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Nietkane materiały włókniste stosowane do oczyszczania płynów silnikowych, takie jak: pa-

piery filtracyjne, włókniny syntetyczne otrzymywane ró�nymi technikami, np.: melt blown lub 

spun bond nale�� do materiałów o strukturze nieuporz�dkowanej. Analityczny opis struktury rze-

czywistej tych materiałów jest bardzo trudny, dlatego te� dla przybli�enia budowy ich struktury 

wykorzystywane s� metody matematycznego modelowania i symulacji komputerowej. 

W artykule zaprezentowano główne parametry decyduj�ce o wła�ciwo�ciach filtracyjnych 

i strukturalnych tych materiałów (�rednica, kształt i orientacja włókien, �rednica porów, porowa-

to�� materiału). Przedstawiono tak�e przykład symulacji komputerowej materiału filtracyjnego 

o strukturze nieuporz�dkowanej i jego analiz�. Symulacj� komputerow� przeprowadzono za po-

moc� napisanego do tego celu programu komputerowego. Pozwala on symulowa� i analizowa�
struktury zło�one z dowolnej liczby warstw i zbudowane z włókien o dowolnie zadawanych pa-

rametrach, takich jak ich długo��, szeroko�� i grubo��. Umo�liwia równie� znalezienie zale�no�ci 

pomi�dzy takimi parametrami, jak np.: liczba porów i ich �rednica lub liczba por i ich powierzch-

nia. 

1.  Wprowadzenie 

W budowie, obecnie, stosowanych filtrów do oczyszczania płynów eksploatacyj-

nych dominuj� włókniste materiały nietkane (non woven). Składaj� si� one z cienkich, 

ró�nego rodzaju i pochodzenia włókien, które splatane ze sob� tworz� przestrzenny 

szkielet obejmuj�cy siatk� mikroporów ł�cz�cych przeciwległe powierzchnie warstwy 

włóknistej. 

Ze wzgl�du na budow� wyró�nia si� materiały o strukturze uporz�dkowanej, okre-

�lonej geometrycznie oraz przypadkowej (chaotycznej). 

Parametrami determinuj�cymi (albo kształtuj�cymi) rodzaj struktury s�: sposób 

uło�enia, kierunek orientacji, kształt i rozmiary włókien. 

Do materiałów o strukturze uporz�dkowanej zalicza si�: 
− siatki i tkaniny z cienkich drutów lub nici o ró�nego rodzaju splotach (prostym, 

krzy�ykowym, holenderskim itp.); 

− tkaniny z monofilowych włókien, szklanych i sztucznych. 
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Znaj�c rodzaj splotu, �rednic� nici w�tka i osnowy oraz rozstawienie ich osi mo�-
na analitycznie okre�li� rozmiary prze�witów mi�dzywłókiennych. 

Nietkane materiały włókniste stosowane na przegrody filtrów silnikowych takie 

jak papiery filtracyjne, włókniny syntetyczne otrzymywane bardzo ró�nymi metodami 

np. melt blown, spun bond lub włókniny otrzymywane z nanowłókien wg metody np. 

„islands in the sea” nale�� do materiałów o strukturze nieuporz�dkowanej. W meto-

dach ich wytwarzania trudno przewidzie� i tym samym kontrolowa�, gdzie ostatecznie 

osadzi si� pojedyncze włókno lub aglomerat włókien i jak b�dzie przebiegał proces 

układania tych włókien w warstwie. W rezultacie niejednolity rozkład i przypadkowa 

orientacja włókien na powierzchni i wewn�trz warstwy włóknistej powoduj�, �e po-

rowato�� materiału i wszystkie parametry porów mi�dzywłókiennych mog� zmienia�
si� w ka�dym segmencie struktury. 

Ta niejednorodno�� struktury jest bardzo znacz�c� wła�ciwo�ci� materiałów niet-

kanych i jak wykazały badania to wła�nie tego typu materiały charakteryzuj� si�
optymaln� liczb� dro�nych porów mi�dzywłókiennych determinuj�cych efektywn�, 
wgł�bn� i powierzchniow� filtracj� zawiesin przy stosunkowo małych oporach prze-

pływu. 

Analityczny opis rzeczywistej struktury tych materiałów jest bardzo trudny. Z tego 

te� powodu nie znamy przydatnych w praktyce współzale�no�ci, np. pomi�dzy wła-

�ciwo�ciami filtracyjnymi tych materiałów, a ich budow� strukturaln�. 
   

