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IZVLEČEK
Barvilo zelenega čaja se dobro adsorbira na beljakovinske tekstilne materiale, vendar slabo na
celulozna vlakna. Iz literature je znano, da se barvilo zelenega čaja veže na prosta kationsko
aktivna mesta, ki jih celuloza nima. Adsorptivnost celuloze do barvila zelenega čaja so do
sedaj uspešno povečali z uporabo železovih ali aluminijevih soli in hitozana (t. i. čimžanje),
vendar je z ekološkega vidika uporaba kovinskih soli vprašljiva. Z večanjem koncentracije
čimže postajajo vzorci vse bolj temni. Čimžanje z 1M in 5M koncentracijo ZnCl2 povzroči
poleg temnejšega tudi bolj zeleno in bolj rumeno obarvanje z barvilom zelenega čaja. Vzorec,
čimžan s 3M koncentracijo ZnCl2, postane po barvanju z barvilom zelenega čaja temnejši
glede na nečimžan vzorec. Vrednosti svetlosti na rumeno-modri osi se med nečimžanim in
3M čimžanim vzorcem bistveno ne razlikujejo. Namen raziskave diplomskega dela je
povečati adsorpcijo barvila zelenega čaja na celulozna vlakna brez uporabe čimže. V ta
namen smo vzorce beljene bombažne tkanine modificirali z uporabo amonijeve nizkotlačne
plazme. Primerjalno smo opravili barvanje čimžanih vzorcev z (ZnCl2). Neobdelane in s
plazmo obdelane vzorce smo barvali z ekstraktom zelenega čaja, ki smo ga pripravili v
laboratoriju. Kemijske spremembe na površini plazemsko modificiranih vzorcev smo
spremljali z rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo (XPS), morfološke spremembe pa z
uporabo vrstične elektronske mikroskopije (SEM). Lastnosti obarvanih vzorcev smo proučili
z uporabo refleksijskega spektrofotometra, kjer smo izmerili barvne vrednosti CIELAB
barvanih vzorcev. Določene so bile tudi obstojnosti na pranje in umetno osvetljevanje. Iz
rezultatov je razvidno, da smo s pomočjo amonijeve plazme na površino bombaža uspešno
vpeljali dušikove funkcionalne skupine, ki so pripomogle k večji adsorpciji barvila zelenega
čaja. Vendar zelo kratki časi obdelave s plazmo (do 10 s) ne prispevajo k izboljšanju
adsorpcije barvila zelenega čaja na bombaž. Z daljšim časom obdelave s plazmo se bistveno
poveča vsebnost dušika na površini bombaža in posledično tudi barvna razlika med
neobdelanim in s plazmo obdelanim vzorcem.
Ključne besede: amonijeva plazma, barvilo zelenega čaja, barvna metrika, adsorpcija barvila.

IV

OKORN, T. Vpliv obdelave bombaža s plazmo na adsorpcijo barvila zelenega čaja, Ljubljana 2014

ABSTRACT
The green tea dye is well adsorbed to protein textile materials, but it works badly in the
cellulose fibers. It is known from the literature that the colour of green tea binds to the free
cation-active points that cellulose does not have. The adsorption capacity of cellulose of the
green tea dye has been successfully increased by the use of iron or aluminium salts and
chitosan (called chitosan bating), but from an ecological point of view the use of metal salts is
questionable. By increasing the concentration the treated patterns are becoming increasingly
dark. A treatment with 1M and 5M concentration of ZnCl2 causes darker shades as well as
even greener and more and more yellow colouring with the green tea dye. A sample stained
with 3M concentration of ZnCl2 becomes darker after dyeing with a green tea dye compared
to an un-treated pattern. The brightness values in the yellow-blue axis between un-treated and
3M stained pattern are not significantly different. The purpose of the research thesis is to
increase the adsorption of the green tea dye on cellulose fibers without the use of chitosan
bating procedure. For this purpose, samples of the bleached cotton fabrics were modified with
the use of ammonia low pressure plasma. We also conducted some comparative dyeing of
chitosan treated samples with (ZnCl2). Untreated and plasma treated samples were stained
with the green tea extract, which was prepared in the laboratory. We monitored chemical
changes on the surface of the plasma-modified samples by X-ray photoelectron spectroscopy
(XPS) and morphological changes using scanning electron microscopy (SEM). The features
of the stained samples were studied using reflectance spectrophotometer, where we measured
the colour values of the CIELAB dyed samples. We also determined the colour fastness to
washing and artificial lighting. The results show that, with the help of ammonia plasma, we
successfully introduced nitrogen functional groups to the surface of the cotton which
contributed to the higher adsorption of the colouring matter of the green tea. However, a very
short time of the plasma treatment (10 s) does not contribute to improving the green tea dye
on cotton adsorption. A longer time of the plasma treatment significantly increases the
nitrogen content on the cotton surface and consequently the colour difference between the
untreated and plasma treated samples.
Keywords: ammonium plasma, green tea dye, colourimetry, dye adsorption.
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POVZETEK
V zadnjem času se zanimanje za naravna barvila povečuje. To je rezultat strogih okoljskih
standardov, ki jih je uvedlo veliko držav po svetu in se s tem odzvalo na težave, povezane s
toksičnostjo in alergijskimi reakcijami na sintetična barvila. Naravna barvila imajo glede na
sintetična, boljšo biorazgradljivost in so kompatibilnejša z okoljem. Kljub svoji slabi
obstojnosti so ekološko ozaveščenim ljudem sprejemljivejša.
Problem pri barvanju z naravnimi barvili je slaba adsorpcija barvila na vlakna in posledično
slabša obstojnost. Barvilo zelenega čaja se dobro adsorbira na beljakovinske tekstilne
materiale, kot sta volna in svila, a težko na celulozna vlakna, npr. na bombaž. Za povečanje
adsorpcije naravnih barvil na tekstilne substrate se običajno uporabljajo kovinske soli, ki se na
tekstilni substrat nanašajo pred, med ali po barvanju. Adsorpcijo barvila zelenega čaja na
celulozne substrate so do sedaj reševali z uporabo kationsko aktivnih spojin, kot so kovinske
soli (čimža) in hitozan, vendar tudi te metode niso dale dobrih rezultatov. Kovinske soli v
kombinaciji z barvili sicer povečajo adsorpcijo barvila na vlakna, vendar je z ekološkega
vidika njihova uporaba vprašljiva.
Ker beljakovinska vlakna vsebujejo amino funkcionalno skupino, smo predvidevali, da je
potrebno bombažna vlakna funkcionalizirati s tovrstnimi funkcionalnimi skupinami. Namesto
mokre kemijske obdelave bombaža s kationsko aktivnimi spojinami, smo se odločili
funkcionalizirati površino bombaža z dušikom bogatimi skupinami z uporabo plazme. Delno
ionizirana plazma je okolju prijazna metoda obdelave materialov, kjer ne prihaja do
degradacije materiala, metoda je hitra in učinkovita. Poleg tega obdelava s plazmo zmanjša
porabo vode, kemikalij in z njimi povezanih stroškov, kar prispeva k manjši obremenitvi
okolja z odpadnimi vodami. V raziskavi za diplomsko delo smo vzorce beljene bombažne
tkanine modificirali z uporabo amonijeve plazme in jih nato barvali z barvilom zelenega čaja.
Obdelava s plazmo je potekala pri nizkem tlaku in različnih časih obdelave (od 0 s do 300 s).
Primerjalno smo opravili tudi barvanje vzorcev, ki so bili čimžani z cinkovim kloridom
(ZnCl2). Čimžanje smo opravili pred barvanjem (predobdelava), in sicer v treh koncentracijah
(1M, 3M in 5M) in na štiri različne načine. Poskus smo zastavili tako, da smo s plazmo
obdelane vzorce bombaža čimžali z ZnCl2 in na to barvali. Kemijske spremembe na površini
vlaken pred in po obdelavi s plazmo smo spremljali

