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SPOJIVÁ ZO SACHARIDOV A POLYAMÍNU A S NIMI VYROBENÉ
MATERIÁLY

Opis

OBLASŤ TECHNIKY
[0001]

Tento opis sa týka formulácie spojiva a z nej vyrobených materiálov

obsahujúcich spojivo na báze sacharidov a spôsobu jej prípravy. Konkrétne je
opísané spojivo obsahujúce reakčné produkty sacharidového reaktantu a
polyamínu a materiály z neho vyrobené.

PODSTATA VYNÁLEZU
[0002]

Spojivá sú užitočné pri výrobe predmetov, pretože sú schopné

konsolidovať nezloženú alebo voľne zostavenú hmotu. Spojivá napríklad
umožňujú zjednotenie dvoch alebo viacerých povrchov. Na výrobu výrobkov
obsahujúcich spevnené vlákna je možné predovšetkým použiť spojivá.
Termosetové spojivá môžu byť charakterizované tým, že sa transformujú na
nerozpustné a rozpustné materiály buď teplom alebo katalytickým pôsobením.
Príklady termosetových spojív zahŕňajú rôzne fenol-aldehydy, močovinoaldehydy, melamín-aldehydy a ďalšie kondenzačné polymerizačné materiály,
ako sú furánové a polyuretánové živice. Spojivové kompozície obsahujúce fenolaldehyd, rezorcinol-aldehyd, fenol/aldehyd/močovinu, fenol/melamín/aldehyd a
podobne sa používajú na spájanie vlákien, textílií, plastov, kaučukov a mnohých
ďalších materiálov.
[0003]
na

Priemysel minerálnych vĺn a drevovláknitých dosiek historicky používal

viazanie

vlákien

fenolformaldehydové

spojivo.

Spojivá

fenol-

formaldehydového typu poskytujú vhodné vlastnosti výsledným výrobkom; ohľad
na životné prostredie však motivoval vývoj alternatívnych spojív. Jedným takým
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alternatívnym spojivom je spojivo na báze sacharidov odvodené z reakcie
sacharidu a multiprotickej kyseliny, napríklad, U.S. Published Application No.
2007/0027283 a zverejnená PCT Application WO2009/019235. Ďalším
alternatívnym spojivom sú esterifikačné produkty reakcie polykarboxylovej
kyseliny a polyolu, napríklad U.S. Published Application No. 2005/0202224.
Pretože tieto spojivá nevyužívajú formaldehyd ako činidlo, súhrnne sa označujú
ako spojivá bez formaldehydu.
[0004]

Jednou z oblastí súčasného vývoja je nájsť náhradu za spojivá

fenolformaldehydového typu v celom rade produktov v stavebnom a
automobilovom sektore (napríklad izolácia zo sklených vlákien, drevotrieskové
dosky, kancelárske panely a akustická zvuková izolácia). Predtým vyvinuté
spojivá bez formaldehydu nemusia mať všetky požadované vlastnosti pre všetky
produkty v tomto sektore. Spojivá na báze kyseliny akrylovej a poly(vinylalkoholu)
napríklad ukázali sľubné výkonnostné charakteristiky. Tieto sú však relatívne
drahšie ako fenolformaldehydové spojivá, sú odvodené v zásade zo zdrojov na
báze ropy a majú tendenciu vykazovať nižšie reakčné rýchlosti v porovnaní s
kompozíciami spojív na báze fenolformaldehydu (vyžadujúce buď predĺžené
doby vytvrdzovania alebo zvýšené teploty vytvrdzovania). Spojivové zmesi na
báze sacharidov sú vyrobené z relatívne lacných prekurzorov a sú odvodené
hlavne z obnoviteľných zdrojov; avšak tieto spojivá môžu tiež vyžadovať reakčné
podmienky na vytvrdzovanie, ktoré sú podstatne odlišné od tých podmienok, za
ktorých vytvrdzuje tradičný fenolformaldehydový spojivový systém. Jednoduché
nahradenie spojív fenolformaldehydového typu existujúcou alternatívou nebolo
preto ľahko dosiahnuteľné.
[0005]

US 2 198 874 A, US 2 442 989 A, US 2 518 956 A a US 2 392 105 A

sa týkajú iónomeničových kolón. GB 1 512 066 A, US 4 201 857 A, US 4 186 053
A, US 4 184 986 A a GB 1 391 172 A sa týkajú bielkovinových nosičových
materiálov. GB 2 047 258 A opisuje spôsob prípravy pevného katalyzátora. US 4
085 076 A a CA 1 090 026 A1 uverejňujú sacharidovo-fenolové živice. US 1 801
053 A sa zaoberá výrobou materiálov živicovej, plastovej alebo gumovej povahy
a upravených na použitie v odvetviach týkajúcich sa výroby tvarovaných
predmetov, lakov a podobne, ako sú napríklad lisované elektrické izolácie,
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gramofónové platne atď. US 1 801 053 A sa tiež zaoberá procesmi a produktmi
zahŕňajúcimi reakcie medzi sacharidmi a dusíkatým alebo zásaditým materiálom
v prítomnosti alebo neprítomnosti kyselín alebo kyslého materiálu. DE 43 08 089
A1 opisuje činidlo obsahujúce polyamín, cukor a jednu alebo viac zložiek zo
skupiny tvorenej derivátmi dikarboxylových kyselín, aldehydmi s dvoma alebo
viacerými atómami uhlíka a epoxidmi.

SÚHRN VYNÁLEZU
[0006]

Vynález je definovaný v pripojených nárokoch. Akékoľvek zverejnenie,

ktoré nespadá do rámca uvedených nárokov, je určené len na ilustračné a
porovnávacie účely. Podľa tohto opisu je opísané spojivo na báze sacharidov.
Spojivová kompozícia má vlastnosti, ktoré ju robia užitočnou pre rôzne aplikácie;
spojivo sa môže predovšetkým použiť na konsolidáciu voľne zostavenej hmoty,
ako sú vlákna.
[0007]

V ilustračných uskutočneniach sa tento opis týka spojiva obsahujúceho

polymérny produkt sacharidového reakčného činidla a polyamínu. V jednom
uskutočnení je sacharidovým reaktantom polysacharid. V jednom uskutočnení je
sacharidovým reaktantom monosacharid alebo disacharid. V inom uskutočnení
je sacharidom monosacharid vo svojej aldózovej alebo ketózovej forme. V inom
uskutočnení je sacharidový reaktant vybraný zo skupiny pozostávajúcej z
dextrózy, xylózy, fruktózy, dihydroxyacetónu a ich zmesí. V inom uskutočnení je
polymérnym výrobkom termosetový polymérny produkt.
[0008]

V ilustračných uskutočneniach je polyamínom primárny polyamín. V

jednom uskutočnení môže byť polyamínom molekula vzorca H2N-Q-NH2, kde Q
je alkyl, cykloalkyl, heteroalkyl alebo cykloheteroalkyl, z ktorých každý môže byť
prípadne substituovaný. V jednom uskutočnení Q je alkyl vybraný zo skupiny,
ktorú tvorí C2-C24. V inom uskutočnení Q je alkyl vybraný zo skupiny, ktorú tvorí
C2-C8. V inom uskutočnení Q je alkyl vybraný zo skupiny, ktorú tvorí C3-C7. V
ešte inom uskutočnení Q je C6 alkyl. V jednom uskutočnení je Q vybrané zo
skupiny, ktorú tvorí cyklohexyl, cyklopentyl alebo cyklobutyl. V inom uskutočnení
Q je benzyl.
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[0009]

V ilustračných uskutočneniach je polyamín vybraný zo skupiny

pozostávajúcej z diamínu, triamínu, tetraamínu a pentamínu. V jednom
uskutočnení je polyamínom diamín vybraný zo skupiny, ktorú tvorí 1,6diaminohexán a 1,5-diamino-2-metylpentán. V jednom uskutočnení je diamínom
1,6-diaminohexán. V jednom uskutočnení je polyamínom triamín vybraný zo
skupiny

pozostávajúcej

z

dietyléntriamínu,

1-piperazínetánamínu

a bis(hexametylén)triamínu. V inom uskutočnení je polyamínom tetramín, ako je
trietyléntetramín. V inom uskutočnení je polyamínom pentamín, ako je
tetraetylénpentamín.
[0010]

V ilustračných uskutočneniach je primárnym polyamínom polyéter-

polyamín. V jednom uskutočnení je polyéter-polyamínom diamín alebo triamín.
[0011]

V ilustračných uskutočneniach je hmotnostný pomer sacharidového

reaktantu k polyamínu v rozsahu od približne 1:1 do približne 30:1. V inom
uskutočnení je hmotnostný pomer sacharidového reaktantu k polyamínu v
rozsahu od približne 2:1 do približne 10:1. V inom uskutočnení má vodný extrakt
polymérneho produktu pH v rozsahu od približne 5 do približne 9. V inom
uskutočnení je vodný extrakt polymérneho produktu v podstate bezfarebný. V
ešte ďalšom uskutočnení polymérny produkt neobsahuje fenol a/alebo
formaldehyd. V inom uskutočnení je vodný extrakt z polymérneho produktu
schopný redukovať Benediktovo činidlo. V inom uskutočnení polymérny produkt
absorbuje svetlo medzi 400 a 500 nm, napríklad pri 420 nm.
[0012]

V ilustračnom uskutočnení spôsob výroby kolekcie hmoty spojenej

polymérnym spojivom zahŕňa prípravu roztoku obsahujúceho reaktanty na
výrobu polymérneho spojiva a rozpúšťadlo, pričom reaktanty zahŕňajú
sacharidový reaktant a polyamín; umiestnenie roztoku na kolekciu hmoty;
odparenie rozpúšťadla za vzniku nevytvrdeného produktu a podrobenie
nevytvrdeného produktu podmienkam, ktoré spôsobujú, že sacharidový reaktant
a polyamín polymerizujú za vzniku polymérneho spojiva. V jednom uskutočnení
kolekcia hmoty obsahuje vlákna vybrané zo skupiny pozostávajúcej z
minerálnych vlákien (vlákna troskovej vlny, vlákna minerálnej vlny alebo sklené
vlákna), aramidových vlákien, keramických vlákien, kovových vlákien, uhlíkových
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vlákien, polyimidových vlákien, polyesterových vlákien, viskózových vlákien a
celulózových vlákien. V inom uskutočnení kolekcia hmoty obsahuje častice, ako
je uhlie alebo piesok. V inom uskutočnení sú hmotou sklené vlákna. V ešte
ďalšom uskutočnení sú sklené vlákna prítomné v rozsahu od približne 70% do
približne 99 hmotn. %. V inom uskutočnení kolekcia hmoty obsahuje celulózové
vlákna. Celulózovými vláknami môžu byť napríklad drevené hobliny, piliny,
drevná buničina alebo drevina. V ešte inom uskutočnení môžu byť celulózovými
vláknami iné prírodné vlákna, ako je juta, ľan, konope a slama.
[0013]

V ilustračných uskutočneniach spôsob výroby kolekcie hmoty spojenej

polymérnym spojivom ďalej zahŕňa prípravu roztoku pridaním množstva
sacharidového reakčného činidla a množstva polyamínu tak, aby hmotnostný
pomer bol v rozsahu približne 2:1 až približne 10:1. V jednom uskutočnení
príprava roztoku zahŕňa pridanie sacharidového reakčného činidla a polyamínu
do vodného roztoku. V inom uskutočnení príprava roztoku zahŕňa úpravu pH
roztoku v rozsahu približne 8 až približne 13, napríklad v rozsahu približne 8 až
približne 12.
[0014]

V ilustračných uskutočneniach sa tento opis týka kompozície

obsahujúcej kolekciu hmoty a spojiva; spojivo obsahuje polymérne produkty
reakcie medzi sacharidovým reaktantom a polyamínom, pričom polymérne
produkty sú v podstate nerozpustné vo vode. V jednom uskutočnení obsahuje
kolekcia hmoty minerálne vlákna (vlákna z troskovej vlny, vlákna minerálnej vlny
alebo sklené vlákna), aramidové vlákna, keramické vlákna, kovové vlákna,
uhlíkové vlákna, polyimidové vlákna, polyesterové vlákna, viskózové vlákna a
celulózové vlákna. Medzi celulózové vlákna patria napríklad drevené hobliny,
piliny, drevná buničina a/alebo drevina. V jednom uskutočnení je sacharidový
reaktant vybraný zo skupiny pozostávajúcej z dextrózy, xylózy, fruktózy,
dihydroxyacetónu a ich zmesí. V inom uskutočnení je polyamín vybraný zo
skupiny pozostávajúcej z diamínu, triamínu, tetramínu a pentamínu. V jednom
uskutočnení je polyamínom H2N-Q-NH2, kde Q je alkyl, cykloalkyl, heteroalkyl
alebo cykloheteroalkyl, z ktorých každý je prípadne substituovaný. V ďalšom
uskutočnení kompozícia ďalej obsahuje zlúčeninu obsahujúcu kremík. V jednom
uskutočnení je zlúčeninou obsahujúcou kremík funkcionalizovaný silyléter alebo
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funkcionalizovaný alkylsilyléter, ako je napríklad amino-funkcionalizovaný
alkylsilyléter. Napríklad v jednom uskutočnení zlúčeninou obsahujúcou kremík
môže byť gama-aminopropyltrietoxysilán, gama-glycidoxypropyltrimetoxysilán
alebo aminoetylaminopropyltrimetoxysilán alebo ich zmes. V inom uskutočnení
zlúčeninou obsahujúcou kremík môže byť amino-funkcionalizovaný oligomérny
siloxán. V ďalšom uskutočnení kompozícia obsahuje inhibítor korózie vybraný zo
skupiny pozostávajúcej z odprašovacieho oleja, monoamónium fosfátu,
pentahydrátu metakremičitanu sodného, melamínu, oxalátu cínatého a
metylhydrogénsilikonovej tekutej emulzie.

STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
[0015]
Obr. 1 ukazuje schému Maillardovej reakcie, ktorá vrcholí produkciou
melanoidínov.
Obr. 2 ukazuje schému reprezentatívneho Amadoriho prešmyku.
Obr. 3 ukazuje teplotný profil vytvrdzovania (os Y v °C) stredu vzorky podložky
zo sklených vlákien pre rôzne spojivá počas cyklu tepelného tvarovania (os X v
minútach času tvarovania) pomocou formovacieho lisu s regulovanou teplotou
dosky pri 204 °C. Spojivo 1 (◆) je fenolformaldehydové spojivo (porovnávací
príklad 2); spojivo 2 (■) je spojivo sacharidov a anorganických kyselín
(porovnávací príklad 3); a spojivo 3 (X) je spojivo dextróza - amoniak hexametyléndiamín (HMDA) (príklad 5).

DETAILNÝ OPIS
[0016]

Predkladaný opis sa týka kompozície spojiva, ktorá má neočakávané

využitie pri konsolidácii nezložených alebo voľne zostavených látok. Kompozícia
spojiva predstavuje neočakávaný pokrok v súčasnom stave technológie v oblasti
spojivových kompozícií. Spojivo konkrétne ponúka zlepšenia výkonu a poskytuje
jednoduchšie a výhodnejšie výrobné metodiky pri zachovaní výhod priaznivých
pre životné prostredie, ktoré sú charakteristické pre spojivový systém na báze
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sacharidov.
[0017]

Tu používaný výraz roztok spojiva je roztok chemikálií, ktoré je možné

v podstate dehydratovať za vzniku nevytvrdeného spojiva. Ako sa tu používa,
spojivo alebo kompozícia spojiva môžu byť vytvrdené, nevytvrdené alebo
čiastočne vytvrdené. Kompozícia nevytvrdeného spojiva sa označuje ako
nevytvrdená

kompozícia

spojiva.