           

Rys. 1. Rzeczywista struktura włóknista materiału filtracyjnego: 

a) widok struktury z góry, b) przekrój struktury. 

Fig. 1. Realistic fibrous structure of the filter material: 

a) frontal view of the structure, b) cross –section of the structure. 

Jak wynika z rozwa�a� interpretacja empirycznych charakterystyk mo�e by� opar-

ta na, mo�liwych do przyj�cia, uproszczeniach w opisie struktury porowatej, polegaj�-
cych mi�dzy innymi na probabilistycznym modelowaniu [1] i symulacji komputero-

a) b)
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wej [2, 3] budowy włóknistej materiału porowatego tak, by bli�ej pozna� jego struktu-

r� i wyst�puj�ce współzale�no�ci. 

2. Charakterystyka struktury materiałów włóknistych

     
Teoria struktury materiałów włóknistych jest cz��ci� ogólnej teorii materiałów po-

rowatych. Poni�ej, w skrócie przedstawiono wielko�ci zwykle stosowane do opisu 

struktury tych materiałów. Wynika z nich, �e takie parametry, jak: długo��, grubo��, 
liczba włókien kształtuj�cych te struktury ma istotny wpływ na wła�ciwo�ci filtracyjne 

i strukturalne materiałów. 

2.1. �rednica, kształt i orientacja włókien 

�rednica włókna jest bazow� wielko�ci� strukturaln�. Włókna zbli�one s� kształ-

tem do cylindrów, a system usytuowania cylindrów o jednakowych �rednicach jest 

monodyspersyjny, a o ró�nych polidyspersyjny.  

Rozpi�to�� rozkładu �rednic włókien jest charakteryzowana przez odchylenie 

standardowe dδ . Do bada� porównawczych typu teoria-eksperyment nie kwalifikuje 

si� materiałów filtracyjnych zbudowanych z włókien o dδ > 1,2. 

Orientacja włókien jest, zazwyczaj, odnoszona do kierunku przepływu płynu. 

Współczynnik orientacji włókien αW  definiowany jako α2
sin , gdzie α  jest k�tem 

pomi�dzy kierunkiem przepływu płynu, a osi� prostego włókna, przyjmuje ekstremal-

ne warto�ci w dwóch przypadkach, tj. gdy kierunek przepływu płynu do osi włókien 

jest prostopadły ( �
90=α ), albo sko�ny ( �

45=α ). Odpowiednie warto�ci współczyn-

nika orientacji włókien wówczas wynosz�: 1W90 =  i 5,0W45 = . 

Podobnego rodzaju wska�nikiem orientacji mo�e by� k�t pomi�dzy osiami indy-

widualnych włókien. Mo�emy tutaj wyró�ni� trzy wyst�puj�ce przypadki wzajemnego 

zorientowania włókien. Pierwszy, gdy osie wszystkich włókien le�� w płaszczy�nie 

prostopadłej do kierunku przepływu płynu i s� na niej rozmieszczone pod ró�nymi 

k�tami. Ten przypadek w „architekturze” wysokoporowatych materiałów filtracyjnych 

jest najbardziej rozpowszechniony. Drugi przypadek ma miejsce, gdy osie włókien 

le�� w płaszczy�nie równoległej do kierunku przepływu, a ich rozmieszczenie jest 

analogiczne jak w pierwszym przypadku i trzecim, gdy osie włókien s� zorientowane 

chaotycznie we wszystkich kierunkach. 

2.2. �rednica poru i rozkład wymiarowy porów mi�dzywłókiennych 

Termin „�rednica poru” ma charakter warunkowy, dotyczy bowiem idealnych ka-

nalików porowych (kapilar), o przekroju kołowym, jak i tych w materiałach filtracyj-

nych, o ró�nych geometrycznie nieokre�lonych przekrojach poprzecznych; termin ten 

te� obejmuje, tak zwan�, �rednic� zast�pcz� zd ekwiwalentn� pod wzgl�dem charakte-
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rystyki przepływu płynu przez materiały włókniste lub okre�lon� na podstawie współ-

zale�no�ci mierzalnych parametrów struktury porowatej. 

Brown [4] okre�la efektywn� �rednic� poru nast�puj�co: je�li jest n kapilar o prze-

krojach okr�głych maj�cych promienie n21 r,....r,r  i długo�ciach  n21 l,....l,l  wtedy 

efektywny promie� 2/dr p= jest okre�lany jako promie� kapilary o długo�ci 

n21 l....lll +++= , która charakteryzuje si� takimi warto�ciami przepływu i spadku 

ci�nienia jak układ zło�ony z n kapilar. W tym uj�ciu promie� r  jest zale�ny nie tyl-

ko od układu geometrycznego, ale i od typu przepływu. 

