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Az új hajlékonykijelzõ gyártási technológiánál 40 m m-es szûk szem-
cseméret-eloszlású mikrokapszulákat építenek be két elektróda közé. A
mikrokapszulák magjait képezõ olajszármazékot a gyártás során
vízáramba diszpergálják. Így cseppeket képeznek, amit még emulzió
állapotában burkolnak. Az emulzióból a vizet eltávolítva a mikrokap-
szulák (cseppek) maradnak vissza. A szûk cseppméreteloszlás meg-
valósítására az új mikroszitás eljárás lehet a legalkalmasabb, amelynek
vizsgálatára a Paderborni Egyetem Mechanikai- és Környezeti-
eljárástechnikai Tanszékén kutatások folynak. Jelen munkafolyamatban
a cseppképzõdés számítógépi szimulálása folyik.

Bevezetés

Környezetvédelmi szempontokból – a papírfelhasználás csökkentése érdekében –
hasznos lehet egy olyan elektronikus könyv megalkotása, melynek lapjai kijelzõként
mûködve, a belehelyezett cserélhetõ chip tartalmát az oldalain megjeleníti. 

Ennek az új hajlékonykijelzõnek a gyártása folyamán két sík elektróda közé ~ 40 m m
nagyságú mikrokapszulákat építenek be, amelyek hidrofób magjaiban lévõ kis pigmentek a
külsõ feszültség hatására úgy rendezõdnek, hogy ez által íráskép válik láthatóvá a felsõ elek-
tródán. (1. ábra)

A tiszta íráskép elérése érdekében a kapszulák közti réseknek el kell tûnniük, és
méretüket minimálisra kell csökkenteni. Ezért az elektródákat megfelelõ erõvel kell összeny-
omni. A mikrokapszuláknak áttetszõknek, mechanikailag stabilaknak és lehetõleg monodis-
zperzeknek kell lenniük. Mivel a burok vastagsága a kapszula vastagságához képest kicsi, a
kapszulaméretet és méreteloszlását lényegében a cseppméret és a cseppméreteloszlása
határozza meg. 

A jelen munkában a mikrokapszula, ill. cseppképzés módszereit tesszük vizsgálat tár-
gyává, rámutatva az új mikroszitás eljárás elõnyeire, amelyet az elvégzett számítógépi
szimuláció is igazolt. 

Emulzióképzés hagyományos módjai

Emulzióképzési eljárás kiválasztásakor meghatározó szempontok a megkövetelt átlagos
cseppméret ill. a cseppméreteloszlás. A támasztott követelmények elsõsorban az alkalmazási
céltól függnek.

Az emulziók diszperz többfázisú rendszerek, amelyek legalább két egymásban nem
oldódó folyadékból állnak. E fázisok között található legalább egy poláris hidrofil és egy
lipofil folyadék. Léteznek makro-, ill. mikroemulziók. Az elõbbiek esetén az emulgálási
eljárástól függõen a belsõ diszpergált fázis cseppátmérõje 0,1 m m és 0,1 mm között
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mozoghat. Ezek az emulziók általában termodinamikailag instabilak. A hidrofil és a lipofil
fázis között fellépõ határfelületi energia miatt törekednek arra, hogy a határfelületet
csökkentsék, ami a cseppek összefolyásához (koaleszcenzia) vezet. Ez a jelenség stabilizáló
mechanizmusok segítségével késleltetetõ, vagy akár meg is akadályozható. Ellentétben a
durva diszperz rendszerekkel, a mikroemulziók termodinamikailag stabilak, és szélsõségesen
kicsiny felületi energiájuk miatt spontán is keletkezhetnek. A mikroemulziók cseppátmérõ-
je a 10-300 nm-es tartományban található. A mikroemulziók tehát kolloid diszperz rendsz-
erek, melyek áttetszõk, ha a külsõ fázis is az. Ezek elõállítása és stabilitása alapvetõen külön-
bözik a makroemulziókétól. [1]

Az emulgálási eljárások általában három részre tagolhatóak:
– az egyes komponensek elõkeverése egy durvadiszperz nyersemulzióvá, 
– finom emulgálás cseppfelszakítással, a kritikus deformáció túllépésével,
– az újonnan keletkezett fázis határfelületek stabilizálása.
A gyakorlatban emulgálószert és esetlegesen jelen lévõ stabilizálószert adnak a folytonos

fázisba. A diszperz fázist is hozzáadják, és a folytonossal elkeverik, úgy hogy egy durvadis-
zperz emulzió képzõdjön. A nyersemulzió nagy cseppjei a finomemulgálás során a külsõ
erõk hatására eldeformálódnak és feldarabolódnak. A cseppfelszakadáshoz a cseppeken
ébredõ feszültségeknek egy kritikus mértéket túl kell lépniük, továbbá a deformációs idõnek
is elegendõen hosszúnak kell lennie. A cseppekre ható erõk, s ezáltal a cseppbontás, a dis-
zpergálózónába bevitt energiával határozható meg. [2]

Rotor-sztátor rendszerek

Rotor-sztátor berendezéseknél az aprítási energiát forgó egységek viszik be.  Gyakran
használnak emulgálási célokra különbözõ geometriai kialakítású keverõtartályokat. Ezek a
tartályok lehetõvé teszik, hogy a komponensek keverése és az emulgálás egyazon térben
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legyen. Az emulgálótérbe történõ egyenlõtlen teljesítménybevitel hatására azonban tág
cseppméret eloszlás adódik.

