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Podstawow¹ czêœci¹ w³ókienno-tworzywowych materia³ów warstwowych
typu „high-tech” s¹ ró¿nego rodzaju b³ony polimerowe. Decyduj¹ one o cechach barierowych takich materia³ów, a jednoczeœnie powinny w mo¿liwie niewielkim stopniu pogarszaæ ich w³aœciwoœci higieniczne, zwykle okreœlane oporem przep³ywu pary wodnej. Do najczêœciej stosowanych nale¿¹ hydrofobowe
b³ony mikroporowate, chrakteryzuj¹ce siê wysok¹ wodo- i wiatroszczelnoœci¹,
a jednoczeœnie dobr¹ przepuszczalnoœci¹ pary, przy czym w³aœciwoœci te s¹
bezpoœrednio zale¿ne od ich struktury mikroporowatej.
W artykule przedstawiono wyniki badañ zale¿noœci uzyskiwanej struktury mikroporowatej poliuretanowych b³on hydrofobowych, wytwarzanych technik¹
separacji fazowej indukowanej odparowaniem rozpuszczalnika organicznego i
nierozpuszczalnika – wody, od parametrów procesowych. Ustalono parametry
maj¹ce podstawowe znaczenie dla kszta³towania porowatoœci takich materia³ów pow³okowych – charakteru i rozmiarów porów oraz równomiernoœci struktury mikroporowatej – oraz ich zwi¹zek z w³aœciwoœciami u¿ytkowymi uzyskiwanych b³on. W wyniku badañ ustalono zoptymalizowane warunki procesowe,
potwierdzone dobr¹ jakoœci¹ tak wytwarzanych b³on – wysok¹ wodo- i wiatroszczelnoœci¹, nieprzepuszczalnoœci¹ bakterii i alergenów, a jednoczeœnie niskim oporem pary wodnej i dobrymi w³aœciwoœciami mechanicznymi, okreœlanymi odpornoœci¹ na wielokrotne pranie, przy czym w³aœciwoœci te pozostaj¹
stabilne w szerokim zakresie temperatury. B³ony takie mo¿na dodatkowo sfunkcjonalizowaæ poprzez wprowadzanie do nich – w trakcie ich wytwarzania –
odpowiednich addytywów nanocz¹stkowych, np. bioaktywnych.
S³owa kluczowe: materia³y pow³okowe, membrany polimerowe, b³ony
mikroporowate, wodoszczelnoœæ, opór przep³ywu pary wodnej
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The basic part of high-tech textile-polymeric multi-layer materials consists
of various polymeric membranes. They determine the barrier characteristics of
such materials and at the same time they should not deteriorate their hygienic
properties estimated in terms of the resistance of water vapor flow. The most
often used membranes are hydrophobic and micro-porous showing high waterand wind-tightness as well as a good water vapor permeability at the same
time. These properties are directly dependent on the micro-porous structure of
the membranes.
The paper presents test results concerning the dependence of the micro-porous
structure of hydrophobic polyurethane membranes, prepared by the technique
of phase separation induced by organic solvent and non-solvent (water) evaporation, on process parameters. The established parameters are of paramount
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importance for the development of porosity of such coat materials, including
the character and size of pores as well as the uniformity of micro-porous
structure and their relations with the performance properties of the obtained
membranes. The performed tests resulted in optimized process conditions confirmed by a good quality of the resultant membranes: high water- and wind-tightness, bacteria and allergen impermeability, a low resistance of water
vapor flow and good mechanical properties. These properties are stable within
a wide range of temperature and resistant to repeated washing. Such membranes can be additionally functionalized by incorporating appropriate nanoadditives, e.g. bioactive nanoparticles, into their structures during their production.
Key words: textile-polymeric coat materials, polymeric membrane, microporous membrane, water-tightness, resistance of water vapour
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1. Wprowadzenie
Stale rosn¹ce wymagania odbiorców powoduj¹
szybki rozwój nowoczesnych wielofunkcyjnych wyrobów w³ókienniczych typu „high-tech”, wœród których
bardzo du¿e znaczenie uzyska³y wielowarstwowe w³ókienno-tworzywowe wyroby z³o¿one. Wynika to ze
szczególnie du¿ych mo¿liwoœci modelowania w³aœciwoœci u¿ytkowych, a wiêc i obszarów zastosowañ tego
rodzaju wyrobów, przy czym nale¿y tu przede wszystkim wymieniæ ró¿ne rodzaje specjalnej odzie¿y ochronnej i sportowej, a tak¿e wyroby medyczne i stosowane w profilaktyce zdrowotnej [1, 2].
Wyroby takie ogólnie charakteryzuj¹ siê wybitnymi w³aœciwoœciami barierowymi, a jednoczeœnie wysokim komfortem u¿ytkowania, w tym dobrymi w³aœciwoœciami fizjologicznymi, okreœlanymi oporem przep³ywu pary wodnej, jak te¿ okreœlonymi funkcjami specjalnymi, np. bioaktywnoœci¹ [2, 6].
Podstawowym sk³adnikiem takich uk³adów, w zasadniczy sposób wp³ywaj¹cym na ich w³aœciwoœci barierowe, np. wodoszczelnoœæ, wiatrochronnoœæ czy
przenikanie mikrocz¹stek sta³ych, bakterii lub alergenów, a z drugiej strony na ich w³aœciwoœci higieniczne,
okreœlane przepuszczalnoœci¹ wzglêdnie oporem przep³ywu pary wodnej, s¹ ró¿nego rodzaju b³ony polimerowe [2, 5].
W strukturach tego rodzaju materia³ów z³o¿onych
ogólnie mo¿na wyró¿niæ co najmniej trzy, a czêsto cztery lub nawet wiêcej warstw, to jest warstwê zewnêtrzn¹,
warstwê œrodkow¹, spe³niaj¹c¹ g³ównie funkcje barierowe oraz warstwê wewnêtrzn¹, z których ka¿da spe³nia okreœlone funkcje i zadania. Warstwy te ³¹czone s¹
trwale ze sob¹ albo technik¹ sklejania punktowego wyrobów metra¿owych, albo w procesie konfekcjonowania, tworz¹c wielowarstwowy materia³ z³o¿ony [5].
Warstwa zewnêtrzna musi charakteryzowaæ siê
dobrymi w³aœciwoœciami fizycznymi i stanowiæ trwa³¹
ochronê u¿ytkownika przed wszelkimi oddzia³ywaniami zewnêtrznymi, w tym mechanicznymi i pogodowymi, a nadto odznaczaæ siê wysok¹ estetyk¹ i jej mo¿liwie jak najwiêksz¹ niezmiennoœci¹ w czasie ca³ego
okresu u¿ytkowania, np. odzie¿y. Warstwa ta, w zale¿noœci od swojej struktury i zastosowanych surowców
w³ókienniczych, mo¿e te¿ spe³niaæ funkcje barierowe,
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w tym g³ównie odpornoœæ na zwil¿anie i penetracjê
wody do wnêtrza materia³u z³o¿onego, a tak¿e ochronê
przed „przewiewaniem” – wiatrochronnoœæ.
Warstwa œrodkowa, zwana czêsto poœredni¹,
o w³aœciwoœciach barierowych, powinna charakteryzowaæ siê dobr¹ wiatro- i wodoszczelnoœci¹ i ma³¹ przewiewnoœci¹, a jednoczeœnie wymagan¹ higienicznoœci¹, której miernikiem jest dobra przepuszczalnoœæ pary
wodnej, wzglêdnie niski opór pary wodnej. Warstwê tê
stanowi zazwyczaj mikroporowata hydrofobowa pow³oka/membrana poliuretanowa, po³¹czona z odpowiednim noœnikiem w³ókienniczym, np. lekk¹ dzianin¹
z w³ókien poliestrowych. Materia³y takie uzyskiwane
s¹ najczêœciej technik¹ powlekania odwracalnego, przy
czym ogólnie winny charakteryzowaæ siê wodoszczelnoœci¹ na poziomie 200-250 cm i przepuszczalnoœci¹
pary wodnej ok. 2000 g/m2·24 h oraz oporem przep³ywu pary wodnej w warunkach dynamicznych poni¿ej
10 m2 Pa/W. Stosowane metody badañ zostan¹ bli¿ej
przedstawione w dalszej czêœci artyku³u.
Warstwa wewnêtrzna uk³adu, spe³niaj¹ca funkcjê
podszewki, mo¿e byæ wykonywana z ró¿nych surowców i mieæ bardzo zró¿nicowan¹ strukturê. W zale¿noœci od wymagañ u¿ytkowych stawianych przed odpowiednimi materia³ami z³o¿onymi mo¿e to byæ np.
cienka tkanina/dzianina poliamidowa, ale równie¿ materia³ o w³aœciwoœciach termoizolacyjnych, np. dzianina typu Polar czy runowa futerkowa.

