,125; 0,175 a 0,250 µm a tiež v poklese tlaku Δp. Výsledky
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V práci (Nemoto, Saito, Isogai 2015) nanášali na HEPA filtre s hmotnosťou 66 g/m2
disperziu pozostávajúcu z 0.01% TOCN - nanocelulózy oxidovanej 2,2,6,6tetrametylpiperidín-1-oxylom (TEMPO) vo vode alebo voda/terc-butyl alkohol (TBA, 30%ný obsah) sprejovaním zo vzdialenosti 15 cm. Obsah nanesenej TOCN na pokusných filtroch
bol v rozsahu od 0.005 do 0.031 g/m2. Merali sa rozdiely v priepustnosti častíc o rozmeroch
ukázali, že referenčná vzorka mala rozdiel poklesu tlaku 300 pascalov (Pa) a s obsahom
frakcií 0.125; 0.175 a 0.250 µm a tiež poklese tlaku Δp. Výsledky ukázali, že referenčná
TOCN0,031 g/m2 nanocelulózy bol rozdiel tlaku 348 Pa. Rozdiel v priepustnosti2 častíc medzi
vzorka mala rozdiel poklesu tlaku 300 Pa a s obsahom TOCN 0.031 g/ m nanocelulózy 348
pôvodným filtrom pre frakcie s veľkosťou 0,125; 0,175 a 0,250 µm bol 0,04; 0,022 a 0,007%
Pa. Rozdiel v priepustnosti častíc medzi pôvodným filtrom pre frakcie s veľkosťou 0.125;
a u filtra obsahujúceho 0,031 g.m-2 TOCN bola 0,0004; 0,0002 a 0,0001%. Na Obr.
8 je
0.175 a 0.250 µm bol 0.04; 0.022 a 0.007% a u filtra obsahujúceho 0.031 g/ m2 TOCN bola
snímka SEM
a) pôvodného HEPA filtra a HEPA filtrov po nanesení TOCN z b) vodnej
0.0004; 0.0002 a 0.0001%. Na obr. 1 je snímka SEM a) pôvodného HEPA filtra a HEPA
disperziefiltrov
a c) disperzie
voda/TBA.
po nanesení
TOCN z b) vodnej disperzie a c) disperzie voda/TBA.

a

c

b
.

Obr. 8: Snímka SEM: a) pôvodného HEPA filtra a HEPA filtrov po nanesení TOCN
Obr. 1: Snímka SEM: a) pôvodného HEPA filtra a HEPA filtrov po nanesení TOCN z b)
z b) vodnej disperzie a c) disperzie voda/TBA. Mierka reprezentuje 3 µm
vodnej disperzie a c) disperzie voda/TBA. Mierka reprezentuje 3 µm.
Podobne aj štúdia Nemoto a kol. (2016) bola zameraná na úpravu MEPA filtrov s TOCN.
Bola pripravená disperzia TOCN/voda/TBA (30%TBA) s 0,02% TOCN. Táto disperzia bola
Table 1 shows the filter properties of the base filter and the
nanesenáTOCN
sprejovaním
na MEPA
s tlakovým
aerogel-containing
filters. filter
The amount
of TOCNspoklesom ~29 Pa a plošnej hmotnosti
-2
70 g.m added
a veľkosti
vzorky
tvare
štvorca
o hrane
14 g/m
cm.2. Po nanesení sa materiál lyofilizoval.
to the base
filtervwas
varied
from 0.005
to 0.031
When
the
TOCN/water
dispersions
were
used,
the
pressure
Výsledky ukázali, že obsah nanocelulózy na týchto MEPA filtroch bol v rozsahu 0,028 –
drop
-2 and the particle penetration ratio were very similar for the
0,091 g.m
– 0,126%),
zhruba
trojnásobok oproti predošlému výskumu
TOCN(0,039
aerogel-containing
filtersčo
andbolo
the base
filter. These
results
showed
that
the
filters
consisting
of
TOCN
aerogels,
(Nemoto a kol. 2015). Pokles tlaku stúpol z 29 na 134 Pa a pomer penetrácie častíc frakcie
which were prepared from TOCN/water dispersions and
veľkosti probably
0,3 µmhad
klesol
z 0,465
naimprove
0,001.theNa
Obr.efficiency.
9 sú snímky SEM analýzy po nanesení
low SSAs,
did not
filtering
When na
the filtre
TOCN/water/TBA
were used, the
nanocelulózy
v rôznych dispersions
koncentráciách.
particle penetration ratios of the TOCN aerogel-containing
filters prepared from the TOCN/water/TBA dispersions
decreased significantly,Pôvodný
despite filter
the fact that the increases
in
TOCN 0.039%
the pressure drop were not as significant.
Figure 6 shows the QF values for the TOCN aerogelcontaining
filters for average particle sizes of 0.125 and 0.175
μm. The QF values show potential capacity as air filters,

TOCN 0.081%

TOCN 0.126%

Obr. 9: SEM snímky po nanesení TOCN nanocelulózy na MEPA filtre v rôznych
koncentráciách
Wang a kol. (2019b) pripravili filtračné papiere (FP) s dvoma druhmi TOCN – CNC
(nanokryštály celulózy) a CNF (nanovlákna celulózy). Schéma prípravy je uvedená na
Obr. 10. Vlákna nanocelulózy boli rozdispergované vo vode a filtrované na filtračnom
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papieri, pod filtračným papierom bola ešte umiestnená membrána pozostávajúca
z nylonového filtra s priepustnosťou častíc veľkosti 0,1 µm s rôznymi koncentráciami
nanocelulózy na papieri. Na Obr. 11 sú SEM snímky kompozitných filtrov, pozostávajúcich
z filtračného papiera a nanocelulózy.

Obr. 10: Schéma prípravy papierových filtrov s nanocelulózou

Obr. 11: SEM snímky CNF/FP (a–e) a CNC/FP (b1–e1) povrchov kompozitných membrán
s rôznymi koncentráciami nanocelulózy: a) 0%, b) 0,05%, c) 0,1%, d) 0,2%, e) 0, 3%
Štúdia Phanthong a kol. (2016) bola zameraná na prípravu amfifóbnych papierov
(hydrofóbnych a súčasne oleofóbnych), ako substráty sa použil filter zo sklenených
mikrovlákien a hydrofilný PTFE filter, ktoré sa najprv čistili máčaním v etanole, vysušili
a ponárali do disperzií nanocelulózy rôznych koncentrácií (0,01; 0,1 a 0,5 hm.%) počas 5 h pri
laboratórnej teplote a boli sušené cez noc pri 50°C. Obsah zachytenej nanocelulózy po máčaní
bol 0,1%. Na amfifóbne účely sa na papiere s nanocelulózou následne zavádzali amfifóbne
funkčné skupiny. Na Obr. 12 je SEM snímka filtra zo skleneného mikrovlákna pred a po
nanesení nanocelulózy.

Obr. 12: a) Pôvodný filter zo sklených mikrovlákien, b) Filter zo sklených mikrovlákien
s 0,1% nanocelulózy
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Abstrakt
Modifikáciou úžitkových vlastností lepidiel pre drevospracujúci a celulózo - papierenský
priemysel nanočasticami sa sledovalo zvýšenie pevnosti lepených ozubových spojov
nekonečných drevených vlysov pre výrobu lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo,
lepených spojov medzi drevenými lamelami v súboroch lepených lamelových nosníkov bez
výstuže a s vystužením vysokopevnostnými vláknovými výstužami na báze laminátov,
s uhlíkovými, polyamidovými, prípadne sklenenými vláknami a to v spojoch drevo-drevo
a drevo-laminát. V súčasnosti sa pre tento účel používajú štandardné lepidlá melamínformaldehydové, močovino-melamín-formaldehydové a jednozložkové polyuretánové lepidlá.
V rámci experimentálneho výskumu sme overovali, či sa modifikáciou fenolrezorcínového
a melamín-formaldehydového lepidla nanočasticami dajú dosiahnuť vyhovujúce pevnosti
spojov drevo-laminát v šmyku.
Kľúčové slova: lepidlo, lepidlová matrica, lepidlová zmes, nanočastice, kvapalný
nanočasticový koncentrát, lignocelulózový materiál.
Úvod
Na modifikáciu úžitkových vlastností lepidiel pre drevopriemysel a celulózo-papierenský
priemysel sú vhodné tie nanomateriály, ktoré sa aplikujú v oblasti plastických a náterových
látok. Konkrétne tie, ktoré ako zabudované v polymérnej matrici zabezpečia zlepšenie
zmáčania povrchov spájaných materiálov, zvýšenie mechanických pevností nánosov lepidla kohézie a adhézie, zvýšenie odolnosti lepenej škáry voči pôsobeniu vody a vlhkosti, prípadne
voči účinkom zvýšenej teploty a biologickej korózii.
Príprava nanoaditív
Príprava nanoaditív sa uskutočňuje: 1) jednostupňovo- dispergáciou vybraných
komerčných druhov nanočastíc v upravenom kvapalnom prostredí alebo 2)dvojstupňovo:
- nanočastice sa pripravujú vyzrážaním z aditívami upravených vodných roztokov solí
alkalických zemín postupným pridávaním eqimolárneho množstva solí alkalických kovov,
prípadne amónnych síranov, fosforečnanov, fluoridov alebo uhličitanov v disolveri. Zvýšenie
obsahu pevných častíc sa dosahuje sedimentáciou, centrifugáciou reakčných zmesí alebo ich
vysušením vo fluidnej sušiarni a dispergáciou práškov vo vode alebo v rozpúšťadlách
- následne sa uskutočňuje dispergácia v disolveri alebo v perlovom mlyne za účelom
dosiahnutia požadovanej veľkosti častíc.
Proces prípravy nanoaditív je totožný s technológiou prípravy pigmentových pást
v procesoch výroby náterových látok vrátane používaných typov dispergentov
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a antisedimentačných prípravkov, ktoré znižujú potrebu energie na dispergáciu a blokujú
následnú tvorbu aglomerátov a sedimentáciu pevných častíc.
Príprava nanoaditív dvojstupňovým procesom je pre účely úpravy vlastností vodných
roztokov lepidiel ekonomicky výhodnejšia a preto bol tento postup aplikovaný v našom
riešení modifikácie lepidiel. Účinok úpravy úžitkových vlastností modifikovaných lepidiel sa
hodnotil porovnaním pevností lepených spojov neupravených a aditivovaných lepidiel
v intervale 3–6% nanočastíc na polymérnu matricu.
Nanočastice v polymérnej matrici1 zabezpečujú kompozitom zlepšenie ich úžitkových
vlastností ako sú:
 zvýšená odolnosť povrchu proti poškriabaniu, účinkom UV žiarenia, mikróbom
a hydrofobnosť
 vodivosť elektrického prúdu a tepla, odraz IČ žiarenia, fluorescencia
 zníženie horľavosti
 zníženie difúzie plynov a vodných pár
 zvýšenie mechanických pevností (pevnosť v ťahu, tlaku, ohybe) a adhézie,
samočistiaca schopnosť.
Charakteristické vlastnosti niektorých druhov nanomateriálov sú:
 oxidy hliníka, kremíka a céria – zlepšujú mechanické vlastnosti
 oxidy titanu, zinku, céria a železa – zvyšujú odolnosť proti UV žiareniu
 oxidy india a antimónu – zlepšujú antistatické vlastnosti a absorpciu IČ žiarenia
 oxidu titanu, zinku a medi – zlepšujú antimikrobiálne účinky
 oxidy železa – zlepšujú magnetické vlastnosti.
Príprava nanočastíc
Pre overovanie technológie prípravy nanočastíc sa proces realizovalv dvoch koncepčne
rozdielnych reaktoroch. Pre experimenty sa adaptoval:
- Homogenizátor z nerezovej ocele s objemom 425 ml, miešadlo tvorí delený disk s
regulovanými otáčkami od 1000 do 14000 ot/min. Prívod reagentov zo zásobníkov
lokalizovaných nad úrovňou prívodov do reaktora sa realizoval cez výtokovú dýzu hadičkami
pod hladinu reakčnej zmesi v úrovni miešacieho disku. Rýchlosti dávkovania reakčných
komponentov sa regulovala zmenou tlaku vzduchu nad hladinou v zásobníkoch.
- Valcová sklenená nádoba s objemom 725 ml, do ktorej s vkladala vložka z polyetylénu zo
šiestimi sklenenými tyčinkami s priemerom 3 mm.Ako miešacia jednotka sa použil stĺpový
mixér Bosch 750 W s deklarovanou rýchlosťou miešania 1200 ot/min. Prívod reakčných
roztokov a regulácia bola pre oba reaktory spoločná. Vyústenie prívodov bolo pod hladinou
na protiľahlých stranách krytu rotujúceho noža.
- Perlový mlyn - polyetylénová nádoba s objemom 450 ml, s priemerom 61 mm a výškou
177 mm. Rotor z polymetylmetakrylátu s priemerom a výškou 132 mm.Náplň sú sklenené
guličky s priemerom 2,9 mm.
1