A fogaskoszorús berendezések a leggyakrabban alkalmazott emulgálóegységek. (2. ábra) A
rotor és sztátor koaxiálisan egymásba nyúló gyûrûkbõl áll, amiken gyakran különbözõ széles
radiális rések találhatóak. A fogaskoszorús berendezések folyamatos üzemû gépek. A
folyadékot axiálisan vezetik a rendszerbe. A diszpergálóberendezésen való áthaladás közben
többször tangenciálisan és radiálisan erõsen gyorsul, és lefékezõdik a folyadék. Az ekkor a
turbulens áramlásban ébredõ nagyfrekvenciájú nyíróerõk felelõsek a cseppbontásért.

Ezeknél a berendezéseknél a rotor fordulatszáma általában 1000-20000 1/perc között vál-
tozik, és a vízre vonatkoztatott áteresztõképességük 50-140 m3/ó. Megfelelõ kialakítással az
üzemi hõmérséklet 350 oC-ig, a nyomás pedig 300 bar-ig növelhetõ. A berendezések gyakran
önszállítóak.

A kolloidmalmok is egy álló, és forgórészbõl állnak. A kúpos gyûrûshézagban a rotor és
sztátor között keletkezik a diszperz fázis. (3. ábra) Némely rotort szárnyakkal is ellátnak,
amik a folyadékot a diszpergálózónába való belépés elõtt gyorsítják. (3. b ábra)

A rotor és a sztátor gyakran fogazott, aminek szállítóhatás a következménye. A térfo-
gatáram függ a fázisok viszkozitásától, a résmérettõl, a rotor fogazásának geometriájától és
fordulatszámától. A kolloidmalomban az emulzió tartózkodási ideje résméret állításával vál-
toztatható, miáltal a diszpergálandó anyag igénybevétele fokozható. A berendezésben egy
spirálalakú folyadékáramlás alakul ki, melyben az aprítás szempontjából hatékony
nyírófeszültségek ébrednek. [3]

Membránemulgálás

A membrángyártók általában csak a membrán közepes pórusméretét, illetve annak tisz-
tavíz-áteresztõ képességét adják meg, ezért a membrán további lényeges tulajdonságait az
adott üzemi körülmények közötti mérésekkel kell meghatározni. A membránok többnyire
szabálytalan alakú, egymással is összeköttetésben lévõ csatornák rendszerébõl állnak. A
pórusok pórusméret-eloszlással jellemezhetõk. Porózus rendszerre jellemzõ érték még a
porozitás is. A diszperz fázis fluxusa a diszperz fázisnak a membránfelületre vonatkoztatott
térfogatárama.

A diszpergálandó fázist a transzmembrán-nyomással préselik át a membrán pórusain az
áramló folytonos fázisba. Ez a nyomás egy effektív transzmembrán-nyomásból és a kapilláris
nyomásból tevõdik össze. A pórusokból a diszperz fázis kilépésekor a két folyadék egymás-
ban oldhatatlanságának köszönhetõen cseppek képzõdnek. Ezek a cseppek egy meghatáro-
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zott átmérõ, illetve térfogat eléréséig növekednek, majd ezt követõen leválnak, és az áramló
folytonos fázis magával szállítja õket, majd a cseppképzõdés újra kezdõdik a póruson. A
szabályos, egyenlõ átmérõjû cseppek képzõdéséhez a folytonos fázisnak jobban kell ned-
vesíteni a membránt, mint a diszperz fázisnak. Ellenkezõ esetben a diszperz fázisból a mem-
bránon, egy filmréteg képzõdik, miáltal a képzõdõ cseppek eltérõ, rendszerint túl nagy
átmérõjûek lesznek. [4, 5]

Mikrocsatorna-eljárás

A cseppméreteloszlás szûkítése céljából fejlesztették ki ezt az eljárást. Szilikon lemezen
áramlási utat alakítanak ki a folytonos fázis részére, és a diszperz fázis részére erre az áram-
lási irányra merõlegesen nagy pontossággal áramlási csatornákat vájnak ki. Ezzel az eljárás-
sal nagyon szûk cseppméreteloszlást kapunk, azonban az eljárás csak kis mennyiségû emul-
zió elõállítására alkalmas, a szilikon lemez kis áteresztõképessége miatt.