2. Struktura i w³aœciwoœci
b³on polimerowych
Niezale¿nie od liczby i rodzaju pozosta³ych
warstw, we wszystkich tego rodzaju uk³adach z³o¿onych zawsze wystêpuje warstwa œrodkowa, któr¹ jest
b³ona polimerowa trwale z³¹czona z noœnikiem w³ókienniczym. Wszystkie warstwy sk³adowe uk³adu równie¿ s¹ trwale ³¹czone ze sob¹, tworz¹c zamierzony
wielowarstwowy materia³ z³o¿ony.
Stosowane b³ony, przede wszystkim poliuretanowe, poliakrylanowe, poliestrowe lub z politetrafluoroetylenu, charakteryzuj¹ siê okreœlon¹ struktur¹ i w³aœciwoœciami, np. wodo- i wiatroszczelnoœci¹ oraz ma³ym
oporem przep³ywu pary wodnej.
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Wodoszczelnoœæ takich b³on jest wysoka, rzêdu
najczêœciej 150-250 cm, a w przypadku szczególnych
wymagañ nawet 1000 cm s³upa wody, mierzona metod¹ hydrostatyczn¹ wg normy PN-EN 20811:1997. B³ony takie charakteryzuj¹ siê równie¿ praktycznie nieprzewiewnoœci¹, mierzon¹ wg normy PN-EN ISO
9237:1998, przy normalnie stosowanej ró¿nicy ciœnieñ
100 kPa, co nadaje zawieraj¹cym je materia³om z³o¿onym po¿¹dan¹ w³aœciwoœæ wiatroszczelnoœci.
B³ony takie, ze wzglêdu na ich ma³¹ gruboœæ, rzêdu
20-50 µm, a tym samym wiotkoœæ i du¿¹ odkszta³calnoœæ, s¹ nieprzydatne do konfekcjonowania. St¹d te¿
stosowane s¹ z regu³y w formie trwale po³¹czonej z
odpowiednim noœnikiem w³ókienniczym.
Do najczêœciej stosowanych w wyrobach w³ókienniczych rodzajów b³on nale¿y zaliczyæ [1, 3]:
l hydrofobowe b³ony mikroporowate z politetrafluoroetylenu, uzyskiwane technik¹ rozci¹gania w warunkach krytycznych b³on szczelnych, co powoduje powstawanie ogromnej liczby mikropêkniêæ –
mikroporowatoœci; t¹ metod¹ wytwarzane s¹ membrany z politetrafluoroetylenu, znane pod handlow¹ nazw¹ Goretex, produkowane przez amerykañsk¹ firmê W.L.Gore & Ass. Inc.,
l hydrofobowe b³ony mikroporowate, najczêœciej
poliuretanowe, wytwarzane technik¹ separacji fazowej w wyniku selektywnego odparowywania
rozpuszczalnika i nierozpuszczalnika, przy czym
wyró¿nia siê tu dwa podstawowe rodzaje tej separacji, a to: koagulacji mokrej oraz koagulacji indukowanej odparowaniem rozpuszczalnika, inaczej
nazywanej metod¹ koagulacji termicznej,
l hydrofilowe b³ony szczelne, równie¿ najczêœciej
poliuretanowe.
B³ony takie charakteryzuj¹ siê doskona³¹ wodo- i wiatroszczelnoœci¹, natomiast ró¿ni¹ poziomem w³aœciwoœci higienicznych i mechanizmem przenikania pary
wodnej. W przypadku hydrofobowych b³on mikroporowatych mechanizm ten jest uzale¿niony od struktury
porowatej materia³u. Pory mog¹ byæ [5, 7]:
l otwarte – przelotowe i wówczas przenikanie pary
wodnej nastêpuje w wyniku transportu przez te kapilary cz¹steczek wody – pary wodnej, natomiast
mechanizm dyfuzyjny ma pomijalnie ma³e znaczenie,
l „pó³otwarte” lub „pó³zamkniête”, przy czym cz¹steczki pary wodnej musz¹ przenikaæ przez b³onki
przegradzaj¹ce poszczególne mikropory. W tym
przypadku, mechanizm dyfuzyjny odgrywa bardzo
istotn¹, a nawet podstawow¹ rolê.
Mechanizm przepuszczalnoœci pary wodnej przez wodoszczelne b³ony mikroporowate w najprostszym przypadku porów przelotowych przedstawia pogl¹dowo
rys.1.
Warunkiem uzyskania takiej w³aœciwoœci s¹ wymiary mikroporów w b³onie polimerowej na tyle du¿e,
aby zapewniæ swobodne przenikanie pary – wody
w postaci cz¹steczkowej, a jednoczeœnie znacznie
mniejsze od nawet najdrobniejszych kropelek wody.
Cz¹steczki wody maj¹ rozmiar oko³o 0,3 nm, przy
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Rys. 1. Zasada przenikania pary wodnej przez wyrób
w³ókienniczy z hydrofobow¹ b³on¹ (membran¹ lub pow³ok¹ mikroporowat¹ o porach otwartych – przelotowych) [1, 2]
Fig. 1. The principle of water vapor permeability
through a textile product with a hydrophobic, microporous film, membrane or coat with open pores [1,2]