z rentgensko fotoelektronsko

spektroskopijo (XPS), morfološke spremembe na površini vlaken, pred in po obdelavi s
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plazmo, pa z uporabo vrstične elektronske mikroskopije (SEM). Uspešnost obarvanja
neobdelanih, s plazmo obdelanih in čimžanih vzorcev bombaža z barvilom zelenega čaja smo
ovrednotili s pomočjo CIELAB barvnih vrednosti, ki smo jih izmerili na refleksijskem
spektrofotometru Datacolor Spectraflash Plus. Proučili smo tudi barvne obstojnosti na
večkratno pranje in osvetljevanje. Ker imajo običajno obarvane tkanine malce izboljšane
zaščitne lastnosti pred ultravijoličnim (UV) sevanjem, smo vzorcem izmerili ultravijolični
zaščitni faktor pred in po pranju.
Na površini neobdelanih vzorcev bombaža se nahaja visoka koncentracija ogljika in nižja
koncentracija kisika, z razmerjem med kisikom in ogljikom O/C = 0,54. To razmerje se po
obdelavi s plazmo zniža, in sicer na O/C = 0,49, vendar na račun novo vpeljanih, z dušikom
bogatih funkcionalnih skupin. Razmerje med dušikom in ogljikom je po 30 s obdelave s
plazmo N/C = 0,14. Daljši čas obdelave s plazmo (300 s) poveča razmerje med dušikom in
ogljikom na N/C = 0,22. Vpeljava z dušikom bogatih funkcionalnih skupin na površino
bombaža poveča adsorpcijo barvila zelenega čaja, kar je razvidno iz rezultatov barvnih razlik
med neobdelanim in s plazmo obdelanimi vzorci (slika P1).
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Slika P1: Barvna razlika (ΔE*) med neobdelanim in barvanim ter s plazmo obdelanimi in
barvanimi vzorci
Barvna razlika med neobdelanim in s plazmo obdelanim vzorcem skoraj linearno narašča s
časom obdelave s plazmo. Dlje kot je vzorec izpostavljen plazmi, večja je barvna razlika med
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neobdelanim in s plazmo obdelanim vzorcem. Tako je največja barvna razlika med
neobdelanim in 300 s plazma obdelanim vzorcem ΔE* = 3,76.
Iz CIELAB vrednosti smo odčitali, da so z daljšim časom obdelave s plazmo vzorci vse bolj
temnejši. Tako je vzorec, ki je bil izpostavljen plazmi najdlje (300 s), tudi najtemnejši.
Plazemsko obdelanim vzorcem se vrednosti na rdeče-zeleni in rumeno-modri osi glede na
neobdelan vzorec bistveno ne spremenijo, kar pomeni, da obdelava s plazmo ne vpliva na
spremembo barvnega odtenka.
S slike P2, kjer sta predstavljena SEM posnetka neobdelanega in 300 s s plazmo obdelanega
vzorca, opazimo, da tudi 300 s obdelava s plazmo ne povzroči opaznih morfoloških
sprememb vlaken. To pomeni, da so za boljše obarvanje bombaža z barvilom zelenega čaja
odgovorne vpeljane dušikove funkcionalne skupine in ne sprememba morfologije vlaken.

a)

b)

Slika P2: SEM posnetek bombažnih vlaken: a) neobdelan, b) obdelan s plazmo 300 s.
Kljub temu, da z daljšim časom obdelave z amonijevo plazmo vpeljemo večjo koncentracijo z
dušikom bogatih skupin na površino bombaža, so razmeroma dolgi časi obdelave, kot je 300
s, za industrijo nesprejemljivi. Ker je kratek čas obdelave, kot je 30 s, dal dobre rezultate
obarvljivosti bombaža z barvilom zelenega čaja, smo v nadaljnih poskusih uporabljali 30 s
obdelavo s plazmo.
Tako kot optimalne pogoje obdelave s plazmo, smo proučili tudi optimalne pogoje obdelave s
čimžo ZnCl2. Sprva smo proučili način čimžanja, ki bi bil najbolj primeren, npr. čimžanje pri
sobni ali povišani temperaturi in nadaljno barvanje mokrega ali suhega čimžanega vzorca.
Izkazalo se je, da je za doseganje temnejšega obarvanja najbolj ugodno čimžanje vzorcev z
ZnCl2 pri sobni temperaturi in naknadno sušenje vzorcev pri T =110 °C.
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V nadaljevanju smo proučili tudi najbolj primerno koncentracijo čimže. Izkazalo se je, da z
večanjem koncentracije čimže postajajo vzorci vse bolj temni, vsi čimžani vzorci imajo večjo
globino obarvanja glede na nečimžan vzorec. Vrednosti K/S barvanih vzorcev se višajo z
naraščajočo koncentracijo čimže, kar pomeni, da imajo večjo globino obarvanja. Kljub temu,
da je najvišja koncentracija čimže (5 M) dala najgloblje obarvanje z barvilom zelenega čaja,
pa so se vzorci po barvanju dimenzijsko spremenili (precejšnje skrčenje) in so bili zelo togi.

K/S

Zaradi tega smo se za nadaljevanje poskusov odločili za čimžanje s 3M koncentracijo ZnCl2.
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Slika P3: K/S vrednosti nečimžanega in z različnimi koncentracijami čimžanih ter barvanih
bombažnih vzorcev
Največja barvna razlika po pranju nastane pri vzorcu, ki je bil obdelan s kombinacijo plazme
in čimžanja. Glede na načine obdelave in glede na neobdelan vzorec ima vzorec, obdelan s
plazmo, najboljše obstojnosti na pranje, z najmanjšo barvno razliko med nepranim in pranim
vzorcem. Zanimivo je, da ima neobdelan vzorec boljšo pralno obstojnost kot čimžan vzorec.
Najmanjše razlike v L*, a* in b* vrednostih med nepranim in pranim vzorcem so opazne pri
plazemsko obdelanem vzorcu in največje pri vzorcu, obdelanim s kombinacijo plazme in
čimže. Na spremembo barve najbolj vplivajo spremembe v svetlosti in na rumeno-modri osi.
Po pranju postanejo vzorci svetlejši in manj rumeni oziroma bolj modri.
Po 72-urnem osvetljevanju z umetno svetlobo postanejo vzorci temnejši. Po osvetljevanju
najbolj potemni čimžan in barvan vzorec (∆L* = 9,17), najmanj pa plazemsko obdelan in
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barvan vzorec (∆L* = 6,02). Vsi vzorci postanejo po osvetljevanju bolj rdeči (vrednost a* se
zviša) in bolj modri (vrednost b* se zniža). Največja barvna razlika po osvetljevanju je opazna
pri čimžanem in barvanem vzorcu (dE* = 9,60), ter najmanjša pri plazemsko obdelanem in
barvanem vzorcu (dE* = 7,68), kar pomeni, da ima slednji najboljšo obstojnost na
osvetljevanje.
Neobdelan barvan vzorec že sam po sebi nudi odlično zaščito pred UV sevanjem, saj ima
vrednost UZF 77,188, s čimer ga lahko uvrstimo v kategorijo zaščite 50 +. Ekstrakt zelenega
čaja vsebuje aktivno substanco, imenovano katehin, ki izkazuje UV zaščitne lastnosti. Ker
obdelava s plazmo poveča adsorpcijo barvila zelenega čaja, se skladno s tem poveča UZF
vrednost vzorca na 95,366. Vrednost UZF vzorcev se zvišuje z daljšim časom obdelave s
plazmo. Vrednost UZF se vzorcu, ki je bil čimžan, močno poviša, in sicer na 135,92. Poleg
boljše adsorpcije barvila zelenega čaja na čimžan vzorec lahko pripišemo visoke UZF
vrednosti tudi čimži (ZnCl2), ki ima sama po sebi odlične UV zaščitne lastnosti.
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1. UVOD
V zadnjem času se zanimanje za naravna barvila povečuje. To je rezultat strogih okoljskih
standardov, ki jih je uvedlo veliko držav po svetu in se s tem odzvalo na težave, povezane s
toksičnostjo in alergijskimi reakcijami na sintetična barvila. Naravna barvila imajo glede na
sintetična boljšo biorazgradljivost in so kompatibilnejša z okoljem (1). Kljub svoji slabi
obstojnosti so ekološko ozaveščenim ljudem sprejemljivejša.
Problem pri barvanju z naravnimi barvili je slaba adsorpcija barvila na vlakna in posledično
njegova slabša obstojnost. Barvilo zelenega čaja se dobro adsorbira na beljakovinske tekstilne
materiale, a težko na celulozna vlakna. Znane so metode povečanja adsorpcije zelenega čaja
na celulozna vlakna z uporabo kationsko aktivnih substanc, kot so kovinske soli in hitozan, a
tudi te metode niso dale dobrih rezultatov (2, 3, 4, 5). Kovinske soli v kombinaciji z barvili
povzročijo boljšo adsorpcijo barvila na vlakna, vendar je z ekološkega vidika njihova uporaba
vprašljiva.
Obdelava tekstilij s plazmo, tj. četrtim agregatnim stanjem – ioniziranim plinom, ki se
običajno izvede pred barvanjem – vpliva na modifikacijo površine tekstilnega vlakna in s tem
spremeni njegove lastnosti (6). S plazemsko obdelavo se ustvarjajo nove lastnosti tekstilij, ki
jih ni mogoče dobiti na konvencionalen način. Iz literature je znano, da se barvilo zelenega
čaja dobro adsorbira na kationsko aktivna mesta, vendar jih celulozna vlakna nimajo.
Kationsko

