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IZVLEČEK
Fotokromna (FC) barvila nanašamo na tekstilije z različnimi postopki, to so tiskanje, barvanje
po izčrpalnem ali impregnirnem postopku in s postopkom sol-gel. Aplikacija mikrokapsul FC
barvila na tekstilijo s tiskanjem po postopku pigmentnega tiska ali z impregnirnim barvanjem
omogoča zelo velik nanos mikrokapsul, kar pa ne velja za aplikacijo mikrokapsul FC barvil
po izčrpalnem postopku. Naše preliminarne raziskave so namreč pokazale nizko adsorpcijo
mikrokapsul FC barvila na bombažno tkanino po izčrpalnem postopku barvanja, v kolikor
tkanina ni bila predhodno obdelana s kationskim sredstvom. Znano je, da obdelava
bombažnih tkanin s kationskim sredstvom zahteva porabo velikih količin vode, različnih
kemikalij in energije za razliko od obdelave tekstilij s plazemsko tehnologijo. V ta namen smo
v okviru magistrskega dela skušali nadomestiti kationsko obdelavo z okolju bolj prijazno,
plazemsko obdelavo. Pri raziskovalnem delu smo uporabili 100 % bombažno izkuhano in
beljeno tkanino. Najprej smo določili ustrezno koncentracijo mikrokapsul FC barvila, nato
smo tkanino kationsko in plazemsko obdelali. Kationsko in plazemsko obdelano tkanino smo
nato barvali s FC barvili Itofinish UV po izčrpalnem postopku, barvanje je potekalo v aparatu
Launder-ometer, kateremu je sledila obdelava z vezivom Itobinder AG v isti kopeli. Nato je
sledilo sušenje in toplo-zračno fiksiranje pobarvane tkanine. Za primerjavo smo izbrali vzorce
neobdelane, kationsko ter plazemsko obdelane pobarvane izkuhane in beljene bombažne
tkanine. Testirali smo obstojnost pobarvanih vzorcev na pranje, svetlobo in drgnjenje v skladu
s SIST EN ISO standardi. Spremembe mehansko-fizikalnih lastnosti vzorcev smo izvedli po
standardiziranih metodah. Morfološke spremembe površine tkanine in nanos mikrokapsul FC
barvila smo analizirali z vrstično elektronsko mikroskopijo (SEM), dinamično spremembo
barve pred in po izpostavitvi pobarvanih vzorcev bombažne tkanine UVA-sevanju pa smo
spektrofotometrično ovrednotili z refleksijskim spektrofotometrom SF 600 plus-CT. Rezultati
raziskave kažejo, da z obdelavami (kationsko, plazemsko) dosežemo večjo adsorpcijo FC
barvila na tkanino, kot brez obdelave, in s tem dosežemo boljše pralne obstojnosti. Rezultati
vzorcev, obdelanih s plazmo so primerljivi z rezultati vzorcev, obdelanih s kationskim
sredstvom, zato menimo, da lahko postopek kationske obdelave zamenjamo s postopkom
plazemske obdelave.
Ključne besede: bombaž, fotokromno barvilo, kationska obdelava, plazemska obdelava
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ABSTRACT
Photochromic dyes can be applied on textile in many different ways (printing, exhaust dyeing,
padding and sol-gel). Application of photochromic dyes as pigment printing process or
padding can provide a very large amount of microcapsules on textile, which is not the same
for the application by exhaust dyeing. Our preliminary studies showed that, the adsorption of
the microcapsules of photochromic dyes on cotton fabric by exhaust dyeing is very low, as
long as the fabric has not been pre-treated with a cationic agent. It is known that the treatment
of cotton fabric with a cationic agent in contrast to the treatment of textiles with plasma
technology requires large quantities of water, various chemicals and energy. To this end in
our research, we try to replace cation-treatment with more environmentally friendly plasma
treatment. Dyeing was performed on 100 % cotton fabric, scoured and bleached. First, we
determine the appropriate concentration of the microcapsules of photochromic dyes, then we
treated the fabric with cationic agent and plasma. Cationic and plasma treated fabrics were
then dyed by exhaust method with photochromic dye Itofinish UV. Dyeing was conducted in
the Launder-ometer. Then the fabrics were treated with binder Itobinder AG in the same bath.
After dyeing drying and fixation of the fabrics was performed. Then we compared untreated,
cationic and plasma treated dyed scoured and bleached cotton fabrics. Colour fastness to
washing, light and rubbing in accordance with SIST EN ISO standards was performed on
dyed samples. Changes in mechanical and physical properties of the samples were performed
according to standardized methods. The morphological changes of samples were analysed
with a scanning electron microscope (SEM), dynamic colour change before and after
exposure the samples to UVA radiation were evaluated by spectrophotometric reflectance
spectrophotometer SF-600 PLUS-CT. The results show that the treatment (cationic, plasma)
achieve greater adsorption of the dye compared non-treatment samples, and better wash
fastness. Results of samples treated with plasma are comparable with the results of samples
treated with a cationic agent. We believe that the cationic treatment can be replaced by a
plasma treatment.