Rozkład wymiarowy poru jest okre�lany eksperymentalnie przy u�yciu ró�nych 

metod: optycznego lub elektronowego mikroskopu, metod opartych na przepuszczal-

no�ci powietrza oraz porozymetrii rt�ciowej. 

Rozkład poliwymiarowych �rednic porów mi�dzywłókiennych np. w papierze fil-

tracyjnym okre�lony empirycznie przez Cortego [5] jest najbardziej zbli�ony do logo-

normalnego. 

Brown [4] na podstawie wyników bada� modeli filtrów z krótkich, chaotycznie 

usytuowanych, włókien okre�lił rozkład powierzchni przekroju porów, który pokrywa 

si� z rozkładem Weibull`a. 

2.3. Rodzaje uporz�dkowania włókien 

Niech b2  b�dzie odległo�ci� mi�dzy osiami równoległych włókien o �rednicach  

wd . Stosunek b2/dF wu =  jest liczb� Fuchsa, która ma podstawowe znaczenie  

w opisie  przepływu płynu przez smukłe szczeliny mi�dzy włóknami.  

Nieograniczony geometrycznie układ równoległych włókien, tak zwana „struktura 

pierwszego rodzaju uporz�dkowania”, której porowato�� jest zwi�zana z liczb�
Fuchsa zale�no�ci�: 

                                             uF
4

1
Π

ε −=                                                       (1) 

„Drugi rodzaj uporz�dkowania” uwzgl�dnia wzajemne usytuowanie osi równole-

głych włókien. Wyró�nia si� struktury: 

a) kwadratu (w przekroju poprzecznym 4-włókien) gdzie osie włókien le�� w jego 

naro�nikach; porowato�� tej struktury okre�la zale�no��: 

2
uF

4
1

Π
ε −=                                                      (2) 

b) trójk�tn�, dla której:  

2
uF

32
1

Π
ε −=                                                    (3) 

c) nieuporz�dkowan� (2b = warians), dla której słuszna jest zale�no��: 

    2
uF1 −=ε                                                        (4) 
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2.4. Powierzchnia wła�ciwa materiału filtracyjnego

Powierzchnia wła�ciwa wS  materiału filtracyjnego o obj�to�ci V i powierzchni 

wewn�trznej kapilar S wyra�a si� ilorazem  Sw/V. 

Według autora opracowania [6] dla włóknin i papierów istnieje zale�no��: 

( )

w

w
d

14
S

ε−
=                                                         (5) 

2.5. Porowato�� materiału filtracyjnego 

Je�li  V  jest obj�to�ci� warstwy włóknistej, Vw obj�to�ci� włókien, a Vp obj�- 
to�ci� porów mi�dzywłókiennych ł�cz�cych przeciwległe powierzchnie materiału, to  

V=Vw  + Vp  i porowato�� kinetyczna mo�e by� opisana wzorem: 

w

wp
11

V

V
1

V

V

ζ

ζ
βε −=−=−==                                      (6) 

Wielko�� β  jest g�sto�ci� upakowania włókien w warstwie, ζ  g�sto�ci� pozorn�

warstwy, a wζ  g�sto�ci� włókien. 

Całkowita długo�� włókna, maj�cego obj�to�� wV  wynosi 2
www d/V4L Π= ,      

a  długo�� włókna przypadaj�ca na jednostk� obj�to�ci warstwy  2
ww d/4l Πβ= . Je�li 

�rednia długo�� włókna wynosi wl , a ogólna liczba włókien w warstwie n, to 

ww Lln =  , wtedy  w
2
w ld/V4n ⋅= Πβ . 

Liczb� monowymiarowych porów na jednakowej powierzchni warstwy okre�la 

zale�no�� [1]: 

www
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Π

β

Π
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Π

β
−�

�
�

�
�
�
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�
−=                                   (7) 

Za� �rednia powierzchnia przekroju poprzecznego porów wynosi por pp n/1a = . 

