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IZVLEČEK
V raziskavi smo proučili vpliv barvanja z reaktivnimi barvili na adsorpcijo kompozitnih
nanodelcev srebra in titanovega dioksida (Ag/TiO2) na bombažno tkanino. Vzorce beljene
bombažne tkanine smo barvali po izčrpalnem postopku z rumenim (Cibacron Yellow S-3R),
rdečim (Cibacron Deep Red S-B) in modrim (Cibacron Navy S-G) reaktivnim barvilom, v
dveh koncentracijah (0,5 % in 2 %). Kot kontrolo smo izvedli tudi slepo barvanje.
Funkcionalizacijo bombaža z Ag/TiO2 smo opravili z uporabo tržnega produkta RucoBac
AGP, in sicer med barvanjem in po barvanju.
Vpliv posameznega barvila na adsorpcijo nanokompozita smo proučili z merjenjem barve na
refleksijskem spektrofotometru, merjenjem prepustnosti tkanine na ultravijolične žarke in z
mlečnim testom. Slepo barvanim vzorcem smo izmerili belino. Analize smo ponovno izvedli
na desetkrat pranih vzorcih kot tudi na vzorcih, ki smo jih 72 ur obsevali z umetno svetlobo.
Iz rezultatov smo ugotovili, da se belina slepo barvanim vzorcem zniža, ko so
funkcionalizirani z Ag/TiO2, in sicer bolj, ko so dodani med barvanjem. Funkcionalizacija
vzorcev z Ag/TiO2 med barvanjem ali po barvanju spremeni CIEL*a*b* vrednosti vzorcev,
barvanih z rumenim in rdečim barvilom.
Barvne razlike (ΔEab*) med neobdelanim in funkcinaliziranim vzorcem so največje za rumeno
in rdeče barvilo, medtem ko ΔEab* za modro barvilo ni vidno s prostim očesom. Barvani
vzorci imajo odlično zaščito proti UV sevanju, ki pa se dodatno poviša s funkcionalizacijo z
Ag/TiO2. Višjo zaščito imajo vzorci, ki so bili funkcionalizirani z Ag/TiO2 med barvanjem.
Po 10-kratnem pranju so Ag/TiO2 funkcionalizirani vzorci še vedno imeli odlično UV zaščito.
Rezultati mlečnega testa so pokazali, da je bil prisoten vonj po kislem, če vzorci niso bili
funkcionalizirani z Ag/TiO2. Manj zaznaven oziroma skoraj nezaznaven vonj po kislem je
bilo občutiti na vzorcu, barvanem z višjo koncentracijo barvila, ki je bil funkcionaliziran z
Ag/TiO2 med barvanjem.

Ključne besede: kompozitni nanodelci, Ag/TiO2, bombaž, reaktivno barvilo, adsorpcija.
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ABSTRACT
We have studied influence of dyeing with reactive dyes to adsorption of composite
nanoparticles of silver and titanium dioxide (Ag/TiO2) to cotton material in the research.
Samples of bleached cotton material have been dyed with exhaustion method using yellow
(Cibacron Yellow S-3R), red (Cibacron Deep Red S-B) and blue (Cibacron Navy S-G)
reactive dye in two concentrations (0.5% and 2%). As a control, we have also done blank
dyeing. Functionalization of cotton with Ag/TiO2 has been done with using of commercial
product RucoBac AGP during the dyeing process and after it.
Influence of each individual dye to adsorption of nanocomposite has been studied with colour
measuring on reflectance spectrophotometer, measurement of material transmitance to
ultraviolet rays, and with milk test. The whiteness was measured for blank dyed samples. The
analyses have been done again on ten times washed samples and also on samples which have
been illuminated 72 hours with artificial light. The results show that whiteness decreases for
blank dyed samples, namely more for those functionalized with Ag/TiO2 during blank dyeing
then after blank dyeing. Functionalization of samples with Ag/TiO2 during dyeing or after
changes CIEL*a*b* values of the sample dyed with yellow or red dye.
Colour differences (ΔEab*) between untreted and functionalized sample are the biggest for
yellow and red dye. On the other hand, ΔEab* is not visible with the naked eye. Coloured
samples have an excellent protection against UV radiation, which additionally increases with
functionalization with Ag/TiO2. The samples, which have been functionalized with Ag/TiO2
during dyeing, have higher protection. After 10 washes, Ag/TiO2 functionalized samples still
had excellent UV protection. The results of the milk test have shown that the smell of sour has
been present if the samples have not been functionalized with Ag/TiO2. Less present or almost
nonexistent sour smell has been noticed on the sample, dyed with higher concentration of dye,
which has been functionalized with Ag/TiO2 during dyeing.

Keywords: composit nanoparticles, Ag/TiO2, cotton, reactive dye, adsorption.
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
B

barvana bombažna tkanina

S

slepo barvan vzorec bombažne tkanine

p

pran vzorec

o

osvetljevan vzorec

N

neobarvan vzorec

NP

nanodelci

RB

RucoBac AGP (AgTiO2)

a*

lega barve na rdeče-zeleni osi CIE L*a*b* barvnega prostora

b*

lega barve na rumeno-modri osi CIE L*a*b* barvnega prostora

cB

koncentracija barvila

K

absorpcija svetlobe

K/S

obarvanost substrata

L*

svetlost barve v CIE L*a*b* barvnem prostoru

o.w.f.

na maso tekstilnega substrata

R

refleksija svetlobe

S

sipanje svetlobe

T(UVA)

transmisija v UVA področju

T(UVB)

transmisija v UVB področju

T(UVR)

transmisija v celotnem UV področju

T(λ)

transmisija vzorca

TV

odtenek beline

WI

stopnja beline

Y

standardizirana barvna vrednost

x,y

standardizirana barvna deleža

∆E*ab

barvna razlika

∆λ

interval valovna dolžine

ε(λ)

relativna eritemska učinkovitost

λ

valovna dolžina

λmax

valovna dolžina obarvanja

φrel

relativna vlažnost

x
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UVOD

Srebro je že stoletja znano kot zelo učinkovit in močan naravni antibiotik, vendar se je
zanimanje zanj povečalo šele z možnostjo spremembe delcev srebra v nano dimenzijo. (1)
Srebro nano velikosti ima veliko specifično površino, deluje učinkovito že pri zelo nizkih
koncentracijah in za ljudi naj ne bi bilo škodljivo. Glavne lastnosti srebra so biocidno
delovanje, kemijska stabilnost, odlična električna prevodnost, katalitska aktivnost in
nelinearne optične lastnosti. (2) Z nanostrukturiranjem površine tekstilnega materiala lahko
dosegamo povečanje adhezije kovinskih delcev na material. Nanodelci ekstremno majhnih
dimenzij imajo posebne fizikalno-kemijske lastnosti in biološko aktivnost, zaradi česar se je
njihova uporaba v zadnjem času povečala. Tako se za doseganje protimikrobnih in
protivnetnih lastnosti uporablja nanosrebro, še posebej v medicinske namene. Vendar pa šele
dobri in ugodni pogoji na površini tekstilnega substrata lahko zagotovijo kakovost nanosov.
(3)
Na mnoge mikroorganizme (grampozitivne in gramnegativne bakterije), protozoje, glive in
nekatere viruse deluje biocidno oziroma uničevalno. Zelo se je uveljavilo za izdelavo tekstilij
s protimikrobnimi lastnostmi. Na tržišču se srebro nahaja v različnih oblikah. Največkrat ga
najdemo kot elementarno nano-srebro, koloidno srebro ali kot težko topno srebrovo sol, npr.
AgCl. Komercialno dostopni proizvodi se med seboj razlikujejo v velikosti delcev in
koncentraciji srebra, kar vpliva na njihovo protimikrobno delovanje. (4)
Tekstilni materiali imajo zaradi svoje velike površine in zmožnosti zadrževanja vlage odlično
okolje za razvoj mikroorganizmov, ki lahko povzročajo na tekstilijah tako estetske kot z
zdravjem povezane težave. Bombaž kot najpomembnejši tekstilni material, ki se uporablja v
vojski, športu, za prosti čas in v gospodinjstvu, vsebuje največjo količino in najčistejšo
celulozo, ki jo je možno najti v naravi. Kompozitni nanodelci srebra in titanovega dioksida
(Ag/TiO2) se uporabljajo za doseganje večfunkcijskih lastnosti tekstilij. Zaradi slabe afinitete
nanodelcev na celulozna vlakna so velike količine nanodelcev prisotne v odpadni vodi, ki je
tako ekološko kot tudi finančno neugodna. Namen diplomske naloge je bil raziskati vpliv treh
reaktivnih barvil (rumeno, rdeče in modro) na adsorpcijo Ag/TiO2 na bombažno tkanino po
izčrpalnem postopku, kjer se je Ag/TiO2 dodajalo med barvanjem in po barvanju.
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2
2.1

TEORETIČNI DEL
BOMBAŽ

Bombaž je naravno semensko vlakno, ki je najbolj razširjena tekstilna surovina sveta.
Bombaž je znan kot tekstilna surovina že od leta 3.000 pr. n. š. Njegovi začetki segajo v
Azijo, od koder so ga Indijci prinesli na Kitajsko, preko Bizanca pa je bombaž končno našel
svojo pot tudi v zahodno Evropo. Pravi razcvet bombaža se je začel po tem, ko je v 19.
stoletju mehanizacija tekstilne industrije omogočila racionalnejšo obdelavo. Tako se je
njegova prevlada ohranila tudi v današnji moderni tekstilni proizvodnji. Vlakna bombaža so
zaradi svoje edinstvene strukture, saj je vlakno cevaste, trakaste oblike in ima številne zavoje,
idealna za tekstilno predelavo. Rastlina bombaževec se pojavlja v treh oblikah. Za tekstilno
uporabo se uporablja samo enoletni grm, večletni grm in drevo pa se uporabljata za druge
namene. Dandanes poznamo nekaj deset vrst bombaževca, ki se med seboj razlikujejo po
svojih lastnostih, kot so dolžina, finost in barva vlaken ter po količini nečistoč. Bombaž je
najpomembnejši in tudi najčistejši vir celuloznih vlaken, ki se običajno uporabljajo na
različnih področjih tekstilnih izdelkov. Več kot polovica se ga uporabi za oblačila in hišni
tekstil. Ravno tako se bombaž uporablja v tekstilni proizvodnji, za industrijske izdelke,
bombažno olje, milo, papir in živalsko krmo. Zato ni presenetljivo, da se bombaž uporablja za
tekstilstvo v medicini, vojski, športu, oblačilih za prosti čas in gospodinjstvu, saj je zaradi
svojih dobrih sposobnosti zelo cenjen, absorbira vlago in ohranja udobje. (5, 6, 7)
Nekatere lastnosti bombaža lahko izboljšamo s postopkom mercerizacije. Bombažna vlakna
se krajši čas namakajo in hkrati napenjajo v lugu. Pri tem vlakna nabreknejo, izgubijo zavoje
in postanejo podobna gladkim palčkam z okroglim prerezom. Po izpiranju in sušenju imajo
mercerizirana vlakna lepši lesk, večjo vpojnost in trdnost kot neobdelana vlakna. Danes je
mercerizirana velika večina kakovostnih bombažnih vlaken. (8)
Pri bombažnih tekstilnih izdelkih se kaže resna težava rasti mikroorganizmov, ki izhaja iz
njegove sposobnosti zadrževanja vlage ter velike površine. Za preprečevanje rasti
mikroorganizmov in s tem povezanih nevšečnosti, kot je neprijeten vonj bombažnih tekstilij
ali celo nevarnosti, kot je prenos patogenih organizmov s pacienta na pacienta, je zaščita
bombaža s protimikrobnimi sredstvi nujna. Med protimikrobnimi sredstvi imajo Ag nanodelci
posebno mesto. (9)