aktivna mesta se uspešno vpeljejo

na celulozna vlakna z

uporabo

nizkotemperaturne amonijeve plazme. Obdelava s plazmo zmanjša porabo vode, kemikalij in
z njimi povezanih stroškov, kar prispeva k manjši obremenitvi okolja z odpadnimi vodami. Še
vedno pa se s plazmo ne da nadomestiti mokrega procesa barvanja in poobdelav.
V literaturi ni zaslediti metod povečanja adsorpcije barvila zelenega čaja na plazemsko
obdelan material. Namen diplomskega dela je bil proučiti, ali je plazemska obdelava primerna
za povečanje adsorpcije barvila zelenega čaja na bombaž. Opravili smo tudi barvanje čimžane
bombažne tkanine in primerjali obe obdelavi. Uporaba nizkotemperaturne plazme je sodoben
tehnološki postopek, ki omogoča izjemno homogenost obdelave tudi na vzorcih z veliko
površino, kot je npr. tkanina.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1 NARAVNA BARVILA
Barvanje tekstilij je ena najstarejših industrij. Ljudje so sprva uporabljali naravne produkte,
kot so jagode, listje, korenine, minerali itd.
Prva sintetična barvila so prišla v uporabo leta 1856, bila so cenejša in že pripravljena na
barvanje (1). Zaradi tega se je uporaba naravnih barvil precej zmanjšala, skoraj prenehala.
Izdelava sintetičnih barvil je postal dobičkonosen posel, na žalost pa njihova izdelava in
uporaba predstavlja enega največjih svetovnih onesnaževalcev. Konvencionalna sintetična
barvila predstavljajo veliko nevarnost tako za tiste, ki z njimi rokujejo, kot za tiste, ki jih
uporabljajo. Poleg tega pa povzročajo veliko škodo okolju.
Tekstilna industrija danes v veliki večini za barvanje tekstilij uporablja sintetična barvila, ki
temeljijo na petrokemiji (2). Barvila, pridobljena s petrokemijo, pridobivamo iz različnih
fosilnih goriv, kot so: nafta, premog in plin. Sintetična barvila vsebujejo tudi: živo srebro,
svinec, baker, krom, kadmij, toluen, benzen, cink, kobalt, formaldehid in sol. Vse te nevarne
spojine se po barvanju izločajo v okolje. Z uporabo tako obarvanih tkanin se absorbirajo tudi
v naše telo.
V zadnjih letih je uporaba naravnih barvil vedno bolj v porastu. Dejstvo je, da so njihovi
naravni ekstrakti biološko razgradljivi in bolj kompatibilni z okoljem. Ravno zaradi teh
dobrih lastnosti se je v zadnjih letih njihova uporaba zelo razširila, kljub temu da so sintetična
barvila veliko cenejša. Pri pridobivanju naravnih barvil vseeno ne moremo mimo dejstva, da
jih težje pridobivamo, saj za to potrebujemo veliko količino naravnih materialov. Za njihovo
uporabo na tekstilijah potrebujemo veliko več energije in časa kot pri barvanju s sintetičnimi
barvili. Potrošnja barvil v tekstilni industriji je danes tako velika, da bi težko zagotovili
tolikšno količino samo naravnih barvil.
2.1.1 Barvilo zelenega čaja
Barvilo zelenega čaja vsebuje naravne snovi, ki niso nevarne za okolje in niso kancerogene.
Barve so tople, zemeljskih tonov in zelo privlačne ter pomirjajoče za oči. Naravna barvila so
okolju prijazna in pomagajo vzdrževati ekološko ravnovesje (3). Kljub temu da so slabše
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obstojna, so ekološko osveščenim ljudem sprejemljivejša. Niso alergijska ali toksična za
človeško telo in ohranjajo starodavno tradicijo barvanja.
Poznamo šest vrst čajev: zeleni, rumeni, temen, bel, oolong in črni čaj (3). Klasifikacija
temelji na stopnji fermentacije in oksidacije polifenolov, prisotnih v posamezni vrsti.
Polifenol je najpomembnejša sestavina (4). V glavnem je sestavljen iz katehinov, flavonov,
antocianinov in fenolne kisline. V osemdesetih odstotkih prevladuje katehin. Primarne štiri
spojine v katehinu so: epikatehin (EC), epigalokatehin (EGC), epikatehin galat (ECG) in
epigalokatehin galat (EGCG) (4, 5). EGCG je najbolj raziskana in najbolj aktivna polifenolna
komponenta v zelenem čaju. Poleg polifenolov, ki so kemikalije z močnimi antioksidantnimi
lastnostmi, najdemo v čajih tudi druge vrste spojin, kot so: aminokisline, kofein, ogljikove
hidrate, klorofil, lipide, minerale, karotenoide, nukleotide, organske kisline, saponine in
neumiljive spojine.
2.1.2 Čimžanje
Večina naravnih barvil se na tekstil nanaša s pomočjo kationsko aktivnih substanc, kot so
kovinske soli (2). Čimžamo lahko pred barvanjem, istočasno z barvanjem ali po barvanju (3).
S pomočjo čimže ustvarimo kemijsko vez med tekstilom in barvilom, ki pripomore k boljši
interakciji med njima. Pri uporabi različnih čimž z istim naravnim barvilom dobimo različne
barve. Končna barva in njena intenzivnost je odvisna od uporabe in koncentracije čimže, iz
česar sledi, da je za končno barvo pomembnejša kot barvilo.

2.2 PLAZMA
S pojmom plazma v kemiji in fiziki označujemo četrto agregatno stanje – ioniziran plin (6).
Za obdelavo tekstilij se uporablja t. i. hladna plazma, ki je delno ioniziran plin. S plazmo
spreminjamo lastnosti površine tekstilnega materiala tako, da površino aktiviramo, čistimo,
jedkamo ali pa na njej tvorimo polimerni film (7). Pri raziskavah obdelave tekstilij s plazmo
se uporabljata atmosferska in nizkotlačna plazma (6,8).
Na sliki 1 je prikazan primer nizkotlačne radiofrekvenčne (RF) induktivno sklopljene plazme.
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Slika 1: Nizkotlačna (RF) induktivno sklopljena plazma z Instituta Jožef Stefan
Potrebna moč za ustvarjanje energije variira od 10 do 5000 W, odvisno od velikosti
plazemskega reaktorja in želene obdelave materiala (9). Nizkotlačno plazmo uporabljamo v
tekstilstvu predvsem za obdelavo tehničnih in netkanih tekstilij. Plazma proizvaja visoko
koncentracijo reaktivnih delcev, ki lahko jedkajo površino substrata ali nanj odlagajo tanke
filme pri hitrosti 10 nm/min. Temperatura plina je pod 150 ºC, tako da se termično občutljivi
materiali ne poškodujejo. Reaktivni atomi v nizkotlačni plazmi imajo dvojni vpliv na tekstilni
substrat: atomi reagirajo z organskimi nečistočami substrata in očistijo površino in kasneje na
tej površini tvorijo karbonilne, karboksilne ali hidroksilne funkcionalne skupine, v kolikor
ustvarimo plazmo v plinu, ki vsebuje kisik (6,10). To pomeni, da postane površina kemijsko
funkcionalizirana.
S pravilno izbiro plina in drugih pogojev plazemskega reaktorja lahko na površini tekstilnega
materiala dosegamo vrsto različnih učinkov, kot so povečanje hidrofilnosti za izboljšanje
omočenja in barvanja, povečanje adhezije, povečanje hidrofobnosti in oleofobnosti tekstilije,
protibakterijska in protiglivična zaščita, UV zaščita, antistatičnost materiala, beljenje in drugo
(9, 10). Plini, ki se uporabljajo, so lahko organskega ali anorganskega izvora. Če se v plazmo
vpelje organski plin, se lahko na površini substrata tvori polimerni film. Če se uporabi
anorganski plin, površino substrata čistimo ali jedkamo. Obdelava tekstilij s plazmo prinaša
veliko prednosti pred mokrimi kemijskimi obdelavami, saj za obdelavo s plazmo ne
potrebujemo vode in kemikalij, kar vodi do bolj ekonomično in ekološko naravnanih
tehnoloških procesov. V primerjavi z mokrimi kemijskimi postopki, kjer tekočina prodre v
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notranjost tekstilije, povzroči plazemska obdelava površinske reakcije le na nekaj nm
površine tekstilije, pri čemer se mehanske lastnosti materiala ne poslabšajo. Ko plazma
reagira s substratom, se na njegovi površini najprej tvorijo aktivna mesta in nove funkcionalne
skupine, ki spremenijo reaktivnost substrata. Dlje, ko obdelujemo substrat s plazmo, bolj
prehajamo v območje jedkanja, ki vodi v povečanje nano- ali mikrohrapavosti površine in do
sprememb morfologije vlaken (6).