Z przedstawionych parametrów charakteryzuj�cych struktur� materiału porowate-

go wida� w sposób oczywisty, �e parametry włókien kształtuj�cych te struktury maj�
zasadniczy wpływ na wła�ciwo�ci materiału porowatego, np. chocia�by na rozmiary 

powstaj�cych prze�witów (porów) mi�dzywłókiennych, a te z kolei determinuj�, jakiej 

wielko�ci cz�stki dany materiał b�dzie zatrzymywał, a wi�c do oczyszczania, jakiego 

płynu mo�e by� zastosowany. 

3. Komputerowa symulacja modelowych struktur nieuporz�dkowanych 

W celu poszerzenia wiedzy na temat nieuporz�dkowanych struktur włóknistych 

podj�to prób� komputerowego ich symulowania i analizy matematycznej. 
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Symulacj� przeprowadzono dla struktury modelowej posługuj�c si� niezb�dnymi 

uproszczeniami. Przyj�to, �e struktura taka zbudowana jest z włókien cylindrycznych 

o dowolnej grubo�ci, długo�ci, szeroko�ci i układanych w warstwie na „chybił trafił”. 

Za grubo�� warstwy uznano grubo�� dwóch skrzy�owanych ze sob� włókien. 

Symulacj� przeprowadzono za pomoc� napisanego do tego celu programu kompa-

tybilnego z programem Matlab. Program ten umo�liwia kształtowanie struktur mode-

lowych zło�onych z dowolnej liczby warstw i utworzonych z dowolnej ilo�ci włókien 

w ka�dej warstwie, o zadanych parametrach. Mo�liwa jest wi�c symulacja struktur 

zbudowanych z włókien o takich samych parametrach jak struktury rzeczywiste, sto-

sowane do oczyszczania płynów silnikowych. 

Sposób definiowania parametrów charakteryzuj�cych włókna i warstwy tworz�ce 

symulowan� struktur� przedstawiono na rysunku 2. Natomiast tworzenie si� warstw 

zobrazowano na rysunkach 3 i 4. 

  

Rys. 2. Okna parametrów włókien pojedynczych warstw symulowanej struktury. 

Fig. 2. Windows of the parameters of individual surfaces simulated structure. 
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Rys. 3. Graficzny obraz generowania warstw struktury filtracyjnej: a) dwuwymiarowy, b)trójwymiarowy.

Fig. 3. Way of creating the surfaces simulated structure: a) two-dimensional,b) three-dimensional. 

a) b)
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3.1. Analiza symulowanych struktur modelowych 

Algorytm przedstawionego programu komputerowego umo�liwia analiz� matema-

tyczn� symulowanej struktury modelowej materiału filtracyjnego. Pozwala na okre-

�lenie takich parametrów, jak: �rednia długo�� boków powstałych porów przeloto-

wych, ich powierzchnia i wielko�� obwodów, a tak�e rozmiary maksymalnych, �red-

nich i najmniejszych porów zast�pczych. Rysunek 4 przedstawia graficzny obraz mo�-
liwych do powstania kształtów prze�witów mi�dzywłókiennych, z zaznaczonymi po-

rami zast�pczymi (wielok�t wpisany w mo�liwy do powstania w wyniku skrzy�owa-

nia włókien kształt poru: kwadratu, trójk�ta, pi�ciok�ta). 
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Rys. 4. Graficzny obraz kapilary zast�pczej dla porów w kształcie kwadratu, trójk�ta i pi�ciok�ta. 

Fig. 4. Way of creating of the equivalent capillary in the square, triangular and pentagonal pores. 
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Rysunek 5 przedstawia natomiast okno obrazuj�ce, mo�liwe do uzyskania wyniki 

analizowanej struktury filtracyjnej w formie tekstowej. Mo�liwa jest tak�e prezentacja 

rezultatów analizy w postaci wykresów: wielko�ci powierzchni, obwodów, promieni 

zast�pczych i �rednich długo�ci boków porów w funkcji uwag powstałych porów. 

Analiz� symulowanej struktury uzupełniaj� informacje dotycz�ce parametrów 

włókien tworz�cych struktur�, liczby skrzy�owa� włókien i uwag powstałych prze�wi-

tów mi�dzywłókiennych. 

Rys. 5. Okno wyników oblicze�. 

Fig. 5. Window of the results. 

3.2. Przykład symulacji 

Za pomoc� wy�ej opisanego programu komputerowego przeprowadzono symula-

cj� włóknistej struktury filtracyjnej [3]. Rysunek 6 przedstawia obraz tak symulowa-

nego materiału, z zaznaczonymi prze�witami mi�dzywłókiennymi i porami zast�p-

czymi, za� tabela 1 zawiera rezultaty przeprowadzonej jego analizy komputerowej. 
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Rys. 6.  Obraz symulowanej struktury włóknistej. 