1-Dispersion of layered inorganics in polymer, 2- In-situ generation of nano-phases,
3- Incorporation of nano-particles

54

Pre overovanie podmienok syntézy nanočastícsuspenzným zrážaním sa ako modelový
postup zvolila príprava síranu bárnatého - BaSO4 z chloridu bárnatého - BaCl2 a síranu
sodného – Na2SO4. Pre daný účel sa pripravili zásobné roztoky s koncentráciou 1mól/l,
ktorých koncentrácia sa pred naplnením do zásobníkov dorieďovala prevažne na 0,5 mól/l.
Účinok úpravy úžitkových vlastností modifikovaných lepidiel sa hodnotil porovnaním
pevností lepených spojov neupravených a aditivovaných lepidiel v intervale 3–6% nanočastíc
na polymérnu matricu.
Na základe získaných vyššie uvedených informácii z oblasti prípravy nanočastíc
chemickou dispergáciou a možnosti ich využitia pri modifikácii úžitkových vlastnosti lepidiel
sa v rámci laboratórneho výskumu uskutočnilo:
a) Overenie procesu syntézy nanočastíc reakciou aditivovaných vodných roztokov chloridu
bárnatého a síranu sodného v dvoch modelových typochmiešaných reaktorov.
b) Po úpravách aparatúry a stabilizácii výrobného režimu sa pripravili reakčné produkty –
vodné suspenzie s obsahom 1,8–7,6% hm. síranu bárnatého. Získala sa široká škála
produktov od takmer čírych opalizujúcich kvapalín (koloidné roztoky) cez mliečne
opalizujúce a mliečne zakalené nesedimentujúce suspenzie síranu bárnatého až po mliečne
zakalené pomaly a rýchlejšie sedimentujúce suspenzie.
c) U ôsmich šarží sa v priebehu skladovania zistila sedimentácia. Ich sediment bol
zjednotený a použil sa na overenie účinnosti mokrej dispergáciev perlovom mlyne.
d) Príprava dispergovanej suspenzie so sušinou 11,7 % hm. na prípravu modifikovaných
lepidiel pre skúšky pevnosti lepených spojov.
Hodnotenie pevnosti lepených spojov v šmyku
Experimentálne telesá k vykonaní lepiacich skúšok boli vyrobené z bukového dreva
podľa EN STN 205. Hodnotenie pevnosti lepených spojov v šmyku dvoch typov priemyselne
vyrábaných lepidiel2 a kopolymérnej disperzie KA 4 modifikovaných nanočasticami Aerosil
OX 50 a síranu bárnatého sú uvedené v Tab. 1 až 4.
Tab. 1: Pevnosť lepených spojov v šmyku nanočasticami modifikovaného lepidlového systému
MUF 3
P.č.

Lepidlo -Lepiaca zmes

1
2
3
4

MUF - BaSO4
MUF – BaSO4
MUF – BaSO4
MUF – BaSO4

[%] 4
0
1,3
2,6
5,3

Lomová plocha
[%]
drevo
lepidlo
100
0
100
0
100
0
100
0

Adhézia [MPa]
Priemer
8,6
8,6
8,5
7,9

2

Duvilax LS 50 (Duslo Šaľa) a Laminated MUF system 1257/7557 (Casco Nobel)
Laminated MUF system 1257/7557 (Casco Nobel)
4
množstvo nanočastíc v % hmotnostných na polymér - matricu
3
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Tab. 2: Pevnosť lepených spojov v šmyku nanočasticami modifikovaného lepidlového systému
MUF
P.č.

Lepidlo -Lepiaca zmes

[%] 5

6
7
8
9

MUF – Aerosil OX 50
MUF – Aerosil OX 50
MUF – Aerosil OX 50
MUF – Aerosil OX 50

2,2
4,3
6,5
9,0

Lomová plocha
Adhézia [MPa]
[%]
drevo
lepidlo
Priemer
100
0
7,0
100
0
6,8
100
0
6,4
100
0
7,2
Skúšané podľa: STN EN 205

Tab. 3: Pevnosť lepených spojov šmyku nanočasticami modifikovaného lepidla Duvilax LS 50
P. č.
10
11
12
13

Lepidlo -Lepiaca zmes
[%] 6
2.0
4.0
8.0
12.0

DVLX - Aerosil OX 50
DVLX -Aerosil OX 50
DVLX - Aerosil OX 50
DVLX - Aerosil OX 50

Lomová plocha [%]
Adhézia MPa
drevo
lepidlo
Priemer
100
0
7,4
100
0
6,8
100
0
7,3
100
0
7,4
Skúšané podľa: STN EN 205

Tab. 4: Pevnosť lepených spojov v šmyku lepidla Duvilax KA4 modifikovaného
nanočasticamiAerosil OX 50
P.č.

Lepidlo - Lepiaca zmes

[%]

14
15
16
17

KA 4 – Aerosil OX 50
KA 4 – Aerosil OX 50
KA 4 – Aerosil OX 50
KA 4 – Aerosil OX 50

4,0
8,0
12,0
14,0

Lomová plocha
Adhézia [MPa]
[%]
drevo
lepidlo
Priemer
0
100
0,8
0
100
0,8
0
100
0,7
0
100
0,5
Skúšané podľa: STN EN 205

Skutočnosť, že namerané šmykové pevnosti nemodifikovaných lepidiel sú vyššie ako
šmyková pevnosť bukového dreva, z ktorého boli vyrobené experimentálne telesá podľa
EN STN 205, si vynútila potrebu formulácie lepidla s hodnotu pevnosti lepeného spoja
nižšou, ako vykazuje bukové drevo. Výsledkom boli formulácie lepidiel vhodných pre
modelové skúšky hodnotenia účinkov modifikácie lepidiel nanočasticami. Sú to dve
modifikácie komerčného lepidla Duvilax LS 50 disperziou vinyl acetát / 2- etylhexylakrylát:
DVLX 13/87 a DVLX 23/77. Výsledky sú uvedené v Tab. 5.
Tab. 5:Formulácia disperzného lepidla pre overenie účinnosti modifikácie nanočasticami
P. č.
18
19
20
21
22
23
25

Lepidlo - Lepiaca zmes
DVLX/KA4
DVLX/KA4
DVLX/KA4
DVLX/KA4
DVLX/KA4
DVLX/KA4
DVLX/KA4

[%]7
1
3
6
9
12
13
15

Lomová plocha [%]
drevo
lepidlo
100
100
100
100
95
5
85
15
55
45

Priemerná hodnota
adhézie [MPa]
7,8
7,5
7,7
8,3
8,6
7,2
6,0

5

množstvo nanočastíc v % hmotnostných na polymér - matricu
množstvo nanočastíc v % hmotnostných na polymér – matricu
7
množstvo kopolyméru vinyl acetát/2-etylhexyl akrylát
6
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26
27
28
29
30

DVLX/KA4
DVLX/KA4
DVLX/KA4
DVLX/KA4
DVLX/KA4

20
23
25
30
35

30
10

70
90
100
100
100

5,4
5,1
4,2
3,5
2,9
Skúšané podľa: STN EN 205

Tab. 6: Prehľad účinnosti modifikácie komerčných lepidiel nanočasticami
Lepidlo

DVLX 23/77

DVLX 13/87
DVLX LS 50
DVLX LS 50
MUF
CHS Epoxy 317
CHS Epoxy 317
DVLX LS 50

Druh
nanočastíc
TT 600
BaSO4
OX50
TT 600
BaSO4
OX50
TT 600
OX 50
TT 600
TT 600
TT 600
TT 600

Podklad

buk

buk

Plast
drevo
PVC
PVC

Pevnosť v odtrhu [MPa] pri
modifikácii nanočasticami
0%
1,95
2,08
2,08
1,73
1,89
1,78
1,62
1,62
2,14
2,61
1,54
0,77

6%
2,60
2,44
3,31
2,16
2,40
2,2
1,73
1,43
1,41
2,45
0,79
1,23

Rozdiel
±
(MPa)
0,65
0,36
1,23
0,43
0,41
0,42
0,11
-0,19
-0,73
-0,16
-0,75
0,46

Prírastok MPa v
[%] na 1%
aplikovaných
nanočastíc
5,6
2,9
9,8
4,1
4,5
3,9
1,1
-2,0
-5,7
-1,0
-8,1
10,0

Tab. 7: Pevnosť lepených spojov v šmyku modifikovaného disperzného lepidla DVLX 23/778
P.č.