2

2.2

BARVANJE Z REAKTIVNIMI BARVILI

Reaktivna barvila so obarvane spojine, ki vsebujejo eno ali več reaktivnih skupin in so
sposobne tvoriti kovalentno vez s hidroksilnimi skupinami celuloznih vlaken in -SH ali NH2
skupinami proteinskih vlaken. Reaktivna barvila so zelo razširjena za barvanje tekstilnih
materialov zaradi njihove dobre obstojnosti pri pranju in sorazmerno enostavnih postopkih
barvanja. (10) Največ se uporabljajo za barvanje bombaža in drugih celuloznih vlaken po
postopku izčrpavanja. (11) Za reaktivna barvila je značilno, da se lahko vežejo tudi s
hidroksilnimi skupinami vode, pri čemer dobimo hidrolizirano barvilo in je za nadaljnji
proces izgubljeno. Reaktivna barvila so po kemijski strukturi azo, antrakinonska

in

trifenilmetinska. (10) Reaktivna barvila so sestavljena iz reaktivnega sistema (RG), vezne
skupine (Q), nukleofilne reaktivne skupine (X), kromogena (D) in hidrofilne skupine (W).
Reaktivni sistem (RG) je nosilec reaktivne skupine. Od vrste reaktivnega sistema je odvisna
reaktivnost barvil. Razvrstimo jih lahko glede na njihovo število, njihovo enakost ali
različnost in položaj, ali pa glede na mehanizem oblikovanja vezi barvilo – vlakno. Vezna
skupina (Q) je pogosto imino skupina (>NH) ali akrilimino skupina (=NR), ki povezuje
kromogen z reaktivnim sistemom in vpliva na reaktivnost sistema, stopnjo fiksiranja,
stabilnost izbarvanja in afiniteto do celuloznega vlakna. Izstopajoča nukleofilna reaktivna
skupina (X) mora biti sposobna po disociaciji tvoriti stabilni ion ali molekulo.
Večina reaktivnih barvil vsebuje azo kromogen (D) (-N=N-). S spreminjanjem kemijske
zgradbe kromogena se spreminja tudi barva. Kromogen sestavlja kromofor, ki je vezan na
neko organsko skupino. Po navadi je to aromatski sistem, ki mu kromofor poveča konjugacijo
dvojnih vezi, ki vpliva na absorpcijo svetlobe, barvo.
Sulfonske ali sulfatne hidrofilne skupine (W) v strukturi barvila vplivajo na topnost barvila v
vodi.
Pri barvanju so poleg reaktivnosti pomembne še:
•

Substantivnost oziroma stopnja vezanja reaktivnega barvila je določena s kemijsko
konstitucijo kromogena in pomeni navzemanje barvila iz raztopine na substrat ter
sposobnost njegovega fiksiranja. Z dodatkom elektrolita zvišamo substantivnost, saj
so reaktivna barvila slabo substantivna do celuloznih vlaken.

•

Migracija barvila je ravno tako pomembna in pomeni premik molekule barvila, ki je
povzročen z njeno zmožnostjo gibanja, ki ni povzročena z delovanjem neke zunanje
sile. Za reaktivna barvila je značilna nizka migracijska sposobnost.

•

Sposobnost difuzije pomeni prehod molekule barvila v molekularno strukturo vlakna.
3

Hitrost difuzije narašča s povišanjem temperature, naraščanjem koncentracije
elektrolitov in primerno predobdelavo vlaken. Difuzija adsorbiranega barvila v vlakno
pa je lahko ovirana tudi zaradi fizikalnega pojava agregacije barvila. (10)
2.3

NANODELCI SREBRA IN TITANOVEGA DIOKSIDA

Srebro (Ag) je znano po svojem širokem spektru protimikrobne učinkovitosti proti
bakterijam, glivam in virusom. Obstaja več različnih oblik, vključno s HIV-1,9-14, kjer se
uporabljajo nanodelci Ag, delci AgCl in AgTiO2. (12) Glavne lastnosti srebra so biocidno
delovanje, kemijska stabilnost, odlična električna prevodnost, katalitska aktivnost in
nelinearne optične lastnosti. (2) Na mnoge mikroorganizme (grampozitivne in gramnegativne
bakterije), protozoje, glive in nekatere viruse deluje biocidno oziroma uničevalno. Uporaba
Ag sega na različna gospodarska področja, predvsem zaradi njegove biološke kompatibilnosti
in nizke toksičnosti za ljudi. Zelo se je uveljavilo za izdelavo tekstilij s protimikrobnimi
lastnostmi. Na tržišču se srebro nahaja v različnih oblikah. Največkrat ga najdemo kot
elementarno nano-srebro, koloidno srebro ali kot težko topno srebrovo sol (npr. AgCl. Ag
nanodelci se nahajajo v praškasti obliki in jih je za uporabo potrebno predhodno dispergirati v
vodi). Produkti srebrovih soli in koloidnega srebra so stabilne disperzije oziroma koloidne
raztopine. Komercialno dostopni proizvodi se med seboj razlikujejo v velikosti delcev in
koncentraciji srebra, kar vpliva na njihovo protimikrobno delovanje. (4)
Protimikrobno učinkovanje v tekstilijah s pomočjo nanotehnologije je vedno bolj uveljavljen
in želen cilj na tržišču. Pri nanotehnoloških raziskavah so bile uporabljene različne oblike Ag,
kot so kovinski nanodelci, srebrov klorid (AgCl) ter kompoziti Ag in titanovega dioksida
(Ag/TiO2). Pri protimikrobni aktivnosti se pri površinsko vezanem srebru TiO2 poveča število
srebrovih nanodelcev na enoto površine v primerjavi z uporabo enakega masnega deleža
čistega srebra.
Biocidne tekstilije delimo v tekstilije s fotoaktivnimi lastnostmi, tekstilije z nedifuznimi
biocidi ali tekstilije s kontroliranim sproščanjem vgrajenega aktivnega nanosa (biocida ali
kovinskih protibakterijskih agensov). Ag TiO2 spada med biocidne tekstilije, ki imajo aktivne
nanose, iz katerih lahko biocidi oziroma kovinski agensi difundirajo. Pri kovinskih
protibakterijskih agensih nanodelci v nanosu oksidirajo s pomočjo zraka. Pri tem nastanejo
kationi, ki difundirajo iz nanosa in zavirajo rast bakterij. Za doseganje biocidnega učinka se
največ uporabljajo nanodelci Ag in TiO2 ter njihove kombinacije. Protibakterijski učinek se
lahko doseže tudi z vgradnjo nanodelcev ZnO, s hitozanskimi nanodelci »core-shell« za
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obdelavo bombažnih tekstilij, z vključevanjem različnih organskih (npr. hitozan) in
anorganskih biocidov (Ag, Cu) v silikatni nanos.
Številni literaturni viri navajajo nanos nanodelcev TiO2 na tekstilije s pomočjo postopka sol–
gel. Metode nanosov so zelo različne, od postopka »dip-pad-dry-cure« za nanos Ag, ZnO in
Ag/TiO2 na tekstilije, metode »layer-by-layer« za nanos Ag na tekstilije, plazemske
polimerizacije Ag, do nanosa nanodelcev TiO2 s kemijsko parno metodo (CVD). V nasprotju
s postopki, pri katerih dobimo nanose z biocidnimi sredstvi, lahko med zgodnjimi fazami
proizvodnega procesa tekstilij, npr. med samim procesom taljenja taline, dodamo nanodelce
Ag in polimer ali pa pri proizvodnji Ag/polipropilen polimernega koncentrata (angl.
masterbatch) in naknadnega predenja iz taline.
S pomočjo nanozrnastega TiO2 je možno proizvesti samočistilne tekstilije s fotokatalitičnimi
nanosi. Nanosol TiO2 se sintetizira in nanese na tekstilijo s tehniko »dip-pad-dry-cure«. Kadar
so tekstilije s temi nanosi izpostavljene sončni svetlobi, se elektroni TiO2 vzbudijo in preidejo
na višji energetski nivo, pri tem pa nastanejo hidroksidni radikali. (13)
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2.4