czym w parze wodnej wystêpuj¹ najczêœciej w formie
agregacji – klasterów – o rozmiarach rzêdu 1-5 nm,
natomiast najmniejsze kropelki wody w stanie ciek³ym
maj¹ rozmiary oko³o 100 000 nm, a wiêc o cztery rzêdy
wielkoœci wy¿ej [1].
Schemat ideowy systemu mikroporów w przekroju
b³ony przedstawia rys. 2 [1].

Rys. 2. Schemat ideowy przekroju hydrofobowej b³ony
mikroporowatej – mechanizm przenikania cz¹steczek
pary wodnej [1]
Fig. 2. Schematic diagram of the cross-section of hydrophobic microporous film – the mechanism of water
vapor permeability [1].

W przemyœle w³ókienniczym najszersze zastosowanie znajduj¹ membrany z politetrafluoroetylenu
o strukturze mikroporowatej uzyskiwane metod¹ rozci¹gania oraz – najczêœciej poliuretanowe (rzadziej poliestrowe) – b³ony wytwarzane technik¹ separacji fazowej, zarówno metod¹ koagulacji mokrej, jak te¿ separacji fazowej indukowanej odparowaniem rozpuszczalnika, zwanej te¿ koagulacja termiczn¹.
Separacja fazowa jest procesem, w którym homogeniczny roztwór nieusieciowanego polimeru w okreœlonych rozpuszczalnikach przechodzi w ¿el, tworz¹c
makrocz¹steczkow¹ sieæ polimeru z rozproszon¹ w jej
strukturze faz¹ ciek³¹. Roztwór taki jest nietrwa³y i pod
wp³ywem ró¿nych czynników mo¿e przechodziæ w
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uk³ad dwufazowy, przy czym jedna z tak powsta³ych
faz charakteryzuje siê wysokim, a druga – niskim stê¿eniem polimeru. Faza bogatsza w polimer zestala siê po
separacji fazowej, formuj¹c b³onê mikroporowat¹.
W³aœciwoœci takiej b³ony zale¿ne s¹ od warunków separacji fazowej i zestalania. Separacja fazowa roztworów polimerowych mo¿e byæ indukowana przez wiele
czynników, przy czym najczêœciej wykorzystywanym
czynnikiem powoduj¹cym inwersjê faz jest zmiana
sk³adu roztworu b³onotwórczego. Ze wzglêdu na czynnik powoduj¹cy separacjê faz mo¿na wyró¿niæ szereg
metod wytwarzania polimerowych b³on mikroporowatych, przy czym najwiêksze znaczenie w wytwarzaniu
b³on stosowanych w w³ókienno-tworzywowych uk³adach warstwowych ma separacja indukowana ekstrakcj¹ rozpuszczalnika b¹dŸ odparowaniem rozpuszczalnika. Metody te okreœlane s¹ równie¿ odpowiednio
jako koagulacja mokra i termiczna. W obu tych metodach koagulacji mikrokanaliki wytwarzane s¹ na skutek selektywnego usuwania organicznego rozpuszczalnika i nierozpuszczalnika – wody z nieusieciowanych
polimerów [1, 2, 4, 5].
Zasada procesu koagulacji mokrej [1] sprowadza
siê do stosowania DMF (dimetyloformamidu), jako
rozpuszczalnika do sporz¹dzania roztworów odpowiednio wybranych nieusieciowanych polimerów uretanowych. Rozpuszczalnik ten jednoczeœnie doskonale
rozpuszcza siê w wodzie, w której s¹ natomiast nierozpuszczalne polimery PUR. W rezultacie, w warunkach
stopniowego zmniejszenia stê¿enia DMF w roztworze
polimeru i zastêpowania go wod¹, z roztworu tego
bêdzie wytr¹caæ siê PUR. Na powierzchniê poddawanego obróbce wyrobu w³ókienniczego nanosi siê –
technik¹ powlekania – pow³okê odpowiednio przygotowanej pasty, stanowi¹cej zagêszczony roztwór PUR
w DMF, a nastêpnie wprowadza do wodnej k¹pieli koaguluj¹cej. W k¹pieli tej zachodzi postêpuj¹ca ekstrakcja DMF z pow³oki pasty i zastêpowanie tego rozpuszczalnika wod¹, czego wynikiem jest osadzanie PUR na
noœniku w³ókienniczym w formie g¹bczastego mikroporowatego koagulatu. Charakterystyka porowatoœci
i jej równomiernoœæ, a wiêc i w³aœciwoœci u¿ytkowe/higieniczne tak uzyskiwanych pow³ok – membran mikroporowatych zale¿ne s¹ zarówno od charakterystyk stosowanych produktów polimerowych, jak i od warunków procesowych koagulacji, a przede wszystkim od
sk³adu i temperatury k¹pieli koaguluj¹cej. Nie przedstawiaj¹c ca³ego wieloetapowego procesu technologicznego nale¿y stwierdziæ, ¿e metoda koagulacji mokrej umo¿liwia uzyskiwanie wyrobów o dobrych w³aœciwoœciach u¿ytkowych, natomiast wymaga dysponowania odpowiednimi rozbudowanymi instalacjami produkcyjnymi, w tym do rekuperacji rozpuszczalnika.
W procesie wytwórczym metod¹ koagulacji termicznej [1] wykorzystuje siê zjawisko rozdzia³u mieszaniny trzech sk³adników: nieusieciowanego polimeru
– nierozpuszczalnika (wody) – rozpuszczalnika (mieszaniny rozpuszczalników), na dwie fazy. Zespó³ „rozpuszczalnik i nierozpuszczalnik polimeru” powinien
byæ tak dobrany, aby w stosowanych proporcjach cieTOM 12