Nevytvrdené

spojivo

je

v

podstate

dehydratovaná zmes chemikálií, ktorá sa môže vytvrdiť za vzniku vytvrdeného
spojiva. V podstate dehydratovaný znamená, že rozpúšťadlo (obvykle voda alebo
jeho zmes) použité na výrobu roztoku spojiva sa odparí do tej miery, že viskozita
zostávajúceho materiálu (obsahujúceho reakčné činidlá spojiva a rozpúšťadlo) je
dostatočne vysoká na to, aby sa vytvorila súdržnosť medzi voľne zostavenými
hmotami; teda zostávajúci materiál je nevytvrdené spojivo. V jednom uskutočnení
je rozpúšťadlo menej ako 65% z celkovej hmotnosti zostávajúceho materiálu. V
inom uskutočnení v podstate dehydratované spojivo má obsah vlhkosti medzi
približne 5% a približne 65% vody z celkovej hmotnosti spojiva. V inom
uskutočnení môže rozpúšťadlo tvoriť menej ako 50% z celkovej hmotnosti
zostávajúceho materiálu. V ešte ďalšom uskutočnení môže rozpúšťadlo tvoriť
menej ako 35% z celkovej hmotnosti zostávajúceho materiálu. V inom
uskutočnení v podstate dehydratované spojivo má medzi približne 10% a
približne 35 hmotn. % vody z celkovej hmotnosti spojiva. V inom uskutočnení
môže rozpúšťadlo tvoriť menej ako približne 20% z celkovej hmotnosti
zostávajúceho materiálu.
[0018]

V ilustračných uskutočneniach môže nevytvrdené spojivo

byť

bezfarebná, biela, sivobiela, okrová alebo žltá až hnedastá lepkavá látka, ktorá
je, najmenej čiastočne, rozpustná vo vode. Tu používaný výraz vytvrdené spojivo
opisuje polymérny produkt vytvrdzovania nevytvrdenej kompozície spojiva.
Vytvrdené spojivo môže mať charakteristickú hnedú až čiernu farbu. Aj keď je
spojivo opísané ako hnedé alebo čierne, ďalšou charakteristikou je, že spojivo
má tendenciu absorbovať svetlo v širokom rozsahu vlnových dĺžok. Najmä môže
byť vyššia absorbancia pri približne 420 nm. Pretože je polymér do značnej miery
zosieťovaný, je vytvrdené spojivo v podstate nerozpustné. Spojivo je napríklad
prevažne nerozpustné vo vode. Ako je tu opísané, nevytvrdené spojivo poskytuje
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dostatočnú väzbovú kapacitu na spevnenie vlákien; vytvrdené spojivo však
dodáva robustnú, dlhotrvajúcu trvanlivosť a fyzikálne vlastnosti bežne spájané so
zosieťovanými polymérmi.
[0019]

V ilustračných uskutočneniach sú tu opísané spojivové reaktanty

rozpustné vo vode a roztok spojiva je roztok spojivových reaktantov vo vodnom
roztoku. V jednom uskutočnení je povrchovo aktívna látka zahrnutá vo vodnom
roztoku na zvýšenie rozpustnosti alebo dispergovateľnosti jedného alebo
viacerých spojivových reaktantov alebo prísad. Povrchovo aktívne činidlo sa
môže napríklad pridať do vodného roztoku spojiva, aby sa zlepšila
dispergovateľnosť časticového aditíva. V jednom uskutočnení je povrchovo
aktívna látka použitá na vytvorenie emulzie s nepolárnym aditívom alebo
spojivovým reaktantom. V inom uskutočnení obsahuje roztok spojiva približne
0,01% až približne 5 hmotn. % povrchovo aktívnej látky, vzhľadom na hmotnosť
roztoku spojiva.
[0020]

V ilustračných uskutočneniach sa môžu tu opísané roztoky spojív

aplikovať na minerálne vlákna (napr. nastriekané na podložku alebo nastriekané
na vlákna pri vstupe do oblasti tvarovania), počas výroby izolačných výrobkov z
minerálnych vlákien. Akonáhle je roztok spojiva v kontakte s minerálnymi
vláknami, zvyškové teplo z minerálnych vlákien (je potrebné si všimnúť napríklad,
že sklené vlákna sú vyrobené z roztaveného skla a teda obsahujú zvyškové
teplo) a prúdenie vzduchu cez a/alebo okolo výrobku spôsobí, že časť vody sa z
roztoku spojiva odparí. Odstránením vody zostanú zostávajúce zložky spojiva na
vláknach ako povlak viskóznej alebo semi-viskóznej zmesi s vysokým obsahom
pevných látok. Tento povlak viskóznej alebo semi-viskóznej zmesi s vysokým
obsahom pevných látok funguje ako spojivo. V tomto mieste podložka nie je
ošetrená. Inými slovami, nevytvrdené spojivo funguje tak, že viaže minerálne
vlákna v podložke.
[0021]

Ďalej by malo byť zrejmé, že vyššie opísané nevytvrdené spojivá môžu

byť vytvrdené. Napríklad spôsob výroby vytvrdeného izolačného produktu môže
zahŕňať nasledujúci krok, v ktorom sa aplikuje teplo, ktoré spôsobuje chemickú
reakciu v nevytvrdenej kompozícii spojiva. Napríklad v prípade výroby izolačných
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výrobkov zo sklených vlákien alebo iných izolačných výrobkov z minerálnych
vlákien, potom, čo sa na vlákna naniesol roztok spojiva a dehydratoval, môže sa
nevytvrdený izolačný produkt premiestniť do vytvrdzovacej pece. V sušiarni sa
nevytvrdený izolačný produkt zahrieva (napr. od približne 300 °F do približne 600
°F [od približne 150 °C do približne 320 °C]), čo spôsobí vytvrdnutie spojiva.
Vytvrdené spojivo je spojivo bez formaldehydu, odolné voči vode, ktoré spája
vlákna izolačného výrobku. Je zrejmé, že sušenie a tepelné vytvrdzovanie môže
prebiehať buď postupne, súčasne, synchrónne alebo súbežne.
[0022]

V ilustračných uskutočneniach výrobok z nevytvrdených vlákien

obsahuje približne 3% až približne 40% sušiny pevnej spojivovej látky (celkové
nevytvrdené pevné látky podľa hmotnosti). V jednom uskutočnení výrobok z
nevytvrdených vlákien obsahuje približne 5% až približne 25% suchých pevných
spojivových pevných látok. V inom uskutočnení výrobok z nevytvrdených vlákien
obsahuje približne 50% až približne 97 hmotn. % vlákien.
[0023]

Ako je tu uvedené, pokiaľ ide o spojivo na minerálnych vláknach,

vytvrdené spojivo je produktom vytvrdzovania spojivových reaktantov. Výraz
vytvrdený naznačuje, že spojivo bolo vystavené podmienkam, ktoré spôsobujú
chemické zmeny. Medzi príklady týchto chemických zmien patrí, ale bez
obmedzenia, (i) kovalentná väzba, (ii) vodíková väzba zložiek spojiva a (iii)
chemické zosieťovanie polymérov a/alebo oligomérov v spojive. Tieto zmeny
môžu v porovnaní s nevytvrdeným spojivom zvýšiť trvanlivosť spojiva a odolnosť
voči rozpúšťadlám. Vytvrdzovanie spojiva môže viesť k tvorbe termosetového
materiálu. Vytvrdené spojivo môže navyše viesť k zvýšeniu adhézie v kolekcii
hmoty v porovnaní s nevytvrdeným spojivom. Vytvrdzovanie môže byť zahájené
napríklad teplom, mikrovlnným žiarením a/alebo podmienkami, ktoré iniciujú
jednu alebo viac vyššie uvedených chemických zmien. Bez obmedzenia sa na
konkrétnu teóriu, vytvrdzovanie môže zahŕňať reakciu sacharidu a polyamínu za
vzniku melanoidínov.
[0024]

V situácii, keď chemická zmena spojiva má za následok uvoľnenie vody,

napríklad polymerizácia a zosieťovanie, je možné vytvrdenie určiť množstvom
vody uvoľneným oproti množstvu, ktoré by nastalo sušením samotným. Techniky
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používané na meranie množstva vody uvoľňovanej počas sušenia v porovnaní s
tým, keď sa spojivo vytvrdzuje, sú v odbore dobre známe.
[0025]

Jeden aspekt tohto vynálezu je, že vytvrdená kompozícia spojiva

obsahuje dusíkatý polymér. Dusíkatý polymér má hnedú až čiernu farbu. Bez
obmedzenia sa na konkrétnu teóriu, vytvrdená kompozícia spojiva obsahuje
melanoidíny. Melanoidíny sú identifikovateľné ako hnedé polyméry s vysokou
molekulovou hmotnosťou, komplexné polyméry obsahujúce furánový kruh a
dusík. Vysoká molekulová hmotnosť, ako sa tu používa, zahŕňa polyméry s
molekulovou hmotnosťou presahujúcou 100 000 daltonov. Molekulová hmotnosť
tu opísaných melanoidínov, ktoré sa skladajú z vysoko zosieťovaných
polymérnych reťazcov, sa blíži k nekonečnu. Molekulová hmotnosť melanoidínu
teda môže byť funkciou hmotnosti a fyzikálnych rozmerov analyzovaného
polyméru. Napríklad z dôvodu rozsiahleho zosieťovania je možné predpokladať,
že jednotná vzorka melanoidínov s hmotnosťou 3 gramy obsahuje jednu
polymérnu molekulu. Molekulová hmotnosť polyméru by preto bola približne 1,8
x 1024 gramov na mol (je súčinom hmotnosti vzorky a Avogadrovho čísla). Ako
sa tu používa, polymér s vysokou molekulovou hmotnosťou zahŕňa polyméry s
molekulovou hmotnosťou rádovo medzi približne 1 x 105 a približne 1 x 1024
gramov na mol.
[0026]

Bez toho, aby bol výpočet obmedzujúci na konkrétnu teóriu, je známe,

že štruktúra melanoidínov sa líši v závislosti od reaktantov a podmienok prípravy.
Je tiež známe, že melanoidíny majú pomer uhlíka k dusíku, ktorý sa zvyšuje s
teplotou a časom zahrievania. Okrem toho majú melanoidíny nasýtený,
nenasýtený a aromatický charakter. U melanoidínov stupeň nenasýtenosti a
aromatickosti rastie s teplotou (teplota vytvrdzovania) a dobou zahrievania (čas
vytvrdzovania). Melanoidíny tiež obsahujú C-1 cukry začlenené ako reaktanty do
rôznych štruktúr v melanoidíne. Melanoidíny môžu tiež obsahovať karbonylové,
karboxylové, amínové, amidové, pyrolové, indolové, azometínové, esterové,
anhydridové, éterové, metylové a/alebo hydroxylové skupiny. V závislosti od
zložitosti štruktúry môže byť infračervená spektroskopia užitočná pri identifikácii
jednej alebo viacerých z týchto funkčných skupín. Aj keď je tu opísaný ako
polymér melanoidínového typu, odborníkovi s bežnými skúsenosťami bude
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zrejmé, že spojivo môže byť tiež klasifikovateľné podľa existencie konkrétnej
prítomnej väzby, ako je polyester, polyéter, polyamid atď.
[0027]

Ďalší spôsob, ktorým je charakterizované spojivo, je analýza plynných

zlúčenín produkovaných počas pyrolýzy vytvrdeného spojiva. Plynová pyrolýza
vytvrdeného spojiva v rámci rozsahu tohto vynálezu môže poskytnúť približne 0,5
až približne 15% (podľa relatívnej plochy píku) jednej alebo viacerých z
nasledujúcich zlúčenín: 2-cyklopentén-1-ón, 2,5-dimetyl-furán, furán, 3-metyl2,5-furándion, fenol, 2,3-dimetyl-2-cyklopentén-1-ón, 2-metylfenol, 4-metylfenol,
2,4-dimetylfenol,

dimetylftalát,

kyselina

oktadekanová

alebo

erucylamid.

Odtlačky prstov vzorky spojiva pripraveného s použitím hexametyléndiamínu ako
polyamínovej zložky v pyrolýznej plynovej chromatografii s hmotnostnou
spektrometriou (Py GC-MS) uskutočnenej pri 770 °C, ukazujú pyridín a množstvo
zložiek, ktoré sú derivátmi pyrolu alebo pyridínu (metylpyridín, metylpyrol,
dimetylpyridíny, dimetylpyrol, etylmetylpyrol a ďalšie zložky obsahujúce dusík
súvisiace s pyrolom). Ďalší spôsob, akým možno spojivo identifikovať, je, či je
roztok

obsahujúci

spojivo

(alebo

roztok

extraktu)

schopné

redukovať

Benediktovo činidlo. V jednom uskutočnení roztok v kontakte so spojivom alebo
jeho vodný extrakt redukuje Benediktovo činidlo.
[0028]

Jedným aspektom tohto vynálezu je, že tu opísané spojivá sú šetrné k

životnému prostrediu. Súbežne s postupujúcou vládnou reguláciou tento opis
opisuje spojivo, ktoré neobsahuje formaldehyd. Ďalej tu opísaná chémia v
zásade neobsahuje formaldehyd a fenol. V tomto zmysle sa ani formaldehyd ani
fenol nepoužívajú ako reakčné činidlá v rozsahu tohto vynálezu. Aj keď na
získanie spojiva s potenciálne užitočnými vlastnosťami je možné pridať obidve,
jedným aspektom tohto vynálezu je spojivo, ktoré neobsahuje ani jeden z týchto
reaktantov. V inom aspekte môže byť predložená kompozícia spojiva vyrobená
bez použitia prchavých reaktantov. V jednom uskutočnení sú primárny amín a
sacharid neprchavé reaktanty. Ako sa tu používa, prchavým reaktantom je látka,
ktorá má tlak pár vyšší ako 10 kPa pri 20 °C. Podobne, ako sa tu používa, má
neprchavý reaktant tlak pár menší ako približne 10 kPa pri 20 °C. Špecificky a
ako príklad môže byť predložené spojivo vyrobené bez prídavku amoniaku alebo
zlúčeniny uvoľňujúcej amoniak. V jednom uskutočnení má polyamín tlak pár nižší
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ako približne 0,5 kPa pri 60 °C.
[0029]

Ďalším aspektom predloženého vynálezu, ktorý je šetrný k životnému

prostrediu, je, že primárnymi reaktantmi spojiva sú sacharidy. Sacharidy sú
považované za obnoviteľný zdroj. Súčasný stav techniky však na výrobu
kompozícií spojiva primárne používa reaktanty odvodené z ropy. V inom aspekte
je spojivo vyrobené chemickými reakciami, ktoré môžu prebiehať pri nižších
teplotách ako porovnateľné systémy opísané v doterajšom stave techniky. Ako
také môžu byť vytvrdzovacie pece a výrobné zariadenia prevádzkované pri
nižších teplotách, čím sa ušetria cenné zdroje. Alternatívne a podobným
spôsobom tu opísané spojivo tvrdne rýchlejšie ako porovnateľné spojivá, ktoré
sa v súčasnosti používajú, ak sú vystavené podobným teplotám vytvrdzovania.
V súlade s tým prostredníctvom jedného z prístupov jedným z aspektov
predloženého vynálezu je, že uhlíková stopa formovaného produktu s použitím
tu opísaného spojiva môže byť podstatne znížená v porovnaní s porovnateľným
spojivom vyrobeným podľa súčasného stavu techniky, napríklad výrobkom na
báze fenolformaldehydu.
[0030]