Fig. 6. View of the fibrous structure computer simulation. 

Tabela 1.  Warto�ci parametrów charakteryzuj�cych symulowan� struktur�. 
Table 1.  Values of the parameters describing the simulated structure. 

Nazwa parametru Warto�� parametru 

Liczba włókien 160 

Liczba skrzy�owa� 7081 

Liczba porów 891 

Szeroko�� włókien [µm]: 

minimalna 

maksymalna 

�rednia 

12.500000 

13.600000 

13.380000 

Powierzchnia porów [µm2]: 

minimalna 

maksymalna 

�rednia 

0.000000 

3673.691462 

123.519209 

Obwody porów  [µm]: 

minimalny 

maksymalny 

�redni 

0.009377 

235.768529 

40.438939 

Promienie zast�pcze porów  [µm]: 

minimalny 

maksymalny 

�redni 

0.000000 

27.318185 

3.105010 

�rednie długo�ci boków  [µm] 

minimalna 

maksymalna 

�rednia 

0.003127 

62.368460 

9.701631 
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Przykład wyst�puj�cych zale�no�ci pomi�dzy wielko�ci� zast�pczego promienia 

porów, powierzchni� porów, a liczb� porów przedstawiono na rysunkach 7 i 8. Po-

wy�sze zale�no�ci opisuje funkcja wymierna w postaci: 

43
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=                                               (8) 
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Rys. 7.  Zale�no�� wielko�ci zast�pczego promienia porów od liczby por w symulowanej 

strukturze włókniny filtracyjnej. 

     Fig. 7.  Dependences between the pores eguivalent radius and pores numbers. 

Tabela 2. Warto�ci współczynników równania (1) opisuj�cego krzyw� na rysunku 7. 

Table 2. Values of the coefficients of the equation (1) for curve in the figure 7. 

p1 p2 p3 p4

0.0146 6.5141 -0.0142 13.7844 

Tabela 3.  Warto�ci współczynników równania (1) dla krzywej przedstawionej na rysunku 8. 

Table 3. Values of the coefficients of the equation (1) for curve in figure 8. 

p1 p2 p3 p4 

1.0e+003 *   0.0034 1.0e+003 *   5.2160 1.0e+003 *  -0.0003 1.0e+003 *   0.2826 
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Rys. 8.  Zale�no�� powierzchni porów od ich liczby w symulowanej strukturze  

włókniny filtracyjnej. 

Fig. 8. Dependences between the pores area and numbers of the simulated structure. 

4. Wnioski 

Nieuporz�dkowana struktura filtracyjna jest niezwykle skomplikowana do opisu 

matematycznego. Modelowanie i symulacja komputerowa znacznie poszerza wiedz�
na temat tych struktur. Autor widzi potrzeb� i mo�liwo�ci dalszego wzbogacenia pre-

zentowanego programu symulacyjnego.  

W celu dalszego przybli�enia struktur symulowanych do rzeczywistych korzystne 

byłoby wprowadzenie do zbioru parametrów zadawanych takich wielko�ci, jak poro-

wato�� materiału symulowanego, kr�to�� włókien tworz�cych struktur� i grubo�� ma-

teriału. 

Planowana jest tak�e weryfikacja uzyskiwanych rezultatów struktur symulowa-

nych z rzeczywistymi syntetycznymi materiałami filtracyjnymi wytworzonymi tech-

nik� „melt blown”. 
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 Fibrous materials for engine fluids cleaning. Analysis and disordered  
structures simulation. 

S u m m a r y  

The fibrous materials used for the engine fluids cleaning such as the filter papers, unwoven synthetic 

fabrics made with different methods like melt blown or spun bond belong to disordered filter media. 

Analytical description of these materials real structure is very difficult therefore the mathematical model-

ing methods and computer simulation are used for approximation of the structure. The paper presents the 

main parameters determining filtering and structural properties if these materials (diameter, shape and 

orientation of fibres, pores diameter, materials porosity). An example of computer simulation of filtrating 

material disordered structure and its numerical analysis is also shown. The computer simulation was made 

using written for this purpose computer program. This program enables to simulate and analyse the disor-

dered filter structures composed of any number of layers and constructed of fibres with arbitrary changed 

parameters such as length, width, and thickness. An estimation of dependences between parameters like 

number of pores and their diameter or number of pores as a function of their area is also possible. 