Keywords: cotton, photochromic dye, a cationic treatment, plasma treatment
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE
Fotokromna (FC) barvila obsegajo zelo širok spekter uporabe. Prisotna so v optiki za izdelavo
sončnih očal, v kozmetiki za izdelavo lakov za nohte s posebnimi učinki, v elektroniki za
optično shranjevanje podatkov, izdelavo optičnih stikal in UV-senzorje. V zadnjem času
narašča zanimanje za uporabo FC barvil tudi v tekstilstvu. FC barvila so primerna za
tekstilije, ki se uporabljajo na prostem, kjer je dovolj velika količina UV-sevanja, da je
fotokromni učinek viden. Tovrstne tekstilije lahko služijo tudi kot UV-senzorji in opozarjajo
ljudi na škodljivo UV-sevanje, saj so FC barvila zaradi specifične molekulske strukture
sposobna prehajati iz neobarvanega v obarvano stanje pod vplivom UV-sevanja. V tekstilstvu
se FC barvila uporabljajo za izdelavo maskirnih oblačil, oblačil s specialnimi modnimi učinki
ter za zaščito blagovnih znamk. FC barvila nanašamo na tekstil s tiskanjem, barvanjem po
izčrpalnem ali impregnirnem postopku barvanja in s postopkom sol-gel. Ker mikrokapsule FC
barvil nimajo afinitete do tekstilnih vlaken, jih vežemo na vlakna z vezivi. Pri izčrpalnem
postopku barvanja se zahteva tudi predhodna obdelava tkanine s kationskim sredstvom, ki
poveča adsorpcija mikrokapsul FC barvila in s tem povezano večjo intenziteto fotokromnega
učinka. Vendar kljub uporabi kationskega sredstva dosežemo komaj zadovoljiv in zelo
neenakomeren nanos mikrokapsul FC barvila v primerjavi s tiskano tkanino ali tkanino
barvano po impregnirnem postopku. Poleg tega ostaja v izčrpani barvalni kopeli ob koncu
barvanja še velika količina mikrokapsul FC barvila, kar je z ekonomskega in ekološkega
vidika nesprejemljivo, saj so suspenzije mikrokapsul FC barvila izredno drage in v nekaterih
primerih tudi toksične. Nenazadnje tudi izvedba postopka obdelave tekstilije s kationskim
sredstvom zahteva porabo določene količine vode in električne energije, potrebne za
segrevanje kopeli na ustrezno temperaturo, kar na eni strani vodi do podražitve izčrpalnega
postopka barvanja, na drugi strani pa lahko nezadostno izčrpanje kationskega sredstva na
tekstilni substrat povzroči onesnaženost okolja. Uporabi kationskega sredstva se lahko
izognemo z obdelavo bombažne tkanine s plazmo, ki preko delne ionizacije plina omogoča
vpeljavo novih funkcionalnih skupin na vlakna ali spremeni morfologijo površine tekstilije.
Obdelava s plazmo je okolju prijazen postopek, pri katerem ne uporabljamo vode in
kemikalij. Za obdelavo tekstilij se uporablja t. i. hladna plazma, ki spremeni lastnosti tekstilije
brez toplotne degradacije le-te. Glede na ustrezen izbor plina plazme pa lahko na površino
tekstilije vpeljemo tudi kationska mesta.
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Glavni namen raziskave je bil povečati adsorpcijo mikrokapsul FC barvila pri izčrpalnem
postopku barvanja s plazemsko obdelavo bombažne tkanine. S plazmo smo ustvarili nove
funkcionalne skupine na vlaknih, ki so povečale adsorpcijo mikrokapsul FC barvila. Na ta
način smo se izognili predhodni mokri obdelavi bombažne tkanine s kationskim sredstvom,
kar bi povečalo ekonomičnost postopka barvanja in s tem večjo skrb za okolje.
Cilji raziskave so bili določiti ustrezno koncentracijo FC barvila in ustrezno koncentracijo
kationskega sredstva ter raziskati optimalne pogoje obdelave s plazmo. Glavni cilj raziskave
pa je bil doseči primerljive rezultate med kationsko in plazemsko obdelavo za doseganje
adsorpcije in adhezije FC barvila na bombažno tkanino.
Pri raziskovalnem delu smo uporabili 100 % bombažno izkuhano in beljeno tkanino. Najprej
smo določili ustrezno koncentracijo mikrokapsul FC barvila, nato smo tkanino kationsko in
plazemsko obdelali. Kationsko in plazemsko obdelano tkanino smo nato barvali po
izčrpalnem postopku z 20% koncentracijo suspenzije mikrokapsul FC barvila Itofinish UV
blue, barvanje je potekalo v aparatu Launder-ometer, kateremu je sledila obdelava z vezivom
Itobinder AG v isti kopeli. Za zvečanje mokrih obstojnosti obarvanj je sledilo še sušenje in
toplo-zračno fiksiranje pobarvane tkanine. Za primerjavo smo izbrali vzorce neobdelane,
kationsko ter plazemsko obdelane pobarvane izkuhane in beljene bombažne tkanine. Testirali
smo obstojnost pobarvanih vzorcev na pranje, svetlobo in drgnjenje v skladu s SIST EN ISO
standardi. Spremembe mehansko-fizikalnih lastnosti vzorcev smo izvedli po standardiziranih
metodah. Morfološke spremembe površine tkanine in nanos mikrokapsul FC barvila smo
analizirali z vrstično elektronsko mikroskopijo (SEM), dinamično spremembo barve pred in
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spektrofotometrično ovrednotili z refleksijskim spektrofotometrom SF 600 plus-CT.
Na slikah 1P in 2P so prikazane vrednosti K/S v odvisnosti od valovne dolžine izkuhane in
beljene bombažne tkanine, obdelane z različnimi obdelavami in barvane z 20 % FC barvila. S
slik je razvidno, da so vrednosti K/S vzorcev, obdelanih s kationskim sredstvom in plazmo
višje od neobdelanih vzorcev, kar predstavlja, da se je adsorbiralo več FC barvila na
predhodno obdelane vzorce.
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Slika 1P: Vrednosti K/S v odvisnosti od valovne dolžine (λ) izkuhane bombažne tkanine z
različnima načinoma obdelave in brez njiju ter barvane z 20 % FC barvila.
▬ I_BA20, ▬ I_K3%+BA20, ▬ I_P5+BA20.