Alternatíva

[%]9

36
37
38
39

DVLX23/77 – Aerosil TT600
DVLX23/77 – Aerosil TT600
DVLX23/77 – Aerosil TT600
DVLX23/77 – Aerosil TT600

0
3,2
6,4
9,6

40

DVLX23/77 – Aerosil TT600

12,9

Adhézia [MPa]
Priemer
5,5
5,8
7,1
7,3
7,6
Skúšané podľa: STN EN 205

Záver
Výsledky experimentálnych prác je možné zhrnúť do bodov:
a) Po stabilizácii režimu prípravy nanočastíc bolo na dvoch typoch reaktorovvyrobených
31 šarží, z toho 19 na homogenizátore. S výnimkou jednej šarže, v ktorej sa použilo
aditívum Dispergbyk 102 v množstve 0,4g/g BaSO4, množstvo dispegátora a inhibítora
kryštalizácie variovalo okolo 0,5g/1g bárium sulfátu.
b) Teoretická koncentrácia nanočastíc síranu bária sa pohybovala v intervale 1,8–7,6% hm.
c) Syntézou pri laboratórnej teplote s prihliadnutím na rozpustnosti vstupných surovín
možno v prípade síranu bárnatého pripraviť vodnú suspenziu s obsahom nanočastíc
maximálne do koncentrácie 8% hm.
d) Priamym zahustením vodných suspenzii odparovaním cca 75% kontinuitnej fázy pri
znížených teplotách získané kvapalné koncentráty nanočastíc boli s obsahom pevných

8
9

23% kopolyméru vinyl acetát/2-etylhexyl akrylát
množstvo nanočastíc Aerosil OX 50 v % hmotnostných na polymérnu matricu
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e)

f)

látok okolo 12% hm, ktoré pri používanom zložení reakčnej zmesi mali časové
obmedzenú stabilitu suspenzie.
Na zvyšku z frity voľne na vysušenom vzduchu sa overovala suchá dispergácia na
perlovom mlyne. Z dôvodu vysokého obsahu polymérneho dispergačného prostriedku
výsledok overovania bol negatívny.
Na prípravu lepidiel modifikovaných nanočasticami sa použili na frite zahustené
kvapalné koncentráty (suspenzie) nanočastícpo dispergácii na perlovom mlyne s obsahom
pevných látok 28,6%.

Výskumom boli formulované dve alternatívy komerčných lepidiel, modifikované
nanočasticami: DVLX 13/87 a DVLX 23/77.Vykonalo sa hodnotenie pevnosti lepených
spojov, lepených týmito modifikovanými lepidlami v šmyku tak, ako je uvedené v Tab. 6 a 7.
Boli formulované kvapalné koncentrátynanočastíc s obsahom pevných nanočastíc 28,6% hm.
pre inkorporáciu nanočastíc do komerčných lepidiel. Skúšané varianty lepiacich zmesí boli
inkorporované nanočasticami týchto kvapalných koncentrátov vo variantoch aplikovaných
nanočastíc: TT 600, BaSO4, OX 50.
Experimentálne riešenie preukázalo schodnosť spôsobu zvyšovania úžitkových vlastností
(adhézie, pevností lepenia a pod.) komerčne vyrábaných lepidiel pre drevopriemysel
a celulózo-papierenský priemysel inkorporáciou účelovo zvolených druhov nanočastíc vo
forme kvapalných koncentrátov operatívne u konečných užívateľov týchto lepidiel pre
priemyselné ich aplikácie napr. pri výrobe lepených lamelových nosníkov s/bez
vysokopevnostnej výstuže pre extrémne zaťaženia, pre výrobu špeciálnych obalov vysoko
pevnostne namáhaných prierazom, enormným zaťažením pri skladovaní a pod.
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Príprava tenkostenných drevovlákno/polypropylénových kompozitov
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Abstrakt
Predkladaný článok podáva stručný pohľad na súčasné segmentovanie trhu
s drevoplastovými kompozitmi vrátane výskumu v oblasti plošne lisovaných WPC
(woodplasticcomposite). Vlastný experiment bol zameraný na vývoj tenkých drevovláknopolypropylénových kompozitov s dosiahnutou objemovou hmotnosťou v širokom rozsahu od
0,216 do 1,060 g/cm3. Na laboratórnu prípravu bolo použité termo- mechanické drevné
vlákno získané z kvalitatívne menej hodnotného dreva a PP strižné vláknoFIBRIBET 19 mm
v zastúpení 5 - 40% hm. Pre 10% hm obsah PP boli plošným lisovaním vyrobené tenké
kompozity hrúbky 3,2 mm rôznych objemových hmotností. Tvorba trojvrstvového tenkého
kompozitu sa uskutočnila s rôznou zanáškou PP v jednotlivých vrstvách (40/10/40). Prognózy
rozvoja jednotlivých segmentov trhy s drevoplastovými kompozitmi sú zahrnuté v závere
článku.
Kľúčové slová: tenkostenné kompozity,drevné vlákno, polypropylén,objemová hmotnosť,
plošné lisovanie, segmenty trhu s drevoplastovými materiálmi
Úvod
Prudký nárast drevoplastových materiálov nastal okolo roku 2000 v USA vďaka tzv.
deckingu (exteriérové terasové podlahy). Dnešné drevoplasty sa vyrábajú hlavne extrúziou.
Predpokladá sa, že sa jedná o 97% trhu. Jedná sa o úplne recyklovateľný materiál. Typické
zloženie pre drevoplastové kompozitné zmesi predstavuje: 50-60% drevnej múčky, 40-45%
HDPE, do 5% farebné pigmenty a iné technologické aditíva. V praxi na zlepšenie adhézie
medzi drevom a plastmi sú polyméry najčastejšie očkované anhydridom kyseliny maleínovej
(od cca 3%).Prím medzi plastmi, ktoré sa používajú pri výrobe WPC (woodplasticcomposite)
má polyetylén (až 65%), v menších množstvách sa používa PVC a polypropylén, zvyšok
tvoria ostatné plasty. Existuje veľa druhov termoplastov avšak iba tie je možné využívať,
ktoré majú teplotu tavenia nižšiu ako je teplota degradácie dreva (Tab. 1).
Tab. 1: Termoplasty používané v matrici drevoplastových materiálov
Polymér
PS _ polystyrén
LDPE_ nízko hustotný polyetylén
HDPE_ vysoko hustotný polyetylén
PP_ polypropylén
PVC_ polyvinylchlórid (tvrdý)
ABS_ akrylonitril-butadién-styrén
PLA_ kyselina polymliečná
PHB_ polyhydroxybutyrát
PCL_ polykaprolaktón

Pracovná teplota pri extrúzii(°C)
170 - 225
110 - 170
140 - 190
170 - 200
165 - 200
165 - 220
145 - 175
160 - 180
70 - 110

Hustota (g/cm3)
1,05
0,90 - 0,92
0,94 - 0,96
0,90 – 0.91
1,32 – 1,44
1,02
1,24
1,26
1,14
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Na extrúziu je vhodná drevná múčka frakcie (0,4 - 0,25 mm), zatiaľ čo jemnejšia frakcie
(0,177 – 0,149 mm) je vhodná na vstrekovanie. Technologické nedostatky vznikajú pri
agregácii drevných častíc (zhlukovanie), kedy nedochádza k úplnému obaleniu dreva
polymérom. Materiálovým nedostatkom je vysoká adsorpcia vlhkosti, čo má za následok zlé
mechanické vlastnosti a znižuje rozmerovú stálosť kompozitov. Čím väčší je obsah dreva,
tým vyššia je tuhosť kompozitu. Keď sa obsah dreva zvýši nad 65% hm, výsledná absorpcia
vody sa zvýši, pretože je menej pravdepodobné, že bude drevo úplne zapuzdrené matricovým
polymérom. Drevná múčka za bežných podmienok zvyčajne obsahuje najmenej 4% vlhkosti,
ktorá sa musí pred alebo počas spracovania odstrániť na cca do 1%, a potom má byť
skladovaná v zapečatených plastových vreciach až do zmiešania s polymérom. Hustota
drevnej múčky sa pohybuje od 0,2 – 0,3 g/m3. Fyzikálnymi a chemickými metódami je možné
zlepšiť medzifázové interakcie medzi časticami plniva (dreva) a polymérnou matricou. Zdá,
že ošetrenie peroxidom a silánmi zaručuje najlepšie výsledky, pokiaľ ide o mechanické
vlastnosti, zatiaľ čo ošetrenie alkáliami a acetyláciou poskytujú najvýraznejšie zlepšenie
tepelnej a rozmerovej stability.
Mechanické a fyzikálne vlastnosti WPC
Hustota WPC je všeobecne vyššia ako hustota masívneho dreva, čo obmedzuje možnosti
použitia WPC. Hustotu WPC možno znížiť až o 30% pridaním nadúvadiel, vďaka ktorým je
hustota WPC podobná ako u skutočného dreva. Hustoty WPC sú reportované okolo 1.0 g/cm3
pre polykarbonáty, 1.03 g/cm3 pre PVC, 0.87 g/cm3 pre PS, 0.9 - 1.05 g/cm3 pre PP
a 0.95 g/cm3 pre HDPE. Samozrejme, uvedené hodnoty značne ovplyvňuje hustota použitého
dreva. V dnešnej dobe sú aplikácie WPC obmedzené pevnosťou materiálu. Dôvodom je, že
pevnosť v ohybe pri plastoch použitých pri výrobe WPC je približne 40–80 MPa, zatiaľ čo
modul pružnosti v ohybe je iba približne 1,5–2,5 GPa. Zodpovedajúce hodnoty pre prírodné
drevo môžu byť až 80 MPa pre pevnosť v ohybe a 9 GPa pre modul pružnosti v ohybe. Nízky
modul pružnosti v ohybe pre plasty sa odzrkadlí na celkových mechanických vlastnostiach pri
konečnom produkte z WPC. Jednoducho povedané akákoľvek palubovka vyrobená z WPC sa
pri rovnakom zaťažení bude ohýbať oveľa viac ako rovnaká drevená paluba, čo je nežiaduce.
Mechanické vlastnosti sa zisťujú na malých skúšobných telieskach (Tab. 1, Tab. 2):
Tab. 1: Mechanické vlastnosti WPC zloženého z polypropylénu a drevnej múčky verzus
drevného vlákna. Hodnoty v zátvorkách predstavujú použitie kompatibilizujúceho prostriedku
PP
Objemová hmotnosť (g/cm3)
Pevnosť v ťahu (MPa)
Modul pružnosti v ťahu (MPa)
Pevnosť v ohybe (MPa)
Modul pružnosti v ohybe (MPa)
*zdroj: Stark a Rowlands 2003.