PREGLED NAJBOLJ AKTUALNIH RAZISKAV

Največja težava, ki se pojavlja pri nanašanju nanodelcev na tekstilije, je njihova slaba
adsorpcija na material. (14) Posledica je manjša vsebnost nanodelcev na tekstiliji, zmanjšana
funkcionalna lastnost materiala (npr. protimikrobnost, UV zaščita) in onesnaževanje voda in
tal zaradi visoke koncentracije nanodelcev v obdelovalni kopeli. Poleg tega se nanodelci s
pranjem zlahka odstranijo s tekstilij. Raziskovalcem predstavlja velik izziv iskanje novih
metod povečanja adsorpcije in adhezije srebrovih nanodelcev. (14)
Yazdanshenas et al. so bombažno tkanino pred nanosom Ag nanodelcev obdelali z različnimi
alkalijami z namenom povečati adsorpcijo nanodelcev. Uporabili so litijev, natrijev in kalijev
hidroksid (LiOH, NaOH in KOH). Z alkalijami obdelane tekstilije so funkcionalizirali s
srebrovim nitratom (AgNO3) in ga reducirali z askorbinsko kislino in tako ustvarili Ag
nanodelce. Ugotovljeno je bilo, da je alkalna predobdelava bistveno vplivala na nastanek in
adsorpcijo Ag nanodelcev na vlakna. Nanodelci so bili enakomerno razporejeni na vlaknih,
vsebnost Ag pa je bila bistveno večja kot na neobdelanih. Največja vsebnost Ag je bila na
bombažu obdelanem s KOH, ki je imel tudi po 10-kratnem pranju dobre protimikrobne
lastnosti. Povečano vsebnost Ag na bombažni tkanini se lahko doseže tudi z dvostopenjskim
postopkom, kjer se na bombažno tkanino nanese anorgansko-organski hibridni sol-gel
prekurzor, ki je reaktivni vezalec, čemur sledi sinteza in situ delcev AgCl. (15)
Rezultati so pokazali, da prisotnost silicijeve matrice v primerjavi poveča kapaciteto vlaken za
adsorpcijo delcev AgCl. Kapaciteta z matrico modificiranih bombažnih vzorcev za ohranitev
vključenih delcev AgCl je bila zadostna, da je zagotovila odlično protimikrobnost tudi po
desetih zaporednih ciklusih pranja. (16)
Raziskava s plazemsko obdelavo bombaža za boljšo adhezijo nanosrebra je pokazala, da je
površina bombaža obdelana s plazmo vodne pare ali CF4 zaradi spremenjene morfologije
sprejema večje koncentracije Ag nanodelcev. Ker je plazemsko spremenjena površina
pokazala neverjetno homogenost, se predvideva, da bo njena uporaba v nanotehnologiji
odigrala pomembno vlogo. (3) Za povečanje adhezije Ag nanodelcev (80 nm) so surove,
oprane in oprane-termostabilizirane poliestrske tkanine predhodno obdelali s korona zračno
plazmo, s čimer so dosegli odličen protibakterijski učinek. Analize so pokazale, da obdelava s
plazmo vpliva tudi na površinsko morfologijo. Ugotovili so, da sta kemična sestava površine
in morfologija tesno povezani s hidrofobnostjo in hidrofilnostjo ter dosežkom boljše adhezije
srebrovih nanodelcev in boljšega barvanja ter protimikrobnih lastnosti na različno
pripravljenih s korona plazmo obdelanih poliestrskih vlaknih. Tako so s korona zračno
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plazmo obdelana surova poliestrska vlakna zaradi odlične adhezije nanosrebra pokazala
najboljše protimikrobne lastnosti. (17)
Raziskava nanosa Ag nanodelcev preko barvalnega postopka je bila izvedena tudi na
bombažni tkanini s pomočjo reaktivnega barvila, pri čemer so ugotovili, da barvani vzorci
vsebujejo bistveno večjo količino srebra kot slepo barvani vzorci. Barvani vzorci, obdelani z
RucoBac-om AGP, ki je disperzija nanokompozita Ag/TiO2, so pokazali odlično
protimikrobno učinkovitost na Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus
faecalis in Pseudomonas aeruginoso. Višja količina srebra na tkanini pomeni tudi boljšo
protimikrobno učinkovitost. Po desetkratnem pranju se je vsebnost srebra na vzorcih
zmanjšala ne glede na način funkcionalizacije. Pri uporabi višje koncentracije RucoBac-a
AGP je bila opazna sprememba v belini in barvi vzorca, kar pa ni poslabšalo videza tkanine.
Barvanje z reaktivnimi barvili se je izkazalo kot učinkovita in preprosta metoda za doseganje
povečanja adsorpcije srebra na bombažni substrat, s čimer je bila dosežena zadostna
protimikrobna učinkovitost tekstilije z že zelo nizkimi koncentracijami srebra v kopeli, kar je
tudi močno zmanjšalo onesnaževanje odpadnih voda s srebrom. (18)
Za doseg dolgotrajne protibakterijske lastnosti srebrovih nanodelcev je bila opravljena tudi
raziskava z lasersko obdelavo bombažnih tkanin. Površinska modifikacija bombaža z laserjem
ustvari karboksilne funkcionalne skupine. Te skupine lahko privlačijo pozitivno nabite
skupine, tako da jih absorbira metilensko modro kationsko barvilo. Karboksilne skupine
privlačijo tudi pozitivni ioni kovin, kot je srebro. Tako se srebrovi nanodelci absorbirajo na
površini z laserjem obdelanih bombažnih vlaken, povečan privzem srebrovih nanodelcev na
površino pa okrepi protibakterijske lastnosti, tako da lastnosti po večkratnem pranju ostanejo
nespremenjene. (19)
Preučevan je bil vpliv koncentracije koloida in posledično količine srebra, nanesenega na
površino tkanine na protimikrobno aktivnost pri Gram-negativni bakteriji Escherichia coli,
Gram-pozitivni bakteriji Staphylococcus aureus in glivici Candido albicans ter na pralno
obstojnost učinkovin. Čeprav so bombažne tkanine z Ag nanodelci iz 10 ppm koloida
pokazale dobro protimikrobno učinkovitost, je njihova nizka pralna obstojnost pokazala, da je
treba za dosego dolgoročne obstojnosti nanesti višje koncentracije koloidov – 50 ppm. (20)
V raziskavi vpliva metode nanosa nanodelcev na bombažno tkanino, kjer sta bila primerjana
izčrpalni in impregnirni postopek, se je izkazalo, da nanos po izčrpalnem postopku omogoča
visoko koncentracijo Ag in s tem večjo protimikrobno učinkovitost tudi po desetih pranjih
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(94 %). Raziskava je pokazala, da je metoda nanosa nanodelcev po izčrpalnem postopku
mnogo bolj učinkovita. (21)
Vpliv barvil na povečanje adsorpcije in adhezije Ag nanodelcev je bil izveden v različnih
raziskavah. Prva tovrstna raziskava je bila nanos nanodelcev elementarnega srebra, velikosti
80 nm, na bombažne tkanine. Po nanosu 20 mg/l Ag nanodelcev so meritve pokazale 98 %
bakterijsko redukcijo Streptococcus faecalis in Staphylococcus aureus. Po desetkratnem
pranju je imela tkanina zmanjšano protibakterijsko učinkovitost, vendar je ta še vedno znašala
60 %. (22)
Tudi barvanje z redukcijskim barvilom se je izkazalo kot učinkovita metoda za povečanje
adsorpcije Ag nanodelcev, ki so bili sintetizirani z redukcijo srebrovega nitrata z natrijevim
borhidridom v argonski atmosferi. Neoprani vzorci so imeli odlično antimikrobno
učinkovitost zaradi visoke vsebnosti Ag nanodelcev predvsem na površini vlaken. Vzorci,
oprani 50-krat, so imeli zelo majhno količino Ag, le-ta pa se je večinoma nahajala v vlaknih.
Pretržna trdnost in raztezek barvanih tkanin in barvanih s Ag nanodelci se z uporabo
natrijevega borhidrida nista poslabšala. (9)
Raziskava protibakterijske aktivnosti in stabilnosti barvanih bombažnih vlaken, modificiranih
z različnimi vrstami srebra, primerja učinek koloidnih srebrovih nanodelcev in komercialnega
agensa RUCO-BAC AGP s srebrovim kloridom kot aktivno snovjo na protibakterijsko
aktivnost barvanih bombažnih vlaken. Bombažna vlakna so barvali z redukcijskima barviloma
Bezanthren Olive T in Bezanthren Grey FFB. Protibakterijske aktivnosti s srebrom
prevlečenih obarvanih bombažnih vlaken so preizkusili proti Gram-pozitivni bakteriji
Staphylococcus aureus in Gram-negativni bakteriji Escherichia coli. V nasprotju z RUCOBAC AGP so sintetizirani srebrovi nanodelci, odloženi na obarvana bombažna vlakna,
maksimalno zmanjšali število bakterij ne glede na uporabljeno barvilo. Stabilnost
modificiranih bombažnih vlaken so analizirali v umetnem znoju pri pH 5,5 in 8,0. V umetnem
znoju se je iz različno modificiranih bombažnih vlaken sprostila približno enaka količina
srebra. Večje količine srebra so se sprostile v znoju pri pH 8.0. Barvna obstojnost bombažnih
tkanin, ki so bile izpostavljene znoju, je bila zadovoljiva. (23)
Izvedene pa so bile tudi raziskave protibakterijske učinkovitosti in stabilnosti na drugih
vlaknih, kot so volna ter umetna vlakna.
Raziskave s hkratnim barvanjem in dodajanjem protimikrobne učinkovine koloidne raztopine
Ag nanodelcev in kislim barvilom z metodo izčrpavanja so pokazale, da lahko po omenjenem
postopku pridobimo volneno prejo s protimikrobnim učinkovanjem, povečano adsorpcijo
barvila ter tako izboljšamo pralno obstojnost, medtem ko je povečanje koncentracije Ag
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nanodelcev spremenilo barvo vzorca. Kljub temu je tudi manjša količina Ag nanodelcev
povzročila odlično protimikrobno učinkovitost na volneni preji proti E. coli in S. aureus, ki se
ni sprala tudi po več pranjih. (24)
Izvedene so bile tudi raziskave na poliestrnih (PES) in poliamidnih (PA) tkaninah, obdelanih s
korona plazmo in koloidnim Ag, kakor tudi vpliv prisotnosti Ag nanodelcev na spremembo
barve tkanin. Z različnimi barvili in dodajanjem Ag nanodelcev pred in po barvanju so
poskušali ugotoviti protimikrobno učinkovitost ter opazovali barvno obstojnost obarvanih
tkanin. Ugotovili so, da je antibakterijska učinkovitost proti E. Coli na tkaninah PA in PES
neodvisna od vrstnega reda barvanja ali nanosa Ag na tkanino. Vse tkanine so pokazale
odlično protibakterijsko učinkovitost proti S. aureus, razen PA tkanina, ki je bila obdelana s
korono z dodanimi Ag nanodelci pred barvanjem s C. I. Acid Green 25. Glede na rezultate
barvnih sprememb je nanos Ag pred barvanjem priporočljiv za tkanine, obdelane s korono ter
barvane z disperznimi barvili. (25)
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1

PODATKI O MATERIALIH

3.1.1

Tkanina

Uporabili smo beljeno 100 % bombažno tkanino proizvajalca Tekstina d. d. iz Ajdovščine v
platno vezavi z naslednjimi osnovnimi lastnostmi:
-

gostota osnove, go = 54 niti/cm,

-

gostota votka, gv = 28 niti/cm in

-

ploščinska masa, T ≈ 119,4 g/m2.