cze te czêœciowo siê miesza³y i jednoczeœnie umo¿liwia³y rozpuszczenie nieusieciowanego polimeru.
Podstaw¹ tego rodzaju powleczeñ mo¿e byæ jednosk³adnikowy nieusieciowany polimer uretanowy w
postaci roztworu we w³aœciwym dla tego produktu rozpuszczalniku organicznym, np. metyloetyloketonie
(MEK), toluenie lub ró¿nych mieszaninach rozpuszczalników. Takie nieusieciowane polimery po zalkalizowaniu uzyskuj¹ szczególn¹ w³aœciwoœæ wch³aniania
znacznych iloœci wody. Tworzy siê przy tym stabilna
emulsja typu „olej w wodzie”, któr¹ wykorzystuje siê
jako pastê powlekaj¹c¹ do powlekania bezpoœredniego
lub odwracalnego. Po naniesieniu pow³oki z tego rodzaju pasty na odpowiedni noœnik prowadzi siê suszenie w warunkach wieloetapowej stopniowanej obróbki
cieplnej, w czasie której zachodzi tworzenie struktury
mikroporowatej. Wchodz¹cy w sk³ad pasty powlekaj¹cej roztwór produktów polimerowych jest metastabilny
i rozdzia³ faz nie nastêpuje samoczynnie, ale pod wp³ywem zmian stê¿enia rozpuszczalnika. Zmiany te s¹ wynikiem selektywnego odparowywania rozpuszczalnika/rozpuszczalników organicznych, powodowanego
ni¿sz¹ temperatur¹ parowania w stosunku do nierozpuszczalnika – wody. Zachodz¹cy proces odparowania
rozpuszczalnika organicznego (lub ich mieszaniny)
prowadzi do zwiêkszenia udzia³u wody w pow³oce a¿
do osi¹gniêcia punktu wytr¹cenia polimeru i jego koagulacji. Dalsze odparowywanie pozosta³oœci rozpuszczalnika oraz wody powoduje ¿³obienie – w jeszcze
tylko czêœciowo uformowanej strukturze pow³oki –
mikrokanalików, powoduj¹cych jej mikroprowatoœæ.
Tak uzyskana mikroporowata struktura pow³oki utrwalana jest nastêpnie przez usieciowanie polimeru, nastêpuj¹ce w warunkach odpowiedniej obróbki termicznej
[1, 2].