Okrem environmentálnych výhod môže byť predložená kompozícia

spojiva a materiály z nej vyrobené vyrobená s výkonnostnými charakteristikami
ekvivalentnými alebo prevyšujúcimi porovnateľné spojivové systémy, napríklad
fenolformaldehydové spojivá. V jednom aspekte spojivo podľa tohto opisu
poskytuje výrobky vyrobené z neho s dostatočnou pevnosťou v ťahu, ktorá
umožňuje vysekávanie, výrobu, laminovanie a inštaláciu v OEM aplikáciách. V
jednom aspekte má spojivo podľa tohto opisu viazanie vody (odolnosť voči
poveternostným vplyvom) porovnateľné s viazaním fenolformaldehydového
spojiva. Medzi ďalšie výkonnostné charakteristiky, ktoré môžu byť relevantné pre
konkrétnu aplikáciu, patria emisie výrobku, hustota, strata pri vznietení,
regenerácia hrúbky, prach, pevnosť v ťahu, pevnosť v tlaku, trvanlivosť pri
pretrhnutí, pevnosť spoja, absorpcia vody, vlastnosti horúceho povrchu,
korozivita na oceli, pevnosť v ohybe, pevnosť-tuhosť, odpor v tlaku, podmienený
odpor v tlaku, modul tlaku, modul podmieneného tlaku a vývoj dymu pri vznietení.
Jeden aspekt tohto vynálezu je, že extrakt vytvrdeného spojiva je v zásade
neutrálny z hľadiska pH, napríklad s pH medzi 6 a 8. Ďalším aspektom tohto opisu
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je, že toto spojivo umožňuje výrobu produktov s porovnateľnými relevantnými
výkonnostnými charakteristikami fenolformaldehydovej kompozície spojiva.
[0031]

Ilustračne v jednom uskutočnení má spojivo podľa tohto opisu výhodu

v tom, že poskytuje v podstate bezfarebné vodné extrakty. Tento znak
predloženého vynálezu robí spojivo žiaduce v aplikáciách, ako sú stropné
obklady, nábytok alebo kancelárske panely, kde konečný výrobok môže prísť do
styku s vodou. Vytvrdený vyrobený tovar vyrobený z predloženého spojiva
vykazuje vynikajúcu odolnosť voči zafarbeniu alebo odfarbeniu po kontakte s
vlhkosťou alebo vodou. Ďalej, v takom uskutočnení voda, ktorá prichádza do
styku so spojivom, nezanecháva zvyškové farby na iných predmetoch alebo
častiach, s ktorými sa môže dostať do kontaktu po kontakte so spojivom. V
jednom uskutočnení sa môže napríklad spojivo použiť na viazanie sklených
vlákien v aplikácii kancelárskych panelov. Krycou kompozíciou viazaného
sklolaminátu môže byť tkanina svetlej farby. Výhodne v jednom uskutočnení
voda, ktorá prichádza do styku s kompozíciou zo sklených vlákien, nezanecháva
na tkanine po zaschnutí kancelárskeho panelu farebné zvyšky.
[0032]

Okrem výkonnostných charakteristík majú výrobné postupy a metódy

zahŕňajúce tu opísané spojivo množstvo neočakávaných výhod oproti skôr
opísaným spojivám. V jednom aspekte, ako bolo skôr opísané s ohľadom na
environmentálne výhody, môže byť predložené spojivo vyrobené bez použitia
vysoko prchavých reaktantov. Preto sú výrobné regulačné emisie pod zníženou
záťažou. Účinnosť reakcie je navyše vyššia, pretože strata reaktantov v dôsledku
odparovania je znížená. V súlade s tým je jedným aspektom tohto vynálezu, že
tu použité zlúčeniny sú v podstate neprchavé, takže kroky, ktoré je potrebné
vykonať na zmiernenie nežiaducich emisií, sú redukované.
[0033]

Podľa ďalšieho aspektu sú reaktanty, ktoré reagujú za vzniku spojiva,

dostatočne pomalé na to, aby reagovali, takže je možné použiť systém spojiva v
jednom kroku/v jednej nádobe. Podľa tohto aspektu sú reakčné zlúčeniny
dostatočne pomalé na to, aby reagovali, takže sa môžu pridať do jedného roztoku
reaktantu a skladovať po primeranú dobu, počas ktorej sa môžu aplikovať na
produkt pomocou jedného distribučného systému. To je v kontraste k tým
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spojivovým systémom, ktorý reaguje pri nízkych teplotách, čo vedie k
nerozpustným reakčným produktom v systémoch pre dodávanie roztoku spojiva.
Ako sa tu používa, rozumná doba použiteľnosti bez podstatného (> 5%)
vyzrážania polyméru sú dva týždne.
[0034]

Ďalším aspektom predloženého vynálezu je, že aj keď je spojivo

dostatočne nereaktívne pri laboratórnej teplote na uľahčenie prístupu v jednej
nádobe, je dostatočne reaktívne pri zvýšených teplotách, aby vytvrdilo pri veľmi
nízkych teplotách a/alebo veľmi krátkych dobách rezidencie. V jednom ohľade
znížená teplota vytvrdzovania znižuje riziko, že sa izolačný výrobok spaľuje bez
plameňa a/alebo spôsobí požiar v potrubí. Ako sa tu používa, veľmi nízke teploty
sú charakterizované ako približne 120 °C alebo menej. Ako sa tu používa, veľmi
krátke doby vytvrdzovania sú menšie alebo rovné približne 4 min.
[0035]

V ilustračných uskutočneniach kompozícia spojiva obsahuje kyselinu

alebo soľ kyseliny na zvýšenie doby použiteľnosti nevytvrdeného spojiva alebo
roztoku spojiva. Aj keď táto kyselina nie je reaktantom alebo katalyzátorom, môže
byť zahrnutá na spomalenie alebo inhibíciu reakčných zložiek spojiva vo
vytváraní spojiva, pokiaľ sa roztok spojiva alebo nevytvrdené spojivo udržiava pri
podmienkach skladovania. Prchavá kyselina alebo soľ kyseliny môžu byť
napríklad zahrnuté do roztoku spojiva alebo nevytvrdeného spojiva, ktoré
spomaľuje alebo inhibuje reakciu vytvrdzovania pri podmienkach okolia. Kyselinu
je však možné odstrániť zahriatím roztoku spojiva alebo nevytvrdeného spojiva
tak, aby sa kyselina odparila a zvýšilo sa pH roztoku spojiva alebo nevytvrdeného
spojiva. V jednom uskutočnení kompozícia spojiva obsahuje kyselinu predlžujúcu
dobu použiteľnosti. V inom uskutočnení kompozícia spojiva obsahuje mólový
pomer kyseliny a polyamínu predlžujúceho dobu použiteľnosti od približne 1:20
do približne 1:1.
[0036]

Ďalším aspektom tohto vynálezu je spojivo, ktoré má rýchlosť

vytvrdzovania, čas cyklu a teplotu vytvrdzovania, ktorá spĺňa alebo prekračuje
také rýchlosti vytvrdzovania, ktoré môže porovnateľné spojivo fenolového a
formaldehydového typu vykazovať v rámci porovnateľného použitia. V tomto
ohľade

sa
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fenolformaldehydových živíc v aplikáciách bez úpravy zariadenia. Ďalej
predložené spojivo umožňuje úpravu teploty a časov vytvrdzovania, takže
reakčné teploty a časy vytvrdzovania sa môžu znížiť. Toto zníženie má za
následok celkové zníženie spotreby energie procesu a zníženie vplyvu výroby
produktu na životné prostredie. Okrem toho majú nižšie teploty vytvrdzovania
ďalší účinok na zvýšenie bezpečnosti výrobného postupu. Ďalším účinkom
nižších teplôt vytvrdzovania je zníženie rizika bezplameňového spaľovania alebo
požiaru.
[0037]

Pri výrobe izolačných výrobkov môže teplo uvoľnené exotermickou

reakciou vytvrdzovania viesť k samovoľnému zahriatiu produktu. Samovoľné
zahrievanie zvyčajne nie je problematické, pokiaľ teplo z produktu uniká. Ak však
teplo zvýši teplotu produktu do bodu, kedy sa začnú oxidačné procesy,
samovoľné zahriatie môže spôsobiť značné poškodenie výrobku. Napríklad k
bezplameňovému spaľovaniu alebo oxidácii môže dôjsť vtedy, keď teplota
izolačného výrobku prekročí 210 °C (425 °F). Pri týchto teplotách exotermické
spaľovacie alebo oxidačné procesy podporujú ďalšie vlastné zahrievanie a
spojivo sa môže zničiť. Ďalej sa teplota môže zvýšiť na úroveň, v ktorej je možné
tavenie alebo devitrifikácia sklených vlákien. Nielenže to poškodí štruktúru a
hodnotu izolačného výrobku, ale môže to tiež spôsobiť požiar.
[0038]

Ďalším aspektom tohto vynálezu je, že spojivový systém je v zásade

nekorozívny s alebo bez pridania inhibítorov korózie. Okrem toho spojivový
systém nevyžaduje pridanie žiadnej organickej alebo anorganickej kyseliny alebo
jej solí ako katalyzátora alebo aktívnej zložky. V súlade s tým je jedným aspektom
tohto spojiva to, že môže byť vyrobené v zásade bez kyseliny. Ďalej môže byť
spojivo vyrobené za úplne zásaditých podmienok. Ako sa tu používa, výraz
kyselina zahŕňa tie zlúčeniny, ktoré je možné charakterizovať predovšetkým
svojím kyslým charakterom, ako sú multiprotické anorganické a organické
kyseliny (napríklad kyselina sírová a kyselina citrónová). Tento aspekt znižuje
požiadavky na opotrebovanie a údržbu výrobného zariadenia a zvyšuje
bezpečnosť pracovníkov.
[0039]

V ilustračných uskutočneniach spojivo obsahuje polymérny produkt
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sacharidového reakčného činidla a polyamínu. Ako sa tu používa, výraz
sacharidový reaktant sa týka monosacharidu, disacharidu, polysacharidu alebo
ich reakčného produktu. V jednom uskutočnení môže byť sacharidovým
reakčným činidlom redukčný cukor. Ako sa tu používa, redukčný cukor označuje
jeden alebo viac cukrov, ktoré obsahujú aldehydové skupiny alebo ktoré môžu
izomerizovať, to znamená tautomerizovať, aby obsahovali aldehydové skupiny,
pričom tieto skupiny je možné oxidovať napríklad Cu2+ za vzniku karboxylových
kyselín. Tiež je zrejmé, že akýkoľvek takýto sacharidový reaktant môže byť
prípadne substituovaný, ako je hydroxy, halogén, alkyl, alkoxy, a podobne. Ďalej
je zrejmé, že v každom takomto sacharidovom reakčnom činidle je prítomné
jedno alebo viac chirálnych centier a že obidva možné optické izoméry v každom
chirálnom centre sú zahrnuté do tu zverejneného opisu. Ďalej je tiež zrejmé, že
v jednom alebo viacerých tu opísaných uskutočneniach je možné použiť rôzne
zmesi, vrátane racemických zmesí, alebo iné diastereomérne zmesi rôznych
optických izomérov akéhokoľvek takéhoto sacharidového reaktantu, ako aj ich
rôzne geometrické izoméry. Aj keď neredukčne cukry, napríklad sacharóza,
nemusia byť výhodné, napriek tomu môžu byť v rámci tohto vynálezu užitočné
in-situ konverziou na redukčný cukor (t.j. konverzia sacharózy na invertný cukor
je metóda známa v odbore). Ďalej je tiež zrejmé, že monosacharid, disacharid
alebo polysacharid môžu čiastočne reagovať s prekurzorom za vzniku
sacharidového reakčného produktu. Pokiaľ je sacharidový reakčný produkt
odvodený od monosacharidu, disacharidu alebo polysacharidu a zachováva si
podobnú reaktivitu s polyamínom, vytvára reakčné produkty podobné reakčným
produktom monosacharidu, disacharidu alebo polysacharidu s polyamínom, patrí
do rozsahu výrazu sacharidový reaktant.
[0040]

V jednom aspekte by akýkoľvek sacharidový reaktant mal byť

dostatočne neprchavý, aby maximalizoval svoju schopnosť zostať dostupný pre
reakciu

s

polyamínom.

Sacharidovým

reakčným

činidlom

môže

byť

monosacharid vo svojej aldózovej alebo ketózovej forme, vrátane triózy, tetrózy,
pentózy, hexózy alebo heptózy; alebo polysacharid; alebo ich kombinácie.
Napríklad, keď trióza slúži ako sacharidový reaktant alebo sa používa v
kombinácii s inými redukčnými cukrami a/alebo polysacharidmi, je možné použiť
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aldotriózový

cukor alebo

ketotriózový

cukor, ako

je

glyceraldehyd

a

dihydroxyacetón. Keď tetróza slúži ako sacharidový reaktant alebo sa používa v
kombinácii s inými redukčnými cukrami a/alebo polysacharidmi, je možné použiť
aldotetrózové cukry, ako je erytróza a treóza; a ketotetrózové cukry, ako je
erytrulóza. Keď pentóza slúži ako sacharidový reaktant alebo sa používa v
kombinácii s inými redukčnými cukrami a/alebo polysacharidmi, je možné použiť
aldopentózové cukry, ako je ribóza, arabinóza, xylóza a lyxóza; a ketopentózové
cukry, ako je ribulóza, arabulóza, xylulóza a lyxulóza. Keď hexóza slúži ako
sacharidový reaktant alebo sa používa v kombinácii s inými redukčnými cukrami
a/alebo polysacharidmi, môžu sa použiť aldohexózové cukry, ako napríklad
glukóza (t.j. dextróza), manóza, galaktóza, alóza, altróza, talóza, gulóza a idóza;
a ketohexózové cukry, ako je fruktóza, psikóza, sorbóza a tagatóza. Keď heptóza
slúži ako sacharidový reaktant alebo sa používa v kombinácii s inými redukčnými
cukrami a/alebo polysacharidmi, je možné použiť ketoheptózový cukor, ako je
sedoheptulóza. Iné stereoizoméry takýchto sacharidových reaktantov, o ktorých
nie je známe, že by sa vyskytovali v prírode, sa tiež uvažujú ako užitočné pri
príprave kompozícií spojiva, ako sú tu opísané. V jednom uskutočnení je
sacharidovým reaktantom kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy.
[0041]

V

ilustračných

uskutočneniach

je

sacharidovým

reaktantom

polysacharid. V jednom uskutočnení je sacharidovým reaktantom polysacharid s
nízkym stupňom polymerizácie. V jednom uskutočnení je polysacharidom
melasa, škrob, hydrolyzáty celulózy alebo ich zmesi. V jednom uskutočnení je
sacharidovým reakčným činidlom hydrolyzát škrobu, maltodextrín alebo ich
zmes. Napriek tomu, že sacharidy s vyšším stupňom polymerizácie nemusia byť
výhodné, môžu byť napriek tomu užitočné v rozsahu tohto vynálezu
depolymerizáciou in situ (t.j. depolymerizácia amonizáciou pri zvýšených
teplotách je metódou známou v odbore).
[0042]

Ďalej

nesacharidovým

sa

môže

sacharidový

reaktant

polyhydroxy-reaktantom.