0,9
28,5
1,53
38,3
1,19

PP/drevná múčka 60/40
1,05 (1,05)
25,4 (32,3)
3,87 (4,1)
44,2 (53,1)
3,03 (3,08)

PP/drevné vlákno
60/40
1,03 (1,03)
28,2 (52,3)
4,2 (4,23)
47,9 (72,4)
3,25 (3,22)
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Tab. 2: Mechanické vlastnosti WPC zloženého z polyetylénu a drevnej múčky s prídavkom
kompatibilizujúcich
prostriedkov:
maleicanhydridepolyethylene
(MAPE),
bis(triethoxysilylpropyl)tetrasulfide (Si69), vinyltrimethoxysilane (VTMS)
Zloženie WPC
drevná múčka (50%) + PE (43%) + lubrikanty (7%)
drevná múčka (50%) + PE (40%) + lubrikanty (7%) + MAPE (3%)
drevná múčka (50%) + PE (40%) + lubrikanty (7%) + Si69 (3%)
drevná múčka (50%) + PE (40%) + lubrikanty (7%) + VTMS (3%)
*Zdroj: Zhou a kol. 2017

Pevnosť
v ťahu (MPa)
5,31
12,5
6,14
9,42

Modul pružnosti
v ťahu (MPa)
1,99
4,23
3,25
4,26

Drevoplastové materiály plošne lisované- závery literárnej rešerše
Ako alternatívu k bežným technikám pri výrobe panelov s veľkými rozmermi, možno
považovať technológiu plošného lisovania WPC (flatpressed) (Benthien et al. 2012). Cieľom
realizovaných štúdií bolo identifikovať a analyzovať hlavné parametre ako napr. hustota
vyrobených panelov, rýchlosť toku taveniny polyméru, obsahu a veľkosti plniva t.j. drevnej
múčky/vlákna, spojovacieho činidla, teploty lisu a pod. Sledovali sa pritom vlastnosti ako
absorpcia vody, napučanie hrúbky, vnútorná pevnosť spojov, moduly pružnosti v ťahu
a v ohybe a pod. Vo všeobecnosti aj pre WPC panely platí, že zvýšenie hustoty zvyčajne
vedie k zlepšeniu mechanických vlastností a tiež že nižší obsah dreva spôsobuje zníženie
absorpcie vody. Zdá sa, že modul pružnosti v ohybe má svoje maximum niekde na úrovni 50–
70% podielu dreva. Ako materiál sa používa drevné vlákno, ktorého vlhkosť sa pohybuje do
2-3%. Priemerná dĺžka vlákna sa pohybuje od 0,8 mm do 1,5 mm, také ako sa používa na
výrobu MDF (Ayrilmis et al. 2011, Jarusombuti a Ayrilmis 2011) ale zisťoval sa aj vplyv
iných plnív (drevná múčka, drevné triesky a štiepky), čo značne ovplyvňuje hustotu vyrobenej
dosky (800, 900, and 1000 kgm−3). Všeobecne je snaha o najvyšší obsah dreva, a ten sa
všeobecne pohybuje od 40% do cca 60%. Štúdie ukazujú, že tepelná úprava vlákien dreva
(120 - 180°C) počas 20-40 min v autoklavoch významne zvyšuje rozmerovú stabilitu WPC
(Ayrilmis et al. 2011).
Drevo sa mieša s polymérom hlavne vo forme prášku, ktorý sa získa mletím na
nožových mlynoch so sitom US 40- 80 mesh. Prídavok spojovacieho činidla je asi 3% napr.
MAPP (Jarusombuti a Ayrilmis 2011), prídavok aditív proti požiaru je až do 10% (Ayrilmis et
al. 2012). Po zmiešaní drevných častíc a polymérneho prášku, ktoré sa uskutoční
v zmiešavacích bubnoch a trvá aspoň 10 min sa dosky môžu aj predlisovať na studeno.
Na zabránenie priameho kontaktu polymérneho prášku s horúcimi lisovanými kovovými
platňami počas zahrievania a lisovania sa využíva teflón alebo voskový papier. Lisovacia
teplota musí byť minimálne mierne nad bodom topenia plastového komponentu. Bežná
lisovacia teplota sa tak pohybuje okolo 160 - 200°C, lisovací čas pre bežné hrúbky dosiek
predstavuje 6 - 10 min (Lyutyy et al. 2014). Uvádzame niektoré nastavené parametre pri
lisovaní podľa jednotlivých autorov: maximálny lisovací tlak 3.5 MPa, 170°C, 6 min
(Jarusombuti a Ayrilmis, 2011), resp. 4.5 MPa, 210°C, 8 min (Ayrilmis et al. 2012), resp.
3.5 MPa, 180ºC, 8.0 min (Bekhta et al. 2016). Chladenie môže prebiehať pri 30-40ºC.
Výsledná hustota dosiek je cca od 800 do 1000 kgm−3 (Lyutyy et al. 2014).
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Vlastný experiment
Drevné vlákno bolo získané termo-mechanickým rozvlákňovaním bez pridania
chemikálii. Mokré vlákno bolo odvodnené, zlisované do mäkkého vláknitého koberca 20 mm
a sušené. Po vysušení bolo vlákno rozdrvené na nožovom mlyne Brabender. Získané vlákno
bolo sušené pri teplote 103°C až do ustálenia vlhkosti do max. 2%. Sitovými skúškami bolo
stanovené frakčné zloženie vlákien (Obr. 1). Sitovanie sa realizovalo 10 min na vzorke 30g
vlákna.

Obr. 1: Termo- mechanické vlákno- frakčné zloženie
Na experimentálne testovanie bol použitý polypropylén vo forme vlákiendĺžky 19 mm
FIBRIBET (PP vlákna sa pridávajú do betónu v množstve 0,9 kg na 1 m3 betónu ako výstuž
proti praskaniu).
Stanovenie špecifickej hmotnosti PP
Bežne uvádzaná hustota polypropylénu sa pohybuje okolo 0,900 g/cm3. Polypropylénová
výstuž FIBRIBET sa vyrába ako strižné vlákno, ktorého jednotlivé vlákna sú vzájomne
združené v zhlukoch. Objemová hmotnosť v takomto stave predstavuje hodnotu okolo
0,2 g/cm3. Zhluky PP vlákna je možné „rozčesať― a vlákna tak získajú „nadýchaný― objem
s hmotnosťou iba 0,0064 g/cm3 ak je vzniknutá „vata― voľne ložená. Objemová hmotnosť
bola meraná v kockovom prípravku o rozmeroch 10 x 10 x 10 cm3, ktorý bol zhotovený
z plexiskla (Obr. 2). Takáto PP „vata― po jemnom zhutnení, t.j. stláčaní až do odpruženia, má
objemovú hmotnosť 0,048 g/cm3.
Stanovenie špecifickej hmotnosti drevného vlákna
Objemová hmotnosť bežne vyrábaných vláknitých MDF/HDF sa pohybuje v rozmedzí
0,724 – 0,965 g/cm3 (Weyerhaeuser). Ide o dosky zalisované za tepla, t.j. zalisované bez
odpruženia. Odpruženiu zamedzuje aj fakt, že použité lepidlá vytvrdzujú pod tlakom a tým si
doska drží svoju hrúbku po uvoľnení lisu. Nižšiu objemovú hmotnosť je možné dosiahnuť pri
mäkkých izolačných doskách vyrobených mokrou cestou 0,24 g/cm3 alebo dokonca pri
izolačných doskách vyrobených suchou cestou (napr. STEICOflex) iba 0,05 - 0,06 g/cm3.
Objemovú hmotnosť pripraveného drevného vlákna sme zisťovali podobným spôsobom
v kockovom prípravku. Voľne sypané vlákno bolo jemne zavibrované, pričom sa dosiahla
objemová hmotnosť 0,075 g/cm3. Vlákno zhutnené do odpruženia dosahovalo objemovú
hmotnosť 0,125 g/cm3. Kocka vlákien sa zhutnila z pôvodných 10 cm na 6,5 cm.
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Obr. 2: Stanovenie špecifickej hmotnosti vstupných materiálov: a) zhutnená PP vata
s objemovou hmotnosťou 0,048 g/cm3, b) voľne sypané-vibrované drevné vlákno s objemovou
hmotnosťou 0,075 g/cm3, c) zhutnené drevné vlákno s objemovou hmotnosťou 0,125 g/cm3
Tvorba tenkého kompozitu drevovlákno/PP
Tenký kompozit WPC sme vytvorili zmiešavaním drevného vlákna s prídavkom PP vaty
v množstve 5, 10, 15, 20, 30 a 40% hm. Vrstvený koberec sme pripravili za pomoci formy
20 mm x 150 mm x 333 mm = 1000 cm3. Teoretický rozmer vylisovanej dosky je teda:
3,5 mm x 150 mm x 333 mm = 174,8 cm3 a plánovaná objemová hmotnosť predstavuje:
80 g / 174,8 cm3 = 0,458 g/cm3. Lisovanie sa uskutočnilo pomocou podložiek hrúbky 3,5 mm
po dobu 2 min. Vzorky boli chladené pod tlakom pri teplote 20°C. Z každej vzorky sme
vyhotovili dva kusy pre stanovovanie mechanických a fyzikálnych vlastností. Miešanie sa
uskutočnilo podľa navážok:
drevo 76,0 g
PP
4,0 g
spolu 80,0 g
5% hm.

drevo 72,0 g
PP 8,0 g
spolu 80,0 g
10% hm.

drevo 56,0 g
PP
24,0 g
s polu 80,0 g
30% hm.

drevo 48,0 g
PP 32,0 g
spolu 80,0 g
40% hm.

drevo 68,0 g
PP 12,0 g
spolu 80,0 g
15% hm.

drevo 64,0 g
PP
16,0 g
spolu 80,0 g
20% hm.

Laboratórne dosiahnuté výsledky objemových hmotností vrátane najdôležitejších
technologických parametrov pri výrobe vzoriek sú uvedené v Tab. 3. Lisovanie sa uskutočnilo
pomocou vymedzovacích podložiek hrúbky 3,2 mm. Uvedené namerané hodnoty boli získané
až po klimatizovaní vzoriek v laboratórnej miestnosti pri teplote cca 20°C.
Tab. 3: Tenký kompozit drevovlákno/PP – laboratórne pripravený pre rôzne zanášky PP vaty

Vzorka
mäkká

hrúbka vrstveného koberca (mm)
hrúbka koberca po zalisovaní (mm)
teoretická objemová hmotnosť kompozitu (g/cm3)
teplota teplého lisu (°C)
zádržný čas v teplom lise (min)
teplota studeného lisu (°C)
zádržný čas v studenom lise (min)

20 mm
3,2 mm
0,458 g/cm3
200°C (± 5°C)
2 min
20°C
2 min
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obsah PP
(hm.%)
5%
10%
15%
20%

konečná
hrúbka (mm)
3,3
3,3
3,2
3,2

dosiahnutá objemová hmotnosť
kompozitu (g/cm3)
0,432
0,431
0,439
0,440

30%

3,2

0,447

40%

3,2

0,448

pozn.
hrany sa drobia

začínajú sa zvýrazňovať PP
vlákna na povrchu
výrazná tvrdosť, PP vlákna sú
zvýraznené na ploche, začínajú
vznikať dutiny po zhlukoch PP
výrazná tvrdosť, PP vlákna sú
zvýraznené na ploche, dutiny po
zhlukoch PP sú výrazné

Pohlaď na vyrobené vzorky je na Obr. 3. Z vizuálneho hodnotenia, ak neberieme do
úvahy výsledky mechanických a fyzikálnych testov, ako najvhodnejší pomer miešania sa javí
rozsah 10 až 15% PP vaty. Miešanie pri 10% je kvalitatívne rovnomernejšie a bez vytvárania
zhlukov PP . Zhluky PP vlákien sa začínajú objavovať na povrchu dosky pri 15% obsahu PP
vaty.