2.3 PREGLED RAZISKAV
Z naraščajočimi zahtevami po ekološko prijaznih postopkih obdelave tekstilij naraščajo tudi
raziskave na področju barvanja tekstilij z naravnimi barvili (11). Čeprav je takšno barvanje
starodavna metoda njihovega plemenitenja, pa nizko izčrpanje barvila nanje in slaba barvna
obstojnost odpirata nova področja raziskav, predvsem, kako povečati adsorpcijo in obstojnost
barvil.
Posebno težavo pri adsorpciji barvila zelenega čaja na tekstilije predstavlja barvanje
celuloznih vlaken. Ta imajo slabo afiniteto do katehina (spojina zelenega čaja, ki obarva
substrat), saj imata v vodni raztopini obe snovi anionski karakter (5). Raziskave na področju
povečanja adsorpcije barvila zelenega čaja so usmerjene predvsem na uporabo čimž, kot so:
kovinske soli aluminija, cinka, bakra in železa. V primeru barvanja bambusovih vlaken je bil
za čimžanje uporabljen bakrov sulfat, ki je bil nanje nanešen pred barvanjem (12). Barvilo
zelenega čaja je bilo ekstrahirano v različnih medijih, in sicer: v vodi, mešanici vode in
acetona, mešanici vode in acetonitrila ter v mešanici vode in metanola. Največjo adsorbcijo je
omogočila ekstrakcija barvila v mešanici vode in acetona . V vseh primerih, ne glede na način
ekstrakcije, je čimžanje adsorpcijo barvila na bambusova vlakna povečalo.
Barvanje z barvilom zelenega čaja je bilo opravljeno tudi na vlaknih volne, svile in poliamida
(4). Kot čimže so bili uporabljeni: železov sulfat heptahidrat, bakrov sulfat pentahidrat in
aluminij-kalij sulfat dodekahidrat, ki so bili na vlakna nanešeni po barvanju. Rezultati so
pokazali, da pri barvanju volne uporaba čimže ni potrebna, oziroma je celo odsvetovana, saj
so bili vzorci po čimžanju svetlejši. Enako velja za poliamidna vlakna. Temnejše obarvanje
oziroma globlje obarvanje je bilo opaženo pri čimžanju svile z uporabo železovega ali
bakrovega sulfata.
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Na obarvanje volne z zelenim čajem vpliva poleg uporabe različnih čimž, kot so železov,
aluminij-kalij, bakrov, cinkov in magnezijev sulfat, tudi vrstni red čimžanja – pred, med in po
barvanju (13). Najgloblja obarvanja z najboljšimi barvnimi obstojnostmi na pranje in svetlobo
je dalo čimžanje z bakrovim sulfatom po barvanju.
Podobna raziskava o uporabi različnih železovih soli za čimžanje in vrstnem redu čimžanja za
boljše obarvanje z barvilom zelenega čaja je bila narejena na bombažu in juti (3). Kot čimža
so bili uporabljeni aluminijev, bakrov in železov sulfat. Pri barvanju bombaža z barvilom
zelenega čaja je zelo pomemben vrstni red čimžanja in uporabljena čimža. Najgloblje
obarvanje bombaža z barvilom zelenega čaja, ne glede na uporabljeno čimžo, je bilo opaženo
v primeru čimžanja po barvanju. Med uporabljenimi čimžami pa je najboljše rezultate dal
železov sulfat. Pri barvanju jute z barvilom zelenega čaja opazimo enak trend kot pri barvanju
bombaža, le s to razliko, da čimžanje pred ali med barvanjem celo poslabša obarvljivost jute z
barvilom zelenega čaja.
Pomembna faktorja pri barvanju bombaža z barvilom zelenega čaja sta pH barvalne kopeli in
koncentracija čimže (14). V primeru barvanja brez uporabe čimže pH kopeli ne vpliva na
spremembo v obarvljivosti bombaža z barvilom zelenega čaja. Z uporabo čimže železovega
sulfata pa pH barvalne kopeli bistveno vpliva na njegovo obarvljivost. Najgloblje obarvanje je
bilo doseženo pri pH = 4 in najnižje pri pH = 6. Z višanjem koncentracije čimže se povečuje
tudi obarvljivost bombaža, vendar le do določene koncentracije. S koncentracijo čimže nad
7 % se ne spreminja več.
Kljub temu da čimžanje s kovinskimi solmi poveča adsorpcijo barvila zelenega čaja na
tekstilije, je njihova uporaba ekološko vprašljiva. Z izpustom odpadne barvalne vode v okolje
se spusti velika količina kovinskih soli, ki negativno vplivajo nanj. Z nošenjem tako
obdelanih tekstilij se lahko izločajo v človeško telo in predstavljajo tveganje za zdravje. Torej
je potrebno stremeti k uporabi okolju prijaznih načinov obdelave tekstilij za povečanje
adsorpcije barvila zelenega čaja. Okolju prijazen postopek je uporaba hitozana, ki služi kot
čimža (5). Hitozan je derivat hitina, ki je osnovna sestavina skeletov školjk, rakov, insektov,
gob in alg in je obravnavan kot bio polimer, brez negativnih učinkov na človeka (15). Hitozan
vsebuje amonijevo skupino, ki v kislem mediju kaže kationski karakter (5). Zaradi tega se
celuloza in hitozan povežeta preko vodikovih vezi, fenolne komponente v zelenem čaju pa
preko ionskega privlaka s hitozanom. Z večanjem koncentracije hitozana na bombažnih
6
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vlaknih se ta pobarvajo temnejše, bolj zeleno in bolj modro; iz rezultatov K/S vrednosti je
razvidno, da se obarvajo globlje.
Amino skupine oziroma –NHx skupine lahko na celulozna vlakna uvajamo tako, da jih
obdelujemo v tekočem amonijaku, ki poveča njihovo hidrofilnost in hrapavost (16). Vendar
lahko obdelava v močnih alkalijah, ki nabreknejo vlakna, povzroči poslabšanje njihovih
mehanskih lastnosti. Poleg tega pa takšna obdelava tekstilij ni ekonomsko in ekološko
ugodna.
Z ekonomskega in ekološkega stališča je v tekstilstvu zelo priporočljiva uporaba plazemske
tehnologije. S plazmo ustvarjamo na tekstilnem substratu nove funkcionalne skupine za
povečanje adsorpcije barvil. Površino vlaken lahko jedkamo, s čimer povečamo adsorpcijo
nanodelcev, pri tem pa se mehanske lastnosti tekstilij ne poslabšajo (17). Pri povečevanju
adsorpcije barvil na bombažna vlakna se za ustvarjanje plazme uporabljajo predvsem plini, ki
na površini bombaža ustvarjajo s kisikom bogate skupine (18–23). Vendar je za povečanje
adsorpcije barvila zelenega čaja na bombaž uporaba teh plinov neugodna, saj na njegovi
površini potrebujemo z dušikom bogate skupine.
Pertile et al. (24) so ugotovili, da obdelava bakterijske celuloze v nizkotlačni dušikovi plazmi
funkcionalizira površino substrata z dušikom bogatimi skupinami in da se na površini tvorijo
aminske in amidne skupine. Tudi obdelava celuloznega triacetata v nizkotlačni amonijevi
plazmi ali v DBD plazmi z uporabo mešanice N2/NH3 povzroči funkcionalizacijo površine z
amino skupinami (25, 26). Modifikacija viskoznih vlaken z nizkotlačno amonijevo plazmo
močno poveča njihovo hidrofilnost in protimikrobne lastnosti ravno zaradi uvajanja amino
skupin (27). Bombažna vlakna se uspešno funkcionalizirajo z dušikom bogatimi skupinami,
če kot plin uporabimo dušik ali amonijak (28). Rezultati XPS analize so pokazali, da so na
površini obdelanih bombažnih vlaken prisotne dušikove skupine v enaki koncentraciji, ne
glede na uporabljeni plin, vendar je koncentracija kisikovih atomov na površini vlaken nižja v
primeru uporabe amonijeve plazme, torej je za boljšo adsorpcijo barvila zelenega čaja njena
uporaba ugodnejša.
Namen diplomske naloge je bil proučiti, kako vpliva čas obdelave bombažne tkanine z
amonijevo plazmo na adsorpcijske lastnosti vlaken do barvila zelenega čaja. Naredili smo tudi
primerjavo med različno obdelanima vzorcema bombažne tkanine, da bi ugotovili
učinkovitost plazemske obdelave na povečanje adsorpcije barvila. Primerjalni vzorec
7

OKORN, T. Vpliv obdelave bombaža s plazmo na adsorpcijo barvila zelenega čaja, Ljubljana 2014

bombažne tkanine smo čimžali s kovinsko soljo cinkovega klorida (ZnCl2). Cilj naloge je bil
doseči primerljive rezultate med obema postopkoma predobdelave in ugotoviti, kako vplivata
na obarvljivost in barvno obstojnost barvila zelenega čaja na bombažu.
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3. EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 PODATKI O MATERIALIH
3.1.1 Tkanina
Uporabili smo beljeno 100 % bombažno tkanino v platno vezavi proizvajalca Tekstina d.d. iz
Ajdovščine z naslednjimi osnovnimi lastnostmi:
-

gostota osnove go = 54 niti/cm,

-

gostota votka gv = 28 niti/cm,

-

ploščinska masa T ≈ 119,4 g/m2.

3.1.2 Plazemski sistem
Za obdelavo bombažne tkanine smo uporabili nizkotlačno radiofrekvenčno (RF) induktivno
sklopljeno plazmo pri naslednjih pogojih:
-

delovni plin: amonijak,

-

čistost plina: 99,99 %,

-

pretok plina: 70 sccm,

-

delovni tlak v plazemski komori: 50 Pa,

-

moč RF generatorja: 100 W,

-

čas obdelave tkanine: 1 s, 3 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s, 90 s, 120 s, 180 s, 240 s, 300 s.

3.1.3 Čimža
Za čimžanje tkanine smo uporabili cinkov klorid (ZnCl2) v koncentracijah 1M, 3M in 5M.
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3.1.4 Barvilo
Za barvanje bombažne tkanine smo uporabili barvilo zelenega čaja, ki smo ga ekstrahirali iz
rastline Camellia Sinensis.