použiť

Príklady

v

kombinácii

s

nesacharidových

polyhydroxy-reaktantov, ktoré je možné použiť v kombinácii so sacharidovými
reaktantmi,

zahŕňajú,

ale

bez

obmedzenia,

trimetylolpropán,

glycerol,

pentaerytritol, polyvinylalkohol, čiastočne hydrolyzovaný polyvinylacetát, plne
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hydrolyzovaný polyvinylacetát a ich zmesi. V jednom aspekte je nesacharidový
polyhydroxy-reaktant dostatočne neprchavý, aby maximalizoval svoju schopnosť
zostať dostupný pre reakciu s monomérnym alebo polymérnym polyamínom. Je
zrejmé, že hydrofóbnosť nesacharidového polyhydroxy-reaktantu môže byť
faktorom pri určovaní fyzikálnych vlastností spojiva pripraveného tak, ako je tu
opísané.
[0043]

Ako sa tu používa, polyamín je organická zlúčenina, ktorá má dve alebo

viac amínových skupín. Ako sa tu používa, primárny polyamín je organická
zlúčenina, ktorá má dve alebo viac primárnych amínových skupín (-NH2). Do
rozsahu výrazu primárny polyamín patria tie zlúčeniny, ktoré je možné
modifikovať in situ alebo izomerizujú za vzniku zlúčeniny, ktorá má dve alebo viac
primárnych amínových skupín (-NH2). V ilustračných uskutočneniach je
polyamínom primárny polyamín. V jednom uskutočnení môže byť primárnym
polyamínom molekula vzorca H2N-Q-NH2, kde Q je alkyl, cykloalkyl, heteroalkyl
alebo cykloheteroalkyl, z ktorých každý môže byť prípadne substituovaný. V
jednom uskutočnení je Q alkyl vybraný zo skupiny, ktorú tvorí C2-C24. V inom
uskutočnení je Q alkyl vybraný zo skupiny, ktorú tvorí C2-C8. V inom uskutočnení
je Q alkyl vybraný zo skupiny, ktorú tvorí C3-C7. V ešte inom uskutočnení je Q C6
alkyl. V jednom uskutočnení je Q vybrané zo skupiny, ktorú tvorí cyklohexyl,
cyklopentyl alebo cyklobutyl. V inom uskutočnení je Q benzyl.
[0044]

Ako sa tu používa, výraz „alkyl“ zahŕňa reťazec atómov uhlíka, ktorý je

prípadne rozvetvený. Ako sa tu používa, výraz „alkenyl“ a „alkinyl“ zahŕňa reťazec
atómov uhlíka, ktorý je prípadne rozvetvený, a obsahuje najmenej jednu dvojitú
väzbu alebo trojitú väzbu. Je zrejmé, že alkinyl môže tiež zahŕňať jednu alebo
viac dvojitých väzieb. Ďalej je zrejmé, že alkyl má výhodne obmedzenú dĺžku,
vrátane C1-C24, C1-C12, C1-C8, C1-C6 a C1-C4. Ďalej je zrejmé, že alkenyl a/alebo
alkinyl môžu mať výhodne obmedzenú dĺžku, vrátane C2-C24, C2-C12, C2-C8, C2C6 a C2-C4. Tu je zrejmé, že kratšie alkylové, alkenylové a/alebo alkinylové
skupiny môžu zlúčenine dodať menšiu hydrofilnosť, a preto budú mať odlišnú
reaktivitu voči sacharidovému reakčnému činidlu a rozpustnosť v spojivovom
roztoku.
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[0045]

Ako sa tu používa, výraz „cykloalkyl“ zahŕňa reťazec atómov uhlíka,

ktorý je prípadne rozvetvený, pričom najmenej časť reťazca je cyklická. Je
zrejmé, že cykloalkylalkyl je podskupinou cykloalkylu. Je zrejmé, že cykloalkyl
môže byť polycyklický. Ilustračne cykloalkyly zahŕňajú, ale bez obmedzenia,
cyklopropyl, cyklopentyl, cyklohexyl, 2-metylcyklopropyl, cyklopentylet-2-yl,
adamantyl a podobne. Ako sa tu používa, výraz „cykloalkenyl“ zahŕňa reťazec
atómov uhlíka, ktorý je prípadne rozvetvený, a zahŕňa najmenej jednu dvojitú
väzbu, kde najmenej časť reťazca je cyklická. Je zrejmé, že jedna alebo viac
dvojitých väzieb môže byť v cyklickej časti cykloalkenylu a/alebo v necyklickej
časti cykloalkenylu. Je zrejmé, že cykloalkenylalkyl a cykloalkylalkenyl sú všetky
podskupiny cykloalkenylu. Je zrejmé, že cykloalkyl môže byť polycyklický.
Ilustračný

cykloalkenyl

zahŕňa,

ale

bez

obmedzenia,

cyklopentenyl,

cyklohexyletén-2-yl, cykloheptenylpropenyl a podobne. Ďalej je zrejmé, že
cykloalkyl a/alebo cykloalkenyl tvoriaci reťazec má výhodne obmedzenú dĺžku,
vrátane C3-C24, C3-C12, C3-C8, C3-C6 a C5-C6. Tu je zrejmé, že kratšie alkylové
a/alebo alkenylové reťazce tvoriace cykloalkyl a/alebo cykloalkenyl, môžu
zlúčenine dodať menšiu lipofilitu a podľa toho budú mať odlišné správanie.
[0046]

Ako sa tu používa, výraz „heteroalkyl“ zahŕňa reťazec atómov, ktorý

obsahuje uhlík a najmenej jeden heteroatóm, a je prípadne rozvetvený. Ilustračné
heteroatómy zahŕňajú dusík, kyslík a síru. V určitých variáciách ilustračné
heteroatómy tiež zahŕňajú fosfor a selén. V jednom uskutočnení je heteroalkylom
polyéter. Ako sa tu používa, výraz „cykloheteroalkyl“ zahŕňajúci heterocyklyl a
heterocyklus zahŕňa reťazec atómov, ktorý obsahuje uhlík a najmenej jeden
heteroatóm, ako je heteroalkyl, a je prípadne rozvetvený, kde najmenej časť
reťazca je cyklická. Ilustračné heteroatómy zahŕňajú dusík, kyslík a síru. V
určitých variáciách ilustračné heteroatómy tiež zahŕňajú fosfor a selén. Ilustračné
cykloheteroalkylové skupiny zahŕňajú, ale bez obmedzenia, tetrahydrofuryl,
pyrolidinyl,

tetrahydropyranyl,

piperidinyl,

morfolinyl,

piperazinyl,

homopiperazinyl, chinuklidinyl a podobne.
[0047]

Výraz „prípadne substituovaný“, ako sa tu používa, zahŕňa náhradu

atómov vodíka inými funkčnými skupinami na zvyšku, ktorý je prípadne
substituovaný. Takéto ďalšie funkčné skupiny ilustračné zahŕňajú, ale bez
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obmedzenia, amino, hydroxyl, halo, tiol, alkyl, halogénalkyl, heteroalkyl, aryl,
arylalkyl, arylheteroalkyl, nitro, sulfónové kyseliny a ich deriváty, karboxylové
kyseliny a ich deriváty a podobne. Ilustračne, ktorýkoľvek z amino, hydroxyl, tiol,
alkyl, halogénalkyl, heteroalkyl, aryl, arylalkyl, arylheteroalkyl a/alebo sulfónovej
kyseliny je prípadne substituovaný.
[0048]

V ilustračných uskutočneniach je primárnym polyamínom diamín,

triamín, tetraamín alebo pentamín. V jednom uskutočnení je polyamínom triamín
vybraný z dietyléntriamínu, 1-piperazínetánamínu alebo bis(hexametylén)triamínu.

V

inom

uskutočnení

je

polyamínom

tetramín,

napríklad

trietyléntetramín. V inom uskutočnení je polyamínom pentamín, napríklad
tetraetylénpentamín.
[0049]

Jedným aspektom primárneho polyamínu je, že môže mať nízku

stérickú

prekážku.

Napríklad

1,2-diaminoetán,

1,4-diaminobután,

1,5-

diaminopentán, 1,6-diaminohexán, 1,12-diaminododekán, 1,4-diaminocyklohexán,

1,4-diaminobenzén,

dietyléntriamín,

trietyléntetramín,

tetraetylén-

pentamín, 1-piperazínetánamín, 2-metyl-pentametyléndiamín, 1,3-pentándiamín
a bis(hexametylén)triamín, ako aj 1,8-diaminooktan majú v rámci tohto vynálezu
nízku

stérickú

prekážku.

Jedným

uskutočnením

je

1,6-diaminohexán

(hexametyléndiamín). Ďalším uskutočnením je 1,5-diamino-2-metylpentán (2metylpentametyléndiamín). V inom uskutočnení je primárnym polyamínom
polyéter-polyamín. V inom uskutočnení je polyéter-polyamínom diamín alebo
triamín. V jednom uskutočnení je polyéter-polyamínom trifunkčný primárny amín
s priemernou molekulovou hmotnosťou 440 známy ako Jeffamine T-403
Polyetheramine (Huntsman Corporation).
[0050]

V jednom uskutočnení môže polyamín zahŕňať polymérny polyamín.

Polymérne polyamíny v rozsahu tohto vynálezu napríklad zahŕňajú chitosan,
polylyzín,

polyetylénimín,

poly(N-vinyl-N-metylamín),

polyaminostyrén

a

polyvinylamíny. V jednom uskutočnení obsahuje polyamín polyvinylamín. Ako sa
tu používa, polyvinylamínom môže byť homopolymér alebo kopolymér.
[0051]

Bez obmedzenia na konkrétnu teóriu, jedným aspektom tohto vynálezu

je, že primárny polyamín a sacharidový reaktant sú Maillardove reaktanty, ktoré
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reagujú za vzniku melanoidínového produktu. Obr. 1 ukazuje schému
Maillardovej reakcie, ktorá vrcholí produkciou melanoidínov. V počiatočnej fáze
Maillardova reakcia zahŕňa sacharidový reaktant, napríklad redukčný cukor
(všimnite si, že sacharidový reaktant môže pochádzať z látky schopnej
produkovať redukčný cukor za Maillardových reakčných podmienok). Reakcia
tiež zahŕňa kondenzáciu sacharidového reakčného činidla (napr. redukčný cukor)
s amínovým reakčným činidlom, t.j. zlúčeninou obsahujúcou aminoskupinu. Inými
slovami, sacharidový reaktant a amínový reaktant sú melanoidínové reaktanty
pre Maillardovu reakciu. Výsledkom kondenzácie týchto dvoch zložiek je Nsubstituovaný glykozylamín. Podrobnejší opis Maillardovej reakcie nájdete v časti
Hodge, J. E. Chemistry of Browning Reactions in Model Systems J. Agric. Food
Chem. 1953, 1, 928-943. Literatúra o Maillardových reakciách sa zameriava na
melanoidíny vyrobené z aminokyselín. Tento opis je možné odlíšiť od týchto
odkazov v tom, že nie všetky aminokyseliny sú polyamíny. Bežné aminokyseliny,
ktoré sú v rozsahu tohto vynálezu považované za polyamíny, zahŕňajú
asparagín, glutamín, histidín, lyzín a arginín.
[0052]

Bez obmedzenia sa na akúkoľvek teóriu, bude kovalentná reakcia

medzi polyamínom a sacharidovým reakčným činidlom opísaná s vyššou
špecifickosťou. Ako je tu opísané, dráha tejto reakcie je odlišná od dráh známych
v doterajšom stave techniky z nasledujúcich dôvodov: (1) táto reakcia môže
prebiehať úplne pri zásaditom pH, (2) polyamín je svojou funkčnosťou di-funkčný
sacharidový reaktant, (3) polyamín, prostredníctvom svojej dysfunkčnej reaktivity
alebo iného nepoznaného javu, vykazuje v rámci reakcie nižšiu aktivačnú
energiu, čo má za následok neočakávané zvýšenie reakčnej rýchlosti a/alebo
zníženie teploty, pri ktorej bude reakcia pokračovať.
[0053]

Prvým krokom pri tvorbe melanoidínov z polyamínu a sacharidového

reakčného činidla je kondenzácia sacharidového reakčného činidla a polyamínu.
Dôkazy naznačujú, že tu opísané podmienky sú obzvlášť vhodné na dokončenie
tejto reakcie. Po prvé sa predpokladá, že kondenzáciu poháňa zásaditosť roztoku
spojiva. Napríklad sa ukázalo, že cukry a amíny podliehajú hnednutiu vo vodnom
roztoku úmerne k zásaditej sile použitých amínov alebo k pH roztoku.
Predpokladá sa, že N-substituované glykozylamíny zostávajú vo vodných

EP 2 566 904

39 164/T

22

roztokoch do značnej miery nedisociované. Je preto potrebné vziať do úvahy
ireverzibilné transformácie, ktorými nedisociované molekuly prechádzajú. Aj keď
je známe, že kondenzačná reakcia je reverzibilná, zistili sme, že táto reakcia
môže viesť k dokončeniu, v súlade s Le Chatelierovým princípom súbežnou
dehydratáciou roztoku spojiva. Tiež sa zistilo, že pôvodne primárnou zložkou
kompozície nevytvrdeného spojiva boli N-glykozylové deriváty primárnych
polyamínov.
[0054]

Opäť s odkazom na obr. 1, druhým krokom premeny spojivových

reaktantov na melanoidínové produkty je takzvaný Amadoriho prešmyk. Schéma
reprezentatívneho Amadoriho prešmyku je znázornená na obr. 2. S odkazom na
obr. 2 sú N-glykozylové deriváty primárnych polyamínov v rovnováhe s katiónom
Schiffovej bázy. Aj keď táto rovnováha preferuje N-glykozylamín, je známe, že
ďalší prešmyk katiónu Schiffovej bázy na enolovú alebo keto formu prebieha
spontánne. Zistilo sa, že táto spontánna reakcia je ďalej uľahčená dehydratáciou,
pretože v dehydratovaných vzorkách bola rýchlosť zvýšená. Jeden aspekt tohto
vynálezu je, že štruktúra primárneho polyamínu špecificky urýchľuje tento
prešmyk stabilizáciou kladného náboja, ktorý sa získa, keď je zlúčenina vo forme
katiónu Schiffovej bázy. Predpokladá sa, že tento stabilizačný účinok nebol v
doterajšom stave techniky ani v literatúre diskutovaný, pretože zosilnený účinok
použitia primárneho polyamínu nebol predtým opísaný. V súlade s tým je jedným
aspektom tohto vynálezu, že primárny polyamín je typu, ktorý poskytuje stabilitu
voči katiónu Schiffovej bázy počas Amodoriho prešmyku. V inom aspekte je
primárny polyamín typu, ktorý poskytuje stabilitu katiónu Schiffovej bázy počas
Amadoriho prešmyku, keď je v podstate v suchom stave.
[0055]