Obr. 3: Laboratórne vyrobené tenké kompozity drevné vlákno/PP hrúbky 3,2 mm. Obsah
polypropylénu 5, 10, 15, 20, 30 a 40%. Detail na povrch vzorky- drevné vlákno/PP (10%
hm)
Pre 10%-nu zanášku PP vaty sme v ďalšom kroku pripravili vzorky rôznych objemových
hmotností aby sme pokryli, čo najširší hmotnostný rozsah (Tab. 4). Lisovanie sa uskutočnilo
opäť pomocou podložiek hrúbky 3,5 mm po dobu 2 min. Vzorky boli chladené pod tlakom pri
teplote 20°C. Z každej vzorky sme vyhotovili dva kusy pre stanovovanie mechanických
a fyzikálnych vlastností. Miešanie sa uskutočnilo podľa navážok:
drevo 225,0 g
PP
25,0 g
spolu 250,0 g
drevo 72,0 g
PP
8,0 g
spolu 80,0 g

drevo 160,0 g
PP
20,0 g
spolu 200,0 g
drevo 54,0 g
PP
6,0 g
spolu 60,0 g

drevo 144,0 g
PP 16,0 g
spolu 160,0 g

drevo 108,0 g
PP 12,0 g
spolu 120,0 g

drevo 36,0 g
PP 4,0 g
spolu 40,0 g
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Tab. 4: Tenký kompozit WPC – laboratórne pripravený pre 10% zanášku PP vaty
hrúbka koberca po zalisovaní (mm)
teplota teplého lisu (°C)
zádržný čas v teplom lise (min)
teplota studeného lisu (°C)
zádržný čas v studenom lise (min)
obsah PP
konečná hrúbka dosiahnutá objemová
(hm.%)
(mm)
kompozitu (g/cm3)
4,0
1,060
3,3
0,939
10%
3,2
0,872
3,2
0,662
3,2
0,431
3,2
0,335
3,2

0,213

3,2 mm
200°C (± 5°C)
2 min
20°C
2 min
pozn.

hmotnosť

lis. tlak 130 g/cm2
lis. tlak 100 g/cm2
lis. tlak 50 g/cm2
lis. tlak 30 g/cm2
z povrchu sa začína vytrhávať
vlákno
hraničná
hodnota
pre
manipulovateľnosť, z povrchu sa
vytrháva vlákno, hrany sa začínajú
drobiť

Z vizuálneho hľadiska, opäť bez toho aby sme brali do úvahy fyzikálno-mechanické
vlastnosti, dosky niekde okolo objemovej hmotnosti cca 660 g/cm3 a vyššie získavajú výrazne
tvrdší povrch vďaka PP vláknam vystupujúcim na povrch dosiek.
Tvorba viacvrstvového tenkého kompozitu drevovlákno/PP
Jedna z možností pre tvorbu viacvrstvových kompozitov je kalkulovať s rôznou zanáškou
PP vaty v jednotlivých vrstvách. V tomto prípade by sa využila výhoda plošného lisovania,
hlavne priebehu teplôt v lisovanom koberci. PP vlákno sa začína taviť v oboch povrchových
vrstvách zatiaľ čo v stredovej vrstve ešte stále drží svoj tvar. Dosky takto získajú tvrdší
povrch (škrupinu) a mäkké jadro. Princíp tvorby takéhoto kompozitu je znázornený na Obr. 4.
Obr. 5 zobrazuje laboratórne vrstvenie vláknitého trojvrstvového koberca s odlišným
obsahom polypropylénu v stredovej a v povrchových vrstvách.

Obr. 4: Princíp tvorby viacvrstvového kompozitu drevovlákno/ PP
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Obr. 5: Vrstvenie kompozitu drevovlákno/ PP: a) pohľad na pridávanie stredovej vrstvy,
b) trojvrstvový koberec
Pre laboratórnu prípravu sme zvolili obsah PP 40% hm pre povrchové vrstvy a 10% hm
pre stredovú vrstvu, aby sme pokryli, čo najširší použiteľný hmotnostný rozdiel PP. Lisovanie
sa uskutočnilo opäť pomocou podložiek hrúbky 3,5 mm. Spôsob lisovania ostáva
nezverejnený. Vzorky boli chladené pod tlakom pri teplote 20°C. Z každej vzorky sme
vyhotovili dva kusy pre stanovovanie mechanických a fyzikálnych vlastností. Miešanie sa
uskutočnilo podľa navážok:
vzorka 1
povrchová vrstva 11 g
stredová vrstva 38 g
povrchová vrstva 11 g
hmotnosť vzorky 60 g

povrchová vrstva (2x) stredová vrstva
drevo
6,6 g
drevo 34,2 g
PP (40%) 4,4 g
PP (10%) 3,8 g
spolu 11,0 g
spolu 38,0 g

vzorka 2
povrchová vrstva 22 g
stredová vrstva 76 g
povrchová vrstva 22 g
hmotnosť vzorky 120 g

povrchová vrstva (2x) stredová vrstva
drevo 13,2 g
drevo 68,4 g
PP (40%) 8,8 g
PP (10%) 7,6 g
spolu 22,0 g
spolu 76,0 g

vzorka 3
povrchová vrstva 33 g
stredová vrstva 114 g
povrchová vrstva 33 g
hmotnosť vzorky 180 g

povrchová vrstva (2x) stredová vrstva
drevo 19,9 g
drevo 102,6 g
PP (40%) 13,2 g
PP (10%) 11,4 g
spolu 33,0 g
spolu 114,0 g
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Tab. 5: Trojvrstvový tenký kompozit laboratórne pripravený

Vzorka

1
2
3

hrúbka koberca po zalisovaní (mm)
teplota teplého lisu (°C)
zádržný čas v teplom lise (min)
teplota studeného lisu (°C)
zádržný čas v studenom lise (min)
povrchové
stredová
konečná
vrstvy
vrstva
hrúbka
obsah PP
obsah PP
(mm)
(hm)
(hm)
3,2
40%
10%
3,2
3,2

dosiahnutá objemová
hmotnosť kompozitu
(g/cm3)
0,354
0,697
0,983

3,2 mm
200°C (± 5°C)
2 min
20°C
2 min
pozn.

vrstvenie koberca 1,5-2 cm
vrstvenie koberca 3-4 cm
vrstvenie koberca 5,5-6,5 cm

objemová
objemová
objemová
hmotnosť
hmotnosť
hmotnosť
0,354 g/cm3
0,697 g/cm3
0,983 g/cm3
Obr. 6: 3-vrstvová drevovlákno/PP 40/10/40, hrúbka 3,2 mm, lisovacia teplota 200°C,
lisovací čas 2 min.
Na obr. 6 sú vyobrazené tri laboratórne pripravené vzorky rôznych objemových
hmotností v rozsahu cca od 0,3 do 1,0 g/cm3. Na povrchu dosiek nízkej objemovej hmotnosti
prevažuje drevné vlákno, povrch nie je dostatočne rovnomerný, čo zapríčiňuje nemožnosť
tvorby rovnomernejšieho koberca pri obsahu PP 40%. Táto skutočnosť zaniká pri vyšších
lisovacích tlakoch, kedy sa vytvárajú dosky s vyššou objemovou hustotou. Fľaky na obr. 6
v strede pekne znázorňujú prevahu drevných resp. PP vlákien. Obsah drevných vlákien
postupne z povrchu ustupuje pri vysokých lisovacích tlakoch (nad 100 - 130 g/cm2), kedy sa
lisujú dosky s vysokou objemovou hustotou a roztavený PP vystupuje na povrch.
Záver
V globále sú prognózy pre rozvoj trhu s drevoplastovými produktmi pozitívne. Trh
s WPC sa momentálne kategorizuje podľa hlavnej polymérnej zložky. Očakáva sa, že
polypropylénový segment zaznamená rozmach, a to vďaka vode odolným povrchom na
nábytok alebo nábytky určené pre meniteľnú teplotu a pod. Všeobecne sa očakáva rastúci
dopyt po termoplastoch z polyvinylchloridu v automobilovom priemysle v dôsledku
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vynikajúcich izolačných vlastností. Polyetylénový segment je najrýchlejšie rastúci z dôvodu
vysokého dopytu po nábytku pre domácnosti, kancelárie, reštaurácie, rezorty a nemocnice.
Okrem toho sa očakáva rastúci dopyt po polyetylénových kompozitoch v automobilovom
priemysle v dôsledku jeho nízkych nákladov, vysokej tuhosti a biologickej odbúrateľnosti.
Rýchly nárast zaznamenal hlavne vysokohustotný HDPE. Očakáva sa aj rastúci dopyt po
polystyrénových a akrylonitril-butadién-styrénových (ABS) kompozitoch pre kuchynský
nábytok, sprchové vaničky, vane, parapety a vírivé vane, z dôvodu jeho vysokej životnosti
a ekologických vlastností. Z pohľadu biologickej odbúrateľnosti plastov samozrejme sa dnes
už dá predpokladať nástup kopolymérov na báze kyseliny polymliečnej (PLA)
a polyhydroxybutyrátu (PHB) avšak silnou prekážkou pre ich mixovanie s drevom budú
vstupné materiálové náklady.
Z technologického hľadiska sa zdá v dôsledku zvyšovania životnosti drevoplastových
výrobkov a z pohľadu znižovania chybovosti, ktorá vzniká v dôsledku exteriérových vplyvov,
že by mohol narastať záujem vývoj v oblasti koextruzie. Z hľadiska relatívne jednoduchšej
výroby by mohol nastať rozmach taktiež plošne lisovaných drevoplastových segmentov, aj
keď tieto zrejme budú konkurovať silne zastúpeným aglomerovaným materiálom
a kompozitným materiálom na báze dreva. K ich zatraktívneniu by mohol napomôcť rozvoj
v oblasti povrchového dizajnu, ako je napríklad metóda embosing. Tvárové lisovanie a hlavne
vstrekovanie by mohlo zohrať svoju úlohu v spojení s termoplastami (PP) určenými na
potravinárske účely.
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Abstrakt
Predkladaný článok je venovaný teoretickej analýze použitia alternatívnych kompozitov
na báze transparentného dreva v obalových konštrukciách budov podľa STN 73 05402+Z1+Z2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií
a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. V článku sú sledované tepelno-technické vlastností
desiatich druhov kompozitov, pre ktoré sú dostupné optické vlastnosti a súčinitele tepelnej
vodivosti. Ich komplikovaná výroba vo väčších hrúbkach ich predurčuje na použitie
v dvojitých resp. trojitých zasklievacích systémoch. Teoretická analýza je okrem vzduchu
prevedená aj pre výplňové plyny argón a kryptón. Vizualizácia presklenej steny
z transparentného dreva zvýrazňuje vysoký potenciál v prípade dosiahnutia ďalšieho
technického progresu v tejto oblasti.
Kľúčové slová: obalové konštrukcie budov, transparentné drevo, optická priepustnosť,
súčiniteľ tepelnej vodivosti, zasklievacie panely.
Úvod
Úplne prvú vzorku transparentného dreva vyrobil v roku 1992 nemecký vedec Siegfried
Fink, aby dokázal lepšie pozorovať konkrétne trojrozmerné štruktúry dreva [1]. Sám sa
inšpiroval Spalteholzom, ktorý v roku 1914 zaviedol techniku na sprehľadnenie hrubých
telových orgánov na analytické účely s použitím organických kvapalín s príslušnými indexmi
lomu [2].
Skutočný záujem o transparentné drevo nastal medzi rokmi 2015 a 2016, keď dva tímy jeden na švédskom KTH [3] a jeden na Univerzite v Marylande [4] vyrobili vlastné verzie
transparentného dreva, ktoré začali študovať. Proces tvorby transparentného dreva bol na
oboch univerzitách podobný. Bol to dvojstupňový proces, kde prvým krokom bolo
odstránenie lignínu zo vzoriek dreva a druhým krokom bola infiltrácia delignifikovaných
vzoriek dreva polymérom so zodpovedajúcim indexom lomu. Na KTH bol ako polymér
zvolený PMMA, zatiaľ čo v Marylande zvolili epoxidovú živicu. Transparentné drevo
prekvapivo preukázalo v obidvoch výskumoch lepšie mechanické vlastnosti ako pôvodné
drevo a polymér. Obe verzie transparentného dreva boli vysoko priehľadné, ale zároveň veľmi
zakalené, čo znamená, že kým sú vzorky v kontakte s povrchom, je cez nich možné bez
problémov vidieť, čo sa nachádza pod nimi, ale pokiaľ sa zdvihnú, rozptyl svetla spôsobí
zakalenie a už nie je možné rozoznať, čo a za vzorkou nachádza. Autori naznačili, že
transparentné transparentné kompozity by v budúcnosti mohli nahradiť sklo ako lacnejší
a ekologickejší materiál [3][4].
Ich vyhlásenie o ekologickosti sa nevyhlo kritike, najmä kvôli použitiu agresívnych
chemikálií v procese bielenia vzoriek dreva. Na KTH reagovali vytvorením inej verzie
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transparentného dreva, kde sa lignín neodstránil, iba zmenil použitím menej agresívnych
chemikálií [5]. Nazvali ho transparentné drevo s ponechaným lignínom a vykazovalo podobné
vlastnosti ako transparentné drevo, kde bol lignín odstránený, pričom bolo tiež ľahšie
manipulovať so vzorkami s upraveným lignínom než s bielenýmivzorkami, keďže bielenie
prakticky znemožnilo manipuláciu s niektorými druhmi drevín. Po odstránení lignínu sa stali
príliš krehkými alebo dokonca úplne poškodenými, pričom vzorky s upraveným lignínom
tento problém nemali.
Jedným z najväčších problémov transparentného dreva je, že môže byť iba veľmi tenké,
aby boli vzorky skutočne priehľadné. Na KTH sa pokúsili vyriešiť tento problém
acetylácioudelignifikovanej vzorky pred infiltráciou polymérom a boli schopní vyrobiť 1 cm
hrubú transparentnú vzorku dreva [6].
Bolo však stále veľmi komplikované vytvoriť hrubé vzorky transparentného dreva, preto
v KTH skúmali laminovanie tenkých kúskov do hrubšieho kompozitu a vytvorili
transparentnú preglejku (TPW) s vynikajúcimi materiálovými vlastnosťami [9].
Medzitým čoraz viac tímov začalo svoj vlastný výskum transparentného dreva. Tím
vedcov z Lesníckej univerzity v Nanjingu, Univerzity v Yangzhou a Univerzity v Severnom
Texase prišiel s nápadom vytvoriť transparentné vláknité drevo (koncept podobný
drevovláknitej doske) a boli schopní vytvoriť veľký kus transparentného dreva iba s použitím
malých drevených častíc, ktoré bolo omnoho jednoduchšie zbaviť lignínu a infiltrovať
polymérom, zatiaľ čo jeho mechanické vlastnosti sú porovnateľné so „štandardnými―
transparentnými vzorkami dreva [10].
V roku 2020 nastal prielom vďaka spojenému úsiliu výskumníkov z Univerzity
v Marylande, Univerzity v Colorade a Laboratóriu lesníckych produktov v Madisone, ktorí
vytvorili transparentné drevo s iným polymérom. Použili polyvinyl alkohol (PVA), ktorý sa
ukázal byť lepší ako predtým používané polyméry, pretože nielenže boli schopní vyrobiť
transparentné drevo s oveľa nižším zakalením, ale aj s tak dobrými mechanickými
vlastnosťami, ktoré prevyšujú dovtedy vytvorené vzorky transparentného dreva [12] (obr. 1).