3.2 POSTOPEK DELA
3.2.1 Obdelava s plazmo
Vzorce bombažne tkanine smo obdelali na Institutu Jožef Stefan z nizkotlačno
radiofrekvenčno (RF) induktivno sklopljeno plazmo. Kot delovni plin smo uporabili amonijak
(NH3). Pred obdelavo s plazmo smo vzorce sušili 4 ure pri 105 ºC in jih nato takoj prenesli v
eksikator, ki je vseboval silika gel. Vzorec bombaža smo položili v plazemski reaktor, izdelan
iz borosilikatnega stekla dolžine 60 cm in notranjega premera 3,6 cm, ki je bil ovit s tuljavo iz
bakrenih cevi. Po zaprtju posode smo z dvostopenjsko rotacijsko črpalko v plazemskem
reaktorju dosegli tlak 3 Pa, potem pa na drugi strani reaktorja dovajali plin amonijaka do
bombažne tkanine in ob stalnem črpanju dosegli v reaktorju tlak 50 Pa. S tem smo dosegli
konstantni pritisk amonijaka v reaktorju. Z vklopom RF generatorja se je plin v razelektritveni
cevi pretvoril v plazmo, kjer se je pričela funkcionalizacija materiala. Slika 2 prikazuje shemo
celotnega plazemskega sistema.

Slika 2: Shematski prikaz plazemskega sistema
10
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Slika 3: Avtorica diplome s preciznim dozirnim ventilom izbira pravilen tlak amonijaka v
plazemskem reaktorju
3.2.2 Čimžanje
Čimžanje bombažne tkanine smo izvedli kot predobdelavo. Za določanje primernega
postopka čimžanja smo ga opravili pri kopelnem razmerju (KR) 1:50 in koncentraciji 1M
ZnCl2 pri različnih pogojih omakanja in sušenja:
a) čimžanje pri sobni temperaturi, 10 minut, brez sušenja,
b) čimžanje pri temperaturi 60 ºC, 10 minut, brez sušenja,
c) čimžanje pri temperaturi 60 ºC, 10 minut in sušenje vzorca pri 110 ºC, 3 minute,
d) čimžanje pri sobni temperaturi, 10 minut in sušenje vzorca pri 110 ºC, 3 minute.
Za določanje primerne koncentracije čimže smo uporabili ZnCl2 v koncetracijah: 1M, 3M in
5M. Čimžali smo 10 minut pri kopelnem razmerju 1:50 pri sobni temperaturi in vzorce sušili
3 minute pri 110 ºC.
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3.2.3 Ekstrakcija barvila
Barvilo zelenega čaja smo ekstrahirali tako, da smo v 100 ml deionizirane vode, segrete na 60
ºC, dali 2 g lističev zelenega čaja in jih ekstrahirali eno uro pri temperaturi 95 ºC. Mešanico
smo skozi gosto tkanino prelili v drugo čašo, da smo ločili lističe čaja od ekstrakta. Tako
pripravljen ekstrakt je služil kot barvalna kopel.
3.2.4 Barvanje
Obarvali smo različne vzorce bombažne tkanine: neobdelane, čimžane, obdelane s plazmo,
obdelane s plazmo in čimžane. Barvali smo jih z barvilom zelenega čaja pri kopelnem
razmerju 1:50, pri temperaturi 90 ºC in času 30 min. Po barvanju smo pustili, da so se vzorci
posušili na zraku.

3.3 ANALITSKE METODE
3.3.1 Rentgenska fotoelektronska spektroskopija (XPS)
Informacije o kemijski sestavi na površini neobdelanih in s plazmo obdelanih vzorcev smo
pridobili z analizo XPS (angleško: X-ray photoelectron spectrometry). Pri tej metodi s
spektrometrom XPS obsevamo vzorec z monokromatsko rentgensko svetlobo in analiziramo
energijo izsevalnih fotoelektoronov. Analizo smo izvedli na spektrometru XPS (Physical
Electronics Inc.), model TFA XPS.
3.3.2 Vrstična elektronska mikroskopija (SEM)
Morfološke lastnosti vzorcev so bile proučevane z uporabo vrstičnega elektronskega
mikroskopa (angleško: scanning electron microsope) JSM-6060LV (JEOL, Japonska). Pred
opazovanjem so bili vzorci naparjeni s tanko plastjo zlata.
3.3.3 Pranje
Barvne obstojnosti na gospodinjsko pranje barvanih vzorcev bombažne tkanine smo izvedli
po standardu ISO 105-C06:1997 v aparatu Launder-o-meter pri naslednjih pogojih:
-

volumen kopeli: 150 ml,

-

4 g/l pralnega sredstva,
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-

Tpranja = 40 ºC,

-

tpranja = 45 min.

V pralno kopel smo dodali 10 nerjavnih jeklenih kroglic, da bi dosegli, da eno pranje v
aparatu simulira pet gospodinjskih pranj. Po pranju je sledilo dvakratno izpiranje vzorcev v
vodi pri 40 ºC. Nato smo sprane vzorce posušili na zraku pri sobni temperaturi.
3.3.4 Osvetljevanje
Osvetljevanje smo izvedli na barvanih vzorcih. V aparatu Xenon Alpha (Atlas, ZDA) smo jih
za 72 ur izpostavili svetlobi, v skladu s standardom SIST EN 20105-B02. Razlika v barvi
vzorcev tkanine pred umetnim osvetljevanjem in po njem je bila določena z refleksijskim
spektrofotometrom Spectaflash 600 PLUS-CT (Datacolor, Švica).
3.3.5 Barvnometrične meritve
Barvo vzorcev smo številčno ovrednotili s pomočjo refleksijskega spektrofotometra Datacolor
Spectraflash 600 Plus-CT in uporabo CIE L*a*b* barvnega sistema. Barvnometrične meritve
proučevanih vzorcev so bile opravljene tako pred kot tudi po pranju.
Barvnometrične meritve proučevanih vzorcev barvanih tkanin smo opravili pri naslednjih
pogojih:
- svetlobni vir: standardna svetloba D65,
- merska geometrija: D/8,
- standardni opazovalec: 10º,
- zrcalna komponenta: vklopljena,
- območje meritev: λ = 360–750 (400–700) nm,
- korak meritev: 10 nm,
- velikost merilne odprtine: 3 mm,
- število plasti tkanine: 4,
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- število meritev na posameznem vzorcu: 5.
Barvno razliko (ΔE*) smo izračunali po naslednji enačbi (30):
∆

∗

= √∆

∗

+∆

∗

+∆

∗

,

(3)

kjer je:
ΔL* razlika v svetlosti med standardom in vzorcem,
Δa* razlika med standardom in vzorcem na rdeče-zeleni osi,
Δb* razlika med standardom in vzorcem na rumeno-modri osi.
3.3.6 Meritve vrednosti K/S
Pri določitvi koncentracije barvila na obarvanjih lahko uporabimo posredno metodo, ki
temelji na Kubelka-Munkovi teoriji v kombinaciji z Beerovim zakonom (31). Ta teorija opiše
refleksijo in transmisijo vzorca kot funkcijo absorbirane (K) in sipane (S) svetlobe v vzorcu.
Kubelka-Munkove enačbe so zelo kompleksne in se poenostavijo le v primeru, če so snovi
neprosojne, kar velja tudi za tekstilna vlakna. Zanje lahko na podlagi meritev refleksije
svetlobe od površine vzorca določimo razmerje K/S, ki ga imenujemo vrednost K/S in je
kvantitativno merilo za obarvanost. Zvezo med obarvanostjo vzorca in količino odbite
svetlobe poda naslednja enačba (31):
2

K 1  R 

S
2R ,

(4)

kjer je K absorpcija svetlobe, S sipanje svetlobe in R refleksija svetlobe z vrednostmi od 0 do
1.
Vrednosti K/S vzorcev smo prav tako izmerili z refleksijskim spektrofotometrom Datacolor
Spectraflash 600 Plus-CT. Pred izvedbo spektrofotometričnih meritev smo vzorce tkanin 24
ur klimatizirali pri standardnih pogojih (T = 20 ± 2 °C, φrel = 65 ± 2 %).
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3.3.7 Meritve prepustnosti tkanine za UV žarke
UV prepustnost preučevanih vzorcev smo merili na spektrofotometru Cary 1E UV/VIS
proizvajalca Varian, po testni metodi AATCC Test Method 183-2000. Aparat ima vgrajeno
integracijsko kroglo. Vzorce tkanin velikosti 100 mm x 35 mm smo pred izvedbo meritev 24
ur klimatizirali pri standardnih pogojih (T = 20 ± 2 °C, φrel = 65 ± 2 %). Spektrofotometer
smo pred izvedbo meritev umerili. Vzorec smo vstavili v nosilec spektrofotometra ter merili
prepustnost UV žarkov po osnovi, votku in pod kotom 45º, glede na osnovo oziroma votek.
Meritve so potekale v območju valovnih dolžin od 280 nm do 400 nm. Na vsakem vzorcu
smo izvedli šest meritev vrednosti UZF, transmisije (T) v UVA in UVB področju, radiacijo v
celotnem spektru (UVR) ter odstotni delež blokiranih UVA in UVB žarkov.
Vrednost UZF smo izračunali iz naslednje enačbe (32):