3.1.2

Barvilo

Za barvanje bombažne tkanine smo uporabili tri reaktivna barvila v treh koncentracijah (0 %,
0,5 % in 2 %) na maso tekstilnega substrata (% o. w. f.):


Cibacron Yellow S-3R,



Cibacron Deep Red S-B,



Cibacron Navy S-G

3.1.3

Kompozitni nanodelci Ag/TiO2

Uporabili smo trgovsko obliko kompozitnih nanodelcev Ag/TiO2, ki se imenuje RucoBac
AGP (Rudolf Chemie), ki je higiensko sredstvo za vse vrste vlaken. RucoBac AGP zagotavlja
higieno in svežino tekstilij ter je skladen z Öko - Tex 100. RucoBac je nanodisperzija
kompozita titanijevega dioksida (TiO2) v kombinaciji z aktivno komponento srebrovega
klorida (AgCl). Ob prisotnosti vlage srebrovi kationi reagirajo s funkcionalnimi hidroksilnimi
skupinami celuloznih vlaken ter se nanje vežejo z elektrostatskimi vezmi. (26)
3.1.4

Ostale kemikalije

Ostale uporabljene kemikalije:
-

NaCl: natrijev klorid (sol) (Carlo Erba, Italija),
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-

Na2CO3: natrijev karbonat (soda), alkalija z molsko maso 106,0 g/mol (Carlo Erba,
Italija),

-

NaOH 36° Be− : natrijev hidroksid (Carlo Erba, Italija).

3.2

POSTOPEK DELA

3.2.1

Barvanje in nanos nanodelcev

Vzorci bombažne tkanine smo barvali po izčrpalnem postopku v aparatu Launderometer v
dveh paralelkah. Barvali smo pri kopelnem razmerju 1:20 in treh koncentracijah barvila (0 %,
0,5 % in 2 %). Barvanje z 0 % barvila je t. i. slepo barvanje, kjer se pri barvanju substrata
uporabijo isti postopki in kemikalije, vendar brez dodatka barvila. Slepo barvanje služi kot
kontrola rezultatov glede vpliva samega barvila. Barvanje smo opravili brez in v prisotnosti
0,5 % Ag/TiO2. Ag/TiO2 smo v barvalno kopel dodajali po barvanju in pred barvanjem. Na
Sliki 1 je prikazan diagram barvanja. Sestava barvalne kopeli je podana v Preglednici 2.
Prahasto barvilo smo zatestili s toplo destilirano vodo in nastalo raztopino redčili z destilirano
vodo v čašah Launderometra. V barvalno kopel smo dodali vzorce bombažne tkanine. Po
desetih minutah barvanja pri 60 °C smo barvalni kopeli dodali NaCl, po nadaljnjih desetih
minutah barvanja pa še Na2CO3 in NaOH 36° Be− . Barvanje je nato trajalo še 30 minut. Ob

zaključku barvanja smo obdelane vzorce bombažne tkanine sprali v destilirani vodi pri T = 60

°C ter posušili pri 130 °C 5 minut. Bombažne vzorce smo funkcionalizirali z Ag/TiO2 med
barvanjem in po barvanju. Ko smo Ag/TiO2 dodajali med barvanjem, smo Ag/TiO2 nanašali
skupaj z barvilom. Funkcionalizacija vzorcev z Ag/TiO2 po barvanju je potekala 60 minut pri
KR = 1:20, v koncentraciji 0,5 %, pri temperaturi 60 °C. Temu je sledilo sušenje pri 130 °C 5
minut.
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A … barvilo /
0,5 % Ag/TiO2
B … NaCl
C ... Na2CO3
in NaOH 36° Be−

Slika 1: Diagram barvanja z reaktivnimi barvili
Preglednica 1: Sestava barvalne kopeli
Barvilo

NaCl

Na2CO3

(%)

(g/l)

(g/l)

0,5

40

5

2

60

5

NaOH 36° B𝐞−

Ag/TiO2

(ml/l)

(%)

0,5

0,5

1,25

0,5

Oznake in opisi preučevanih vzorcev so predstavljeni v Preglednici 2.
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Preglednica 2: Oznake in opis proučevanih vzorcev
Oznaka vzorca

Opis vzorca

neobdelan

neobarvan, brez nanosa Ag/TiO2
slepo barvanje (cb = 0,0 % o. w. f.) s koncentracijo dodatkov kot za

slepo barvan 0,5 %

barvanje z 0,5 % barvilom

slepo barvan 0,5 % +

slepo barvanje s koncentracijo dodatkov kot za barvanje z 0,5 %

Ag/TiO2

barvilom in poobdelava z Ag/TiO2

Ag/TiO2 + slepo barvan 0,5

nanos Ag/TiO2 med slepim barvanjem s koncentracijo dodatkov kot

%

za barvanje z 0,5% barvilom
slepo barvanje s koncentracijo dodatkov kot za barvanje z 2 %

slepo barvan 2 %

barvilom

slepo barvan 2 % +

slepo barvanje s koncentracijo dodatkov kot za barvanje z 2 %

Ag/TiO2

barvilom in poobdelava z Ag/TiO2

Ag/TiO2 + slepo barvan 2

nanos Ag/TiO2 med slepim barvanjem s koncentracijo dodatkov kot

%

za barvanje z 2 % barvilom

rumen 0,5 %

barvanje s Cibacron Yellow S-3R v koncentraciji cb = 0,5 % o. w. f.
barvanje s Cibacron Yellow S-3R v koncentraciji cb = 0,5 % o. w. f.,

rumen 0,5 % + Ag/TiO2

obdelava z 0,5 % Ag/TiO2 po barvanju
Obdelava z 0,5 % Ag/TiO2 in barvanje s Cibacron Yellow S-3R v

Ag/TiO2 + rumen 0,5 %

koncentraciji cb = 0,5 % o. w. f.

rumen 2 %

barvanje s Cibacron Yellow S-3R v koncentraciji cb = 2 % o. w. f.
barvanje s Cibacron Yellow S-3R v koncentraciji cb = 2 % o. w. f.,

rumen 2 % + Ag/TiO2

obdelava z 0,5 % Ag/TiO2 po barvanju
Obdelava z 0,5 % Ag/TiO2 in barvanje s Cibacron Yellow S-3R v

Ag/TiO2 + rumen 2 %

koncentraciji cb = 2 % o. w. f.
barvanje s Cibacron Deep Reed 239 S-B v koncentraciji cb = 0,5 % o.

rdeč 0,5 %

w. f.
barvanje s Cibacron Deep Reed 239 S-B v koncentraciji cb = 0,5 % o.

rdeč 0,5 % + Ag/TiO2

w. f., obdelava z 0,5 % Ag/TiO2 po barvanju
Obdelava z 0,5 % Ag/TiO2 in barvanje s Cibacron Deep Reed 239 S-

Ag/TiO2 + rdeč 0,5 %

B v koncentraciji cb = 0,5 % o. w. f.
barvanje s Cibacron Deep Reed 239 S-B v koncentraciji cb = 2 % o.

rdeč 2 %

w. f.
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Nadaljevanje preglednice 2:
Oznaka vzorca

Opis vzorca
Obdelava z 0,5 % Ag/TiO2 in barvanje s Cibacron Deep Reed 239 S-

Ag/TiO2 + rdeč 2 %

B v koncentraciji cb = 2 % o. w. f.
Obdelava z 0,5 % Ag/TiO2 in barvanje s Navy S-G v koncentraciji cb

Ag/TiO2 + moder 0,5 %

= 0,5 % o. w. f.

moder 2 %

barvanje s Cibacron Navy S-G v koncentraciji cb = 2 % o. w. f.
barvanje s Cibacron Navy S-G v koncentraciji cb = 2 % o. w. f.,

moder 2 % + Ag/TiO2

obdelava z 0,5 % Ag/TiO2 po barvanju
Obdelava z 2 % Ag/TiO2 in barvanje s Navy S-G v koncentraciji cb =

Ag/TiO2 + moder 2 %

3.2.2

0,5 % o. w. f.

Pranje

Slepo barvane in barvane vzorce smo prali v Launderometru po standardu EN ISO 105 C06
(A1M), ki je test barvne obstojnosti za gospodinjsko in profesionalno pranje. Uporabili smo 4
g/l standardnega pralnega sredstva (ECE Reference Detergent) brez optičnega belila pri 40
°C, 45 minut. Pri pranju je bilo dodanih še deset nerjavečih kroglic, kar pomeni, da eno pranje
odgovarja petim domačim pranjem. Po pranju je sledilo dvakrat izpiranje vzorca v destilirani
vodi po eno minuto in enkrat izpiranje v vodi pri 40 °C. Sledilo je sušenje vzorca pri sobni
temperaturi.
3.2.3

Metode preiskav

3.2.3.1 Spektrofotometrične meritve
Proučevane vzorce smo merili z refleksijskim in UV/VIS spektrofotometrom.
A) MERITVE NA REFLEKSIJSKEM SPEKTROFOTOMETRU
Barvo in belino proučevanih vzorcev smo določili na podlagi meritev CIE barvnih vrednosti z
uporabo refleksijskega spektrofotometra Spectraflash 600 Plus-CT (Datacolor, Švica) pri
naslednjih pogojih:
-

svetlobni vir: standardna svetloba D65,
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-

merska geometrija: D/8,

-

standardni opazovalec: 10°,

-

zrcalna komponenta: pri določanju barve vklopljena in pri določanju beline izklopljena,

-

območje meritev: λ = 360-700 nm,

-

korak meritev: 10 nm,

-

velikost merilne odprtine: 9 mm,

-

število plasti tkanine: 4 in

-

število meritev na posameznem vzorcu: 5.

Vzorce smo pred merjenjem klimatizirali (T = 20 ± 2 °C, φrel = 65 ± 2 %). Belino smo
določali slepo barvanim vzorcem in s Ag/TiO2 pred in po pranju. Barvo smo določali
barvanim vzorcem in s Ag/TiO2 pred in po pranju.
Barvnometrične meritve
Barvo vzorcev smo številčno ovrednotili z uporabo CIE L*a*b* barvnega sistema. Slednji je
matematična kombinacija kartezičnega in cilindričnega koordinatnega prostora.
Vsako barvo v barvnem prostoru lahko številčno ovrednotimo z naslednjimi barvnimi
vrednostmi:
•

L* označuje vertikalno os v CIE L*a*b* barvnem prostoru in predstavlja svetlost vzorca.
Vrednost L* je lahko od 0 do 100, kjer L* = 0 predstavlja črni vzorec in L* = 100
predstavlja idealno bel vzorec.

•

a* označuje rdeče-zeleno os, ki leži pravokotno na os L* v CIE L*a*b* barvnem prostoru.
Pozitivne vrednosti a* pomenijo, da je vzorec bolj rdeč oziroma manj zelen, negativne
vrednosti a* pa pomenijo, da je vzorec bolj zelen oziroma manj rdeč.

•

b* označuje rumeno-modro os, ki leži pravokotno na osi L* in a* v CIE L*a*b* barvnem
prostoru. Pozitivne vrednosti b* pomenijo, da je vzorec bolj rumen oziroma manj moder,
negativne vrednosti b* pa pomenijo, da je vzorec bolj moder oziroma manj rumen.