Slika 2P: Vrednosti K/S v odvisnosti od valovne dolžine (λ) beljene bombažne tkanine z
različnima načinoma obdelave in brez njiju ter barvane z 20 % FC barvila.
▬ B_BA20, ▬ B_K3%+BA20, ▬ B_P5+BA20.
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Na slikah 3P in 4P so prikazane vrednosti barvnih razlik med nevzbujenim in vzbujenim
stanjem FC barvila izkuhane in beljene bombažne tkanine, obdelane z različnimi
koncentracijami kationskega sredstva ter barvane z 20 % FC barvila pred pranjem in po
različnih ciklih pranja. Razvidno je, da so barvne razlike pri vzorcih, obdelanih s kationskim
sredstvom in plazmo višje po različnih ciklih pranja, kot pri vzorcih brez obdelave. S
kationsko in plazemsko obdelavo smo izboljšali adhezijo mikrokapsul FC barvila na
bombažna vlakna.

Slika 3P: Barvna razlika (ΔE*ab) med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC barvila izkuhane
bombažne tkanine, obdelane z različnimi obdelavami ter barvane z 20% FC barvila pred
pranjem in po različnih ciklih pranja.  nepran,  1-krat pran, ▲5-krat pran, × 10-krat pran.
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Slika 4P: Barvna razlika (ΔE*ab) med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC barvila beljene
bombažne tkanine, obdelane z različnimi obdelavami ter barvane z 20 % FC barvila. 
nepran,  1-krat pran, ▲5-krat pran, × 10-krat pran.
Na podlagi rezultatov raziskave lahko zaključimo, da smo s kationsko in plazemsko obdelavo,
dosegli višjo barvno razliko med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC barvila na bombažni
tkanini, povečali smo adsorpcijo ter adhezijo mikrokapsul FC barvila na bombažno tkanino, v
primerjavi z neobdelanimi vzorci bombažne tkanine. Rezultati obstojnosti na pranje vzorcev,
obdelanih s plazmo so primerljivi z rezultati obstojnosti na pranje vzorcev, obdelanih s
kationskim sredstvom, zato menimo, da lahko postopek kationske obdelave zamenjamo s
postopkom plazemske obdelave.
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1 UVOD
Fotokromna (FC) barvila lahko nanašamo na tekstil z različnimi postopki, in sicer s tiskanjem
(1-5), barvanjem po izčrpalnem (6-9) ali impregnirnem (10-11) postopku in s postopkom solgel (12). Fotoobarvanje FC barvil na tekstilijah pa je odvisno od načina nanosa FC barvil na
tekstilijo, pogojev nanosa (temperatura, pH, čas), vrste ter koncentracije FC barvila in vrste
tekstilnega substrata (1, 13). Dosedanje raziskave so pokazale, da so FC barvila že nanesli na
bombažni, poliestrski, poliamidni, volneni in svileni tekstilni substrat s postopkom barvanja in
tiskanja (1-11, 14-15).
Aplikacija mikrokapsul FC barvila na tekstilijo s tiskanjem po postopku pigmentnega tiska ali
z impregnirnim barvanjem omogoča zelo dobro adsorpcijo mikrokapsul, kar pa ne velja za
aplikacijo mikrokapsul FC barvil po izčrpalnem postopku. Naše preliminarne raziskave so
namreč pokazale slabo adsorpcijo in adhezijo mikrokapsul FC barvila na bombažno tkanino
po izčrpalnem postopku barvanja. V namen povečanja adsorpcije oziroma adhezije FC barvila
je treba uporabiti kationsko sredstvo, ki pa je ekološko oporečno. Priprava bombažnih tkanin
na barvanje zahteva porabo velikih količin vode, različnih kemikalij in energije za segrevanje
obdelovalnih kopeli na ustrezno temperaturo za razliko od obdelave tekstilij s plazmo. Le-ta
prinaša ekonomske in ekološke prednosti v primerjavi z mokrimi kemijskimi obdelavami
tekstilij, saj za plazemsko obdelavo ne potrebujemo vode in kemikalij. Dinamika plazme je
definirana kot interakcija med elektromagnetnim poljem in statistično velikim številom
nabitih delcev, ki jo vzbudimo tako, da damo želeni plin v električno polje (44). Plazemsko
tehnologijo uporabljamo za spreminjanje lastnosti površine materialov. Z uporabo ustreznega
plina lahko povečamo hidrofilnost tekstilije, dosežemo hidrofobnost in oleofobnost tekstilije,
povečamo adhezijsko sposobnost tekstilije za različne kemikalije ali pa površino tekstilije
preprosto očistimo ali steriliziramo. Ker proizvajalec FC barvil priporoča za barvanje
bombažne tkanine po izčrpalnem postopku barvanja predhodno obdelavo bombažne tkanine z
vodno raztopino kationskega sredstva, ki je okolju oporečno in za katero potrebujemo ogreto
vodo, bi se s predhodno plazemsko obdelavo tekstilije lahko izognili postopku mokre
obdelave. Z nadomestitvijo postopka mokre obdelave s plazemsko, bi se izognili
onesnaženosti odpadne vode s kationskim sredstvom.
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Namen raziskave v okviru magistrskega dela je bil pobarvati bombažno tkanino z
mikrokapsulami FC barvila in doseči večjo adsorpcijo in adhezijo FC barvila. V ta namen
smo bombažno tkanino pred barvanjem obdelali z mokro-kemijskim postopkom kationizacije
ter suhim postopkom plazemske obdelave.
Cilji raziskave so bili določiti ustrezno koncentracijo FC barvila, ustrezno koncentracijo
kationskega sredstva in določiti najbolj optimalne pogoje obdelave s plazmo za povečanje
adsorpcije in adhezije mikrokapsul FC barvila na bombažno tkanino in s tem ohraniti ustrezno
pralno obstojnost mikrokapsul FC barvila na bombažni tkanini. Glavni cilj raziskave pa je bil,
doseči primerljive rezultate med kationsko in plazemsko obdelavo za doseganje adsorpcije in
adhezije FC barvila na bombažno tkanino.
Predpostavili smo, da bomo s postopkom plazemske obdelave na površini celuloznih vlaken
ustvarili ustrezne skupine, ki bodo omogočile povečanje adsorpcije mikrokapsul FC barvila in
se bomo na takšen način lahko izognili predhodni mokri obdelavi bombažne tkanine s
kationskim sredstvom, z namenom zmanjšanja količine porabljene vode in energije za
segrevanje kopeli ter s tem prispevali k trajnostnemu razvoju izbranega postopka barvanja.
Postavlja se raziskovalno vprašanje, ali je možno predhodno obdelavo bombažne tkanine s
kationskim sredstvom zamenjati s plazemsko obdelavo in s tem omogočiti ekološko
sprejemljivejši postopek barvanja bombažne tkanine z mikrokapsulami FC barvila po
izčrpalnem postopku.
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2