400
 E λ  S λ  Δλ
280
,
UZF 
400
 E λ  S λ  Tλ  Δλ
280

(5)

kjer je Eλ solarna spektralna obsevanost, ελ relativna eritemska učinkovitost, Tλ prepustnost
vzorca (%) in Δλ interval valovne dolžine.
Avstralsko-novozelandski standard (AS/NZ 4399:1996) definira kriterije za oceno
učinkovitosti UV zaščitnega delovanja tekstilij in ocenjevanje, s katerim se označuje tekstilne
proizvode z zaščitnim delovanjem (33,34). Standard uvršča tekstilne proizvode v tri kategorije
zaščite, in sicer odlična, zelo dobra in dobra zaščita (35). Vrednosti so v razponu od 15 do 50
in višja kot je vrednost, boljša je zaščita. V preglednici 1 so prikazani kriteriji in klasifikacija
zaščitnega delovanja tekstilij po AS/NZ standardu.
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Preglednica 1: Kriteriji in ovrednotenje zaščitnega delovanja tekstilij po AS/NZ standardu
Zaščitna kategorija
odlična zaščita
zelo dobra zaščita
dobra zaščita

vrednost UZF

Delež blokiranih UV žarkov

40, 45, 50, 50 +

več kot 97,5 %

25, 30, 35

95,9 do 97,4 %

15, 20

93,3 do 95,8 %
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4. RAZPRAVA O REZULTATIH Z ZAKLJUČKI
V preglednici 2 so označeni in opisani vzorci glede na njihovo obdelavo.
Preglednica 2: Oznake in opisi vzorcev
Oznaka vzorca

Opis vzorca

N

neobdelan vzorec

P

plazemsko obdelan vzorec

B

barvan vzorec

Č

čimžan vzorec s 3M ZnCl2 pri sobni T, sušen pri T = 110 ºC

Č1

čimžan vzorec z 1M ZnCl2 pri sobni T

Č2

čimžan vzorec z 1M ZnCl2 pri T = 60 ºC

Č3

čimžan vzorec z 1M ZnCl2 pri T = 60 ºC, sušen pri T = 110 ºC

Č4

čimžan vzorec z 1M ZnCl2 pri sobni T, sušen pri T = 110 ºC

Č (1M, 3M in 5M)

čimžan vzorec z različno koncentracijo ZnCl2 (1M, 3M in 5M)

V preglednici 3 so predstavljene CIELAB vrednosti barvanih vzorcev, ki so bili pred
barvanjem čimžani po različnih postopkih. Primerjalno je bilo izvedeno tudi barvanje
nečimžanega vzorca. Iz rezultatov je razvidno, da čimžanje z 1M ZnCl2 po postopku Č1, kjer
smo čimžanje opravili pri sobni temperaturi in mokri vzorec direktno prenesli v barvalno
kopel, ne vpliva na spremembo v svetlosti vzorca (L*) ali na spremembo na rumeno-modri osi
(b*), ampak na spremembo na rdeče-zeleni osi (a*). Vzorec, čimžan po postopku Č1, postane
bolj zelen v primerjavi z nečimžanim vzorcem. Čimžanje po postopku Č2, kjer smo čimžanje
vzorca opravili pri temperaturi 60 °C in ga nato mokrega prenesli v barvalno kopel, ima
podoben vpliv na CIELAB vrednosti kot čimžanje po postopku Č1. Vzorec, čimžan po
postopku Č2, je prav tako bolj zelen glede na nečimžanega, medtem ko ni bistvenih
sprememb v svetlosti in na rumeno-modri osi. Čimžanje po postopkih Č3 in Č4, kjer smo po
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čimžanju in pred barvanjem vzorec sušili pri 110 °C, povzroči temnejše in bolj rumeno
obarvanje z barvilom zelenega čaja glede na nečimžan ali pa čimžan po postopkih Č1 in Č2.
Glede na nečimžan vzorec imata vzorca, čimžana po postopkih Č3 in Č4, tudi bolj zeleno
obarvanje.
Preglednica 3: CIELAB vrednosti neobdelanega in barvanega vzorca ter po različnih
postopkih čimžanih in barvanih vzorcev

Vzorec

L*

a*

b*

B

80,47

3,24

19,14

Č1 + B

79,80

1,65

20,43

Č2 + B

80,36

1,11

19,62

Č3 + B

78,22

1,29

21,15

Č4 + B

76,29

1,54

21,21

V skladu s CIELAB rezultati so rezultati izračunane barvne razlike (ΔE*) med nečimžanim in
barvanim ter po različnih postopkih čimžanih in barvanih vzorcih (slika 4). Ne glede na
postopek čimžanja je ΔE* v vseh primerih večja od 1, kar pomeni, da je barvna razlika vidna
s prostim očesom. Največja ΔE* je izračunana med nečimžanim in vzorcem, čimžanim po
postopku Č4, najmanjša ΔE* pa med nečimžanim in vzorcem, čimžanim po postopku Č1.
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6,00
5,00

ΔE*

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Č1+B

Č2+B

Č3+B

Č4+B

Vzorec

Slika 4: Barvne razlike (ΔE*) med nečimžanim in barvanim ter po različnih postopkih
čimžanimi in barvanimi vzorci
Kot najbolj primeren postopek čimžanja, kjer dobimo temnejša obarvanja, je čimžanje po
postopku Č4. Isti postopek smo uporabili za ugotavljanje najbolj primerne koncentracije
čimže ZnCl2 in poleg 1M čimže uporabili tudi 3M in 5M čimžo. V preglednici 4 so
predstavljene CIELAB vrednosti barvanih vzorcev, ki so bili čimžani z različno koncentracijo
čimže. Z večanjem koncentracije čimže postajajo vzorci čedalje temnejši. Čimžanje z 1M in
5M koncentracijo ZnCl2 povzroči poleg temnejšega tudi bolj zeleno in bolj rumeno obarvanje
z barvilom zelenega čaja. Vzorec, čimžan s 3M koncentracijo ZnCl2, postane po barvanju z
barvilom zelenega čaja temnejši glede na nečimžan vzorec. Vrednosti svetlosti na rumenomodri osi se med nečimžanim in 3M čimžanim vzorcem bistveno ne razlikujejo.
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Preglednica 4: CIELAB vrednosti neobdelanega vzorca in z različno koncentracijo čimžanih
ter barvanih vzorcev
Vzorec

L*

a*

b*

B

80,47

3,24

19,14

1M + B

76,29

1,54

21,21

3M + B

75,12

3,25

20,85

5M + B

75,10

0,80

24,60

S slike 5 je razvidno, da imajo vsi čimžani vzorci večjo globino obarvanja glede na nečimžan
vzorec. Vrednosti K/S barvanih vzorcev se višajo z naraščajočo koncentracijo čimže, kar
pomeni, da imajo večjo globino obarvanja. Vrednosti K/S so v skladu s CIELAB vrednostmi

K/S

(preglednica 4).
2,0000
1,8000
1,6000
1,4000
1,2000
1,0000
0,8000
0,6000
0,4000
0,2000
0,0000
400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700
λ (nm)
N

1M

3M

5M

Slika 5: K/S vrednosti nečimžanega in z različnimi koncentracijami čimžanih ter barvanih
bombažnih vzorcev
Čeprav daje 5M čimža največjo globino obarvanja (slika 5) in ima glede na nečimžan vzorec
največjo razliko v obarvanju (ΔE*= 6,71) (slika 6), ne bi bila uporabna v praksi, saj je bil
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vzorec po čimžanju zelo tog in trd, po barvanju pa se je celo dimenzijsko spremenil oz. skrčil.
Kot najprimernejša koncentracija čimžanja se je izkazala 3M koncentracija ZnCl2.
9,00
8,00
7,00

ΔE*

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
1M+B

3M+B
Vzorec

5M+B

Slika 6: Barvne razlike (ΔE*) med nečimžanim in barvanim ter z različno koncentracijo
čimžanimi in barvanimi vzorci
V nadaljnjih poskusih smo obdelali vzorce bombažne tkanine s plazmo in ugotavljali
najprimernejše delovne parametre plazme za doseganje boljše adsorpcije barvila zelenega čaja
na bombaž. V preglednici 5 so predstavljene CIELAB vrednosti neobdelanega vzorca in
vzorcev, ki so bili različno časovno obdelani s plazmo ter po obdelavi s plazmo barvani z
barvilom zelenega čaja. Iz rezultatov je razvidno, da postajajo z daljšim časom obdelave s
plazmo vzorci vse temnejši. Tako je vzorec, ki je bil izpostavljen plazmi najdlje (300 s), tudi
najtemnejši. Plazemsko obdelanim vzorcem se vrednosti na rdeče-zeleni in rumeno-modri osi
glede na neobdelan vzorec bistveno ne spremenijo, kar pomeni, da obdelava s plazmo ne
vpliva na spremembo barvnega odtenka.
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Preglednica 5: CIELAB vrednosti vzorcev, obdelanih s plazmo pri različnih časih in nato
barvanih
Vzorec