3. Wyniki badañ
W Instytucie In¿ynierii Materia³ów W³ókienniczych (IIMW) przed kilkoma laty podjêto badania dotycz¹ce optymalizacji techniki wytwarzania poliuretanowych hydrofobowych b³on mikroporowatych metod¹ koagulacji termicznej. Badania te kontynuowano
w ramach PBZ KBN-95/T08/2003 „Materia³y polimerowe modyfikowane nanocz¹stkami. Badania – W³aœciwoœci – Zastosowanie”, przy czym ich podstawowym
celem by³o uzyskanie stabilnej struktury b³ony, wykazuj¹cej zdolnoœæ do nape³niania nano- lub submikrocz¹stkami funkcjonalnymi, np. antybakteryjnymi [8].
Dokonany wybór metody koagulacji termicznej
jako przedmiotu badañ optymalizacyjnych uzasadniony by³ z jednej strony potencjalnymi mo¿liwoœciami
uzyskiwania t¹ technik¹ b³on o wymaganych dobrych
w³aœciwoœciach u¿ytkowych, a z drugiej – mo¿liwoœci¹
wykorzystywania instalacji znajduj¹cych siê w polskich przedsiêbiorstwach w³ókienniczych. Istotne znaczenie mia³a te¿ dostêpnoœæ w handlu niezbêdnych produktów polimerowych i innych addytywów oraz
wzglêdy patentowe [8].
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Jak wykaza³y jednak badania wstêpne, technika ta
w praktyce okazuje siê trudna w realizacji, a uzyskiwanie stabilnej wysokiej jakoœci pow³ok/membran, charakteryzuj¹cych siê wymaganymi w³aœciwoœciami, zale¿ne jest od prawid³owego doboru i ustalenia na zoptymalizowanych poziomach bardzo wielu szczegó³owych parametrów procesu. Dotyczy to zarówno sporz¹dzania past powlekaj¹cych, jak i warunków powlekania i suszenia oraz koñcowej obróbki termicznej (sieciowania) pow³ok, a nastêpnie rygorystycznego ich dotrzymywania. Takie zoptymalizowane warunki procesowe zosta³y ustalone w toku systematycznych badañ
w ramach PBZ, przy czym nale¿y do nich przede wszystkim zaliczyæ [5, 7, 8]:
l w³aœciw¹ technikê powlekania; do najczêœciej stosowanych technik nale¿y powlekanie bezpoœrednie
oraz tzw. odwracalne. W pierwszym przypadku
pasta powlekaj¹ca, o wymaganym sk³adzie i w³aœciwoœciach reologicznych, nanoszona jest – najczêœciej za pomoc¹ specjalnych listew lub wa³ków
metalowych – w formie cienkiej powloki bezpoœrednio na powierzchniê wyrobu w³ókienniczego.
W wyniku nastêpuj¹cej obróbki cieplnej – suszenia
i polimeryzacji (sieciowania) – pow³oka taka uzyskuje wymagan¹ odpornoœæ na oddzia³ywania zewnêtrzne oraz zostaje silnie zwi¹zana z powierzchni¹
noœnika w³ókienniczego. Technika powlekania odwracalnego polega na wstêpnym tworzeniu pow³oki na noœniku poœrednim, najczêœciej specjalnym
papierze o odpowiednio ukszta³towanej i preparowanej antyadhezyjnie powierzchni. Na noœniku
tym pow³oka zostaje tylko naniesiona i wysuszona
– uformowana, natomiast nie doprowadza siê do jej
pe³nego usieciowania. Nastêpnie noœnik papierowy z tak uformowan¹ i wykazuj¹c¹ siln¹ zdolnoœæ
adhezji pow³ok¹ ³¹czy siê z powierzchni¹ wyrobu
w³ókienniczego. W wyniku obróbki cieplnej pow³oka ta uzyskuje wymagane w³aœciwoœci oraz
zostaje trwale zwi¹zana z noœnikiem w³ókienniczym. Po oddzieleniu pow³oki od noœnika papierowego uzyskuje siê wymagany wyrób w³ókienniczy
z trwale z nim zwi¹zan¹ pow³ok¹ polimerow¹.
Celem tego skomplikowanego procesu jest uzyskiwanie pow³ok na powierzchniach noœników w³ókienniczych o ma³ej stabilnoœci kszta³tu oraz wytwarzanie pow³ok, najczêœciej wielowarstwowych
o specjalnej strukturze i w³aœciwoœciach. Technikê
tê stosuje siê równie¿ do wytwarzania tzw. membran, tj. oddzielnych b³on polimerowych o okreœlonych w³aœciwoœciach, które nastêpnie mo¿na ³¹czyæ ró¿nymi technikami klejenia z wyrobami w³ókienniczymi w odpowiednie uk³ady wielowarstwowe,
l rodzaj i w³aœciwoœci produktów polimerowych
i ró¿nych addytywów stosowanych do sporz¹dzania past powlekaj¹cych oraz odpowiedni dobór ich
charakterystyk i stosunków iloœciowych sk³adników,
l sk³ad pasty powlekaj¹cej, relacje iloœciowe b³onotwórczych produktów polimerowych, dodatku roz-
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puszczalnika/rozpuszczalników organicznych oraz
nierozpuszczalnika – wody,
l zoptymalizowany sposób sporz¹dzania pasty,
w³aœciwa kolejnoœæ dodawania sk³adników,
l dobór sk³adu pasty oraz zawartoœci suchej masy i
w³aœciwoœci reologicznych past do stosowanej
techniki powlekania (powlekanie bezpoœrednie lub
odwracalne) i sposobu nanoszenia pow³ok,
l dobór sposobu powlekania: powlekanie jedno- lub
wielowarstwowe, nanoszenie no¿owe, wa³kowe
lub szablonowe, wielkoœæ nanoszenia poszczególnych warstw, ogólna wielkoœæ naniesienia,
l dobór przebiegu wieloetapowego procesu suszenia
konwekcyjnego, w czasie którego nastêpuje formowanie struktury mikroporowatej tworzonych
b³on,
l warunki przenoszenia pow³oki/membrany z noœnika poœredniego na w³aœciwy noœnik w³ókienniczy,
w przypadku dwuetapowego powlekania odwracalnego,
l warunki cieplnej obróbki koñcowej, w czasie której nastêpuje sieciowanie polimeru i utrwalenie
struktury porowatej b³on.
Od prawid³owego ustalenia tych warunków procesowych, ich dostosowania do charakterystyki u¿ywanych
produktów polimerowych oraz posiadanych maszyn
i urz¹dzeñ zale¿y jakoœæ b³on. Do podstawowych wyznaczników tej jakoœci nale¿y charakter i równomiernoœæ struktury mikroporowatej i w³aœciwoœci termiczne
b³on, od których to cech bezpoœrednio zale¿ne s¹ w³aœciwoœci barierowe, higieniczne oraz odpornoœæ mechaniczna w warunkach u¿ytkowania i konserwacji odzie¿y – prania.
W wyniku przeprowadzonych badañ ustalono, ¿e
przy zastosowanym – niezmiennym – doborze sk³adników pasty powlekaj¹cej, podstawowe znaczenie dla
charakteru i równomiernoœci struktury mikroporowatej
wytwarzanych b³on maj¹ dwa czynniki [7, 8]:
l wielkoœæ dodatku nierozpuszczalnika – wody – do
pasty powlekaj¹cej,
l temperatura suszenia naniesionej na noœnik pow³oki pasty polimerowej, a zw³aszcza temperatura powietrza w I etapie wielostopniowego procesu suszenia konwekcyjnego, przy czym oba te czynniki
oddzia³uj¹ ³¹cznie na strukturê i w³aœciwoœci wytwarzanych b³on.
Stwierdzono równie¿ wp³yw warunków: temperatury
i czasu procesu sieciowania polimeru, przede wszystkim na odpornoœæ b³on na oddzia³ywania mechaniczne.
W toku badañ ustalono mo¿liwe ze wzglêdów technologicznych zakresy zmiennoœci tych czynników:
l dodatek nierozpuszczalnika – wody: 27–34 %
(500–700 g),
l temperatura powietrza w I etapie procesu suszenia:
40–100oC,
l warunki sieciowania: temp. 140–200oC, czas
20–300 sekund.
Na tej podstawie wykonywano – w odpowiednio zmienianych warunkach – serie prób wytwarzania poliuretanowych hydrofobowych b³on mikroporowatych (tech-
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Rys. 3. Zale¿noœæ porowatoœci
b³on (o mikroporach przelotowych)od zawartoœci wody w
pastach powlekaj¹cych (27 –
34%; 500 g, 600 g lub 700 g)
i warunków temperaturowych
procesu wieloetapowego suszenia – temperatury w I etapie
procesu suszenia
Fig. 3. Dependence of the porosity of films (open micropores)
made from pastes with varrious
amounts of added water from 27
to 34% (500 g, 600 g or 700 g)
under various multi-stage drying conditions, on temperature
in the first stage of drying
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Pomiary rozk³adu frakcyjnego porów w wytworzonych b³onach (pory przelotowe) wykonywano stosuj¹c porometr kapilarny firmy PM – USA. Badanie
polega³o na stopniowym wypieraniu cieczy (ciecz
o wartoœci energii swobodnej powierzchni σ = 16
mJ/m2) z porów badanego materia³u. Na podstawie
uzyskanych wyników wykonano równie¿ odpowiednie obliczenia porowatoœci b³on. W rezultacie uzyskano informacje o:
l porowatoœci ogólnej b³on,
l przeciêtnych rozmiarach g³ównej frakcji mikroporów,
l œrednich i maksymalnych œrednicach porów i przeciêtnych œrednicach g³ównej frakcji mikroporów.
Zale¿noœæ tych podstawowych parametrów charakteryzuj¹cych mikroporowatoœæ wytwarzanych b³on od do-