PREGLED STANJA RAZISKAV

FC barvila imajo posebno lastnost, da zaradi svoje specifične molekulske strukture prehajajo
iz brezbarvnega v obarvano stanje pod vplivom UV-sevanja, prehod iz obarvanega v
brezbarvno stanje pa je doseženo z odvzemom svetlobnega vira ali z osvetljevanjem s
svetlobo različne valovne dolžine (1-3, 6, 10, 13, 14). FC učinek je reverzibilen. Pod vplivom
UV-sevanja se tvori odprta molekulska struktura barvila, ki je sposobna absorbirati svetlobo v
vidnem delu spektra (13). Znotraj molekule barvila pride do podaljšanja sistema konjugiranih
dvojnih vezi in s tem do batokromnega premika. Spojine s FC učinkom morajo imeti izražene
nekatere lastnosti, in sicer hitro obarvanje pod vplivom UV-sevanja, nadzorovan prehod v
brezbarvno stanje, stalna odzivnost barvila skozi številne cikle osvetljevanja in bledenja ter
čim manjše obarvanje v brezbarvnem stanju (13). FC barvila se lahko uporabljajo na različnih
področjih - v optiki za izdelavo sončnih očalih, v kozmetiki za sončne kreme, v elektroniki za
optično shranjevanje podatkov, optičnih stikalnih napravah in za UV-senzorje (1-3, 6, 10, 13,
14). Vsekakor narašča zanimanje za FC barvila in njihovo aplikacijo tudi v tekstilstvu.
Primerna so za aplikacijo na tekstilije, ki jih uporabljamo na prostem, kjer je dovolj velika
količino UV-sevanja, da je FC učinek viden (14). Tovrstne tekstilije lahko služijo tudi kot
UV-senzorji. V tekstilstvu se FC barvila uporabljajo za izdelavo maskirnih oblačil, oblačil s
specialnimi modnimi učinki ter za zaščito blagovnih znamk (1-3, 7, 13, 15). FC barvila so
lahko tudi mikrokapsulirana, kar jim zagotavlja boljšo obstojnost na pranje. FC barvila je
mogoče dodajati tudi v obliki barvnega koncentrata neposredno pri izdelavi vlaken iz taline,
pri čemer je treba biti pozoren na slabo termično stabilnost FC barvil (14).
Poznanih je pet glavnih FC spojin, in sicer spiropirani, (spiroindolinobenzopirani),
spironaftooksazini, naftopirani, fulgidi in diarileteni (13). V tekstilstvu se najpogosteje
uporabljajo spironaftooksazini in spirooksazini ter naftopirani (1-3, 6, 10). Znano je, da je
prehod iz obarvanega v brezbarvno stanje pri spojinah, kot so fulgidi in diarileteni, kemično
inducirano stanje termično stabilno, medtem ko je prehod iz obarvanega v brezbarvno stanje
fotokemično voden, za razliko od spiropiranov in spirooksazinov, ki pa je pretežno termično
voden. Spirooksazini vsebujejo spiro (sp3) C-atom. Ta razdeli molekulo barvila na dva
heterociklična obroča, katerih -sistemi so ortogonalni in zato niso konjugirani. Lokalizirani
-sistemi pa pomenijo, da so vse molekule brezbarvne v neaktivirani obliki takrat, ko se vsa
absorpcija vrši v UV-področju. Spirobenzopirani v svojih molekulah vsebujejo piranski obroč
in pri izpostavitvi UV-sevanju pride do heterolitične cepitve C (spiro)-O-vezi. Tvori se odprta
obročna struktura barvila, imenovana merocianin, ki je obarvana in lahko nastopi v cis-, trans-3-

ali ortokinoidni obliki in je bolj koplanarna z razširjeno -konjugacijo, katera omogoča
absorpcijo v območju vidnega spektra. Dokazano je, da imajo substituente na mestih 3, 6 in 8
spiropiranskega obroča največji vpliv na spektralne lastnosti obarvane oblike barvila.
Spironaftooksazini pa vsebujejo poleg piranskega obroča tudi oksazinski obroč. Ta skupina
barvil je zelo primerna za uporabo v optiki za izdelavo sončnih očal, saj je zelo odporna na
fotodegradacijo.

Na sliki 1 sta prikazani osnovni formuli spironaftooksazina in naftopirana ter njun prehod iz
brezbarvnega v obarvano stanje.

brezbarven

brezbarven
obarvan

obarvan

a

b

Slika 1: Fotokromizem spironaftooksazina (a) in naftopirana (b) (13).