•

C*ab predstavlja kromo oziroma delež čiste barvne sestavine v neki barvi.

•

hab predstavlja barvni oziroma pestri kot in pomeni razporeditev barv po barvnem krogu.
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Slika 2: CIEL*a*b* barvni prostor (avtorica slike: M. Gorjanc)
Stopnja in odtenek beline
Stopnjo beline (WI) smo izračunali po CIE enačbi za vidno polje, ki ga določa kot opazovanja
10°(27):
WI = Y + 800·(xn,10 – x) + 1700·(yn,10 – y),

(1)

kjer je Y standardizirana barvna vrednost, x in y sta standardizirana barvna deleža ter xn,10 in
yn,10 sta vrednosti belega standarda.
Odtenek beline (TV) za vidno polje, ki ga določa kot opazovanja 10°, smo izračunali iz
sledeče enačbe (27):
TV = 900·(xn,10 – x) - 650·(yn,10 – y)

(2)
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B) MERITVE NA UV/VIS SPEKTROFOTOMETRU
Na UV/VIS spektrofotometru Cary 1E UV/VIS (Varian, ZDA) smo proučevanim vzorcem
merili UV prepustnost po testni metodi AATCC Test Method 183-2000 (28). Vzorce tkanin
45 mm x 80 mm smo pred izvedbo meritev 24 ur klimatizirali pri standardnih pogojih (T=20
± 2 °C, φre= 65 ± 2 %). Vzorec smo vstavili v nosilec spektrofotometra ter izmerili
prepustnost UV žarkov po osnovi, votku in pod kotom 45° 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, UVB področju ter odstotni
delež blokiranih UVA in UVB žarkov. UZF faktor se izračuna iz enačbe 3:
∑400 𝐸𝜆 .𝑆𝜆. ∆𝜆

UZF = ∑400280𝐸

280 𝜆 .𝑆𝜆. .𝑇𝜆 ∆𝜆.

,

(3)

kjer je Eλ solarna spektralna obsevanost, Sλ relativna eritemska učinkovitost, Tλ propustnost
vzorca (%) in ∆ λ interval valovne dolžine.
Zaščito pred soncem sicer ocenjujemo s SPF (angl. sun protection factor) oziroma sončnim
zaščitnim faktorjem. Pomanjkljivost tega faktorja je, da meri le prehod UV-B žarkov. Zaradi
tega pogosteje uporabljamo UZF oziroma UV zaščitni faktor, ki meri obe vrsti žarkov, UV-A
in UV-B. Lahko rečemo, da predstavlja merilo za količino UV-A in UV-B sevanja, ki ga neka
tekstilija ali oblačilo blokira oziroma ne prepušča. Je razmerje med povprečnim UV
sevanjem, ki ga prepuščata zrak in material. Čim večja je vrednost UZF tekstilnega materiala,
tem več UV žarkov je tekstilija sposobna absorbirati, s tem pa oblačilo nudi človeku večjo
UV zaščito.
3.2.3.2 Barvna obstojnost na svetlobo
Barvane in slepo barvane bombažne vzorce smo izpostavili umetni svetlobi v aparatu Xenon
Alpha (Atlas, ZDA) v skladu s standardom SIST EN ISO 105-B02:1999. Po izpostavitvi
umetni svetlobi smo barvne spremembe vzorcev vizualno ocenili z lestvico sivih odtenkov za
ocenjevanje sprememb v barvi, ki je skladna s standardom SIST EN 20105-A02:1996.
Razlika v barvi vzorcev tkanine pred umetnim osvetljevanjem in po njem je bila določena z
dvožarkovnim spektrofotometrom Spectaflash 600 PLUS-CT (Datacolor, Švica). Instrument v
skladu s standardom EN-ISO 105-J01 poda refleksijske vrednosti vzorca v vidnem območju
17

na podlagi razmerja med vpadlo svetlobo in svetlobo, odbito od vzorca. Meritve so bile
opravljene pri naslednjih pogojih: velikost merilne odprtine 9 mm, standardna svetloba D 65,
10° standardni opazovalec, število plasti vzorca: 4. Na vsakem vzorcu je bilo opravljenih pet
meritev.
Celotno barvno razliko, ∆E*ab smo izračunali iz razlik koordinat v vseh treh smereh barvnega
prostora CIELAB po enačbi 4. (29)
Po 72 urah so bili osvetljevani vzorci tudi barvnometrično ovrednoteni.
∆E*ab = �(∆L ∗)2 + (∆a ∗)2 + (∆b ∗)2

(4)

Razlike med vzorcem, v, in standardom, s, so bile izračunane po enačbah od 5 do 7. Standard
je bila neosvetljena obarvana tkanina.
(∆ ∗ L)2 = L*B - L*S

(5)

(∆b ∗)2 = b*B - b*S

(7)

(∆a ∗)2 = a*B - a*S

(6)

3.2.3.3 Mlečni test
Mlečni test je bil izveden po priporočilu proizvajalca sredstva RucoBac AGP Rudolf Group.
Na modro obarvane vzorce ter na izhodnega (neobarvanega) smo s pomočjo kapalke nanesli
štiri kapljice nepasteriziranega mleka ter jih pustili 58 ur na toplem v zatesnjenih posodah. Po
preteklem času smo z opisi vonja prišli do zaključkov, opisanih v Preglednici 11. Vonj so
ocenjevale tri osebe. Ocenjevali smo z ocenami od 0 do 5. Pet pomeni močno kiselkast vonj
po mleku, 0 pa nezaznaven vonj po mleku ali čem drugem.
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4

REZULTATI MERITEV
•

V Preglednici 3 so zbrane vrednosti stopnje beline (CIE WI) in odtenek beline (CIE
TV) slepo barvanih vzorcev brez in z dodatkom Ag/TiO2.

•

V Preglednici 4 so zbrane stopnje beline (CIE WI) in odtenek beline (CIE TV) slepo
barvanih vzorcev brez in z dodatkom Ag/TiO2 po 10-kratnem pranju (p).

•

V Preglednici 5 so zbrane vrednosti stopnje beline (CIE WI) in odtenek beline (CIE
TV) slepo barvanih vzorcev brez in z dodatkom Ag/TiO2 po 72-urnem osvetljevanju
(o).

•

V Preglednici 7 so zbrane vrednosti CIE L*a*b* barvne vrednosti barvanih vzorcev
brez in z dodatkom Ag/TiO2.

•

V Preglednici 7 so zbrane vrednosti CIE L*a*b* barvne vrednosti barvanih vzorcev
brez in z dodatkom Ag/TiO2 po 10-kratnem pranju (p).

•

V Preglednici 8 so zbrane vrednosti stopnja beline (CIE WI), odtenek beline (CIE TV)
slepo barvanih vzorcev brez in z dodatkom Ag/TiO2 po 72-urnem osvetljevanju (o).

•

V Preglednici 9 je prikazan odstotek blokiranja UVA in UVB žarkov ter ultravijolični
zaščitni faktor (UZF) slepih in barvanih vzorcev brez in z dodatkom Ag/TiO2 pred
pranjem.

•

V Preglednici 10 je prikazan odstotek blokiranja UVA in UVB žarkov ter
ultravijolični zaščitni faktor (UZF) slepih in barvanih vzorcev brez in z dodatkom
Ag/TiO2 pred pranjem.

•

V Preglednici 11 je prikazan odstotek blokiranja UVA in UVB žarkov ter
ultravijolični zaščitni faktor (UZF) slepih in barvanih vzorcev brez in z dodatkom
Ag/TiO2 po 72 urnem osvetljevanju (o).

•

V Preglednici 12 so podane ocene mlečnega testa.
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Preglednica 3: Stopnja beline (CIE WI) in odtenek beline (CIE TV) slepo barvanih vzorcev
brez in z dodatkom Ag/TiO2.
Vzorec

CIE WI

CIE TV

neobdelan

82,08

-0,21

slepo barvan 0,5 %

81,63

-0,69

slepo barvan 0,5 % + Ag/TiO2

76,59

-0,36

Ag/TiO2 + slepo barvan 0,5 %

70,75

-0,69

slepo barvan 2 %

77,67

-0,22

slepo barvan 2 % + Ag/TiO2

75,82

-0,62

Ag/TiO2 + slepo barvan 2 %

66,73

-0,98

Preglednica 4: Stopnja beline (CIE WI) in odtenek beline (CIE TV) slepo barvanih vzorcev
brez in z dodatkom Ag/TiO2 po 10-kratnem pranju (p).
Vzorec

CIE WI

CIE TV

slepo barvan 0,5 % (p)

85,07

-0,23

slepo barvan 0,5 % + Ag/TiO2 (p)

80,60

-0,37

Ag/TiO2 + slepo barvan 0,5 % (p)

79,19

-0,24

slepo barvan 2 % (p)

80,82

-0,67

slepo barvan 2 % + Ag/TiO2 (p)

79,13

-0,47

Ag/TiO2 + slepo barvan 2 % (p)

77,88

-0,02

Preglednica 5: Stopnja beline (CIE WI) in odtenek beline (CIE TV) slepo barvanih vzorcev
brez in z dodatkom Ag/TiO2 po 72-urnem osvetljevanju (o).
Vzorec

CIE WI

CIE TV

Neobdelan (o)

77,75

0,06

slepo barvan 0,5 % (o)

74,34

0,02

slepo barvan 0,5 % + Ag/TiO2 (o)

54,44

-0,73

Ag/TiO2 + slepo barvan 0,5 % (o)

73,29

-0,17

slepo barvan 2 % (o)

74,25

-0,06

slepo barvan 2 % + Ag/TiO2 (o)

39,39

-1,36

Ag/TiO2 + slepo barvan 2 % (o)

72,55

-0,22
20

90,00
80,00
70,00
WI

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Slepo barvan Slepo barvan Ag/TiO2 + Slepo barvan Slepo barvan Ag/TiO2 +
0,5%
0,5% +
Slepo barvan
2%
2% +
Slepo barvan
Ag/TiO2
0,5%
Ag/TiO2
2%
Vzorec
Nepran, neosvetljevan

Slika 3:

Prani 10-krat

Osvetljevani 72 ur

Vrednosti beline (WI) nepranih, pranih in osvetljevanih slepo barvanih vzorcev

tkanin brez in z dodatkom Ag/TiO2.
Preglednica 6: CIE L*a*b* barvne vrednosti barvanih vzorcev brez in z dodatkom Ag/TiO2.
Vzorec