A folytonos fázis áramlási sebességének emelése általában csökkenõ cseppméretet ered-
ményez.[6]

Új mikroszitás eljárás

A szükséges 40 mikrométeres cseppátmérõjû monodiszperz emulzió az eddig ismertetett
eljárások közül kizárólag a mikrocsatorna-eljárással lenne megvalósítható, mivel nem létezik
membrán szûk pórusméret-eloszlással, de 5-10 m m pórusátmérõjû membrán sem
szerezhetõ be (a képzõdõ csepp átmérõjének 10-20%-át teszi ki a pórus/csatorna átmérõje).

A mikrocsatorna-eljárás fõ hátránya a csekély diszperzfázis-áteresztõképesség. A
mikrosziták azonban megfelelõ megoldást nyújthatnak a problémára. Nagyon szûk lyuk-
méret-eloszlásúak, rendelhetõek 0,1-tõl 100 m m-es lyukmérettel, vastagságuk 5-10 m m,
üzemi hõmérséklettartományuk -50 és 800 oC közt választható meg, felületi érdességük
1–100 nm. A csekély vastagság miatt a diszperz fázis nyomásvesztesége a szitán kicsi marad,
és 0,5 MPa-os üzemi nyomáskülönbség is alkalmazható. 
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A mikrokapszulák magjait képezõ olajszármazékot a gyártás során vízáramba disz-
pergálják, ilyen módon cseppeket képezve, majd még emulzió állapotában burkolják. Az
emulzióból a vizet eltávolítva a mikrokapszulák (cseppek) maradnak vissza. Ha lamináris
áramlással akarjuk az emulgáláshoz szükséges nagy falmenti nyírófeszültségeket elõállítani,
akkor az áramlási csatorna méretei megfelelõen kicsinyek. A fent említett mikrosziták nem
szállíthatók hengeres modulként, tehát az áramlási csatornák négyszögletûek. (4. ábra)

A mikroszitával történõ emulziókészítés szimulációja a CFX 4.4-es szoftvercsomaggal
történt. A négyszögletû áramlási csatorna az 5. a ábrán látható. A számítógépes szimuláció
idejének csökkentése végett, a szimmetriasíkokat kihasználva, csak a vastagon nyomtatott
negyed csatornát szimuláltuk. A teljes csatorna 87,5 m m hosszú, 100 m m magas, és 75 m m
széles (esettanulmány). A csatorna fenti és lenti lapján lévõ, a diszperz fázis beáramlására
szolgáló csatornák 5 m m átmérõjûek, és 5 m m hosszúak. 

A szoftver a transzportegyenletek numerikus megoldásával dolgozik. A szimulált teret
kontroltérfogat-egységekre bontja, melyek középpontjaihoz rendeli a változók diszkrét
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értékeit (végestérfogat-eljárás). A kontroltérfogat-egységek felszínén az értékek
meghatározása a HYBRID-tétel, míg a nyomás a SIMPLEC-eljárás segítségével történik
[8]. A határfelületi feszültségbõl származó erõt a CSF modellel vesszük számításba [9]. Az
elvégzett szimuláció során víz áramlik keresztül a négyszögletû csatornán x irányban, lami-
náris sebességprofillal és 0,5 m/s-os sebességgel, amibe az 5 m m átmérõjû lyukakon át 0,3
bar túlnyomással olajszármazék préselõdik.

A képzõdõ cseppre ható erõk a határfelületi feszültségbõl származó erõ, az ellenállási
erõ, a súlyerõ, a dinamikus és statikus felhajtóerõ, és a cseppbe beáramló folyadék
impulzusából származó erõ. [7] Az 5. b ábrán az y=0 síkban látható a képzõdõ csepp kon-
túrja, és a sebességvektorok a t=0,5.10-3 s-ban.

Összefoglalás

Az új hajlékonykijelzõ gyártáshoz szükséges szûk méreteloszlású, 40 m m-es mikrokap-
szulák emulzióban való elõállítására a hagyományos emulzióképzési eljárások nem, vagy
csak korlátozásokkal alkalmasak. 

A tanulmányban vázolt mikroszitás berendezésre készített számítógépes szimuláció
eredménye alapján megállapítható:

– a szimulációt végzõ szoftver a feladat elvégzésére alkalmas, a kapott eredmény (áram-
lási kép, cseppforma és méret) összhangban volt azzal a képpel, amit a szakember az
adott cseppképzõdés jelenségével kapcsolatban várt,

– a fent vázolt berendezés a szûk cseppméreteloszlású emulzió képzésére megfelelõ.
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üzemet létesít az AFS-Phil Group norvég-dán
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A gázt 160 km-es csõvezetéken juttatják a
kitermelés helyérõl az üzembe, melynek ka-
pacitása 5,7 Mrd m3 lesz, és várhatóan 2006-
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Cat-Magazine 2003/2 PT

Külföldi hírek

2003 5 szam.qxd  4/15/04  4:50 PM  Page 296