nik¹ powlekania odwracalnego), po czym oceniano
wygl¹d powierzchni tak otrzymywanych b³on polimerowych stosuj¹c skaningowy mikroskop elektronowy
JSM 550 LV firmy JOEL (Japonia). B³ony badano w
warunkach wysokiej pró¿ni, wykorzystuj¹c detektor
elektronów wtórnych. Na podstawie mikrozdjêæ powierzchni b³on, u¿ywaj¹c programu do analizy obrazu
WSxM (Freeware, Nanotec, Hiszpania), dokonano oceny porowatoœci ca³kowitej (% udzia³u powierzchni zajmowanej przez pory w stosunku do powierzchni badanego obszaru), œredniej odleg³oœci pomiêdzy punktami
œrodkowymi s¹siaduj¹cych ze sob¹ porów i wymiaru
fraktalnego, który dostarcza informacji o kszta³cie
porów. Wykorzystuj¹c analizê obrazu powierzchni
opracowano histogramy pola powierzchni i obwodu
porów [7,8].

Rys. 4. Zale¿noœæ przeciêtnej wartoœci rozmiarów g³ównej frakcji mikroporów [µm] od zawartoœci nierozpuszczalnika (wody) w paœcie powlekaj¹cej oraz warunków procesu suszenia pow³oki pasty powlekaj¹cej naniesionej na
papierowy noœnik poœredni
Fig. 4. Dependence of the average size of the main micropore fraction on the non-solvent (water) content in the
coating paste and drying conditions of the coating paste deposited on an intermediate paper carrier
TOM 12
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Rys. 5. Zale¿noœæ wielkoœci pokrycia powierzchni b³ony mikroporami (w %) od zawartoœci nierozpuszczalnika (wody) w paœcie
powlekaj¹cej oraz warunków procesu suszenia pow³oki (pasty powlekaj¹cej) naniesionej na papierowy noœnik poœredni
Fig. 5. Dependence of the film surface coverage with micropores
[%] on the non-solvent (water)
content in the coating paste and
the drying conditions of the paste
deposited on an intermediate paper carrier

12

10

8

6

4

2

700 g/100 °C

700 g/60°C

700g /4 0°C

6 00g /1 00°C

60 0g/40 °C

50 0g/100 °C

500 g/60°C

6 00g/60 °C

0

300

Wodoszczelnoœæ [cm]

250

200

150

100

50

7 00g /1 00°C

60 0g/10 0°C

5 00g/1 00°C

7 00g /8 0°C

60 0g/80 °C

5 00g/8 0°C

70 0g/60 °C

60 0g/6 0°C

5 00g /6 0°C

70 0g/40 °C

6 00g/4 0°C

50 0g/40 °C

0

8

O pór pary wodnej [m2*Pa/W]

7
6
5
4
3
2

datku wody do pasty powlekaj¹cej oraz temperatury
powietrza w I etapie procesu suszenia konwekcyjnego,
przedstawiaj¹ nastêpuj¹ce wykresy (rys. 3, 4, 5) [7, 8].
Jak wynika z tego wykresu (rys. 3), przy sta³ej temperaturze powietrza w I etapie suszenia (60oC lub
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Rys. 6. Zale¿noœæ wodoszczelnoœci (cm) b³on mikroporowatych od
zawartoœci nierozpuszczalnika
(wody) w paœcie powlekaj¹cej
oraz temperatury pocz¹tkowej
stosowanego procesu wieloetapowego suszenia
Fig. 6. Dependence of the watertightness of micro-porous films
[cm] on the nonsolvent content in
the coating paste and the initial
temperature of the multi-stage
drying process