Benzo- in naftopirani (kromeni) imajo podoben FC mehanizem kot spiropirani. Tudi v tem
primeru se cepi vez C-O v piranskem obroču pod vplivom UV-sevanja. Ustvari se struktura
barvila, ki vključuje pozitivni in negativni naboj oziroma se tvori cis- in trans- kinoidna
oblika barvila. Raziskave so pokazale, da tvorba ciskinoidne oblike poteče v pikosekundah,
medtem ko transkinoidne v nanosekundah (13).
FC barvila lahko nanašamo na tekstil z različnimi postopki, in sicer s tiskanjem (1-5),
barvanjem po izčrpalnem (6-9) ali impregnirnem (10, 11) postopku in s postopkom sol-gel
(12). Na intenziteto FC učinka vpliva veliko dejavnikov in sicer, način nanosa na tekstilijo,
pogoji nanosa (temperatura, pH, čas), vrsta ter koncentracija FC barvila in vrsta vlaken (1,
13). FC barvila so že nanesli na bombažna, poliestrna, poliamidna, volnena in svilena vlakna s
postopkom barvanja, tiskanja ali sol-gel.
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Refleksijski spektrofotometer ter izbira ustreznega barvnega sistema omogočata vrednotenje
dinamične spremembe barve FC barvil. Vrednotenje barvnega odtenka FC barvil je odvisno
od številnih dejavnikov, in sicer od nastavitve refleksijskega spektrofotometra (velikost
merilne odprtine, vklop/izklop UV-filtra, vklop/izklop zrcalne komponente), temperature v
prostoru, kjer se izvajajo meritve, časa osvetljevanja pod UVA-sijalko ter časa, potrebnega za
prenos tekstilije izpod UVA-sijalke do spektrofotometra (1).
Pri nanosu FC barvil na poliestrno tkanino s postopkom tiskanja so preučevali vpliv postopka
fiksiranja, vrste tiskarske paste, koncentracije barvila, surovinske sestave tkanine, temperature
in časa fiksiranja, redukcijskega čiščenja in vrste UV-osvetljevanja na FC učinek. V raziskavi
so uporabili disperzno barvilo na osnovi spirooksazina in naftopirana. Najboljši FC učinek so
dosegli pri temperaturi fiksiranja 160 °C in času fiksiranja 6 minut, najslabši pa pri
temperaturi fiksiranja 180 °C in času 10 minut, saj je pri teh pogojih že prišlo do degradacije
barvila. Rezultati raziskave so tudi pokazali, da z naraščanjem temperature fiksiranja pada
stopnja obarvanja. S podaljšanjem časa fiksiranja prehaja barvilo bolj v notranjost vlaken,
zato ostaja manj nevezanega barvila, ki ga je treba odstraniti z redukcijskim čiščenjem.
Odstranitev nevezanega barvila z redukcijskim čiščenjem ni prineslo pozitivnih rezultatov, saj
se je FC učinek zelo poslabšal. Najbolj zaznaven FC učinek je bil dosežen, ko se je barvilo
nahajalo na površini tkanine. Z raziskavo so tudi dokazali, da bledijo spirooksazini veliko
hitreje kot naftopirani, kar so pripisali razlikam v strukturi barvil (2).
Prav tako so raziskali vpliv postopka fiksiranja in vrste tekstilnega substrata na FC učinek pri
tiskanju vodotopnega FC kislega barvila na osnovi naftospirooksazina na volneno, svileno in
poliamidno tkanino. Ugotovili so, da čas parjenja potiskanih vzorcev vpliva na degradacijo
barvila, ne glede na vrsto substrata, kar posledično vpliva na FC učinek. S podaljšanjem časa
parjenja se izboljšujejo mokre obstojnosti tiskov, FC učinek pa ostaja bolj zaznaven, kar so
pripisali interakcijam med molekulo barvila in vlaknom. S pranjem se FC učinek poslabša.
Fotostabilnost FC barvil so ocenjevali po osvetljevanju vzorcev v aparatu Xenotest. Ugotovili
so, da je dosežena boljša fotostabilnost na svileni, kot pa volneni in poliamidni tkanini ter da
fotostabilnost pada s podaljševanjem časa osvetljevanja potiskanih vzorcev v aparatu
Xenotest (4).
Pri tisku bombažne in poliestrne tkanine s spirooksazinskimi ter naftopiranskimi barvili po
postopku pigmentnega tiska, so dosegli komaj zaznaven FC učinek. Tisk je bil zelo
neenakomeren. Zaznan je bil pegast videz. Pri pranju potiskanih tkanih je prišlo do poškodb
polimernega vezivnega filma, posledica česar je bila povečana sposobnost prehoda
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spirooksazina, ki ima bolj togo strukturo, iz brezbarvnega v obarvano stanje, v primerjavi z
manj togo strukturo naftopirana. Togost molekule barvila namreč vpliva na FC učinek. FC
učinek se je z nadaljnjim številom pranj zmanjševal, zato so raziskovalci priporočili uporabo
manj agresivnih pralnih sredstev pri pogostejšem pranju tovrstnih tekstilij. Z vključitvijo UVabsorberja v tiskarsko pasto pa so povečali fotostabilnost FC barvila, ki je bila odvisna od
vrste FC barvila in UV-absorberja (1, 3).
Pri tiskanju bombažnih vlaken s spirooksazini v obliki mikrokapsul so ugotovili, da je pri
dolžini tiskarskega noža 12 mm, hitrosti tiska 1 m/min, temperaturi fiksiranja 150 °C in času
fiksiranja 5 minut doseženo intenzivno obarvanje in enakomeren nanos. Mikrokapsule FC
barvila se med tiskanjem in fiksiranjem pri T=150°C niso poškodovale. Z dodatkom
fotostabilizatorjev v tiskarsko pasto, pa so dosegli še boljši FC učinek ter daljše vzbujeno
stanje vzorcev. Z zvišanjem koncentracija barvila niso dosegli boljšega FC učinka, ugotovili
so da je maksimalna oziroma idealna koncentracija barvila 0,025 % - 0,05 % (5).