Ďalším aspektom predkladaného vynálezu je, že sa tiež predpokladá,

že štruktúra sacharidov ovplyvňuje kinetiku Amadoriho prešmyku. Konkrétne je
známe, keď bol C-2-hydroxyl kryštalického N-substituovaného glykozylamínu
nesubstituovaný, zlúčenina sa pomaly transformovala počas skladovania na
produkt Amadoriho prešmyku. Ak však bol C-2 hydroxyl substituovaný, potom bol
prešmyk v podstate inhibovaný. V súlade s tým je jedným aspektom tohto
vynálezu, že sacharid podľa tohto vynálezu je nesubstituovaný na C-2 hydroxyle.
Jeden aspekt tohto vynálezu je, že nevytvrdená kompozícia spojiva obsahuje
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zmes N-glykozylamínov, 1-amino-1-deoxy-2-ketóz v ich enol- a ketoforme. Opäť
s odkazom na obr. 1, po vytvorení zmesi N-glykozylamínov, 1-amino-1-deoxy-2ketóz v ich enol- a ketoforme, bude zmes tiež zahŕňať nezanedbateľnú
koncentráciu nezreagovaného primárneho polyamínu a sacharidu. Od tohto
okamihu môže nastať množstvo reakcií, ktoré vedú k tomu, čo možno široko
opísať ako melanoidíny. V závislosti od identity sacharidového reakčného činidla
a polymérneho polyamínu a reakčných podmienok (pH, teplota, hladiny kyslíka,
vlhkosť a prítomnosť prísad) môže byť výhodná jedna alebo viac z uvedených
reakčných dráh uvedených na obr. 1. Ďalej, preferovaná reakčná dráha pre daný
melanoidínový produkt nemusí byť klasifikovateľná ako ktorákoľvek z tých, ktoré
sú konkrétne ukázané na obr. 1.
[0056]

V ilustračných uskutočneniach je hmotnostný pomer sacharidového

reaktantu k primárnemu polyamínu v rozsahu od približne 1:1 do približne 30:1.
V inom uskutočnení je hmotnostný pomer sacharidového reaktantu k primárnemu
polyamínu v rozsahu približne 2:1 až približne 10:1. V ešte inom uskutočnení je
hmotnostný pomer sacharidového reaktantu k primárnemu polyamínu v rozsahu
od približne 3:1 do približne 6:1. Podľa jedného aspektu je rýchlosť vytvrdzovania
funkciou hmotnostného pomeru sacharidového reakčného činidla k primárnemu
polyamínu. Podľa tejto funkcie sa zistilo, že keď sa pomer znižoval, rýchlosť
vytvrdzovania sa zvyšovala; tým sa skrátil čas vytvrdzovania. V súlade s tým je
jedným aspektom tohto vynálezu, že čas vytvrdzovania je priamo úmerný
hmotnostnému pomeru sacharidového reaktantu k polyamínu za predpokladu, že
ostatné parametre sú zachované ekvivalentné. V inom aspekte je čas
vytvrdzovania spojiva skrátený na čas vytvrdzovania porovnateľnej kompozície
fenolformaldehydového spojiva, keď je hmotnostný pomer sacharidového
reaktantu k primárnemu polyamínu rovný približne 6:1. V súlade s tým v jednom
uskutočnení má spojivo podľa tohto opisu rýchlosť vytvrdzovania presahujúcu
porovnateľný systém spojív fenolformaldehydu, keď je hmotnostný pomer
sacharidového reaktantu k primárnemu polyamínu v rozsahu od približne 2:1 do
približne 6:1.
[0057]

Ďalším aspektom tu opísanej reakcie je, že spočiatku má vodný roztok

reakčného činidla (ktorý môže byť dehydratovaný a môže sa použiť ako spojivo),
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ako je opísané vyššie, zásadité pH. Jeden aspekt tohto vynálezu je, že roztok
alkalického spojiva je voči kovu menej korozívny ako kyslý roztok. V súlade s tým
je jedným znakom tohto vynálezu, ktorý prekonáva podstatnú prekážku
priemyslu, to, že tu opísané spojivo má nízku korozivitu voči výrobnému
zariadeniu, ktoré sa môže použiť na výrobu materiálov, ktoré obsahujú
predložené spojivo, kvôli alkalickému zloženiu spojiva. Jeden rozlišovací znak
tohto vynálezu oproti iným nedávno opísaným systémom spojív sacharidov
(napr. U.S. Published Application No. 2007/0027283) spočíva v tom, že reakcia
nemusí nevyhnutne prebiehať kyslou cestou. Jedným aspektom tohto vynálezu
je skôr to, že nevytvrdené spojivo môže mať zásadité pH v priebehu chemickej
reakcie, ktorá vedie k tvorbe vytvrdeného spojiva. Nevytvrdené spojivo ako také
počas svojho používania a skladovania nepredstavuje riziko korózie. V
ilustračných uskutočneniach má vodný extrakt vytvrdeného spojiva pH v rozsahu
od približne 5 do približne 9. Okrem toho je vodný extrakt polymérneho produktu
v podstate bezfarebný.
[0058]

V ilustračných uskutočneniach spôsob výroby kolekcie hmoty spojenej

s polymérnym spojivom zahŕňa prípravu roztoku obsahujúceho reaktanty na
výrobu polymérneho spojiva a rozpúšťadlo, pričom reaktanty zahŕňajú
sacharidový reaktant a polyamín; premiestnenie roztoku do kolekcie hmoty;
odparenie rozpúšťadla za vzniku nevytvrdeného produktu a podrobenie
nevytvrdeného produktu podmienkam, ktoré spôsobujú, že sacharidový reaktant
a polyamín polymerizujú za vzniku polymérneho spojiva.
[0059]

V ilustračných uskutočneniach kolekcia hmoty obsahuje izolačné

vlákna. V jednom uskutočnení je opísaný vláknitý izolačný výrobok, ktorý
obsahuje izolačné vlákna a spojivo. Tu používaný výraz „izolačné vlákno“
označuje tepelne odolné vlákna vhodné na odolávanie zvýšeným teplotám.
Medzi príklady takýchto vlákien patria, ale bez obmedzenia, minerálne vlákna
(sklené vlákna, vlákna troskovej vlny a vlákna minerálnej vlny), aramidové vlákna,
keramické vlákna, kovové vlákna, uhlíkové vlákna, polyimidové vlákna, určité
polyesterové vlákna a hodvábne vlákna. Ilustračne sú tieto vlákna v podstate
neovplyvnené vystavením teplotám nad približne 120 °C. V jednom uskutočnení
sú izolačnými vláknami sklené vlákna. V ešte ďalšom uskutočnení sú minerálne
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vlákna prítomné v rozsahu od približne 70% do približne 99 hmotn. %.
[0060]

V ilustračných uskutočneniach kolekcia hmoty obsahuje celulózové

vlákna. Celulózovými vláknami môžu byť napríklad drevené hobliny, piliny,
drevná buničina alebo drevina. V ešte inom uskutočnení môžu byť celulózovými
vláknami iné prírodné vlákna, ako je juta, ľan, konope a slama. Tu opísané
spojivo sa môže použiť miesto spojiva opísaného v Published PCT application
WO 2008/089847. V jednom uskutočnení je opísaná kompozitná drevená doska
obsahujúca drevené častice a spojivo. V inom uskutočnení je kompozitná
drevená doska bez formaldehydu. V jednom uskutočnení má kompozitná
drevená doska nominálny rozsah hrúbky väčší ako 6 mm až 13 mm a modul
pružnosti (MOE) najmenej približne 1050 N/mm2, pevnosť v ohybe (MOR)
najmenej približne 7 N/mm2 a vnútornú pevnosť spoja (IB) najmenej 0,20 N/mm2.
V inom uskutočnení má kompozitná drevená doska nominálny rozsah hrúbky
väčší ako 6 mm až 13 mm a má pevnosť v ohybe (MOR) najmenej približne 12,5
N/mm2 a vnútornú pevnosť spoja (IB) najmenej 0,28 N/mm2. V inom uskutočnení
má kompozitná drevená doska nominálny rozsah hrúbky väčší ako 6 mm až 13
mm a modul pružnosti (MOE) najmenej približne 1800 N/mm2, pevnosť v ohybe
(MOR) najmenej približne 13 N/mm2 a vnútornú pevnosť spoja (IB) najmenej 0,40
N/mm2. V inom uskutočnení má kompozitná drevená doska modul pružnosti
(MOE) najmenej približne 1800 N/mm2. V inom uskutočnení má kompozitná
drevená doska modul pružnosti (MOE) najmenej približne 2500 N/mm2. V inom
uskutočnení má kompozitná drevená doska pevnosť v ohybe (MOR) najmenej
približne 14 N/mm2. V ešte inom uskutočnení má kompozitná drevená doska
pevnosť v ohybe (MOR) najmenej približne 18 N/mm2. V jednom uskutočnení má
kompozitná drevená doska vnútornú pevnosť spoja (IB) najmenej 0,28 N/mm2. V
ešte inom uskutočnení má kompozitná drevená doska vnútornú pevnosť spoja
(IB) najmenej 0,4 N/mm2. V ešte ďalšom uskutočnení kompozitná drevená doska
napučiava menej než alebo približne o 12%, merané zmenou hrúbky, po 24
hodinách vo vode pri 20 °C. V inom uskutočnení má kompozitná drevená doska
absorpciu vody po 24 hodinách vo vode pri 20 °C nižšiu alebo rovnú približne
40%.
[0061]

V ilustračných uskutočneniach je kompozitnou drevenou doskou
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drevotriesková doska, orientovaná drevotriesková doska alebo drevovláknitá
doska so strednou hustotou. V jednom uskutočnení obsahuje spojivo od približne
8% do približne 18 hmotn. % (hmotnosť suchej živice k hmotnosti častíc suchého
dreva) kompozitnej drevenej dosky. V inom uskutočnení kompozitná drevená
doska ďalej obsahuje vosk. V ešte ďalšom uskutočnení obsahuje kompozitná
drevená doska od približne 0,1% do približne 2% vosku z hmotnosti kompozitnej
drevenej dosky. V ilustračných uskutočneniach môže spôsob výroby kolekcie
hmoty spojenej polymérnym spojivom ďalej zahŕňať prípravu roztoku pridaním
množstva sacharidového reakčného činidla a množstva primárneho polyamínu,
takže hmotnostný pomer je v rozsahu približne 2:1 až približne 10:1. V jednom
uskutočnení príprava roztoku zahŕňa pridanie sacharidového reakčného činidla
a polyamínu do vodného roztoku. V inom uskutočnení príprava roztoku zahŕňa
úpravu pH roztoku v rozsahu od približne 8 do približne 12. V ešte inom
uskutočnení môže spôsob výroby kolekcie hmoty spojenej polymérnym spojivom
ďalej zahŕňať balenie nevytvrdeného produktu v obalovom materiáli vhodnom na
skladovanie.
[0062]

V ilustračných uskutočneniach sa tento opis týka kompozície

obsahujúcej kolekciu hmoty a spojiva, pričom spojivo obsahuje polymérne
produkty reakcie medzi sacharidovým reaktantom a polyamínom, pričom
polymérne produkty sú v podstate nerozpustné vo vode. V jednom uskutočnení
kolekcia hmoty zahŕňa minerálne vlákna, aramidové vlákna, keramické vlákna,
kovové vlákna, uhlíkové vlákna, polyimidové vlákna, polyesterové vlákna,
viskózové vlákna, sklené vlákna, celulózové vlákna alebo iné častice. Celulózové
vlákna môžu napríklad zahŕňať drevené hobliny, piliny, drevnú buničinu a/alebo
drevina. V jednom uskutočnení kolekcia hmoty zahŕňa piesok alebo iné
anorganické časticové látky. V jednom uskutočnení sú kolekciou hmoty častice
uhlia. V jednom uskutočnení je sacharidový reaktant vybraný zo skupiny
pozostávajúcej z dextrózy, xylózy, fruktózy, dihydroxyacetónu a ich zmesí. V
jednom uskutočnení je polyamín vybraný z ktoréhokoľvek z polyamínov
opísaných vyššie. V inom uskutočnení je polyamín vybraný zo skupiny
pozostávajúcej z diamínu, triamínu, tetramínu a pentamínu. V jednom
uskutočnení je polyamínom H2N-Q-NH2, kde Q je alkyl, cykloalkyl, heteroalkyl
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alebo cykloheteroalkyl, z ktorých každý je prípadne substituovaný. V ďalšom
uskutočnení kompozícia ďalej obsahuje zlúčeninu obsahujúcu kremík. V jednom
uskutočnení je zlúčeninou obsahujúcou kremík funkcionalizovaný silyléter alebo
funkcionalizovaný alkylsilyléter, ako je napríklad amino-funkcionalizovaný
alkylsilyléter. Napríklad v jednom uskutočnení zlúčeninou obsahujúcou kremík
môže byť gama-aminopropyltrietoxysilán, gama-glycidoxypropyltrimetoxysilán
alebo aminoetyl-aminopropyltrimetoxysilán alebo ich zmes. V inom uskutočnení
zlúčeninou obsahujúcou kremík môže byť aminofunkčný oligomérny siloxán. V
ďalšom uskutočnení kompozícia obsahuje inhibítor korózie vybraný zo skupiny
pozostávajúcej z odprašovacieho oleja, monoamónium fosfátu, pentahydrátu
metakremičitanu

sodného,

melamínu,

oxalátu

cínatého

a

metylhydrogénsilikonovej tekutej emulzie.
[0063]

V ďalších ilustračných uskutočneniach môže byť spojivo umiestnené na

súbore vlákien, v podstate dehydrované, zabalené a potom uložené alebo
predané inej strane. Nevytvrdený výrobok predaný druhej strane na použitie v
ďalších výrobných procesoch môže byť označovaný ako „vyexpedovaný
nevytvrdený“. Nevytvrdený produkt skladovaný na použitie v ďalších výrobných
procesoch môže byť označovaný ako „podnikový nevytvrdený“. Pri predaji alebo
skladovaní tohto druhu výrobku je zabalený do vhodných nádob alebo vriec.
[0064]

V ilustračných uskutočneniach zabalený výrobok z nevytvrdených

vlákien obsahuje nevytvrdenú kompozíciu spojiva a kolekciu vlákien, pričom (i)
nevytvrdená kompozícia spojiva je v kontakte s kolekciou vlákien, čím sa
konsoliduje súbor vlákien a (ii) nevytvrdená kompozícia spojiva v kontakte s
kolekciou vlákien je zabalená do vhodného obalového materiálu. V jednom
uskutočnení môže byť obsah vlhkosti v nevytvrdenej kompozícii spojiva v
rozsahu od približne 1% do približne 15 hmotn. % vzhľadom na celkovú hmotnosť
produktu. V ešte inom uskutočnení môže byť vhodný obalový materiál schopný
udržať obsah vlhkosti v nevytvrdenej kompozícii spojiva v rozsahu približne 20%
pôvodnej úrovne vlhkosti počas jedného týždňa pri teplote miestnosti a okolitom
tlaku. V jednom uskutočnení zabalený nevytvrdený vláknitý výrobok obsahuje od
približne 3% do približne 30 hmotn. % nevytvrdenej kompozície spojiva vzhľadom
na hmotnosť zabaleného výrobku z nevytvrdeného vlákna, bez ohľadu na
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hmotnosť vhodného obalového materiálu. V jednom uskutočnení balený výrobok
z nevytvrdených vlákien obsahuje od približne 60 do približne 97 hmotn. %
vlákien, vzhľadom na hmotnosť baleného izolačného výrobku z nevytvrdených
vlákien, bez ohľadu na hmotnosť vhodného obalového materiálu.
[0065]