L*

a*

b*

rumen 0,5 %

78,09

22,18

60,95

rumen 0,5 % + Ag/TiO2

76,46

26,53

64,08

Ag/TiO2 + rumen 0,5 %

75,35

27,45

62,60

rumen 2 %

70,35

34,49

72,98

rumen 2 % + Ag/TiO2

68,54

37,92

74,43

Ag/TiO2 + rumen 2 %

68,31

36,93

71,26

rdeč 0,5 %

48,64

45,94

-0,11

rdeč 0,5 % + Ag/TiO2

47,03

43,39

-1,44

Ag/TiO2 + rdeč 0,5 %

46,94

44,76

-1,51

rdeč 2 %

35,33

47,91

7,06

rdeč 2 % + Ag/TiO2

34,53

46,05

5,39

Ag/TiO2 + rdeč 2 %

33,92

42,55

4,81

moder 0,5 %

48,39

-12,29

-18,46

moder 0,5 % + Ag/TiO2

48,96

-11,98

-18,38

Ag/TiO2 + moder 0,5 %

48,89

-11,84

-19,56

moder 2 %

31,63

-9,11

-18,26

moder 2 % + Ag/TiO2

31,82

-8,88

-19,22

Ag/TiO2 + moder 2 %

31,13

-7,63

-20,48
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7,00
6,00

ΔEab*

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Vzorec

Slika 4: Barvne razlike (ΔEab*) med neobdelanimi in z Ag/TiO2 obdelanimi barvanimi vzorci
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Preglednica 7: CIE L*a*b* barvne vrednosti barvanih vzorcev brez in z dodatkom Ag/TiO2
po 10-kratnem pranju (p).
Vzorec

L*

a*

b*

rumen 0,5 % (p)

78,24

23,05

62,62

rumen 0,5 % + Ag/TiO2 (p)

77,66

24,52

63,60

Ag/TiO2 + rumen 0,5 % (p)

77,83

24,58

63,17

rumen 2 % (p)

70,22

36,31

74,77

rumen 2 % + Ag/TiO2 (p)

70,82

34,98

74,46

Ag/TiO2 + rumen 2 % (p)

69,83

36,61

74,97

rdeč 0,5 % (p)

48,31

46,39

-0,65

rdeč 0,5 % + Ag/TiO2 (p)

47,61

46,95

-0,45

Ag/TiO2 + rdeč 0,5 % (p)

48,69

46,27

-0,64

rdeč 2 % (p)

36,10

48,66

6,68

rdeč 2 % + Ag/TiO2 (p)

36,05

48,36

6,87

Ag/TiO2 + rdeč 2 % (p)

35,77

48,69

7,10

moder 0,5 % (p)

49,42

-12,24

-18,08

moder 0,5 % + Ag/TiO2 (p)

48,50

-12,22

-17,99

Ag/TiO2 + moder 0,5 % (p)

47,68

-12,20

-18,07

moder 2 % (p)

32,33

-9,22

-18,02

moder 2 % + Ag/TiO2 (p)

32,07

-9,38

-17,76

Ag/TiO2 + moder 2 % (p)

31,78

-9,46

-17,90
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7,00
6,00

ΔEab*

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Vzorec

Slika 5: Barvne razlike (ΔEab*) med nepranimi in 10-krat pranimi barvanimi vzorci brez in z
dodatkom Ag/TiO2
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Preglednica 8: CIE L*a*b* barvne vrednosti barvanih vzorcev brez in z dodatkom Ag/TiO2
po 72-urnem osvetljevanju (o).
Vzorec

L*

a*

b*

rumen 0,5 % (o)

75,44

19,8

53,32

rumen 0,5 % + Ag/TiO2 (o)

75,91

16,4

51,51

Ag/TiO2 + rumen 0,5 % (o)

76,36

19,85

51,69

rumen 2 % (o)

68,44

30,87

64,00

rumen 2 % + Ag/TiO2 (o)

67,89

25,98

60,66

Ag/TiO2 + rumen 2 % (o)

68,29

31,74

64,69

rdeč 0,5 % (o)

53,28

34,97

-2,49

rdeč 0,5 % + Ag/TiO2 (o)

50,38

39,45

-1,13

Ag/TiO2 + rdeč 0,5 % (o)

54,2

35,62

-2,42

rdeč 2 % (o)

38,97

42,2

2,00

rdeč 2 % + Ag/TiO2 (o)

38,4

44,23

3,62

Ag/TiO2 + rdeč 2 % (o)

39,59

41,81

2,05

moder 0,5 % (o)

56,5

-6,87

-9,71

moder 0,5 % + Ag/TiO2 (o)

59,54

-5,51

-8,21

Ag/TiO2 + moder 0,5 % (o)

55,59

-7,61

-11,25

moder 2 % (o)

37,29

-7,53

-12,99

moder 2 % + Ag/TiO2 (o)

40,42

-6,41

-10,99

Ag/TiO2 + moder 2 % (o)

45,12

-4,43

-8,76
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20,00
18,00
16,00
14,00

ΔEab*

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Vzorec

Slika 6: Barvne razlike (ΔEab*) med neosvetljevanimi in 72 ur osvetljevanimi barvanimi
vzorci brez in z dodatkom Ag/TiO2.
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Preglednica 9: Odstotek blokiranja UVA in UVB žarkov ter ultravijolični zaščitni faktor
(UZF) slepih in barvanih vzorcev brez in z dodatkom Ag/TiO2
Vzorec

UVA Blocking

UVB Blocking

UZF

(%)

(%)

neobdelan

74,72

81,14

4,90

slepo barvan 0,5 %

74,95

81,67

4,99

slepo barvan 0,5 % + Ag/TiO2

79,46

85,51

6,36

Ag/TiO2 + slepo barvan 0,5 %

85,66

91,31

10,92

slepo barvan 2 %

75,10

81,89

5,04

slepo barvan 2 % + Ag/TiO2

82,57

87,97

7,64

Ag/TiO2 + slepo barvan 2 %

88,28

93,49

14,87

rumen 0,5 %

97,57

98,02

47,47

rumen 0,5 % + Ag/TiO2

97,63

98,23

51,62

Ag/TiO2 + rumen 0,5 %

98,63

98,96

91,71

rumen 2 %

99,20

99,25

132,48

rumen 2 % + Ag/TiO2

99,30

99,43

160,64

Ag/TiO2 + rumen 2 %

99,32

99,42

169,83

rdeč 0,5 %

96,94

98,57

59,74

rdeč 0,5 % + Ag/TiO2

97,43

98,77

69,88

Ag/TiO2 + rdeč 0,5 %

98,05

99,07

94,18

rdeč 2 %

99,04

99,45

159,18

rdeč 2 % + Ag/TiO2

99,10

99,51

184,92

Ag/TiO2 + rdeč 2 %

99,26

99,57

213,66

moder 0,5 %

96,46

98,90

77,55

moder 0,5 % + Ag/TiO2

97,31

99,18

110,50

Ag/TiO2 + moder 0,5 %

97,63

99,26

121,57

moder 2 %

98,86

99,49

186,14

moder 2 % + Ag/TiO2

98,92

99,57

212,97

Ag/TiO2 + moder 2 %

99,29

99,73

328,90
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Preglednica 10:

Odstotek blokiranja UVA in UVB žarkov ter ultravijolični zaščitni

faktor (UZF) slepih in barvanih vzorcev brez in z dodatkom Ag/TiO2 po 10-kratnem pranju
(p).
Vzorec

UVA Blocking

UVB Blocking

UZF

(%)

(%)

slepo barvan 0,5 %

75,21

80,90

4,85

slepo barvan 0,5 % + Ag/TiO2

80,01

85,32

6,29

Ag/TiO2 + slepo barvan 0,5 %

80,51

85,78

6,51

slepo barvan 2 %

75,95

82,08

5,10

slepo barvan 2 % + Ag/TiO2

80,93

86,22

6,68

Ag/TiO2 + slepo barvan 2 %

80,27

86,07

6,55

rumen 0,5 %

97,18

97,64

43,85

rumen 0,5 % + Ag/TiO2

97,58

98,05

47,02

Ag/TiO2 + rumen 0,5 %

98,11

98,46

61,39

rumen 2 %

99,09

99,20

122,92

rumen 2 % + Ag/TiO2

99,20

99,29

138,49

Ag/TiO2 + rumen 2 %

99,46

99,56

209,68

rdeč 0,5 %

97,19

98,76

65,94

rdeč 0,5 % + Ag/TiO2

97,77

99,01

83,39

Ag/TiO2 + rdeč 0,5 %

97,73

99,02

83,52

rdeč 2 %

99,14

99,54

189,14

rdeč 2 % + Ag/TiO2

99,26

99,65

245,44

Ag/TiO2 + rdeč 2 %

99,12

99,47

173,45

moder 0,5 %

96,22

98,88

73,96

moder 0,5 % + Ag/TiO2

96,69

98,91

78,48

Ag/TiO2 + moder 0,5 %

97,05

99,15

98,10

moder 2 %

98,77

99,47

176,32

moder 2 % + Ag/TiO2

98,85

99,55

200,71

Ag/TiO2 + moder 2 %

99,06

99,65

258,70

28

16,00
14,00
12,00

UZF

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

Slepo barvan
0,5%

Slepo barvan
0,5% +
Ag/TiO2

Ag/TiO2 + Slepo barvan Slepo barvan
Ag/TiO2 +
Slepo barvan
2%
2% + Ag/TiO2 Slepo barvan
0,5%
2%
Vzorec

Nepran, neosvetljevan

Slika 7:

Pran 10-krat

Osvetljevan 72 ur

Vrednosti ultravijoličnega zaščitnega faktorja (UZF) nepranih, pranih in

osvetljevanih slepo barvanih bombažnih tkanin brez in z dodatkom Ag/TiO2

300,00
250,00

UZF

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

Rumen 0,5% Rumen 0,5% + Ag/TiO2 +
Rumen 2%
Ag/TiO2
Rumen 0,5%
Vzorec
Nepran, neosvetljevan

Slika 8:

Pran 10-krat

Rumen 2% +
Ag/TiO2

Ag/TiO2 +
Rumen 2%

Osvetljevan 72 ur

Vrednosti ultravijoličnega zaščitnega faktorja (UZF) nepranih, pranih in

osvetljevanih z rumenim barvilom barvanih bombažnih tkanin brez in z dodatkom Ag/TiO2
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Ag/TiO2

Nepran, neosvetljevan

Slika 9:

Ag/TiO2 +
Rdeč 2%
Rdeč 0,5%
Vzorec
Pran 10-krat

Rdeč 2% +
Ag/TiO2

Ag/TiO2+
Rdeč 2%

Osvetljevan 72 ur

Vrednosti ultravijoličnega zaščitnega faktorja (UZF) nepranih, pranih in

osvetljevanih z rdečim barvilom barvanih bombažnih tkanin brez in z dodatkom Ag/TiO2

300,00
250,00

UZF

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

Moder 0,5% Moder 0,5% + Ag/TiO2 +
Moder 2%
Ag/TiO2
Moder 0,5%
Vzorec
Nepran, neosvetljevan

Pran 10-krat

Moder 2% +
Ag/TiO2

Ag/TiO2 +
Moder 2%

Osvetljevan 72 ur

Slika 10: Vrednosti ultravijoličnega zaščitnega faktorja (UZF) nepranih, pranih in
osvetljevanih z modrim barvilom barvanih bombažnih tkanin brez in z dodatkom Ag/TiO2.
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Preglednica 11:

Rezultati mlečnega testa.