Rys. 7. Zale¿noœæ oporu pary
wodnej (m2·Pa/W) b³on mikroporowatych od zawartoœci nierozpuszczalnika (wody) w paœcie
powlekaj¹cej oraz temperatury
pocz¹tkowej wieloetapowego
procesu suszenia. Prawid³owoœæ
– im wy¿sza temperatura suszenia, tym ni¿szy opór pary wodnej
– wiêksze wymiary porów
Fig. 7. Dependence of water vapor resistance [m2·Pa/W] of
microporous film on the nonsolvent content in the coating paste
and the initial temperature of
multi-stage drying process

100oC) porowatoœæ b³on zwiêksza siê wraz ze zwiêkszaniem iloœci wody w paœcie powlekaj¹cej.
Jak widaæ z obu ostatnich wykresów (rys. 4 i 5),
rozmiary œredniej œrednicy g³ównej frakcji mikroporów wskazuj¹ na ogromny wp³yw temperatury po-
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wietrza w pocz¹tkowej fazie procesu suszenia (I etapu
suszenia).
Stosuj¹c wysok¹ temperaturê (100oC) uzyskuje siê
znaczne zwiêkszenie œrednicy porów – do oko³o 4 mikrometrów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich liczby
i stopnia pokrycia powierzchni b³ony mikroporami.
Odwrotna sytuacja nastêpuje w przypadku zastosowania niskiej (40oC) pocz¹tkowej temperatury suszenia.
Najkorzystniejszy uk³ad porowatoœci – œredni¹
œrednicê porów rzêdu 1 mikrometra i du¿e procentowe
pokrycie powierzchni b³ony mikroporami – uzyskuje
siê stosuj¹c pocz¹tkow¹ temperaturê suszenia 60oC.
Równolegle prowadzono badania maj¹ce na celu
okreœlenie wp³ywu wielkoœci dodatku nierozpuszczalnika i temperatury powietrza w I etapie procesu suszenia na podstawowe w³aœciwoœci u¿ytkowe b³on: barierowe – wodoszczelnoœæ, wiatroszczelnoœæ, nieprzepuszczalnoœæ bakterii oraz higieniczne – opór pary
wodnej (w warunkach dynamicznych).
l Wodoszczelnoœæ okreœlano przez ciœnienie (wysokoœæ) s³upa wody, przy którym przenika ona przez
badany wyrób, wg normy PN-EN 20811:1997,
z zastosowaniem aparatu Penetrometer FX 3000
firmy TEXTEST A.G. (Szwajcaria).
l Przepuszczalnoœæ powietrza wyznaczano wg
normy PN-EN ISO 9237:1998, stosuj¹c aparat
TEXTEST FX 3300 firmy TEXTEST A.G.
(Szwajcaria).
l Opór przep³ywu pary wodnej w warunkach dynamicznych badano stosuj¹c urz¹dzenie pomiarowe
Sweating Guarded Hotplate M259B angielskiej firmy SDL Int. Ltd, którego podstawowy element stanowi specjalna p³yta mikroporowata symuluj¹ca
skórê ludzk¹ [2]. Pomiary prowadzono zgodnie
z norm¹ PN-EN 31092:1998/Ap1:2004 [4], przy
czym opór pary wodnej definiowany jest wg tej
normy jako iloraz ró¿nicy ciœnieñ pary wodnej
miêdzy dwiema stronami materia³u i wynikaj¹cej
z tej ró¿nicy wielkoœci przep³ywu strumienia ciep³a parowania przez jednostkow¹ powierzchniê
w kierunku zgodnym z gradientem ciœnienia [9].
Wyniki przedstawiaj¹ nastêpuj¹ce wykresy (rys. 6 i 7)
[7, 8].
Wodoszczelnoœæ zmienia siê w zakresie od 150 do
260 cm, przy czym im wy¿sza temperatura suszenia,
tym mniejsza wodoszczelnoœæ – wiêksze wymiary
porów.
Wykresy te (rys. 6 i 7) œwiadcz¹, ¿e zarówno wodoszczelnoœæ, jak i opór pary wodnej s¹ stosunkowo
ma³o zale¿ne od zmian wielkoœci dodatku nierozpuszczalnika do pasty powlekaj¹cej, natomiast w sposób istotny zale¿ne od zmian pocz¹tkowej temperatury powietrza w procesie suszenia.
Wystêpuje tu kierunkowa zgodnoœæ zmian wskaŸników barierowoœci i higienicznoœci wytwarzanych
b³on w zale¿noœci od pocz¹tkowej temperatury suszenia
Na podstawie analizy wyników badañ w³aœciwoœci
u¿ytkowych – barierowych i higienicznych oraz poroTOM 12

Rys. 8. Powierzchnia poliuretanowej hydrofobowej
b³ony mikroporowatej. Zdjêcie SEM. Powiêkszenie
×200 [8]
Fig. 8. The surface of hydrophobic, microporous polyurethane film. SEM photo. Enlargement ×200 [8]

Rys. 9. Odpornoœæ b³on na oddzia³ywania mechaniczne. Zdjêcia SEM. Powierzchnia b³ony mikroporowatej
PUR, powiêkszenie ×1000. Zdjêcie górne – b³ona nowa, zdjêcie dolne – b³ona po 10-krotnym znormalizowanym praniu u¿ytkowym wg PN-EN ISO 6330:2002.
Procedura 5A (40oC) [8]
Fig. 9. The resistance of mocroporous PUR films to
mechanical effects. SEM photos. Enlargement ×1000.
upper photo – a new film, lower photo – a film after 10
standardiazed launderings according toPN-EN ISO
6330:2002. Procedure 5A (40oC) [8].
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watoœci wytwarzanych b³on, mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e dla okreœlonego rodzaju polimeru i sk³adu pasty
powlekaj¹cej oraz techniki i warunków procesowych
powlekania, najkorzystniejsz¹ strukturê mikroporowat¹ i w³aœciwoœci u¿ytkowe b³ony uzyskuje siê w przypadku dodatku wody na poziomie 30% (600 g) i temperatury powietrza susz¹cego I etapie procesu 60oC
(w procesie wieloetapowym: 60oC – 80oC – 110oC –
130oC) oraz warunków procesu sieciowania: 170oC w
ci¹gu 60 sekund.
Równomiernoœæ porowatoœci b³ony wytwarzanej
w takich warunkach mo¿na oceniæ jako wysok¹, co
przedstawia zdjêcie SEM – rys. 8 [8]. Ocenê tê potwierdza równie¿ stabilny – praktycznie jednakowy w ró¿nych miejscach na powierzchni b³ony – poziom wyników pomiarów oporu pary wodnej oraz wodoszczelnoœci [8].