Jedným aspektom predloženého vynálezu je, že tu opísané spojivo je

neočakávane užitočné v aplikáciách vyexpedovaných nevytvrdených a
podnikových nevytvrdených aplikáciách. Konkrétne, vyexpedované nevytvrdené
produkty a podnikové nevytvrdené výrobky sú vybavené nevytvrdeným spojivom,
takže k vytvrdzovaniu môže dôjsť neskôr a na neskoršom mieste. V prípade
vyexpedovaných nevytvrdených sú teplota a čas vytvrdzovania vlastnosťami
výrobku, ktoré sú pre zákazníkov veľmi dôležité. Konkrétne, teploty vytvrdzovania
musia byť dostatočne nízke, aby mohol byť produkt vytvrdený pomocou ich
existujúceho zariadenia. Okrem toho musí byť čas vytvrdzovania dostatočne
krátky, aby čas cyklu na vytvrdzovanie produktov zostal krátky. V rámci tohto
odvetvia bolo stanovené výrobné zariadenie a prijateľné časy cyklu pre
nevytvrdené výrobky obsahujúce živice fenolformaldehydového typu. Dostatočne
nízke teploty vytvrdzovania sú teda také teploty vytvrdzovania, ktoré sú vhodné
na vytvrdzovanie porovnateľného produktu fenolformaldehydového typu.
Podobne dostatočne krátke časy cyklu sú také časy cyklu, ktoré by boli rutinné
na vytvrdzovanie porovnateľného produktu fenolformaldehydového typu.
Odborníkovi v danej oblasti techniky bude zrejmé, že ani čas vytvrdzovania, ani
teplotu vytvrdzovania nie je možné stanoviť ako určité hodnoty, pretože
špecifické aplikácie môžu mať dramaticky odlišné parametre. Je však zrejmé, že
čas vytvrdzovania a teploty vytvrdzovania modelového systému poskytujú
dostatočné reprezentatívne informácie týkajúce sa kinetiky základnej reakcie
chemického vytvrdzovania, takže je možné uskutočniť spoľahlivé predpovede
účinnosti spojiva v rôznych aplikáciách.
[0066]

V ilustračných uskutočneniach je hodnota času vytvrdzovania a teploty

vytvrdzovania spojiva rovnaká alebo nižšia ako u porovnateľnej kompozície
fenolformaldehydového spojiva. V jednom uskutočnení je čas vytvrdzovania
spojiva

kratší

ako

čas

vytvrdzovania

porovnateľnej

kompozície

fenolformaldehydového spojiva. V inom uskutočnení je teplota vytvrdzovania

EP 2 566 904

39 164/T

29

spojiva

nižšia

ako

teplota

vytvrdzovania

porovnateľnej

kompozície

fenolformaldehydového spojiva. Ako sa tu používa, porovnateľná kompozícia
fenolformaldehydového spojiva je taká, ako je opísané podľa U.S. Patent No.
6,638,882.
[0067]

Ako je diskutované nižšie, do kompozície spojiva môžu byť začlenené

rôzne aditíva. Tieto aditíva poskytujú spojivám podľa predloženého vynálezu
ďalšie požadované vlastnosti. Spojivo môže napríklad zahŕňať väzbové činidlo
obsahujúce kremík. Mnoho väzbových činidiel obsahujúcich kremík je komerčne
dostupných od spoločností Dow-Corning Corporation, Evonik Industries a
Momentive Performance Materials. Väzbové činidlo obsahujúce kremík
ilustračne zahŕňa zlúčeniny, ako sú silylétery a alkylsilylétery, z ktorých každá
môže byť prípadne substituovaná, ako napríklad halogénom, alkoxyskupinou,
aminoskupinou a podobne. V jednom variante je zlúčeninou obsahujúcou kremík
aminosubstituovaný silán, ako je gama-aminopropyltrietoxysilán (SILQUEST A1101; Momentive Performance Materials, sídlo spoločnosti: 22 Corporate Woods
Boulevard, Albany, NY 12211 USA). V ďalšom variante je zlúčeninou
obsahujúcou kremík aminosubstituovaný silán, napríklad aminoetylaminopropyltrimetoxysilán (Dow Z-6020; Dow Chemical, Midland, MI; USA). V ďalšom
variante je zlúčeninou obsahujúcou kremík gama-glycidoxypropyltrimetoxysilán
(SILQUEST A-187; Momentive). V ešte ďalšom variante je zlúčeninou
obsahujúcou kremík aminofunkčný oligomérny siloxán (HYDROSIL 2627, Evonik
Industries, 379 Interpace Pkwy, Parsippany, NJ 07054).
[0068]

Väzbové činidlá obsahujúce kremík sú typicky prítomné v spojive v

rozsahu od približne 0,1 percent do približne 1 hmotn. percenta vzhľadom na
rozpustené pevné spojivové látky (t.j. približne 0,05% až približne 3%, vzhľadom
na hmotnosť pevných látok pridaných do vodného roztoku). Pri jednej aplikácii je
možné jednu alebo viac týchto zlúčenín obsahujúcich kremík pridať do vodného
roztoku spojiva. Na spojovaný materiál sa potom nanesie spojivo. Potom sa môže
spojivo podľa potreby vytvrdiť. Tieto zlúčeniny obsahujúce silikón zlepšujú
schopnosť spojiva priľnúť k materiálu, na ktorom je spojivo umiestnené, ako
napríklad sklené vlákna. Zlepšenie schopnosti spojiva priľnúť k látke zlepšuje
napríklad jeho schopnosť vytvárať alebo podporovať súdržnosť v látke (látkach),
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ktoré nie sú alebo sú voľne zostavené.
[0069]

V inom ilustračnom uskutočnení môže spojivo podľa tohto opisu

obsahovať jeden alebo viac inhibítorov korózie. Tieto inhibítory korózie zabraňujú
ubúdaniu alebo opotrebovaniu látky, ako je kov, spôsobenému chemickým
rozkladom spôsobeným kyselinou, alebo ju inhibujú. Pokiaľ je do spojiva podľa
tohto vynálezu zahrnutý inhibítor korózie, korozivita spojiva je znížená v
porovnaní s korozivitou spojiva bez prítomného inhibítora. V jednom uskutočnení
sa môžu tieto inhibítory korózie použiť na zníženie korozivity tu opísaných
kompozícií obsahujúcich minerálne vlákna. Inhibítory korózie ilustračne zahŕňajú
jedno alebo viaceré z nasledujúcich, odprašovací olej alebo monoamónium
fosfát, pentahydrát metakremičitanu sodného, melamín, oxalát cínatý a/alebo
metylhydrogén silikónovú tekutú emulziu. Pokiaľ sú zahrnuté do spojiva podľa
tohto vynálezu, inhibítory korózie sú typicky prítomné v spojive v rozsahu od
približne 0,5 percenta do približne 2 percent hmotnostných, vzhľadom na
rozpustené pevné spojivové látky. Jeden aspekt tohto vynálezu je, že potreba
prísad inhibujúcich koróziu je zásadne znížená zásaditosťou roztoku spojiva a v
podstate dehydratovaného nevytvrdeného spojiva. V jednom uskutočnení spojivo
neobsahuje inhibítory korózie a korozivita roztoku spojiva je v prijateľnom
rozsahu.
[0070]

V ilustračných uskutočneniach môže spojivo ďalej zahŕňať nevodný

zvlhčovač. Nevodný zvlhčovač môže obsahovať jeden alebo viac polyéterov.
Nevodný zvlhčovač môže napríklad zahŕňať kondenzáty etylénoxidu alebo
propylénoxidu, ktoré majú alkylové a alkarylové skupiny s lineárnym a/alebo
rozvetveným reťazcom. V jednom uskutočnení nevodný zvlhčovač obsahuje
polyetylénglykol, polypropylénglykoléter, tioéter, polyoxyalkylénglykol (napr.
Jeffox TP400®), dipropylénglykol a/alebo polypropylénglykol (napr. Pluriol
P425® alebo Pluriol 2000®). V jednom uskutočnení obsahuje nevodný zvlhčovač
polyoxyalkylénglykol alebo polypropylénglykol. V inom uskutočnení nevodný
zvlhčovač obsahuje zlúčeninu na báze polyhydroxyzlúčeniny (napr. čiastočne
alebo úplne esterifikovanú polyhydroxyzlúčeninu). V inom uskutočnení nevodný
zvlhčovač obsahuje polyhydroxyskupinu na báze glycerínu, propylénglykolu,
etylénglykolu, glycerínacetátu, sorbitolu, xylitolu alebo maltitolu.
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[0071]

V inom uskutočnení nevodný zvlhčovač obsahuje ďalšie zlúčeniny,

ktoré majú viac hydroxylových skupín na báze tetrahydrofuránu, kaprolaktónu
a/alebo alkylfenoxypoly(etylénoxy)etanolov s alkylovými skupinami obsahujúcimi
od približne 7 do približne 18 atómov uhlíka a od približne 4 do približne 240
etylénoxy jednotiek. Nevodný zvlhčovač môže napríklad zahŕňať heptylfenoxypoly(etylénoxy)etanol

a/alebo

nonylfenoxypoly(etylénoxy)etanol.

V

inom

uskutočnení nevodný zvlhčovač obsahuje polyoxyalkylénový derivát hexitolu,
ako je sorbitan, sorbid, manitan a/alebo manid. V ešte inom uskutočnení môže
nevodný zvlhčovač zahŕňať čiastočný ester mastných kyselín s dlhým reťazcom,
ako je polyoxyalkylénový derivát sorbitan monolaurátu, sorbitan monopalmitátu,
sorbitan monostearátu, sorbitan tristearátu, sorbitan monooleátu a/alebo sorbitan
trioleátu.
[0072]

V ilustračných uskutočneniach nevodný zvlhčovač obsahuje kondenzát

etylénoxidu s hydrofóbnou bázou, pričom báza sa tvorí kondenzáciou
propylénoxidu s propylénglykolom. V jednom uskutočnení nevodný zvlhčovač
obsahuje kondenzát obsahujúci síru, ako sú tie, ktoré sú pripravené
kondenzáciou etylénoxidu s vyšším alkylmerkaptánom (napr. nonyl-, dodecyl-,
tetradecylmerkaptánom alebo alkyltiofenolmi, ktoré majú približne 6 až približne
15 atómov uhlíka v alkylovej skupine). V inom uskutočnení nevodný zvlhčovač
obsahuje derivát etylénoxidu karboxylovej kyseliny s dlhým reťazcom, ako je
kyselina laurová, myristová, palmitová alebo olejová. V ešte inom uskutočnení
nevodný zvlhčovač obsahuje derivát etylénoxidu alkoholu s dlhým reťazcom, ako
sú oktyl-, decyl-, lauryl- alebo cetylalkoholy. V inom uskutočnení nevodný
zvlhčovač obsahuje kopolymér etylénoxid/tetrahydrofurán alebo kopolymér
etylénoxid/propylénoxid.
[0073]

Predložený opis bude ďalej ilustrovaný v nasledujúcich príkladoch, bez

toho, aby bol na ne obmedzený. Iba príklady zahrnuté v rozsahu patentových
nárokov tvoria súčasť vynálezu.

PRÍKLADY
[0074]
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Príklad 1: Roztok 50 g dextrózy (0,278 mol), 50 g hexametyléndiamínu (0,431
mol) rozpustených v 566,6 g deionizovanej vody (15% roztok pevných látok, pH
11,9) sa zahrial na teplotu varu roztoku. V reakčnej nádobe sa ako zrazenina
pozoroval hnedastý vo vode nerozpustný polymér.
Príklad 2: Z vyššie uvedeného roztoku 50 g dextrózy (0,278 mol), 50 g
hexametyléndiamínu (0,431 mol) rozpustených v 566,6 g deionizovanej vody
(15% roztok pevných látok, pH 11,9) sa 2 g roztoku spojiva naniesli na filtračnú
podložku, ktorá sa umiestnila do zvlhčovača a zahrievala sa 15 minút pri 120 °C.
Na filtračnej podložke sa vytvoril hnedastý vo vode nerozpustný polymér. Extrakt
vytvrdeného filtračného koláča pomocou 100 g deionizovanej vody je v podstate
bezfarebný a má pH 6,8.
Príklad 3: Pripravil sa roztok 85 g dextrózy (0,472 mol), 15 g hexametyléndiamínu
(0,129 mol) rozpustených v 566,6 g deionizovanej vody (15% roztok pevných
látok, pH 10,8). 2 g roztoku spojiva sa naniesli na filtračnú podložku, ktorá sa
vložila do zvlhčovača a zahrievala sa 15 minút pri 140 °C. Na filtračnej podložke
sa vytvoril hnedastý vo vode nerozpustný polymér. Extrakt vytvrdeného
filtračného koláča pomocou 100 g deionizovanej vody je v podstate bezfarebný
a má pH 6,8.
Príklad 4: Pripravil sa roztok 95 g dextrózy (0,528 mol), 5 g hexametyléndiamínu
(0,043 mol) rozpustených v 566,6 g deionizovanej vody (15% roztok pevných
látok). 2 g roztoku spojiva sa naniesli na filtračnú podložku, ktorá sa vložila do
zvlhčovača a zahrievala sa 15 minút na 180 °C. Na filtračnej podložke sa vytvoril
hnedastý vo vode nerozpustný polymér. Extrakt vytvrdeného filtračného koláča
pomocou 100 g deionizovanej vody je v podstate bezfarebný a má pH 6,8.
Porovnávací príklad 1: Pripravil sa roztok 180 g dextrózy (1 mol) rozpustenej v
1020 g deionizovanej vody (15% roztok pevných látok). 2 g roztoku spojiva sa
naniesli na filtračnú podložku, ktorá sa vložila do zvlhčovača a zahrievala sa 15
minút na 180 °C. Na filtri sa nevytvoril vo vode nerozpustný polymér. Výsledné
tepelne spracované spojivo bolo v podstate úplne rozpustné vo vode.
Rýchlosť a čas vytvrdzovania: Štvorcové sklené podložky (13 palcov x 13 palcov)
s hmotnosťou 44 g (čo zodpovedá 34,5 g/ft2) boli impregnované spojivom
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obsahujúcim 15% pevných látok. Nadbytok spojiva sa odstránil vákuovým
odsávaním a vlhká podložka sa sušila najmenej 12 hodín pri 90 °F v sušiarni
(recirkulácia).
[0075]

Sušená podložka sa rozreže na štyri štvorce rovnakého rozmeru.

Štvorce sú poukladané na seba a najmenej jeden termočlánok pripojený k
zapisovaciemu zariadeniu (t.j. komora na sušenie v peci) je umiestnený do stredu
zväzku medzi 2. a 3. vrstvu.
[0076]

Lis na formy s doskou s regulovanou teplotou sa zahreje na 400 °F (204

°C). Vzorka s pripraveným termočlánkom sa umiestni do stredu platne a lisuje sa
na hrúbku 5/8 palca počas vopred definovaného času (t.j. 3,5 minúty, 4,0 minúty,
5,0 minúty, 6,0 minúty, 15 minút).
[0077]

Každá vytvarovaná vzorka sa hodnotila na stupeň vytvrdenia

testovaním rovnomernosti povrchov, zadržania vody a extraktu. Vzorka sa
považovala za vytvrdnutú, ak boli povrchy hladké bez akýchkoľvek „hrčiek“,
vzorka pri ponorení do vody zreteľne nezoslabla a pri ponorení vzorky do vody
sa nevytvorila žiadna výrazná farba extraktu. Teplotný profil stredu vzorky sa
meria počas cyklu tvarovania a je znázornený na obr.3.

Porovnávací príklad 2: Fenolformaldehydové spojivo
[0078]

Zloženie na základe sušiny:



2,41 diely síranu amónneho



1,08 diely amoniaku



0,21 diely Silane A1101



96,3% fenolformaldehydová živica:premix močoviny (70:30)

[0079]

Porovnávací príklad 2 je na obr. 3 označovaný ako spojivo 1.

Porovnávací príklad 3: Sacharidovo-anorganické spojivo
[0080]

Zloženie na základe sušiny:
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81,59 diely dextrózy



17,09 diely síranu amónneho



1 diel amoniaku



0,3 diely Silane A1101

[0081]

Porovnávací príklad 3 je na obr. 3 označovaný ako spojivo 2.