Vzorec
neobdelan

Ocena vonja
3,7

moder 0,5 %

5

moder 0,5 % + Ag/TiO2

3

Ag/TiO2 + moder 0,5 %

1

moder 2 %

1,6

moder 2 % + Ag/TiO2

0,6

Ag/TiO2 + moder 2 %

0,3
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5

RAZPRAVA O REZULTATIH Z ZAKLJUČKI

Iz rezultatov meritev beline slepo barvanih vzorcev (Preglednica 3) je razvidno, da se belina
znižuje s povečano koncentracijo dodatkov za barvanje v slepo barvalno kopel in z vrstnim
redom funkcionalizacije bombažne tkanine z nanokompozitom Ag/TiO2. Neobdelan bombaž
ima stopnjo beline 82,08. Slepo barvanje za koncentracijo 0,5 % in nato obdelava z Ag/TiO2
zniža stopnjo beline na 76,59. Vendar funkcionalizacija z Ag/TiO2 med slepim barvanjem za
koncentracijo 0,5 % dodatno zniža belino na 70,75. Enak trend opazimo tudi pri slepem
barvanju za koncentracijo 2 %, kjer je stopnja beline 75,82 za funkcionalizacijo z Ag/TiO2 po
barvanju in 66,73 s funkcionalizacijo z Ag/TiO2 med barvanjem. Po pranju se stopnja beline
zviša za vse vzorce (Preglednica 4). Po 72-urnem osvetljevanju se stopnja beline zniža
vzorcem (Preglednica 5). Zanimivo je, da se vzorcema, ki sta bila funkcionalizirana z
Ag/TiO2 po slepem barvanju, stopnja beline precej zniža, in sicer na 54,44 za slepo barvan za
koncentracijo 0,5 % oziroma na 39,39 za slepo barvan za koncentracijo 2 %. Potemnitev
srebra imenujemo korozija. Srebro je bolj dovzetno do korozije ob prisotnosti delcev NaCl,
povečane relativne vlažnosti in UV sevanja (30). V našem primeru imamo na bombažni
tekstiliji delce NaCl, saj smo ga dodali v barvalno kopel, ki pa se s poobdelavami verjetno ni
popolnoma odstranil. V primeru funkcionalizacije z Ag/TiO2 po barvanju je Ag/TiO2 prisoten
bolj na površini in je bil zato bolj dovzeten do korozije srebra pod vplivom UV sevanja
(Xenon test). V vseh primerih so imeli vzorci rdeče-bel odtenek, vendar ta ni bil opazen s
prostim očesom.
V Preglednici 6 so predstavljene CIEL*a*b* barvne vrednosti vzorcev, barvanih z rumenim,
rdečim in modrim barvilom. Za rumeno in rdeče barvilo velja enak trend nižanja svetlosti
(vrednost L*), kot je to pri slepo barvanih vzorcih. Na svetlost vpliva koncentracija barvila v
kopeli in vrstni red funkcionalizacije z Ag/TiO2. Enako kot pri slepo barvanih vzorcih so
vzorci barvani z rumenim ali rdečim barvilom temnejši v primeru, ko je bila bombažna
tkanina funkcionalizirana z Ag/TiO2 med barvanjem, kot pa če je bila funcionalizirana z
Ag/TiO2 po barvanju. Funkcionalizacija bombaža z Ag/TiO2 povzroči pri barvanju z rumenim
barvilom višanje barvne vrednosti a* (rdeče-zelena os). To pomeni, da postanejo vzorci bolj
rdeči, ko dodamo Ag/TiO2 po barvanju ali med barvanjem, oziroma ko se koncentracija
barvila zviša. Barvna vrednost b* (rumeno-modra os) se prav tako zviša z dodatkom Ag/TiO2
oziroma z višanjem koncentracije barvila, kar pomeni, da postanejo vzorci bolj rumeni. Pri
barvanju z rdečim barvilom ne opazimo istega trenda, prej obratno. Sicer se z višjo
koncentracijo barvila zviša barvna vrednost a* (vzorci postanejo bolj rdeči), vendar se z
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dodatkom Ag/TiO2 pred oz. v barvalno kopel barvna vrednost a* zniža, kar pomeni, da
postanejo vzorci bolj zeleni. Vrednost b* se z dodatkom Ag/TiO2 znižuje, kar pomeni, da
postanejo vzorci bolj modri. Zvišanje koncentracije barvila pa povzroči premik barve bolj k
rumeni (barvna vrednost b* se zviša). Pri vzorcih, ki so bili barvani z modrim barvilom, ni
tako očitnih razlik v L*, a* ali b* med neobdelanimi in z Ag/TiO2 obdelanimi vzorci. Barvne
vrednosti se spremenijo, če je koncentracija barvila višja. Pri višji koncentraciji barvila so
vzorci bolj temni in bolj modri glede na vzorce, ki so barvani z nižjo koncentracijo barvila.
Na Sliki 4 so predstavljene barvne razlike (ΔE*ab) med neobdelanimi in z Ag/TiO2
obdelanimi vzorci. Največje barvne razlike so izračunane za bombažne vzorce, barvane z
rumenim barvilom, v koncentraciji 0,5 %. Pri teh je ΔE*ab > 5,5. Višja koncentracija
rumenega barvila zniža barvne razlike med neobdelanim in Ag/TiO2 obdelanim vzorcem,
vendar so te višje od 1, kar pomeni, da je barvna razlika vidna s prostim očesom. Barvne
razlike med neobdelanim in z Ag/TiO2 obdelanim vzorcem so nižje pri barvanju z rdečim
barvilom kot pri barvanju z rumenim barvilom. Kljub temu so barvne razlike višje od 1. Pri
barvanju z modrim barvilom opazimo, da je barvna razlika nižja od 1 za vzorca, ki sta bila po
barvanju (0,5 % ali 2 %) funkcionalizirana z Ag/TiO2. Pri teh vzorcih ni bilo zaznati barvne
razlike med neobdelanim in z Ag/TiO2 obdelanim vzorcem. V primeru, da je bila bombažna
tkanina funkcionalizirana z Ag/TiO2 med barvanjem, so barvne razlike višje med
neobdelanim in z Ag/TiO2 obdelanim vzorcem, vendar najnižje glede na druge vzorce, ki so
bili barvani z rumenim ali rdečim barvilom.
Po pranju postanejo vzorci, barvani z rumenim in rdečim barvilom, svetlejši in bolj rumeni,
vendar imajo glede na barvne vrednosti kar dobre pralne obstojnosti (Preglednica 7). Pri
modrem barvilu ni opaziti večjih razlik v vrednosti L*, a*, b*. Vendar je iz rezultatov
izračunanih barvnih razlik (ΔE*ab) 10-krat pranih barvanih vzorcev (Slika 5) razvidno, da so
največje barvne razlike izračunane za bombažne vzorce, barvane z rdečim barvilom v
koncentraciji 2 %, kateremu smo dodali Ag/TiO2 med barvanjem (ΔE*ab > 6,5). Sledijo
vzorci, ki so barvani z rumenim barvilom v koncentraciji 0,5 % in 2 % ne glede na dodatek
Ag/TiO2, nato vzorci, ki so barvani z rdečim barvilom s koncentracijo barvila 0,5 % in
dodatkom Ag/TiO2 po barvanju, ter vzorci, ki so barvani z modrim barvilom (2 %), kateremu
je bil dodan Ag/TiO2 med barvanjem. Te vrednosti (ΔE*ab) se gibljejo med 3 in 4. Najmanjšo
barvno razliko po pranju smo izračunali pri vzorcu, barvanem z modrim barvilom pri
koncentraciji 0,5 % in 2 %, ko smo Ag/TiO2 dodali po barvanju. Vzorec, barvan z modrim
barvilom, ki mu je bil dodan Ag/TiO2 med barvanjem, pa ima ΔE*ab > 1. Večja barvna razlika
je izračunana za vzorec, barvan z modrim barvilom v koncentraciji 2 %. Iz teh rezultatov
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lahko zaključimo, da imata najboljšo obstojnost na pranje vzorca, barvana z modrim barvilom
(0,5 % in 2 %), ko se je Ag/TiO2 dodal po barvanju.
Po 72-urnem osvetljevanju z umetno svetlobo opazimo zanimivost, in sicer da rumeni vzorci
postanejo temnejši ne glede na to, ali so obdelani z Ag/TiO2 ali ne (Preglednica 8). Vzorci,
barvani z rdečim in modrim barvilom, postanejo po osvetljevanju pričakovano svetlejši. Po
osvetljevanju postanejo vzorci barvani z rumenim in rdečim barvilom bolj zeleni in bolj
modri, medtem ko vzorci, barvani z modrim barvilom postanejo bolj rdeči in bolj rumeni.
Barvne razlike (ΔE*ab) med neosvetljevanimi in 72 ur osvetljevanimi barvanimi vzorci brez in
z dodatkom Ag/TiO2 so prikazani na Sliki 6. Najslabše obstojnosti na osvetljevanje imata
vzorec, barvan z modrim barvilom (2 %) in dodatkom Ag/TiO2 med barvanjem in vzorec,
barvan z rumenim barvilom (2 %), ki je bil funcionaliziran z Ag/TiO2 po barvanju. Na
splošno imajo vsi vzorci slabe obstojnosti na umetno svetlobo, saj so vse vrednosti ΔE*ab
višje od 2, kar pomeni, da so barvne razlike vidne s prostim očesom. Med vsemi vzorci pa
imata najboljše obstojnosti na osvetljevanje vzorca, barvana z rdečim barvilom (0,5 % in 2
%), kjer smo Ag/TiO2 dodali po barvanju.
UV sevanje ima negativne posledice na počutje in zdravje ljudi, če smo mu izpostavljeni
predolgo. Najbolj enostavna zaščita pred UV sevanjem je tekstilija z visokim zaščitnim
faktorjem (UZF) (31-33). Ag/TiO2 je nanodisperzija Ag/TiO2, torej vsebuje UV blokator
(TiO2), ki ima dobre zaščitne lastnosti proti UV sevanju (34). Iz vrednosti CIEL*a*b* težko
predvidevamo, ali barvilo vpliva na povečanje adsorpcije nanodelcev Ag/TiO2. To tezo lažje
dokažemo z merjenjem UZF. V Preglednici 9 so predstavljeni rezultati meritev odstotka
blokiranja UVA in UVB žarkov ter UZF za neobdelan vzorec, slepo barvane in z barvili
barvane vzorce. Neobdelan bombaž nudi slabo zaščito proti UV žarkom, saj je UZF le 4,90, ki
pa se s slepim barvanjem ne spremeni dosti (UZF = 4,99). Slepo barvanima vzorcema (0,5 %
in 2 %), kjer je bil Ag/TiO2 dodan med barvanjem ali po barvanju, se UZF zviša do 14,87.
Zvišanje UZF pripisujemo prisotnosti Ag/TiO2 oz. UV aktivni komponenti TiO2. Po
standardu je minimalna vrednost UZF, ki je sprejeta kot zadostna zaščita pred UV sevanjem
UZF = 15. To pomeni, da s koncentracijo Ag/TiO2 0,5 % na slepo barvanih vzorcih nismo
dosegli zadostne UV zaščite. Barvanje z barvili poviša UZF ne glede na to, ali je bil
uporabljen Ag/TiO2 ali ne. Vendar vrednosti UZF vzorcev, obdelanih z Ag/TiO2 med
barvanjem močno narastejo, medtem ko UZF pri vzorcih, kjer je bil dodan Ag/TiO2, po
barvanju ne naraste tako drastično. Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da ima barvilo vpliv na
povečanje adsorpcije nanokompozita Ag/TiO2 na bombažno tkanino, in sicer ima večji vpliv,
ko je Ag/TiO2 dodan skupaj z barvilom in ko je koncentracija barvila višja. V vodi se celuloza
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nabije negativno (35). Ob prisotnosti vlage se tvorijo Ag+ ioni. Negativno nabita površina
celuloznih vlaken privlači pozitivno nabite srebrove ione. Tako sta srebrov kation in kisikov
anion hidroksilne skupine celuloze pritrjena drug na drugega elektrostatično. S prisotnostjo
reaktivnega barvila v kopeli ali na bombažu uvedemo dodatna anionska mesta t.j. sulfonske
skupine za vezanje kationskega nanokompozita. Iz tega razloga je možno sklepati, da je
nanokompozit Ag/TiO2 vezan na površino bombaža skozi delno ionizirane hidroksilne
skupine celuloznih vlaken ter na sulfonske skupine barvila.
Na Sliki 7 so predstavljeni rezultati UZF slepo barvanih vzorcev pred in po pranju ter po
umetnem osvetljevanju. Po pranju in osvetljevanju imajo slepo barvani vzorci bolj ali manj
nespremenjene vrednosti UZF. Ker pa imajo že neprani vzorci nizke vrednosti UZF, težko
govorimo o dobri ali slabi pralni obstojnosti. Razlike med nepranim in pranim vzorcem so
precej očitne za slepo barvana vzorca, kjer je bil Ag/TiO2 dodan med barvanjem. Po pranju se
UZF zniža pod vrednost 8,5 (pred pranjem in osvetljevanjem je bila vrednost UZF skoraj 15).
Torej iz tega lahko sklepamo, da ima nanokompozit, ko je nanesen brez barvila, slabo
obstojnost na pranje in osvetljevanje. Pri vzorcih, ki so bili barvani z rumenim, rdečim in
modrim barvilom (slika 8, 9 in 10), opazimo dobre obstojnosti na pranje in osvetljevanje.
Tudi po 10-ih pranjih so vrednosti UZF nad 50, kar pomeni, da imajo vzorci odlično zaščito
proti UV sevanju (UZF 50+).
Iz rezultatov UZF lahko trdimo, da ima barvilo vpliv na povečanje adsorpcije nanokompozita
Ag/TiO2. Protimikrobni test bi lahko dodatno potrdil to ugotovitev. Opravili smo hitri test, ki
se imenuje mlečni test in ga za hitro analizo protimikrobne učinkovitosti priporoča
proizvajalec sredstva RucoBac AGP (Ag/TiO2).