Pri nanosu FC barvil (spirooksazina in naftopirana) na poliestrna vlakna po impregnirnem
postopku barvanja z različnimi organskimi topili (toluen, diklorometan, etil acetat, aceton,
dimetil sulfoksid, voda) so preučevali vpliv polarnosti topil in pogojev fiksiranja na FC
učinek. Pred pripravo vodne disperzije so FC barvila raztopili v ustreznem topilu. Po
končanem barvanju so vzorce fiksirali pod različnimi pogoji. Ugotovili so, da s kratkim
časom fiksiranja (20 s) pri temperaturi 200 °C molekule barvila ne prehajajo v vlakna in s tem
ne dosežejo zadovoljivega FC učinka. Pri daljšem času fiksiranja (60 s) niso izboljšali FC
učinka, saj je prišlo do degradacije FC barvila. Zaključili so, da so se preučevana barvila
najbolje vezala na vlakna pri temperaturi fiksiranja 190 °C in času 45 s. Ugotovili so, da se
spironaftooksazini bolje vežejo na poliestrna vlakna v topilu diklorometanu, kot v vodnem
mediju. To so pripisali višji topnosti spironaftooksazinov v diklorometanu kot v vodi ter višji
temperaturi fiksiranja, ki zviša difuzijo molekul barvila v poliestrna vlakna. Pri naftopiranih
vpliv diklorometana ni bil tako izrazit. Preučili so tudi vpliv utrujenosti FC barvila po
dvajsetkratnem prehodu barvila iz brezbarvnega v obarvano stanje in ugotovili, da so v
primeru barvanja v vodnem mediju FC barvila bolj togo razporejena v polimernem okolju
vlakna, kar ščiti barvila pred fotodegradacijo. Zaključili so, da kopelno razmerje, temperatura
in čas fiksiranja ter vrsta topila vplivajo na intenziteto FC učinka. (10).
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Z raziskavami, ki so vključevale nanos FC na tekstilna vlakna po izčrpalnem postopku
barvanja so preučevali vpliv strukture barvila, temperature in časa barvanja ter koncentracije
barvila na FC učinek (6). Vodo netopna FC barvila se nanašajo na sintetična vlakna
(poliestrska, poliamidna in poliakrilonitrilna) po izčrpalnem postopku barvanja podobno kot
disperzijska barvila (6-9). Pri raziskavi vpliva FC barvila nanesenega na poliesterna,
poliakrilnitrilna in poliamidna vlakna po izčrpalnem postopku z disperznim barvilom na
osnovi spirooksazina so ugotovili, da se je izčrpalo malo FC barvila na sintetična vlakna.
Barvilo je bilo skoncentrirano pretežno na površini vlaken, zaradi visoke kristaliničnosti
sintetičnih vlaken, kar onemogoča barvilu prodiranje v notranjost vlaken. FC učinek se je še
poslabšal z izpostavitvijo pobarvanih vzorcev osvetljevanju v aparatu Xenotest. Pri pranju ni
prišlo do barvnih sprememb in zmanjšanja FC učinka (7). V eni od raziskav pa so ugotovili,
da je FC učinek intenzivnejši pri mokrih kot pa pri suhih vzorcih (15).
Pri barvanju poliamidnih vlaken s spirooksazinom po izčrpalnem postopku so ugotovili, da
temperatura barvanja vpliva na stopnjo izčrpanja barvila. Stopnja izčrpanja preučevanega
barvila narašča z naraščanjem temperature barvanja, saj je pri nizkih temperaturah barvanja,
zaradi visoke kristaliničnosti vlaken in šibkih privlačnih sil med molekulo barvila in
funkcionalnimi skupinami poliamidnih vlaken, difuzija barvila izredno nizka. Pri višji
temperaturi barvanja vlakna bolj nabrekajo, molekulam FC barvila pa se poveča kinetična
energija, posledica česar je večja difuzija barvila v vlakna in s tem povezan večji FC učinek
tekstilije (8). Pri barvanju poliamidnih vlaken s spirooksazinom, ki je v molekuli vseboval
dikloro-s-triazinski reaktivni sistem (modificirano FC barvilo) je le-ta omogočil kovalentno
vezanje na vlakna v primerjavi s klasičnim FC barvilom, ki reaktivnega sistema ne vsebuje.
Stopnja izčrpanja je bila pogojena s strukturo barvila in temperaturo barvanja. Vlakna,
pobarvana s klasičnim FC barvilom, po izčrpanju niso več pokazala FC učinka, pri
modificiranem FC barvilu pa je bil FC učinek še vedno viden (9).
Pri barvanju poliestrne tkanine s sprionaftooksazini in naftopirani po izčrpalnem postopku so
preučevali vpliv temperature in časa barvanja, pH, koncentracije barvila, števila ciklov
osvetljevanja-bledenja ter stabilnost na skladiščenje na FC učinek. Ugotovili so, da je treba
pogoje barvanja prilagoditi za vsako barvilo posebej ter, da imajo naftopirani daljši čas
razbarvanja kot spironaftooksazini. Pobarvani vzorci so ohranili FC učinek, tudi po daljšem
času skladiščenja v temi (6).
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Pri raziskavah nanosa FC barvil na tekstilni substrat s postopkom sol-gel so preučevali tako
vpliv strukture anorgansko-organske hibridne matrice kot tudi temperature obdelave na FC
učinek (12), (16). Pri nanosu spirooksazina na volneno tkanino po postopku sol-gel so
uporabili pet različnih silanskih prekurzorjev, in sicer feniltrioksisilan (PnSi), metiltrioksisilan
(MeSi),

viniltrioksisilan

(VinSi),

2-(ciklohexenyl)-etil-trioksisilan

(CyCHSi)