Obr. 1: Transparentné drevo s PVA [12]
Nakoniec sa v roku 2021 vďaka spolupráci kórejských a vietnamských výskumníkov
podarilo vyrobiť aj transparentné drevo iba s použitím materiálov na prírodnej báze, ktoré je
doteraz najekologickejším typom transparentného dreva a jeho mechanické vlastnosti sú
dokonca lepšie ako vlastnosti transparentného dreva s PVA (hoci na vytvorenie
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transparentného dreva s PVA bola použitá balza, zatiaľ čo na výrobu transparentného dreva
na prírodnej báze sa použila jedľa) [13].
Materiál a metódy
Vlastností transparentného dreva
Na tepelno-technickú analýzu bolo zvolených 10 druhov kompozitných materiálov na
báze transparentného dreva, ktorých výskum bol doposiaľ zverejnený. Sumarizáciaich
optických vlastností t.j. optická priepustnosť a optický zákal je zhrnutá v tab. 1. Súčiniteľ
tepelnej vodivosti vybraných typov transparentných drevených kompozitovej je uvedený
v tab. 2.
Tab. 1: Optické vlastností transparentných drevených kompozitov
Druh
dreva

Polymér

Hrúbka
(mm)

Prvé vzorky TW v Marylande [4]

Lipa

epoxid

3
3

Optická
priepustnosť
(%)
90 (R-drevo)
80 (L-drevo)

Prvé vzorky TW v KTH [3]

Balza

PMMA

TW s ponechaným lignínom [5]
Vysoko transparentné drevo [6]

Balza
Balza
Breza

PMMA
PMMA
PMMA

Transparentná preglejka [9]

Balza

PMMA

0,7
1,2
3,7
1,5
1,5
3
7
10
0,7
1,5
3,5
3,5

90
85
40
83
92
89
71
60
94
90
83 (CP-TPW)
75 (Qi-TPW)

TW s rôznym zostatkom lignínu [14]

Lipa

PMMA

Transparentná drevotrieska [10]

Balza
Topoľ

PMMA
PMMA

Veľkorozmerné dekoračné TW [11]

Duglas
katisoli
stá
Balza
Jedľa

epoxid

0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
1
1
5
7
10
0,6

15 (TW-0)
30 (TW-1)
40 (TW-2)
50 (TW-3)
55 (TW-4)
60 (TW-5)
92
92
83
77
68
87

Optický
zákal
(%)
95 (Rdrevo)
85 (Ldrevo)
50
71
80
75
50
53
74
76
31
52
80 (CPTPW)
80 (QiTPW)
- (TW-0)
- (TW-1)
- (TW-2)
- (TW-3)
- (TW-4)
- (TW-5)
54
56
72
82
90
65

PVA
CTS
CNF

0,8
-

91
80
80

15
35
60

Typ TW

Transparentné drevo s PVA [12]
TW z materiálov na prírodnej báze [13]
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Tab. 2: Súčiniteľ tepelnej vodivosti transparentných drevených kompozitov
Typ TW
Prvé vzorky TW v Marylande [4]
Prvé vzorky TW v KTH [3]
TW s ponechaným lignínom [5]
Vysoko transparentné drevo [6]
Transparentná preglejka [9]
TW s rôznym zostatkom lignínu [14]
Transparentná drevotrieska [10]
Veľkorozmerné dekoračné TW [11]
Transparentné drevo s PVA [12]
TW z materiálov na prírodnej báze [13]

Druh dreva

Polymér

Lipa

epoxid

Balza
Balza
Balza
Balza
Lipa
Topoľ
Duglaskatiso
listá
Balza

PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
PMMA
epoxid

Jedľa

CTS/CNF

PVA

Súčiniteľ tepelnej
vodivosti λ
(WmK-1)
0,15 (R-drevo) [15]
0,32 (L-drevo) [15]
0,23
0,178
0,41 (pozdĺžne)
0,24 (priečne)
0,39 ± 0,022 (pozdĺžne)
0,19 ± 0,020 (priečne)
-/-

Teoretická analýzatepelno-technických vlastností
Teoretická analýza bola zameraná na hodnotu súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U pri
zadaných zostavách jednotlivých presvetľovacích systémov.Funkčné požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti predpisuje STN 73 0540-2. Požadovaná normalizovaná hodnota pre
takéto konštrukcie (okná a dvere v obvodovej stene) je 0,85 W/(m2K) a odporúčaná hodnota
je 0,65 W/(m2K). Táto hodnota sa vypočíta ako:
= 1/ (10)
kde R je tepelný odpor konštrukcie v (m2K)/W.
Tepelný odpor konštrukcie R sa pritom vypočíta zo vzorca:
= / (11)
kde d je hrúbka konštrukcie v m a λ je súčiniteľ tepelnej vodivosti vo WmK-1.
Celkový odpor konštrukcie sa vypočíta ako súčet čiastkových odporov jednotlivých vrstiev
danej konštrukcie.
Výsledky a diskusia
V súčasnosti sa ako výplň konštrukcií používajú systémy s dvojsklom a trojsklom, kde
hrúbka sklenených panelov je štandardne 4 mm. Medzera je vyplnená vzácnym plynom,
najčastejšie argónom (Ar), zriedkavejšie kryptónom (Kr). Hrúbka vrstvy so vzácnym plynom
je štandardne 16 mm, u kryptónu niekedy 12 mm. V tab. 3-6 sú uvedené súčinitele prechodu
tepla U v rovnakých zostavách ako predtým u skla pre všetky posudzované typy
transparentných drevených kompozitov.
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Tab. 3: Minimálna hrúbka plynových vrstiev dvojitého zasklenia spĺňajúca požiadavky normy
STN 73 0540-2 pri hrúbke transparentných panelov 4 mm
Materiál zasklenia

Výplňový plyn

Sklo [18]

Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)

Epoxid R-TW [4]

Epoxid L-TW [4]

Lignín-TW [5]

TFW [10]

Ae_R-TW [11]

Ae_L-TW [11]

PVA_R-TW [12]

PVA_L-TW [12]

Hrúbky vrstiev
(mm)
4-31-4
4-21-4
4-12-4
4-30-4
4-21-4
4-12-4
4-30-4
4-21-4
4-12-4
4-30-4
4-21-4
4-12-4
4-30-4
4-21-4
4-12-4
4-30-4
4-21-4
4-12-4
4-31-4
4-21-4
4-12-4
4-30-4
4-21-4
4-12-4
4-31-4
4-21-4
4-12-4