L*

a*

b*

0s

80,47

3,24

19,14

1s

80,38

3,20

18,99

3s

79,87

3,17

19,62

5s

79,66

3,27

19,69

10 s

79,50

3,27

19,94

20 s

79,17

3,64

19,25

30 s

78,51

3,53

18,93

60 s

78,57

3,90

19,78

90 s

78,40

3,89

19,84

120 s

78,12

4,00

19,79

180 s

77,70

3,48

19,61

240 s

77,60

4,08

19,89

300 s

77,21

3,74

20,94

Na sliki 7 so predstavljene barvne razlike (ΔE*) med neobdelanim in barvanim vzorcem ter s
plazmo obdelanimi in barvnimi vzorci. Barvna razlika med neobdelanim in s plazmo
obdelanim vzorcem za čas obdelave od 1 s do 5 s ni opazna s prostim očesom, saj je ΔE* < 1.
Kljub temu, da je ΔE* med neobdelanim in 5 s s plazmo obdelanim vzorcem enaka ena, s
prostim očesom nismo zaznali barvne razlike. S prostim očesom smo barvno razliko zaznali
pri vzorcih, ki so bili obdelani s plazmo 10 s in več. Barvna razlika med neobdelanim in s
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plazmo obdelanim vzorcem skoraj linearno narašča s časom obdelave s plazmo. Dlje kot je
vzorec izpostavljen plazmi, večja je barvna razlika med neobdelanim in s plazmo obdelanim
vzorcem. Tako je največja barvna razlika med neobdelanim in 300 s plazma obdelanim
vzorcem ΔE* = 3,76.
4,00
3,50
3,00

ΔE*

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1s

3s

5s

10s 20s 30s 60s 90s 120s 180s 240s 300s
Vzorec

Slika 7: Barvna razlika ΔE* med neobdelanim in barvanim ter s plazmo obdelanimi in
barvanimi vzorci
Preglednica 6: Kemijska sestava (C, O, N), razmerje O/C in N/C na površini neobdelanega in
s plazmo obdelanih vzorcev
Vzorec

C (.at%)

O (.at%)

N (.at%)

O/C

N/C

N

64,9

35,1

0

0,54

0

30 s

61,3

30,2

8,5

0,49

0,14

300 s

56,9

30,8

12,3

0,54

0,22

V preglednici 6 je navedena kemijska sestava neobdelanega in s plazmo obdelanih vzorcev, ki
smo jo določili z metodo XPS. Vsebnost ogljika (C) in kisika (O) se vzorcema, obdelanima s
plazmo, zniža na račun zvišanja vsebnosti dušika (N) na površini vzorcev. Daljši čas obdelave
s plazmo poveča prirastek koncentracije dušikovih atomov na površini vzorcev z 0 at % na
8,5 at % za 30 s s plazmo obdelanim vzorcem, oziroma na 12,3 at % za 300 s s plazmo
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obdelanim vzorcem. Na račun zvišanja koncentracije dušikovih atomov se vsebnost kisika
zniža s 35,1 at % na 30,8 at % za 30 s s plazmo obdelanim vzorcem in na 30,8 at % za 300 s s
plazmo obdelanim vzorcem. Vsebnost C pa se zniža z vrednosti 64,9 at % na 61,3 at % za 30
s s plazmo obdelanim vzorcem oziroma na 56,9 at % za 300 s s plazmo obdelanim vzorcem.
Razmerje O/C se v primerjavi z neobdelanim vzorcem zniža pri 30 s s plazmo obdelanem
vzorcu, vendar se ne spremeni glede na 300 s s plazmo obdelanem vzorcu. Drugače je pri
razmerju med dušikom in ogljikom (N/C), ki narašča z daljšim časom obdelave s plazmo. Iz
teh rezultatov lahko predvidevamo, da je za uspešnost povečanja adsorpcije barvila zelenega
čaja na bombažno tkanino potrebno vpeljati dušikove funkcionalne skupine.
Obstaja možnost, da so plazemsko obdelani in barvani vzorci postali temnejši zaradi
morfoloških sprememb na vlaknih. Zato smo opravili tudi SEM analizo. S slik 8, 9 in 10, kjer
so predstavljeni SEM posnetki neobdelanega, 30 s in 300 s plazma obdelanega vzorca,
opazimo, da tudi 300 s obdelava s plazmo ne povzroči opaznih morfoloških sprememb
vlaken. To pomeni, da so za boljše obarvanje bombaža z barvilom zelenega čaja odgovorne
vpeljane dušikove funkcionalne skupine in ne sprememba morfologije vlaken.

Slika 8: SEM posnetek neobdelanih bombažnih vlaken pri 1500-kratni povečavi
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Slika 9: SEM posnetek bombažnih vlaken, obdelanih z amonijevo plazmo 30 s pri 1500-kratni
povečavi

Slika 10: SEM posnetek bombažnih vlaken, obdelanih z amonijevo plazmo 300 s pri 1500kratni povečavi
Ker je obdelava tekstilij s plazmo okolju bolj prijazen postopek kot je čimžanje s kovinskimi
solmi, smo primerjali obe metodi povečanja adsorpcije barvila zelenega čaja na bombažno
tkanino in vpliv kombinacije plazemske obdelave in čimžanja na adsorpcijo barvila. Zaradi
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dobrih rezultatov in ekonomičnosti ter hitrosti postopka obdelave tekstilij s plazmo smo
izbrali pri nadaljnjih poskusih 30 s obdelavo s plazmo.
Preglednica 7: CIELAB vrednosti neobdelane, čimžane in s plazmo obdelane bombažne
tkanine
Vzorec

L*

ΔL*

a*

Δa*

b*

Δb*

N

92,18

/

− 0,42

/

1,71

/

P

91,94

− 0,24

− 0,74

− 0,32

3,26

1,55

Č

87,95

− 4,23

− 0,33

− 0,09

4,97

3,26

P+Č

88,45

− 3,73

− 0,38

− 0,04

6,56

4,85

B

80,47

/

3,24

/

19,14

/

P+B

78,51

− 1,96

3,53

0,29

18,93

− 0,21

Č+B

75,12

− 5,35

3,25

0,01

20,85

1,71

P+Č+B

74,89

− 5,58

3,81

0,57

21,84

2,70

V preglednici 7 so predstavljeni rezultati CIELAB vrednosti nebarvanih in z barvilom
zelenega čaja barvanih vzorcev. Neobdelan, nebarvan oziroma izhodni vzorec ima visoko
vrednost svetlosti (L* = 92,18), saj je bel. Vzorec, obdelan s plazmo, je glede na
neobdelanega temnejši, bolj zelen in bolj rumen, vendar so razlike zelo majhne (ΔL* = −
0,24; Δa* = − 0,32; Δb* = 1,55). Čimžan vzorec je glede na neobdelanega in s plazmo
obdelanega precej temnejši (L* = 87,95), bolj rdeč in bolj rumen. Vzorec, obdelan s plazmo
in čimžo, je glede na neobdelan vzorec temnejši, bolj rdeč in bolj rumen, glede na čimžan
vzorec rahlo svetlejši, bolj zelen in bolj rumen, glede na plazemsko obdelanega pa temnejši,
bolj rdeč in bolj rumen. Čeprav je plazma povzročila na neobdelanem vzorcu (N) večjo
spremembo na rumeno-modri osi, ta sprememba ni tako opazna na plazemsko obdelanem in
barvanem vzorcu (P + B) glede na barvan vzorec (B) (Δb* = − 0,21). Večja sprememba je bila
opazna na osi svetlosti, saj je vzorec P+B glede na vzorec B temnejši (ΔL* = − 1,96). Čimžan
in barvan (Č + B) vzorec je glede na barvanega (B) prav tako temnejši, vendar je razlika v
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svetlosti še večja kot v primeru vzorca P + B. Razlika v svetlosti med B in Č + B je ΔL* = −
5,35. Vzorec Č + B je glede na B bolj rumen, medtem ko na rdeče-zeleni osi ni razlike med
njima. Vzorec, obdelan v kombinaciji s plazmo in čimžanjem ter barvan je najtemnejši (L* =
74,89), najbolj rdeč (a* = 3,81) in najbolj rumen (b* = 21,84).
Obstojnost obarvanj glede na obdelavo barvanih vzorcev je predstavljena na sliki 13 kot
barvna razlika med nepranim in pranim vzorcem. Iz rezultatov je razvidno, da so barvne
razlike pri vseh vzorcih precej velike, večje od 8. Največja barvna razlika po pranju nastane
pri vzorcu, ki je bil obdelan s kombinacijo plazme in čimžanja. Glede na načine obdelave in
glede na neobdelani vzorec ima vzorec, obdelan s plazmo, najboljše obstojnosti na pranje, z
najmanjšo barvno razliko med nepranim in pranim vzorcem. Zanimivo je, da ima neobdelan
vzorec boljšo pralno obstojnost kot čimžan vzorec. Literatura navaja, da čimžanje izboljša
obstojnosti barvil na tekstilijah, vendar le za malenkost in še to v primeru, če je čimžanje
opravljeno po barvanju (13). Vrednosti barvnih razlik so v skladu s CIELAB vrednostmi
(preglednica 8). Najmanjše razlike v L*, a* in b* vrednostih med nepranim in pranim
vzorcem so opazne pri plazemsko obdelanem vzorcu in največje pri vzorcu, obdelanim s
kombinacijo plazme in čimže. Na spremembo barve najbolj vplivajo spremembe v svetlosti in
na rumeno-modri osi. Po pranju postanejo vzorci svetlejši in manj rumeni oziroma bolj modri.
14,00
12,00

ΔE*

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
1P

5P
B

1P

5P
Č+B

1P

5P
P+B

1P

5P

P+Č+B

Vzorci

Slika 11: Barvne razlike (ΔE*) med nepranimi in enkrat ter petkrat pranimi barvanimi vzorci
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Preglednica 8: CIELAB vrednosti nepranih, enkrat in petkrat pranih proučevanih vzorcev