Seveda pa to ni test, ki bi nadomestil

standardne teste za ugotavljanje protimikrobne učinkovitosti tekstilij. Zelo je pomembno
uporabiti surovo nepasterizirano mleko. Uporaba ravno nepasteriziranega, svežega mleka je
pomembna zato, ker je takšno mleko izvrsten medij za rast in razmnoževanje različnih
mikroorganizmov.(36) V našem primeru je mlečni test pokazal (Preglednica 11), da je imel
najbolj izrazit vonj po kislem vzorec, obarvan s 0,5 % koncentracijo barvila z oceno 5, kar je
višje kot neobdelan (ta je imel oceno vonja 3,7). V primeru, da je bil Ag/TiO2 dodan po
barvanju, se je vonj znižal na oceno 3, kar pomeni, da vzorec ni imel zelo izrazitega vonja po
kislem. Vzorec, kjer smo dodali Ag/TiO2 med barvanjem, pa je imel oceno vonja 1, kar
pomeni, da je bil vonj po kislem zelo šibak. Enak trend opazimo pri vzorcih, ki so bili barvani
v koncentraciji 2 %, vendar so ocene precej nižje. Tako vzorec, ki je bil obdelan z Ag/TiO2
med barvanjem pri koncentraciji 2 %, skoraj ni imel zaznavnega vonja po kislem (ocena vonja
je 0,3). Rezultati mlečnega testa so v skladu z rezultati vrednosti UZF. Prisotnost barvila
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vpliva na adsorpcijo nanodelcev, in sicer bolj, če so nanodelci naneseni med barvanjem in če
se uporabi višja koncentracija barvila.
5.1
•

ZAKLJUČKI
Nanokompozit nanodelcev Ag/TiO2 se lahko nanaša na bombažno tkanino med
barvanjem ali pa po barvanju.

•

Z dodatkom Ag/TiO2 po slepem barvanju ali med slepim barvanjem se belina slepo
barvanim vzorcem zniža, in sicer več v primeru dodatka Ag/TiO2 med barvanjem.

•

Po 10-kratnem pranju se belina slepo barvanim vzorcem zviša.

•

Po umetnem osvetljevanju se belina zniža, in sicer najbolj slepo barvanim vzorcem,
kjer se je Ag/TiO2 dodal po barvanju.

•

Dodatek Ag/TiO2 med barvanjem ali po barvanju z rumenim in rdečim barvilom
spremeni CIEL*a*b* vrednosti. Ob dodatku Ag/TiO2 postanejo vzorci bolj rdeči in
bolj rumeni v primeru barvanja z rumenim barvilom in bolj modri v primeru barvanja z
rdečim barvilom.

•

Dodatek Ag/TiO2 med barvanjem ali po barvanju z modrim barvilom ne vpliva
bistveno na spremembe vrednosti CIEL*a*b*.

•

Iz barvnih razlik med neobdelanimi in Ag/TiO2 obdelanimi vzorci so barvne razlike
zelo velike za vzorce, barvane z rumenim in rdečim barvilom, ter najnižje za vzorce,
barvane z modrim barvilom.

•

Barvne razlike med neobdelanim in z Ag/TiO2 obdelanimi vzorci so nižje od 1 za
vzorce, barvane z modrim barvilom, kjer je bil Ag/TiO2 dodan po barvanju.

•

Po 10-kratnem pranju postanejo vzorci, barvani z rumenim in rdečim barvilom,
svetlejši in bolj rumeni, vendar imajo glede na barvne vrednosti kar dobre pralne
obstojnosti. Pri modrem barvilu ni opaziti večjih razlik v vrednostih L*, a* in b*.

•

Največje barvne razlike (ΔE*ab), ki so bile vidne s prostim očesom, so bile med
neobdelanim in z Ag/TiO2 obdelanim vzorcem, ki je bil barvan z rumenim barvilom v
koncentraciji 0,5 %.

•

ΔE*ab je bil nižji od 1 med neobdelanim in z Ag/TiO2 obdelanim vzorcem barvanim z
modrim barvilom v koncentracijah 0,5 % in 2 %.

•

Barvani vzorci imajo v splošnem slabo obstojnost na pranje, saj so barvne razlike med
nepranim in 10-krat pranim vzorcem višje od 1.
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•

Vzorci, barvani z modrim barvilom, imajo dobre obstojnosti na 10-kratno pranje, saj je
bila barvna razlika med nepranim in pranim vzorcem nižja od 1.

•

Po 72-urnem osvetljevanju postanejo vzorci, barvani z rumenim barvilom, temnejši,
vzorci, barvani z rdečim ali modrim barvilom, pa svetlejši.

•

Najslabše obstojnosti po umetnem osvetljevanju imata vzorca, barvana z rumenim in
modrim barvilom v koncentraciji 2 % in dodanim Ag/TiO2.

•

Iz vrednosti CIEL*a*b* ali ΔE*ab ne moremo zaključiti o večji ali manjši adsorpciji
nanokopompozita Ag/TiO2 na bombaž.

•

Z merjenjem ultravijoličnega zaščitnega faktorja (UZF) lahko dokažemo vpliv barvila
na adsorpcijo nanodelcev.

•

Neobdelan bombaž ima slabe UV zaščitne lastnosti. Te se zvišajo z dodatkom Ag/TiO2
v slepo barvalno kopel, vendar pa vseeno ne dosežemo zadovoljive UV zaščite.

•

UZF se močno poviša z uporabo barvil.

•

Dodatek Ag/TiO2 močno zviša UZF barvanih tekstilij. UZF je precej višji, če je bil
Ag/TiO2 dodan med barvanjem kot po barvanju.

•

Tudi po 10-kratnem pranju imajo barvani vzorci, ki jim je dodan Ag/TiO2, visoke
vrednosti UZF (50+).

•

Ocena vonja pri mlečnem testu je bila višja (vonj po kislem se je zaznal), če barvani
vzorec ni bil obdelan z Ag/TiO2.

•

Ocena vonja pri mlečnem testu je bila nižja (vonja ni bilo zaznati), če je bil vzorec
obdelan z Ag/TiO2 med barvanjem kot po barvanju.

•

Iz vseh rezultatov lahko zaključimo, da barvilo vpliva na adsorpcijo kompozitnih
nanodelcev Ag/TiO2, in sicer je adsorpcija nanodelcev višja, če je Ag/TiO2 na bombaž
nanesen med barvanjem kot pa po barvanju in če se uporabi višja koncentracija barvila.
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