Súčiniteľ prechodu
tepla konštrukcie U
(Wm-2K-1)
0,84
0,85
0,83
0,83
0,82
0,80
0,85
0,84
0,82
0,85
0,83
0,81
0,84
0,83
0,80
0,85
0,83
0,81
0,83
0,84
0,82
0,84
0,83
0,81
0,83
0,84
0,82

Tab. 4: Minimálna hrúbka plynových vrstiev dvojitého zasklenia spĺňajúca odporúčanie
normy STN 73 0540-2 pri hrúbke transparentných panelov 4 mm
Materiál zasklenia

Sklo [18]

Epoxid R-TW [4]

Epoxid L-TW [4]

Lignín-TW [5]

TFW [10]

Výplňový plyn

Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)

Hrúbky vrstiev
(mm)
4-40-4
4-28-4
4-16-4
4-39-4
4-27-4
4-15-4
4-40-4
4-28-4
4-16-4
4-40-4
4-27-4
4-15-4
4-39-4
4-27-4
4-15-4

Súčiniteľ prechodu
tepla konštrukcie U
(Wm-2K-1)
0,65
0,64
0,62
0,65
0,64
0,64
0,64
0,63
0,62
0,64
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
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Ae_R-TW [11]

Ae_L-TW [11]

PVA_R-TW [12]

PVA_L-TW [12]

Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)

4-40-4
4-27-4
4-15-4
4-40-4
4-28-4
4-16-4
4-39-4
4-27-4
4-15-4
4-40-4
4-28-4
4-16-4

0,64
0,65
0,65
0,65
0,63
0,32
0,65
0,65
0,65
0,65
0,63
0,62

Tab. 5: Minimálna hrúbka plynových vrstiev trojitého zasklenia spĺňajúca požiadavky normy
pri STN 73 0540-2 pri hrúbke transparentných panelov 4 mm
Materiál zasklenia

Výplňový plyn

Sklo [18]

Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)

Epoxid R-TW [4]

Epoxid L-TW [4]

Lignín-TW [5]

TFW [10]

Ae_R-TW [11]

Ae_L-TW [11]

PVA_R-TW [12]

PVA_L-TW [12]

Hrúbky vrstiev
(mm)
4-16-4-16-4
4-11-4-11-4
4-6-4-6-4
4-15-4-15-4
4-10-4-10-4
4-6-4-6-4
4-15-4-15-4
4-11-4-11-4
4-6-4-6-4
4-15-4-15-4
4-11-4-11-4
4-6-4-6-4
4-15-4-15-4
4-10-4-10-4
4-6-4-6-4
4-15-4-15-4
4-11-4-11-4
4-6-4-6-4
4-15-4-15-4
4-11-4-11-4
4-6-4-6-4
4-15-4-15-4
4-10-4-10-4
4-6-4-6-4
4-15-4-15-4
4-11-4-11-4
4-6-4-6-4

Súčiniteľ prechodu
tepla konštrukcie U
(Wm-2K-1)
0,81
0,81
0,82
0,82
0,84
0,78
0,85
0,79
0,81
0,84
0,78
0,80
0,82
0,85
0,79
0,84
0,79
0,80
0,85
0,80
0,81
0,83
0,85
0,79
0,85
0,80
0,81

Tab. 6: Minimálna hrúbka plynových vrstiev trojitého zasklenia spĺňajúca odporúčanie normy
STN 73 0540-2 pri hrúbke transparentných panelov 4 mm
Materiál zasklenia

Sklo [18]

Epoxid R-TW [4]

Výplňový plyn

Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)

Hrúbky vrstiev
(mm)
4-20-4-20-4
4-14-4-14-4
4-8-4-8-4
4-19-4-19-4
4-14-4-14-4

Súčiniteľ prechodu
tepla konštrukcie U
(Wm-2K-1)
0,65
0,64
0,62
0,65
0,6
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Epoxid L-TW [4]

Lignín-TW [5]

TFW [10]

Ae_R-TW [11]

Ae_L-TW [11]

PVA_R-TW [12]

PVA_L-TW [12]

Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)
Vzduch
Argón (Ar)
Kryptón (Kr)

4-8-4-8-4
4-20-4-20-4
4-14-4-14-4
4-8-4-8-4
4-20-4-20-4
4-14-4-14-4
4-8-4-8-4
4-20-4-20-4
4-14-4-14-4
4-8-4-8-4
4-20-4-20-4
4-14-4-14-4
4-8-4-8-4
4-20-4-20-4
4-14-4-14-4
4-8-4-8-4
4-20-4-20-4
4-14-4-14-4
4-8-4-8-4
4-20-4-20-4
4-14-4-14-4
4-8-4-8-4

0,60
0,64
0,63
0,61
0,63
0,62
0,61
0,63
0,62
0,60
0,63
0,62
0,61
0,64
0,63
0,61
0,63
0,62
0,60
0,64
0,63
0,61

Z údajov v tabuľkách vyplýva, že čo sa týka plnenia normových kritérií v daných
zostavách, sklo a všetky druhy transparentných drevených kompozitov spĺňajú, resp.
nespĺňajú túto normu rovnako, aj keď zostavy s transparentnými drevenými kompozitami
majú, vzhľadom na ich nižšiu hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti o čosi lepšie hodnoty U.
Ako sa ale ukázalo, na dané zostavy najviac vplývajú vlastnosti plynov v medzere medzi
transparentnými panelmi. Takisto je zrejmé, že čo sa týka dvojitého zasklenia, iba výplň z
kryptónu je schopná naplniť požiadavky normy a pri hrúbke 16 mm dokonca spĺňa normou
odporúčanú hodnotu. Pri trojskle sú schopné norme vyhovieť všetky plyny, pričom
vzduchové medzery pri vzduchu musia mať hrúbku 16 mm, aby vyhoveli norme. Použitie
argónu pri trojskle vyhovuje odporúčanej hodnote U pri hrúbkach medzier 16 mm a použitie
kryptónu tomuto odporúčaniu dokonca vyhovuje už pri hrúbkach medzier 12 mm.
Ak by sme sa na transparentné drevo v tomto smere chceli pozrieť trochu pozitívnejšie,
z dlhodobého hľadiska môžu priniesť istú úsporu, pretože aj keď pri daných hrúbkach
zasklievacích systémov plnia požiadavky normy vlastne rovnako, stále majú o čosi lepšiu
hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U než sklenené systémy. Idea, ako by mohla vyzerať
presklená stena z transparentného dreva je vizualizovaná na obr. 2.

Obr. 2: Vizualizácia presklenej steny z transparentného dreva, vľavo: presklená stena z
transparentného R-dreva, vpravo: presklená stena z transparentného L-dreva
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V tab. 7 sú uvedené hrúbky jednotlivých skúmaných materiálov, ktoré by museli
nadobudnúť v jednej vrstve, aby naplnili požiadavky normy a v tab. 8, aby naplnili
odporúčanie normy.
Tab. 7: Hrúbky skúmaných materiálov v jednej vrstve potrebné pre splnenie požiadaviek
normy STN 73 0540-2
Materiál

Sklo [18]
Epoxid R-TW [4]
Epoxid L-TW [4]
Lignín-TW [5]
TFW [10]
Ae_R-TW [11]
Ae_L-TW [11]
PVA_R-TW [12]
PVA_L-TW [12]

Súčiniteľ tepelnej
vodivosti λ
(WmK-1)
0,76
0,15
0,32
0,23
0,178
0,24
0,41
0,19
0,39

Hrúbka
(mm)
889
176
375
270
209
281
480
223
457

Súčiniteľ prechodu
tepla konštrukcie U
(Wm-2K-1)
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

Tab. 8: Hrúbky skúmaných materiálov v jednej vrstve potrebné pre splnenie odporúčania
normy STN 73 0540-2
Materiál

Sklo [18]
Epoxid R-TW [4]
Epoxid L-TW [4]
Lignín-TW [5]
TFW [10]
Ae_R-TW [11]
Ae_L-TW [11]
PVA_R-TW [12]
PVA_L-TW [12]

Súčiniteľ tepelnej
vodivosti λ
(WmK-1)
0,76
0,15
0,32
0,23
0,178
0,24
0,41
0,19
0,39

Hrúbka
(mm)
1161
230
489
352
272
367
626
291
596

Súčiniteľ prechodu
tepla konštrukcie U
(Wm-2K-1)
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65