Vzorec

B

Č+B

P+B

P+Č+B

Število
pranj

L*

ΔL*

a*

Δa*

b*

Δb*

0

80,47

/

3,24

/

19,14

/

1

83,82

− 3,35

2,42

0,82

8,81

10,33

5

83,62

− 3,15

2,46

0,78

8,83

10,31

0

75,12

/

3,25

/

20,85

/

1

80,62

− 5,50

3,69

− 0,44

10,45

10,40

5

80,26

− 5,14

3,65

− 0,40

10,71

10,14

0

78,51

/

3,53

/

18,93

/

1

82,23

− 3,72

3,29

0,24

10,19

8,74

5

82,01

− 3,50

3,39

0,14

10,32

8,61

0

74,89

/

3,81

/

21,84

/

1

80,12

− 5,23

3,76

0,05

10,64

11,20

5

80,93

− 6,04

4,09

− 0,28

10,71

11,13
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Preglednica 9: CIELAB vrednosti vzorcev pred in po 72-urnem osvetljevanju z umetno
svetlobo

vzorec

L*

ΔL*

a*

Δa*

b*

Δb*

B

80,47

/

3,24

/

19,14

/

B_Xe

72,92

7,55

4,85

1,61

14,99

− 4,15

Č+B

75,12

/

3,25

/

20,85

/

Č + B_Xe

65,95

9,17

5,65

2,40

19,34

− 1,51

P+B

78,51

/

3,53

/

18,93

/

P + B_Xe

72,49

6,02

5,17

1,64

14,45

− 4,48

P+Č+B

74,89

/

3,81

/

21,84

/

P + Č + B_Xe

68,38

6,51

5,14

1,33

16,98

− 4,86

V preglednici 9 so predstavljeni rezultati CIELAB vrednosti vzorcev pred in po 72-urnem
osvetljevanju z umetno svetlobo. Razvidno je, da postanejo vsi vzorci po osvetljevanju
temnejši. Po osvetljevanju najbolj potemni čimžan in barvan vzorec (∆L* = 9,17), najmanj pa
plazemsko obdelan in barvan vzorec (∆L* = 6,02). Vsi vzorci postanejo po osvetljevanju bolj
rdeči (vrednost a* se zviša) in bolj modri (vrednost b* se zniža). Skladni s temi rezultati so
rezultati barvnih razlik (slika 14). Največja barvna razlika po osvetljevanju je opazna pri
čimžanem in barvanem vzorcu (dE* = 9,60) ter najmanjša pri plazemsko obdelanem in
barvanem vzorcu (dE* = 7,68), kar pomeni, da ima slednji najboljšo obstojnost na
osvetljevanje.

29

OKORN, T. Vpliv obdelave bombaža s plazmo na adsorpcijo barvila zelenega čaja, Ljubljana 2014

12,00
10,00
ΔE*

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
B

Č+B

P+B

P+Č+B

Vzorec

Slika 12: Barvne razlike med neosvetljevanimi in 72 ur osvetljevanimi vzorci
Da bi ocenili vpliv barvanja z barvilom zelenega čaja in različnih obdelav na zaščitne lastnosti
bombaža na UV sevanje, smo opravili meritve prepustnosti vzorcev na UV žarke. Rezultati
ultravijoličnega zaščitnega faktorja (UZF) nepranih, enkrat in petkrat pranih vzorcev so
predstavljeni v preglednici 10. Neobdelan barvan vzorec že sam po sebi nudi odlično zaščito
pred UV sevanjem, saj ima vrednost UZF 77,188, s čimer ga lahko uvrstimo v kategorijo
zaščite 50 +. Ekstrakt zelenega čaja vsebuje aktivno substanco, imenovano katehin, ki
izkazuje UV zaščitne lastnosti (36). Ker obdelava s plazmo poveča adsorpcijo barvila
zelenega čaja, se skladno s tem poveča UZF vrednost vzorca na 95,366. Vrednost UZF se
vzorcu, ki je bil čimžan, močno poviša, in sicer na 135,92. Poleg boljše adsorpcije barvila
zelenega čaja na čimžan vzorec lahko pripišemo visoke UZF vrednosti tudi čimži (ZnCl2), ki
ima sama po sebi odlične UV zaščitne lastnosti (37).
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Preglednica 10: Transmisija v UVA in UVB področju, transmisija celotnega spektra (UVR),
odstotek blokiranja UVA in UVB žarkov ter ultravijolični zaščitni faktor (UZF) nepranih,
enkrat pranih in petkrat pranih proučevanih vzorcev

T (UVA) T (UVB)
Število

(%)

(%)

0

3,133

0,984

1

12,700

5

UVA

UVB

UVR (%) blokiranje blokiranje

UZF

(%)

(%)

2,472

96,867

99,016

77,188

5,882

10,556

87,300

94,118

14,371

13,094

6,087

10,891

86,906

93,913

13,719

0

2,495

0,784

1,969

97,505

99,216

95,366

1

9,700

3,916

7,899

90,300

96,084

20,797

5

9,290

3,501

7,495

90,710

96,499

22,727

0

1,757

0,578

1,393

98,243

99,422

135,919

1

8,757

3,550

6,989

91,243

96,450

23,545

5

9,587

4,093

7,871

90,416

95,907

20,517

0

1,696

0,524

1,336

98,304

99,476

145,832

P+Č+B 1

9,197

3,715

7,491

90,803

96,285

22,234

5

9,242

3,808

7,549

90,758

96,193

21,888

Vzorec

B

P+B

Č+B

pranj
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Preglednica 11: Transmisija v UVA in UVB področju, transmisija celotnega spektra (UVR),
odstotek blokiranja UVA in UVB žarkov ter ultravijolični zaščitni faktor (UZF) neobdelanih
in s plazmo obdelanih vzorcev, barvanih z ekstraktom zelenega čaja

T (UVA)
(%)

T (UVB) UVR (%)
(%)

UVA

UVB

blokiranje blokiranje

Vzorec

(%)

(%)

UZF

0s

3,133

0,984

2,472

96,867

99,016

77,188

30s

2,495

0,784

1,969

97,505

99,216

95,366

300s

2,255

0,708

1,779

97,745

99,292

106,546

V preglednici 11 so prikazane vrednosti transmisije na UVA in UVB področju, transmisija
celotnega spektra UVR, odstotek blokiranja UVA in UVB žarkov ter ultravijolični zaščitni
faktor UZF neobdelanega barvanega vzorca in plazemsko obdelanih (30 s in 300 s) ter
barvanih vzorcev. Iz vrednosti je razvidno, da imajo vsi vzorci odlično UZF zaščito in da se
vrednost UZF vzorcev zvišuje z daljšim časom obdelave s plazmo. Neobdelan vzorec ima
vrednost UZF = 77,188. Vzorec, obdelan s plazmo za 300 s, pa ima UZF vrednost kar
106,546.
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4.1 ZAKLJUČKI
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključimo naslednje:
-

ne glede na različne postopke čimžanja so barvne razlike barvanih vzorcev vidne s
prostim očesom (∆E* večji od 1),

-

najprimernejši postopek čimženja, ki je zagotovil najtemnejše obarvanje vzorca, je
vključeval čimženje vzorcev z ZnCl2 pri sobni temperaturi in naknadno sušenje
vzorcev pri T =110 °C,

-

z večanjem koncentracije čimže (1M, 3M, 5M) postanejo vzorci vse temnejši in imajo
večjo globino obarvanja (višje K/S vrednosti),

-

najbolj primerna koncentracija čimžanja se je izkazala 3M koncentracija ZnCl2,

-

s pomočjo amonijeve plazme smo na površino bombaža uspešno vpeljali dušikove
funkcionalne skupine,

-

morfoloških sprememb na površini bombažnih vlaken nismo opazili, niti na vzorcu,
obdelanim s plazmo 300 s,

-

s plazmo vpeljane dušikove skupine so pripomogle k večji adsorpciji barvila zelenega
čaja na bombažno tkanino,

-

z daljšim časom obdelave s plazmo postajajo vzorci po barvanju vse temnejši, saj se z
daljšim časom obdelave s plazmo bistveno poveča vsebnost dušika na površini
bombaža, kar omogoča večjo adsorpcijo barvila zelenega čaja na bombaž,

-

obdelava s plazmo ne vpliva na spremembo barvnega odtenka barvanega vzorca,

-

vzorec, ki je bil izpostavljen plazmi najdlje (300 s), je najtemnejši,

-

zelo kratki časi obdelave s plazmo (1 do 10 sekund) ne prispevajo k povečani
adsorpciji barvila zelenega čaja na bombaž (dE* < 1),

-

najslabšo obstojnost na pranje ima vzorec, obdelan s kombinacijo plazme in čimžanja,
najboljšo pa vzorec, obdelan s plazmo,

-

neobdelan vzorec ima boljšo pralno obstojnost kot čimžan vzorec,

-

po 72-urnem osvetljevanju z umetno svetlobo postanejo vzorci temnejši,

-

zaradi aktivne substance katehina v ekstraktu zelenega čaja, ki ima dobre UV zaščitne
lastnosti, obdelava s plazmo še poveča adsorpcijo barvila zelenega čaja in skladno s
tem se poveča UZF vrednost vzorca,

-

vrednost UZF vzorcev se zvišuje z daljšim časom obdelave s plazmo.
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