ter

oktiltrietokisilan (OctSi), kateri so skupaj s FC barvilom na površini volnene tkanine tvorili
hibriden fotokromni silicijev apreturni film. Prekurzorji so se med seboj razlikovali v dolžini
funkcionalne skupine, kovalentno vezane na silicijev atom. Ugotovili so, da je FC učinek
odvisen od fleksibilnosti apreturnega filma. S prekurzorjem PnSi so dosegli največjo
intenziteto obarvanja, hitro obarvanje ter počasno razbarvanje, zaradi interakcij med odprto
strukturo molekule barvila in fenilno skupino prekurzorja ter volumna, ki se tvori v matrici.
Otip tkanine se je spremenil, tkanina je postala trša. Trši otip tkanine je bil dosežen tudi z
prekurzorjem MeSi, medtem ko je bilo obarvanje in razbarvanje počasnejše. S prekurzorjem
ViSi je prišlo do hitrega obarvanje in razbarvanje, vendar je bila intenziteta obarvanja
najnižja. Najboljše pralne obstojnosti so bile dosežene z CyCHSi. Povečala se je hidrofobnost
tkanine, otip pa je ostal nespremenjen. Čas obarvanja in razbarvanja je bil enak. Najhitrejše
obarvanje in razbarvanje je bilo doseženo z OctSi. Ta prekurzor je zagotovil dosego
najmehkejšega otipa tkanine, kar gre pripisati alkilni verigi, katera ohranja fleksibilnost
matrice. V raziskavi so še ugotovili, da so z različnimi prekurzorji dobili podobno absorpcijo
FC barvila na tekstilni substrat. FC učinek je bil viden tudi po 450 ciklih nevzbujena in
vzbujenega stanja FC barvila in po dveh letih hranjenja apretiranih tkanin v temi. Dokazali so
tudi, da volumen v matrici vpliva na hitrost obarvanja in razbarvanja barvila. Večji volumen
omogoči hitrejše obarvanje in počasnejše razbarvanje barvila. Kemična struktura prekurzorja
pa vpliva na FC učinek, kot tudi na lastnosti vlaken. Prekurzor, ki vsebuje daljše alkilne
verige ustvari s FC barvilom fotokromni silicijev premaz. Daljše alkilne verige prekurzorja pa
prispevajo k hitrejšemu FC učinku, zagotovijo zadovoljivo barvno obstojnost na drgnjenje ter
minimalno spremembo otipa tkanine. (12)
Pri nanosu spirooksazina na stekleno površino po postopku sol-gel so preučevali vpliv
temperature zgoščevanja matrice. V raziskavi so uporabili različne prekurzorje (3glicidiloksipropiltrimetoksisilan (GPTMS), Bisfenol A (BPA) in 1-metilimidazol (MI)) in
tenzid za boljšo disperzijo FC barvila. Ugotovili so, da z višanjem temperature obdelave pada
FC učinek. Pri temperaturi višji od 110 °C se tvori zelo trd polimerni film, ki ovira molekule
FC barvila, da prehajajo iz neobarvanega v obarvano stanje. Pri tako visoki temperaturi se
molekule barvila razgrajujejo, posledica česar je izguba FC učinka. Pri 90 °C je FC učinek
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najbolj zaznaven, obstojnost na drgnjenje pa je slaba. Najbolj optimalna temperatura obdelave
je bila 110 °C, saj je FC učinek stabilen, z zadovoljivo intenziteto, obstojnost na drgnjenje pa
je dobra. Na koncu raziskave so v matrico dodali še fluorosilan (FAS), s katerim so dosegli še
večji FC učinek, kar so pripisali hidrofobnosti in večji fleksibilnosti matrice, ki so jo pridobili
z dodatkom FAS-a in dolgimi alkilnimi verigami, ki jih vsebuje FAS (16).
V nadaljnjih raziskavah so preučevali, kako posamezni prekurzor anorgansko-organske
hibridne matrice vpliva na FC učinek spirooksazina, nanesenega na stekleno površino po
postopku sol-gel. Uporabili so prekurzorje GPTMS, BPA, IM in FAS. Dokazali so, da lahko z
višjo koncentracijo BPA dosežejo višji FC učinek in počasnejše razbarvanje, to pa zato, ker
vsebuje BPA aromatske in OH skupine, ki povzročijo polarnost ter visoko termično stabilnost
matrice in zelo trd apreturni film. S prekurzorjem FAS, so izboljšali FC učinek, niso pa
vplivali na čas razbarvanja. Z IM so optimizirali togost matrice. Z mešanico BPA/IM pa so
dosegli zelo dobro fotostabilnost (17).
Raziskovali so tudi FC učinek tankega filma žveplovega spiropirana (SP-SO3), vključenega v
organsko silicijevo matrico, nanesenega na steklo. Uporabili so različne prekurzorje, in sicer
etiltrietoksisilan (ETEOS), tetraoksisilan (TEOS), butiltrioksisilan, pentiltrioksisilan ter SPSO3. Izključili so uporabo TEOS in butiltrioksisilan na kasnejše raziskave, saj niso dobili
ustreznega apreturnega filma. V silicijevo matrico so nato dodajali še različne organske
anione, toluen sulfonska kislina (PTS), dodecilbenzen žveplova kislina (DBS), 4-etilbenzen
žveplova kislina (EBD), eten žveplova kislina (ESA), metan žveplova kislina (MSA) in 2naftalen žveplova kislina (2-NSA). Ugotovili so, da s kislinami, katere v strukturi vsebujejo
benzenski obroč ali dolge alkilne verige, dosežejo reverzibilen in stabilen FC učinek. Z
DBS/SP-SO3 so pri absorbanci 420 nm dosegli najboljšo reverzibilnost (18).
Barvanje bombažne tkanine z direktnimi in reaktivnimi barvili je zelo energetsko potratno in
ekološko nesprejemljivo. Večina tržno dostopnih direktnih in reaktivnih barvil ima slabo
substantivnost do bombažnih vlaken. Bombažna vlakna se v vodnih raztopinah naelektrijo
negativno. Taka odbijajo anione barvila posledica česar je manjše izčrpanje barvila na vlakna.
S kationizacijo bombažne tkanine zvišamo stopnjo izčrpanja anionskih barvil. Kationizacija je
kemijska modifikacija bombaža, s katero na površini bombažne tkanine ustvarimo pozitivno
nabita mesta na obstoječih hidroksilnih (-OH) skupinah (19). Pri tiskanju bombažne tkanine z
reaktivni barvili, so ugotovili, da vzorci, obdelani s kationskim sredstvom, navzamejo nase
več barvila, kot neobdelani vzorci. Do enakih rezultatov so prišli tudi pri barvanju
kationiziranega bombaža z direktnimi in reaktivnimi barvili (20, 21).
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Pri obdelavi bombažne tkanine s korona razelektritvijo z različnim številom prehodov in nato
obdelavo s kationskim sredstvom ter barvanjem z reaktivnimi barvili, so ugotovili, da število
prehodov do neke določene meje poveča adsorpcijo barvila (22). Obdelava bombažne tkanine
z zračno plazmo je povzročila povečanje adsorpcija reaktivnega barvila. Dosežena je bila tudi
višja intenziteta obarvanja (23). Pri preučevanju vpliva plazemske obdelave (korona plazma),
kationske obdelave (epihalohidrin kationsko sredstvo) in kombinacije obeh postopkov
obdelave bombažne tkanine na adsorpcijo reaktivnega barvila so ugotovili, da se pri vseh
postopkih obdelave zviša izčrpanje barvila iz kopeli na tkanino. Najnižje izčrpanje barvila je
doseženo pri plazemsko obdelanih vzorcih (24). Pri študiju vpliva zračne plazemske obdelave
volnene tkanine na adsorpcijo PCM (PRETHERMO C-25, melaninske mikrokapsule z
alifatskimi ogljikovodiki) mikrokapsul (melaminske mikrokapsule) ter njihove pralne
obstojnosti so ugotovili, da predhodna plazemska obdelava prispeva k modifikaciji površine,
zaradi katere postane volnena tkanina bolj hidrofilna, poveča se ji površinska energija ter
adhezija mikrokapsul. Zaradi povečane adsorpcije mikrokapsul, se po pranju obdrži na
površini materiala več mikrokapsul (25). Pri preučevanju učinka plazemske obdelave na zeta
potencial bombažne tkanine, kjer so kot delovni plin uporabili dušik, so ugotovili, da se zeta
potencial po plazemski obdelavi zniža, zaradi česar se poveča adsorpcija raztopine srebrovega
nitrata. Vzrok je v spremembi površine materiala ter nastajanju kationskih skupin na površini
bombažne tkanine (26). Pri primerjavi delovnega plina, kisika in dušika za zvečanje
adsorpcije srebra s plazemsko obdelavo na bombažni tkanini, so ugotovili, da so z dušikom
dosegli večjo adsorpcijo, kot s kisikom. Rezultat so povezali, da so s plazemsko obdelavo z
dušikom ustvarili kationizacijo bombažne tkanine (27).