Záver
Analýzy podporujú stanovisko, že pri sklenených systémoch ide viac o vlastnosti plynov,
než materiálu v zasklení. Ako je vidieť, oproti sklu by boli niektoré typy transparentných
drevených kompozitov schopné ušetriť maximálne 1 mm hrúbky výplňového plynu, pričom
ak ide o kryptón, na materiáloch zasklenia vlastne v uvedených príkladoch nezáleží.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že čo sa týka použitia transparentných drevených kompozitov
ako systémov zasklenia, môžu byť tieto považované za rovnocenné so sklenenými systémami.
Na jednej strane je to pre transparentné drevo pozitívna správa, na druhej strane, od
vytvorenia prvých vzoriek transparentného dreva sa často prezentovalo, že by tieto mohli byť
omnoho efektívnejším zasklievacím materiálom než samotné sklo vďaka svojej nízkej
hodnote súčiniteľa tepelnej vodivosti λ. Z nadobudnutých údajov ale vyplýva, že tomu tak v
skutočnosti nie je a že hlavnú zásluhu na tepelnoizolačných vlastnostiach zasklenia majú
výplňové plyny.
Ak by bolo možné realizovať fasády len z jednej vrstvy, transparentné drevené
kompozity sa vyznačujú omnoho lepšími parametrami ako sklo. Takéto riešenie je však
nereálne. Ak by sme aj zanedbali neefektivitu takéhoto prístupu, bolo by náročné vôbec
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vyrobiť takto hrubý materiál, najmä ak si uvedomíme, že doposiaľ najhrubší kus
transparentného dreva, ktorý bol vyrobený mal len 1 cm [6] a jeho optické vlastnosti pri tejto
hrúbke už boli značne redukované (znížená priepustnosť a zvýšený zákal).
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Korelačné a prenosové krivky tuhosti v ohybe hnedého kraftlinera
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Abstrakt
Článok sa zaoberá analýzou korelačných a prenosových kriviek fyzikálnych vlastností
papiera. Venuje sa analýze údajov nameraných na jednom druhu krycej lepenky – hnedý
kraftliner v rozsahu plošnej hmotnosti 90 – 220 g/m2. Údaje pre odolnosť proti ohnutiu boli
získané meraním klasickou metódou podľa ISO 2493. Korelačná závislosť nameraných
hodnôt a plošnej hmotnosti kraftlineru je vysoká (R2 = 0,9952), a preto sa práve optimalizácia
plošnej hmotnosti (resp. hrúbky), ako nepriamej veličiny, stále používa pri riadení
papierenských strojov reguláciou v ich nátokovej časti. Na tých istých 14 hladinách plošnej
hmotnosti bolo vykonaná aj FT-NIR spektroskopia, pričom získané spektrá boli prevedené na
integrály v absolútnom vyjadrení s vysokou korelačnou závislosťou integrálov a plošnej
hmotnosti kraftlineru (0,9953).
V závere práce bola zostrojená prenosová krivka, ktorá vyjadrujúce funkčnú závislosť
medzi IR spektrami a laboratórne nameranými hodnotami. Prenosové krivky môžu do
budúcna predstavovať veľmi efektívny spôsob riadenia, regulácie resp. predikcie priamo
výsledných vlastností papiera v papierenskom priemysle.
Kľúčové slová: fyzikálne vlastnosti papiera, hnedý kraftliner, tuhosť v ohybe, korelácia,
prenosová krivka.
Úvod
Kvalita papiera sa vyjadruje pomocou určitých vlastností a častokrát ju nemožno vyjadriť
jednou vlastnosťou, ale skôr súborom vlastností. Tento súbor vlastností závisí od druhu
papiera a spôsobu jeho výroby resp. spracovania. V súčasnosti sa sleduje množstvo vlastností
papiera (fyzikálnych, chemických, fyzikálno-chemických alebo funkčných), ktoré možno
merať, pričom sa stále vyvíjajú nové metódy na ich skúmanie. Vlastnosti papierov môžeme
rozdeliť na štyri hlavné skupiny (Krkoška a kol. 2014). Najviac sledované vlastnosti papiera
sú fyzikálne vlastnosti.Tieto ďalej rozdeľujeme na mechanické a optické.
Všeobecne základnou mernou jednotkou papiera je plošná hmotnosť (g/m2). Pre výrobu
papiera je hmotnosť dôležitá z hľadiska rýchlosti výroby. Výrobcovia papiera sa vždy usilujú
získať všetky požadované vlastnosti papiera s minimálnou možnou plošnou hmotnosťou
(Goyal 2020).
Veľa dôležitých parametrov pre riadenie procesov pri výrobe buničiny resp. papiera, je
možné určiť len v laboratórnych podmienkach(Bajpai2015). Týmto spôsobom unikajú
priamej kontrole a možnosti ich regulácie priamo v prevádzke.
Technológia blízkej infračervenej oblasti (NIR) z hľadiska prenášaných alebo odrazených
spektier elektromagnetických vĺn v rozsahu od 800 do 2500 nm sa používa hlavne na
nedeštruktívne merania organických materiálov, ako sú poľnohospodárske produkty
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a potraviny. Má však aj veľký potenciál v celulózovom a papierenskom priemysle. (Russ,
Fišerová 2019)
Infračervená analýza (NIR) riadená moderným softvérom pre vyhodnocovanie spektier
umožňuje online merania spomínaných parametrov. Z teórie je známe, že väzby medzi
vláknami buničiny a takisto aj väzby vo vnútri vlákien sú z podstatnej časti výsledkom
vodíkových mostíkov, ktoré spôsobujú vždy oslabenie pôvodnej vodíkovej väzby medzi
molekulami celulózy. Počet a silu týchto vodíkových mostíkov možno nepriamo určiť
z infračerveného spektra na základe presunu a rozšírenia vrcholu pásu O-H. Z tohto vyplýva
korelácia medzi infračervenými spektrami papiera alebo buničiny a pevnosťou papiera. Táto
korelácia predstavuje fyzikálny základ pre modelovanie určenia pevnostných vlastností
buničiny z infračerveného spektra (Siesler a kol. 2006, Pavia a kol. 2015).
Tento článok je venovaný dôležitej vlastnosti papieraodolnosť proti ohnutiu
(bendingresistance) (mN), ktorá vyjadruje odolnosť voči ohýbaniu, t.j. definuje silu, ktorá je
potrebná na ohnutie kúska skúšobného papiera pod určitým uhlom. Metódu stanovenia
odolnosti proti ohnutiu definuje ISO 2493.
Materiál a metódy
V tab. 1 sú vstupné údaje pre odolnosť proti ohnutiu získané meraním klasickou metódou
podľa ISO 2493. Merania sa vykonali na nebielenej a nenatieranej sulfátovej krycej lepenke
(hnedý kraftliner) pre plošnú hmotnosť v rozmedzí 90 – 220 g/m2 na 14 hladinách. Princíp
merania je znázornený na obr. 1.

A –os ohýbania
B – upínacie zariadenie
C – hrana operného noža
D – meracia hlavica
E – testovaný papier
F – testovací rozpon (50 mm)
G – uhol ohnutia
H – voľná dĺžka testovaného papiera

Obr. 1: Princíp stanovenia odolnosti proti ohnutiu podľa ISO 2493
V tab. 1 (pravý stĺpec) sú hodnoty získané zo spektier FT-NIR spektroskopie. Hodnoty sú
uvedené v absolútnom vyjadrení.
Tab. 1: Vstupné údaje na analýzu (hnedý kraftliner)
Plošná hmotnosť
(g/m2)
220
210
200
190
180
170
160

Odolnosť proti ohnutiu podľa
ISO 2493 (mN)
1337,0
1187,6
1022,6
963,8
838,0
763,0
706,8

Integrál z FT-NIRspektroskopie
14153
12498
10820
10203
8901
8079
7509
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150
605,8
140
467,3
130
418,9
120
315,8
110
253,8
100
227,5
90
174,6
Zdroj:Spracované na základe interných materiálov VÚPC, a.s.

6407
5002
4443
3347
2704
2403
1856

Z nameraných hodnôt boli zostrojené korelačné závislosti medzi: a) plošnými
hmotnosťami a hodnotami nameranými na klasických prístrojoch, b) plošnými hmotnosťami
a integrálmi získanými z FT-NIR spektroskopie. Napokon boli zostrojené tzv. prenosové
krivky medzi integrálmi z FT-NIR spektroskopie a hodnotami nameranými klasickými
prístrojmi. Závislosti sú zobrazené pomocou grafov, kde boli nájdené korelačné funkcie, ktoré
najlepšie kopírujú body zo vstupných údajov. Presnosť týchto závislostí je vyjadrená
pomocou koeficientov determinácie.
Výsledky a diskusia
Závislosť odolnosti papiera proti ohnutiu na plošnej hmotnosti - korelačné krivky
V grafe 1 je znázornená závislosť hodnôt odolnosti proti ohnutiu nameraných klasickým
postupom od plošných hmotností. Stanovenie sa prevádza v súlade sSTN ISO 2493 za pomoci
testera, ktorý je zostrojený na tento účel. Testovací rozpon je 50 mm a šírka testovaného
kraflineru je 38 mm. Upínacie zariadenie sa pootočí o 15° pričom meracia hlavica zaznamená
silu indikovanú na hrane operného noža.
Regresná krivka, ktorá najlepšie koreluje s nameranými hodnotami (trendová spojnica)
je polynomická funkcia 2. stupňa.Koeficient determinácie, ktorý ukazuje ako najbližšie
hodnoty trendovej čiary zodpovedajú nameraným údajom, sa rovná 0,9952.

Odolnosť proti ohnutiu (mN)

Graf 1: Závislosť hodnôt odolnosti papiera proti ohnutiu nameraných na klasickom prístroji od
plošných hmotností
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Graf 2 znázorňuje závislosť hodnôt integrálnych plôch získaných z FT-NIR
spektroskopieod plošných hmotností vzoriek. Na grafe je znázornená trendová spojnica.
Koeficient determinácie je rovný 0,9953.

Integrálne plochy získané FT-NIR
spektroskopiou

Graf 2: Závislosť absolútne vyjadrených hodnôt integrálov získaných z FT-NIR od plošných hmotností
kraftlineru
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Odolnosť papiera voči ohnutiu - prenosová krivka
Graf 3 znázorňuje závislosť medzi hodnotami integrálnych plôch z FT-NIRspektroskopie
a hodnotami nameranými klasickým prístrojom. V tomto prípade regresná krivka, ktorá
najlepšie kopíruje namerané hodnoty, je lineárna funkcia. Koeficient determinácie je rovný 1.
Z tohto nám vyplýva, že medzi získanými hodnotami z FT-NIRspektroskopie a hodnotami
nameranými klasickým prístrojom je dokonalá korelácia.

Odolnosť proti ohnutiu (mN)

Graf 3: Prenosová krivka - závislosť hodnôt integrálov získaných z FT-NIR spektroskopie od hodnôt
odolnosti papiera proti ohnutiu nameraných klasickým prístrojom
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Odolnosť papiera voči ohnutiu versus ohybová tuhosť
Je potrebné si všimnúť, že odolnosť papiera proti ohnutiu a ohybová tuhosť sú dve rôzne
vlastnosti materiálu, ale merané rovnakou metódou. Odolnosť proti ohnutiu, vyjadrená
v (mN), predstavuje reakčnú silu zaznamenanú pri špecifickom uhle ohybu, zvyčajne 15°.
Ohybová tuhosť, vyjadrená v (mNm), je moment vypočítaný z nameranej sily a posunu.
Ohybová tuhosť je rozdelená na dve štandardné merania: (15°) a (5°), jediným rozdielom je
uhol vychýlenia. Ohybovú tuhosť je možné merať rôznymi metódami: dvoj, troj
a štvorbodovým ohybom alebo rezonančnou metódou.
Tuhosť v ohybe – perspektíva merania a regulácie online na papierenskom stroji
Tuhosť v ohybe je jednou z najdôležitejších mechanických vlastností pri výrobe
kraftlineru, ktorá dodáva tuhosť panelom a krabiciam, na ktoré sa kraftliner používa ako
vrchná vrstva. Túto vlastnosť je v súčasnosti možné merať iba deštruktívnym opatrením
mimo výrobnej linky (Vandenbossche 2019). Súčasná metóda kontroly kvality je
nedostatočná, pretože predpokladá nerealistickú konzistenciu vlastností kraftlineru v smere
stroja MD (machine direction) (Obr. 1).

Obr. 1: a) Nehomogenita vlastností papiera na papierenskom stroji v troch smeroch; variácia
hrúbky (b) a plošnej hmotnosti (c) v smere MD (machinedirection)
Výsledky experimentov ukazujú rôzne úrovne presnosti predikcie. Predikcie priemernej
hrúbky pracujú s chybou do 5%, zatiaľ čo odhady tuhosti v ohybe sa líšia od produktu
k produktu a pohybujú sa od 9% až do 32% (Vandenbossche 2019). Predikcia tuhosti v ohybe
v smere CD (crossdirection) je trvalo vyššia ako v smere MD.
Záver
FT-NIR spektoskopia predstavuje perspektívny spôsob nedeštruktívneho stanovovania
vlastností papiera hlavne jeho hrúbky a plošnej hmotnosti. Vysokú variáciu vlastností
v priereze profilu je možné kompenzovať obrovským množstvom automaticky získaných dát.
Súčasným problémom širšieho online využitia spektroskopie je dlhá časová odozva.
Prenosové krivky predstavujú jednoduchý štatistický model na ďalšiu reguláciu a riadenie
procesu výroby s predikovanými výstupnými parametrami výsledného produktu.
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