Analizuj¹c wyniki przepuszczalnoœci pary wodnej
i zestawiaj¹c je z rezultatami badañ porowatoœci, a tak¿e
zdjêciami SEM powierzchni b³on/membran mikroporowatych oraz ich przekrojów, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e
nie wszystkie widoczne na zdjêciach SEM otwory (kratery) odpowiadaj¹ mikroporom otwartym – przelotowym
i ¿e przynajmniej ich czêœæ ma budowê zamkniêt¹, przy
czym poszczególne pory oddzielone s¹ od siebie cienkimi przegrodami, przez które dyfunduj¹ cz¹steczki wody.
St¹d te¿ i mechanizm przenikania cz¹steczek wody –
pary wodnej – przez wytworzone hydrofobowe membrany mikroporowate PUR ma charakter z³o¿ony – obok
prostego transportu cz¹steczek wody przez mikrokapilary wystêpuje równie¿ dyfuzja [4, 7, 8].
W celu oceny w³aœciwoœci termicznych b³on mikroporowatych, uzyskanych w przedstawionych zoptymalizowanych warunkach, poddano je analizie ter-

Rys. 10. Krzywa DSC
mikroporowatej b³ony
poliuretanowej
Fig. 10. DSC curve of
microporous polyurethane film [8]

Rys. 11. Krzywe termograwimetryczne
mikroporowatej b³ony poliuretanowej
Fig. 11. Thermogravimetric curves of
microporous polyurethane film.
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micznej z zastosowaniem kalorymetru dynamicznego
DSC – 204 (firmy Netzsch – Niemcy).
Uzyskane wyniki przedstawiaj¹ wykresy (rys. 10
i 11) [7, 8].
Z wykresów tych (rys.10 i 11) wynika, ¿e stabilnoœæ termiczna mikro- porowatych b³on poliuretanowych, wytwarzanych w przedstawionych zoptymalizowanych warunkach (dodatek nierozpuszczalnika 30%,
temperatura pocz¹tkowa suszenia 60o), mieœci siê
w bardzo szerokim zakresie temperatury: od –60o do
+200o, co potwierdza ich przydatnoœæ do stosowania w
wielowarstwowych uk³adach przeznaczonych do konfekcjonowania specjalnych rodzajów odzie¿y ochronnej, jak te¿ zewnêtrznej odzie¿y sportowej, u¿ytkowanej w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

4. Podsumowanie
W wyniku badañ prowadzonych w IIMW opracowano zoptymalizowane warunki procesowe wytwarzania poliuretanowych mikroporowatych b³on – pow³ok
i membran – charakteryzuj¹cych siê dobrymi i stabilnymi w³aœciwoœciami barierowymi – wodoszczelnoœci¹
na poziomie oko³o 250 cm, mierzon¹ metod¹ hydrostatyczn¹, praktyczn¹ nieprzewiewnoœci¹ – wiatroszczelnoœci¹ oraz wysok¹ przepuszczalnoœci¹ pary wodnej
(mierzon¹ metod¹ grawimetryczn¹ w warunkach statycznych) na poziomie > 2000 g/m2·24 h), wzglêdnie
niskim oporem przep³ywu pary wodnej w warunkach
dynamicznych (mierzonym metod¹ „poc¹cej siê p³yty”) na poziomie 5 m2·Pa/W [8]. Warunki te stanowi¹
czêœæ zg³oszenia patentowego w UP RP [10].

Rys. 12. Zdjêcia SEM przedstawiaj¹ce monocz¹stkowe
rozproszenie nanoproszków w tworzywie b³ony mikroporowatej (×5000)
Fig. 12. SEM photo showing mono-particle dispersion
of nanopowder in the microporous film. Enlargement
×5000
W ramach PBZ KBN – 95/T08/2003 opracowano
równie¿ technologiê nape³niania tak wytworzonych
b³on submikrocz¹stkami funkcjonalnymi, przy czym
podstawowym zadaniem badawczym by³o uzyskanie
równomiernego monocz¹stkowego rozproszenia wproTOM 12

wadzanych submikrocz¹stek w tworzywie b³ony mikroporowatej, co przedstawia zdjêcie SEM tak nape³nionej b³ony (rys. 12). Zapewnienie takiego rozproszenia warunkuje uzyskiwanie b³on o dobrych w³aœciwoœciach funkcjonalnych, w tym przypadku bakteriostatycznych, co w istotny sposób zwiêksza ich przydatnoœæ u¿ytkow¹ [8, 10].
Autorzy sk³adaj¹ podziêkowania Pani dr in¿. Joannie Grzybowskiej-Pietras z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej za wykonanie badañ porowatoœci wytworzonych w IIMW poliuretanowych
b³on mikroporowatych, a Pani mgr in¿. Danucie Marcinkowskiej za udzia³ w wytwarzaniu i badaniach takich b³on.
Autorzy dziêkuj¹ Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego za sfinansowanie przedstawionych badañ realizowanych w ramach Projektu Badawczego Zamawianego PBZ-KBN-095/T08/2003 – zadania nr 33-35
wg planu zadaniowego PBZ.
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