Príklad 5:
[0082]


Zloženie na základe sušiny:

80,94 diely roztoku dextrózy a amoniaku (vodný roztok obsahujúci 2 mol/liter
dextrózy a 2 mol/liter amoniaku)



19,06 diely hexametyléndiamínu

Príklad 5 je na obr. 3 označovaný ako spojivo 4.
[0083]

Zistilo sa, že čas potrebný na dosiahnutie úplného vytvrdenia spojiva v

rozsahu tohto vynálezu je kratší ako čas troch porovnávacích príkladov
spojivových systémov s rôznymi chemikáliami. Tento modelový systém ukazuje,
že čas vytvrdzovania za predpokladu, že sú ostatné premenné udržiavané
konštantné, závisí od chémie spojivového systému. Chémia ilustračnej
kompozície spojiva v rozsahu tohto vynálezu dosahuje zlepšené časy
vytvrdzovania v porovnaní s týmito inými ukážkovými systémami. Výsledky sú
zobrazené nasledovne:

Spojivo

Čas tvarovania na dosiahnutie úplného vytvrdnutia

Porovnávací príklad 2 - Spojivo 1

Minimálne 240 sekúnd

Porovnávací príklad 3 - Spojivo 2

Minimálne 300 sekúnd

Príklad 5 - Spojivo 4

Vytvrdené po 210 sekundách

[0084]

Teraz s odkazom na obr. 3 je znázornená charakteristika teplotného
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profilu pre každé zo spojív 1, 2 a 4. Treba poznamenať, že teplotný profil je
charakteristický pre každé spojivo. Nebolo zistené, že rýchlosť vytvrdzovania a
čas vytvrdzovania nie sú charakteristické pre teplotný profil vytvrdzovania.
Teplotný profil vytvrdzovania však pomáha porozumieť a predpovedať rýchlosť
vytvrdzovania a čas vytvrdzovania. Konkrétne, porovnávací príklad 3 vyžadoval
najdlhší čas vytvrdzovania; a podobne profil teploty vytvrdzovania vyžadoval
najdlhší čas na asymptotickú maximalizáciu. Podobne príklad 5 vyžadoval
najkratší čas na asymptotické maximalizovanie a preukázal najkratší čas
vytvrdzovania.
[0085]

Sacharidový reaktant: Účinok pomeru polyamínu na čas cyklu

vytvrdzovania. Vlhké podložky (WLM) sa vyrobili s rôznymi pomermi
monohydrátu dextrózy (DMH) k hexametyléndiamínu (HMDA). Testované
hmotnostné pomery zahŕňajú 75/25, 85/15 a 92/8.
[0086]

15% dextróza-HMDA spojivo sa aplikovalo na 5 WLM. Pripravili sa

nasledujúce kompozície spojiva:

Príklad 6

Príklad 7

Príklad 8

DMH/HMDA 75/25

DMH/HMDA 85/15

DMH/HMDA 92/8

Voda

1677,45 g

1677,45 g

1677,45 g

DMH

246,78 g

279,68 g

302,72 g

HMDA

74,77 g

44,86 g

23,93 g

Silán

1,00 g

1,00 g

1,00 g

[0087]

Podložky sa pripravia z kusov 13"x13" s hrúbkou 3/8". Lis používaný na

tvarovanie podložiek sa nastaví na 400 °F. Po vyformovaní je vzorka hrubá
približne 5/8". Teplotný profil bol najskôr stanovený v 15-minútovom intervale.
Ďalšia vzorka sa lisovala 4 minúty; toto je čas, ktorý je potrebný na vytvrdenie
porovnateľnej kompozície fenolformaldehydového spojiva (výsledky nie sú
uvedené). Experimenty sa opakovali s rôznymi časmi vytvrdzovania, kým sa
nestanovil minimálny čas potrebný na vytvrdenie každej kompozície. Rozsah, v
ktorom sa každé spojivo vytvrdilo, sa určil na základe hmotnosti. Získali sa
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nasledujúce výsledky:

Čas cyklu vytvrdzovania

[0088]

Ako

Príklad 6

2:30 min.

Príklad 7

4 min.

Príklad 8

8 min.

je

opísané

vyššie,

porovnateľný

produkt

na

báze

fenolformaldehydu (napr. Porovnávací príklad 2) vytvrdzuje s 4 minútovým
cyklom. Okrem toho porovnateľné spojivo na báze sacharidov (napr.
Porovnávací príklad 3) vytvrdzuje s 5 minútovým cyklom. Tieto výsledky
naznačujú, že spojivo v rozsahu tohto vynálezu so sacharidovým reaktantom k
primárnemu polyamínu 85/15 alebo nižším vytvrdzuje porovnateľnou alebo
vyššou rýchlosťou ako produkt na báze fenolformaldehydu. Ďalšie experimenty
ukázali, že teplotu vytvrdzovania je možné znížiť vo výrobkoch s kratším časom
vytvrdzovania, aby sa dosiahli ekvivalentné časy vytvrdzovania pri nižších
teplotách. Získané výsledky sa v zásade zhodujú s našimi očakávaniami na
základe Arrheniovej rovnice.
[0089]

Okrem týchto podrobne opísaných príkladov sa uskutočnili nasledujúce

príklady, aby sa zaistilo, že sacharidový reaktant a polyamín môžu zahŕňať široký
rozsah alternatív.

Pr.

Polyamín

Sacharidový reaktant

Vytvorené spojivo

9

hexametyléndiamín

dextróza

Áno

10

etyléndiamín

dextróza

Áno

11

dietyléntriamín

dextróza

Áno

12

hexametyléndiamín

kukuričný syrup s vysokým obsahom fruktózy

Áno

13

hexametyléndiamín

sacharóza

Áno

14

oktametyléndiamín

dextróza

Áno

dextróza

Áno

15 tetramethylenediamín

EP 2 566 904

39 164/T

37

Ďalšie príklady dextróza - polyamín:
[0090]

Príklad 16: Suspenzia 56,08 g deionizovanej vody, 7,15 g monohydrátu

dextrózy a 3,5 g 1,12-diaminododekánu sa okyslí 11 N HCl na pH 1,0 a za
miešania sa zahreje na 70 °C, pričom sa získa číry bezfarebný roztok. Roztok
tvorí pri teplote 160 °C termosetový, vo vode nerozpustný polymér. (Podmienky
testu: 2 g roztoku spojiva sa nanesie na filtračnú podložku, ktorá sa vloží do
zariadenia na vyváženie vlhkosti. Filtračná vložka sa zahrieva 15 minút na 160
°C.) Extrakt z vytvrdenej filtračnej podložky so 100 g deionizovanej vody je v
podstate bezfarebný.
[0091]

Príklad 17: Roztok 8,25 g monohydrátu dextrózy a 2,50 g 1,5-diamino-

2-metylpentánu (Dytek A, Invista) rozpustených v 56,08 g deionizovanej vody
vytvára pri 160 °C termosetový vo vode nerozpustný polymér. (Podmienky testu:
2 g roztoku spojiva sa nanesie na filtračnú podložku, ktorá sa vloží do zariadenia
na vyváženie vlhkosti. Filtračná podložka sa zahrieva 15 minút na 160 °C.)
Extrakt z vytvrdenej filtračnej podložky so 100 g deionizovanej vody je v podstate
bezfarebný.
[0092]

Príklad 18: Roztok 8,03 g monohydrátu dextrózy a 2,70 g N-(3-

aminopropyl)-1,3-propándiamínu rozpustených v 56,08 g deionizovanej vody
vytvára pri 200 °C termosetový polymér nerozpustný vo vode. (Podmienky testu:
2 g roztoku spojiva sa nanesie na filtračnú podložku, ktorá sa vloží do zariadenia
na vyváženie vlhkosti. Filtračná podložka sa zahrieva 15 minút na 200 °C.)
Extrakt z vytvrdenej filtračnej podložky so 100 g deionizovanej vody má mierne
žltkastú farbu.
[0093]

Príklad 19: Pripravil sa roztok 1,0 g dextrózy (5,55 mmol), 1,0 g (asi 2,27

mmol) polyéteramínu Jeffamine T-403 rozpustených v 8,5 g deionizovanej vody
(19% roztok pevnej látky). 2 g roztoku spojiva sa naniesli na filtračnú podložku,
ktorá sa vložila do zariadenia na vyváženie vlhkosti a zahrievala sa 5 minút na
180 °C. Na filtračnej podložke sa vytvoril hnedastý vo vode nerozpustný polymér.
Extrakt vytvrdeného filtračného koláča pomocou 100 g deionizovanej vody je v
podstate bezfarebný a má pH 7,1.
[0094]

Polyéteramín Jeffamine T-403 je trifunkčný primárny amín s priemernou
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molekulovou hmotnosťou 440. Jeho amínové skupiny sú umiestnené na
sekundárnych atómoch uhlíka na koncoch alifatických polyéterových reťazcov.
Jeho štruktúra môže byť reprezentovaná nasledovne, v ktorej súčet x, y a z je 6:

[0095]

Postup analýzy vzorky spojiva pyrolýznou plynovou chromatografiou.

Približne 10 g vytvrdeného produktu, ktorý má na sebe spojivo, sa vloží do
skúmavky, ktorá sa potom zahrieva na 1 000 °F počas 2,5 minúty, pričom v tomto
čase sa vzorkový priestor odoberie a analyzuje plynovou chromatografiou/
hmotnostnou spektrometriou (GC/MS) pri nasledujúcich podmienkach: Pec, 50
°C jednu minútu - 10 °C/minútu do 300 °C počas 10 minút; Injektor, 280 °C s
deličom; Kolóna, HP-5 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm; Prietok nosného plynu, 1,11
ml/min. Hélium; Detektor, MSD 280 °C; Dávkovaný objem, 1 ml; Režim detektora,
skenovanie 34-700 amu; Prah, 50; a vzorkovacia frekvencia, 22 skenov za
sekundu. Počítačové vyhľadávanie hmotnostného spektra chromatografického
píku vo vzorke sa uskutočňuje proti Wileyovej knižnici hmotnostných spektier.
Vykazuje sa najlepšie skóre. Vygeneruje sa index kvality (podobnosť so spektrom
knižnice) v rozsahu od 0 do 99. Uvádza sa iba identita píkov s indexom kvality 90
alebo vyšším.
[0096]

Nasledujúca tabuľka poskytuje reprezentatívne údaje o pyrolýze, ktoré

sa dajú očakávať pri analýze plynných zlúčenín vytvorených počas pyrolýzy
kompozície spojiva na báze melanoidínu pomocou GC/MS.

Retenčný čas (min.)

Predbežná identifikácia

% plochy píku

1,15

2-cyklopentén-1-ón

10,67

1,34

2,5-dimetyl-furán

5,84

3,54

furán

2,15
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Retenčný čas (min.)

Predbežná identifikácia

% plochy píku

3,60

3-metyl -2,5-furandión

3,93

4,07

fenol

0,38

4,89

2,3-dimetyl-2-cyklopentén-1-ón

1,24

5,11

2-metylfenol

1,19

5,42

4-metylfenol

2,17

6,46

2,4-dimetylfenol

1,13

10,57

Dimetylftalát

0,97

17,89

kyselina oktadekánová

1,00

22,75

erucylamid

9,72

[0097]

Nasleduje zoznam zložiek pozorovaných pri hmotnostnej spektrometrii

pyrolýznej plynovej chromatografie (Py GC-MS) vzorky spojiva pripraveného s
použitím hexametyléndiamínu ako polyamínovej zložky. Pyrolýza sa uskutočnila
pri 200 °C, 300 °C a 770 °C. Odtlačky prstov ukazujú veľmi významný pík, ktorý
zodpovedá kyseline octovej v hmotnostnom chromatograme pri 200 °C aj 300
°C, ktorý sa nepozoroval vo vzorke vyrobenej s použitím dextrózy a síranu
amónneho (pozri porovnávací príklad 3), v ktorom bola významná prchavá látka
SO2 najmä pri 300 °C. Pri 770 °C sa pozorovali píky v poradí rastúceho
retenčného času priradené nasledovne: A: koelúcia C5H10, C5H12, acetón,
prípadne ester kyseliny octovej s nízkou mw; B: C5H8 dién; C: C5H8 dién; D:
pravdepodobne

pentanol;

E:

C6H12

-

metylpentén;

F:

hexán;

G:

metylcyklopentán; H: cyklohexadién; I: C6H10 - pravdepodobne metylcyklopentán; J: benzén; K: kyselina octová; L: cyklohexén; M: pravdepodobne
nonanol; N: 2-metyl-3-pentanón; O: 2,5-dimetylfurán; P: C7H10 + nepriradený
koelut; Q: pyridín + nepriradený koelut; R: toluén; S: pravdepodobne decén +
nepriradený koelut; T: 2-etyl-5-metylfurán; U: metylpyridín; V: metylpyrol; W:
xylén; X: nepriradené - s OH funkčnou skupinou; Y: nepriradený; Z: xylén +
nepriradený koelut; AA: nepriradený; AB: dimetylpyrol; AC: dimetylpyridín; AD:
dimetylpyridín; AE: nepriradené; AF: nepriradené; AG: etylmetylpyrol +
nepriradený koelut; AI: nepriradené, ale zreteľné hmotnostné spektrum
(obsahujúce N), súvisiace s pyrolom; AJ: nepriradené, ale zreteľné hmotnostné
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spektrum (obsahujúce N), pravdepodobne acetamid; AK: nepriradené, ale
zreteľné hmotnostné spektrum (obsahujúce N), súvisiace s pyrolom; AL:
nepriradené, ale zreteľné hmotnostné spektrum (obsahujúce N), súvisiace s
pyrolom; AM: nepriradené, ale odlišné hmotnostné spektrum (obsahujúce N),
súvisiace s pyrolom. Zreteľné hmotnostné spektrá pozorované od píkov AI po AM
nie sú viditeľné v dátach predchádzajúcich spojív, ktoré neobsahujú polyamínovú
zložku.
[0098]

Postup hodnotenia pevnosti v ťahu za sucha a zvetrania. Pokiaľ sa

hodnotí ich pevnosť v ťahu za sucha a „zvetraná“, kompozície škrupinových kostí
obsahujúce sklené guľôčky pripravené s daným spojivom poskytujú údaj o
pravdepodobnej pevnosti v ťahu a pravdepodobnej trvanlivosti výrobku zo
sklených vlákien pripraveného s týmto konkrétnym spojivom. Predpovedaná
trvanlivosť je založená na pomere pevnosti v ťahu zvetranej škrupinovej kosti k
pevnosti v ťahu suchej škrupinovej kosti. Škrupinové kosti sa pripravia,
zvetrávajú a testujú sa napríklad pre zmes spojiva hexametyléndiamín-dextróza.
[0099]

Forma škrupinovej kosti (Dietert Foundry Testing Equipment; Heated

Shell Curing Accessory, Model 366, and Shell Mold Accessory) sa nastaví na
požadovanú teplotu, spravidla 425 °F, a nechá sa zahrievať najmenej jednu
hodinu. Kým sa forma škrupinovej kosti zohrieva, pripraví sa približne 100 g
vodného spojiva (spravidla 15% v pevnom stave spojiva) (napr. ako je opísané v
príklade 7). Použitím veľkej sklenej kadičky sa odváži 727,5 g sklených guľôčok
(Quality Ballotini Impact Beads, Spec. AD, US Sieve 70-140, 106-212 mikrónovč. 7, od Potters Industries, Inc.) podľa rozdielu. Sklené guľôčky sa nalejú do čistej
a suchej miešacej misky, ktorá je umiestnená v stojane s elektrickým mixérom.
Do sklených guľôčok v miešacej miske sa pomaly naleje približne 75 g vodného
spojiva. Potom sa zapne elektrický mixér a zmes sklených guľôčok/spojiva sa
mieša jednu minútu. Pomocou veľkej stierky sa steny šľahača (mixéra) zoškrabú,
aby sa odstránili všetky zhluky spojiva, a zároveň sa oškrabú okraje, kde sklené
guľôčky ležia na dne misky. Potom sa mixér opäť zapne na ďalšiu minútu a potom
sa šľahacia metla (mixér) vyberie z jednotky a potom sa odstráni miešacia miska
obsahujúca zmes sklených guľôčok/spojiva. Pomocou veľkej špachtle sa
odstráni čo najviac spojiva a sklených guľôčok pripevnených k šľahaču (mixéru)
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a potom sa vmieša do zmesi sklených guľôčok/spojiva v miešacej miske. Steny
misky sa potom zoškrabú, aby sa zmiešali s prebytočným spojivom, ktoré sa
mohlo

nahromadiť

po

stranách.

V

tomto

mieste

je

zmes

sklených

guľôčok/hexametyléndiamín-dextrózového spojiva pripravená na tvarovanie do
formy škrupinovej kosti.
[0100]

Overilo sa, že pláty formy škrupinovej kosti sú zarovnané v spodnej

doske

formy.

Pomocou

veľkej

špachtle

sa

potom

zmes

sklených

guľôčok/hexametyléndiamín-dextrózového spojiva rýchlo pridá do troch dutín
formy v tvare škrupinovej kosti. Povrch zmesi v každej dutine sa vyrovná a
zoškrabaním prebytočnej zmesi sa získa rovnomerný povrch škrupinovej kosti.
Akékoľvek nezrovnalosti alebo medzery, ktoré existujú v ktorejkoľvek z dutín, sa
vyplnia dodatočnou zmesou sklených guľôčok/zmesi hexametyléndiamíndextrózy a potom sa sploštia. Akonáhle je zmes sklených guľôčok/
hexametyléndiamín-dextrózy v dutinách škrupinovej kosti a zmes je vystavená
teplu, začne sa vytvrdzovať. Pretože čas manipulácie môže ovplyvniť výsledky
testov, môžu byť napríklad vyrobené škrupinové kosti s dvoma rôzne vytvrdenými
vrstvami; škrupinové kosti sa pripravujú dôsledne a rýchlo. Keď je forma
škrupinovej kosti naplnená, horná doska sa rýchlo umiestni na spodnú dosku.
Súčasne alebo rýchlo potom sa meranie času vytvrdzovania spustí pomocou
stopiek, počas ktorých sa teplota spodného valca pohybuje od približne 400 °F
do približne 430 °F, zatiaľ čo teplota horného valca sa pohybuje v rozsahu od
približne 440 °F do približne 470 °F. Po uplynutí siedmich minút sa vyberie horná
doska a podložné sklíčka sa vytiahnu, aby sa dali vybrať všetky tri škrupinové
kosti. Čerstvo vyrobené škrupinové kosti sa potom umiestnia na drôtený rošt,
susediaci s doskou na formy na škrupinové kosti a nechajú sa vychladnúť na
laboratórnu teplotu. Potom sa každá škrupinová kosť označí a vloží jednotlivo do
plastového skladovacieho vrecka s príslušným označením. Ak škrupinové kosti
nemožno testovať v deň ich prípravy, plastové vrecká obsahujúce škrupinové
kosti sa umiestnia do exsikátora.
[0101]

Postup kondicionovania (zvetrávania) pre škrupinové kosti: Vlhkostná

komora Blue M sa zapne a potom nastaví tak, aby poskytovala podmienky okolia
90 °F a 90% relatívnej vlhkosti (t.j. 90 °F/90% rH). Nádrž na vodu na boku
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vlhkostnej komory sa pravidelne kontroluje a plní, spravidla pri každom zapnutí.
Vlhkostná komora môže dosiahnuť špecifikované podmienky okolia počas
najmenej 4 hodín, pričom typická je celodenná rovnováha. Škrupinové kosti,
ktoré sa majú zvetrať, sa rýchlo naložia (pretože zatiaľ čo sú dvere otvorené,
vlhkosť aj teplota sa znižujú), jedna po druhej cez otvorené dvere komory pre
vlhkosť, na hornú skladaciu policu komory pre vlhkosť. Zaznamená sa čas, kedy
sa škrupinové kosti umiestnia do vlhkej komory, a zvetrávanie sa uskutočňuje
počas 24 hodín. Potom sa dvere vlhkej komory otvoria a jedna sada škrupinových
kostí sa rýchlo vyberie a vloží sa jednotlivo do príslušných plastových
skladovacích vreciek a úplne sa uzavrie. Spravidla sa jedna až štyri sady
škrupinových kostí naraz zvetrávajú, ako je opísané vyššie. Zvetrané škrupinové
kosti sa ihneď prevezú do zariadenia Instron a testujú.
[0102]

Postup testu na lámanie škrupinových kostí: V zariadení Instron sa

testovacia metóda škrupinovej kosti vloží do zariadenia 5500 R Instron, pričom
sa zaistí, že je nainštalovaný správny snímač zaťaženia (t.j. statický snímač
zaťaženia 5 kN) a stroj sa nechá zahrievať pätnásť minút. Počas tohto časového
obdobia sa overí, či sú na stroji nainštalované testovacie úchytky škrupinových
kostí. Snímač zaťaženia sa vynuluje a vyváži a potom sa testuje jedna sada
škrupinových kostí naraz nasledovne: Z plastového úložného vrecka sa vyberie
škrupinová kosť a potom sa zváži. Hmotnosť (v gramoch) sa potom zadá do
počítača priradeného k zariadeniu Instron. Nameraná hrúbka škrupinovej kosti (v
palcoch) sa potom zadá ako hrúbka vzorky trikrát do počítača priradeného k
stroju Instron. Vzorka škrupinovej kosti sa potom vloží do úchytiek na zariadení
Instron a testovanie sa začne pomocou klávesnice na zariadení Instron. Po
vybratí vzorky škrupinovej kosti sa nameraný bod zlomu zadá do počítača
spojeného so strojom Instron a testovanie pokračuje, kým sa neotestujú všetky
škrupinové kosti v sade.
[0103]

Sacharidový reaktant: Účinok pomeru polyamínu na vlastnosti

škrupinovej kosti. Škrupinové kosti sa vyrobili s rôznymi pomermi monohydrátu
dextrózy (DMH) k hexametyléndiamínu (HMDA) so silánovou prísadou (ISI0200)
a skúmali sa, ako je opísané vyššie, pri testovacej rýchlosti 25 mm/min.
Testované hmotnostné pomery zahŕňajú 90/10, 85/15, 80/20 a 75/25.
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Pevnosť pri maxime /MNm-2

Strata pevnosti/%

Suché

Zvetrané

90% DMH + 10% HMDA + 0,3% ISI0200,
pH 11,06

2,954

1,929

34,69

85% DMH + 15% HMDA + 0,3% ISI0200,
pH 11,29

2,573

2,017

21,61

80% DMH + 20% HMDA + 0,3% ISI0200,
pH 11,54

2,747

2,344

14,68

75% DMH + 25% HMDA + 0,3% ISI0200,
pH 11,71

2,735

2,073

24,21

Príklad: Testy so sklenou vlnou (sklené vlákna)
[0104]

Porovnanie vlastností dvoch spojív glukózy - hexametyléndiamínu so

štandardným spojivom z hľadiska vytvrdzovania a pevnosti a výrobku zo sklenej
vlny (Ac+032 100 mm šírka 1200 mm; 32 kg/m3 - 15 m/min) sa uskutočnili
meraním pevnosti a hustoty pri delení.
Spojivo 1: 85% glukózy - 15% hexametyléndiamínu.
Spojivo 2: 90% glukóza - 10% hexametyléndiamín.
[0105]

Bežnú pevnosť pri delení (pred autoklávom) a pevnosť pri delení

v zvetranom stave (po autokláve) je možné merať podľa opisu v časti
International Patent Application, Publication Number WO 2008/089851 alebo
WO2009/019235.

Pevnosť pri delení na štandardnom spojive:
[0106]
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Before autoclave = pred autoklávom, after autoclave = po autokláve, weight = hmotnosť, force =
sila, density = hustota, total = celkovo, before = predtým, after = potom, loss = strata

Pevnosť pri delení na spojive 1:
[0107]

Before autoclave = pred autoklávom, after autoclave = po autokláve, weight = hmotnosť, force =
sila, density = hustota, total = celkovo, before = predtým, after = potom, loss = strata

Pevnosť pri delení na spojive 2:
[0108]
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Before autoclave = pred autoklávom, after autoclave = po autokláve, weight = hmotnosť, force =
sila, density = hustota, total = celkovo, before = predtým, after = potom, loss = strata

[0109]

Pozorovania počas pokusu: Produkt bol hnedší na línii s dvoma

spojivami glukóza - hexametyléndiamín.
[0110]

Závery: S dvoma spojivami typu glukóza - hexametyléndiamín výsledky

pevnosti pri delení (čo je pozdĺžna pevnosť v ťahu) ukázali významné zlepšenie;
a významné zlepšenie sa pozorovalo v troch ďalších testoch pevnosti (test „60°“
- previsnutie sa meralo pri sklone 60° proti žľabu; „stolný“ test - previsnutie sa
meralo proti horizontálnej rovine; a test Acermi - previsnutie sa meralo 35 cm od
okraja stola).

Príklad: Skúška s drevotrieskovou doskou
[0111]

Porovnanie vlastností drevotrieskových dosiek vyrobených s použitím

močovino-formaldehydového spojiva (UF E0) a s použitím sacharidového
polyamín(hexametyléndiamínového) spojiva sa uskutočnilo za nasledujúcich
podmienok.
Rozmer dosky: 350 x 333 mm a väčšinová hrúbka 10 mm (2x20 mm).
Teplota dosky: 195 °C, väčšinou, ale aj 175 a ~215 °C.
Tlak: 3,5 MPa (35 bar) uvedený - skutočný 35 kg/cm2, na dosiahnutie 56 bar.
Hustota cieľa: 650 kg/m3

EP 2 566 904

39 164/T

46

Predlisok pripravený pred lisovaním.

Výsledky:
[0112]
Spojivo

UF E0

Sacharidový polyamín

[0113]

Čas tlaku

IB pevnosť

(s)

(MPa)

150

0,75

100

0,69

80

0,66

300

0,92

240

0,99

180

0,88

150

0,73

120

0,68

90

0,15

Všetky pripravené dosky vyzerali vysokej kvality; nepozorovali sa

žiadne praskliny alebo odplynenie. Dosky vyrobené s formuláciou sacharidového
polyamínu sa zhodujú s močovino-formaldehydovou doskou, keď sa vytvrdzujú
150 sekúnd.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Spojivo obsahujúce polymérny produkt sacharidového reaktantu a

polyamínu, kde spojivo má nasledujúce vlastnosti:
- kde sacharidový reaktant je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z
dextrózy, xylózy, fruktózy, dihydroxyacetónu a ich zmesí; a
-

kde

polyamínom

je

primárny

polyamín

vybraný

zo

skupiny

pozostávajúcej z diamínu, triamínu, tetraamínu a pentaamínu; a
- kde polyamínom je H2N-Q-NH2, kde Q je alkyl, cykloalkyl, heteroalkyl
alebo cykloheteroalkyl, z ktorých každý je prípadne substituovaný; a
- kde hmotnostný pomer sacharidového reaktantu k primárnemu
polyamínu je v rozsahu od približne 1:1 do približne 30:1; a
- kde polymérny produkt neobsahuje fenol a formaldehyd.

2.

Spojivo podľa nároku 1, kde Q je alkyl vybraný zo: skupiny obsahujúcej

C2-C24; skupiny obsahujúcej C2-C8; skupiny obsahujúcej z C3-C7; a C6 alkylu.

3.

Spojivo podľa nároku 1, kde polyamín je vybraný zo skupiny

pozostávajúcej z 1,6-diaminohexánu, 1,5-diamino-2-metylpentánu, dietyléntriamínu, 1-piperazínetánamínu, bis(hexametylén)triamínu, trietyléntetramínu a
tetraetylénpentamínu.

4.

Spojivo podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho nároku, kde hmotnostný

pomer sacharidového reaktantu k primárnemu polyamínu je v rozsahu od
približne 2:1 do približne 10:1.

5.

Spojivo podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho nároku, kde spojivo má
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zásadité pH.

6.

Kompozícia obsahujúca kolekciu hmoty a spojivo podľa nároku 1.

7.

Kompozícia podľa nároku 6, kde kolekcia hmoty obsahuje vlákna vybrané

zo skupiny pozostávajúcej z minerálnych vlákien, aramidových vlákien,
keramických vlákien, kovových vlákien, uhlíkových vlákien, polyimidových
vlákien, polyesterových vlákien, viskózových vlákien a celulózových vlákien.

8.

Kompozícia podľa nároku 7, kde kolekcia hmoty obsahuje sklené vlákna.

9.

Kompozícia podľa nároku 7, kde kolekcia hmoty zahŕňa celulózové vlákna.

10.

Kompozícia podľa nároku 9, kde celulózové vlákna sú prítomné v

celulózovom substráte vybranom zo skupiny pozostávajúcej z drevených hoblín,
pilín, drevnej buničiny a dreviny.

11.

Kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 6 až 10, ktorá ďalej obsahuje

zlúčeninu obsahujúcu kremík.

12.

Kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 6-11, kde polymérny produkt

je termosetový polymérny produkt.

13.

Použitie spojiva podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5 na viazanie voľne

zostavenej hmoty, ako sú vlákna.

14.

Použitie spojiva podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5 v kompozitnej
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drevenej doske obsahujúcej drevené častice a spojivo.

15.

Použitie spojiva podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5 vo vláknitom

izolačnom produkte obsahujúcom izolačné vlákna a spojivo.
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Obrázok 1
aldose sugar = aldózový cukor, amino compound = aminozlúčenina, N-substituted glycosylamine
= N-substituovaný glykozylamín, Amadori rearrangement = Amadoriho prešmyk, 1-amino-1deoxy-2-ketose (1,2-enol form) = 1-amino-1-deoxy-2-ketóza (1,2-enolová forma), Schiff base of
HMF or furfural = Shiffova báza HMF alebo furfural, Reductones = reduktóny, dehydroreductones
= dehydroreduktóny, aldehyde = aldehyd, fission products = produkty štiepenia, g-amino acid =
g-aminokyselina, Strecker degradation = Streckerova degradácia, aldimines = aldimíny,
ketimines = ketimíny, aldols and N-free polymers = aldoly a polyméry bez N, with or without amino
comp´d = s alebo bez aminozlúčenín, Melanoidins (brown nitrogenous polymers and copolymers)
= Melanoidíny (hnené dusíkaté polyméry a kopolyméry)
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Obrázok 2
N-substituted aldosylamine = N-substituovaný aldozylamín, Cation of Schiff base = Katión
Schiffovej bázy, Enol form = Enol forma, N-substituted 1-amino-1-deoxy-2-ketose, keto form = Nsubstituovaná 1-amino-1-deoxy-2-ketóza, keto forma
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Obrázok 3
Cure temperature at 204C Molding = Teplota vytvrdzovania pri tvarovaní 204 °C, Mold Time =
čas tvarovania, Temperature = teplota, Binder = spojivo
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