- 10 -

3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 TKANINA
V raziskavi smo uporabili surovo in kemijsko beljeno bombažno tkanino, proizvajalca
Tekstina d.d. iz Ajdovščine. Osnovne lastnosti tkanin so podane v preglednici 1.

Preglednica 1: Osnovne lastnosti tkanin
Tkanina

Surova

Beljena

Surovinska sestava

100 % bombaž

100 % bombaž

Gostota po osnovi (niti/cm)

55

55

Gostota po votku (niti/cm)

30

30

Ploščinska masa (g/m2)

130

122

3.2 SNOVI
Pri kemijski obdelavi in barvanju bombažnih tkanin smo uporabili naslednje spojine:
 NaOH (100 %), natrijev hidroksid, alkalija
 Cotoblanc HTD-N (Bezema, Švica), anionsko sredstvo za izkuhavanje tkanine
 Itofinish UV blue (LJ Specialities, Velika Britanija), suspenzija mikrokapsul
fotokromnega barvila
 Itobinder AG (LJ Specialites, Velika Britanija), vezivo, vodna emulzija akrilnega
polimera, anionskega karakterja
 Rewin MRT (Bezema, Švica), poliamonijeva spojina, kationskega karakterja
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3.3 POSTOPEK DELA
3.3.1 Izkuhavanje surovega bombaža
Surovo bombažno tkanino smo izkuhali po naslednji recepturi:
KR = 1:20
3 g/l NaOH (100 %)
2 g/l Cotoblanc HTD-N (Bezema, Švica)
V kopel za izkuhavanje smo pri sobni temperaturi dodali NaOH in Cotoblanc HTD-N in nato
še tkanino. Kopel smo segreli na temperaturo 95 °C in izkuhavali tkanino pri tej temperaturi
40 minut. Po izkuhavanju je sledilo večkratno izpiranje tkanine, in sicer:
prvo izpiranje: T = 90 °C, t = 5 min,
drugo izpiranje: T = 80 °C, t = 5 min,
tretje izpiranje: T = 60 °C, t = 5 min,
četrto in peto izpiranje: T = 40 °C, t = 5 min ter
šesto izpiranje: T = sobna, t = 5 min.
Po izpiranju smo tkanino posušili na zraku pri sobni temperaturi. Na sliki 2 je prikazan
diagram izkuhavanja.

Slika 2: Diagram izkuhavanja surove bombažne tkanine
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3.3.2 Obdelava bombažne tkanine
Pred barvanjem smo vzorce izkuhane surove in kemijsko beljene bombažne tkanine obdelali s
kemijskim postopkom kationske obdelave in suhim postopkom obdelave s plazmo.
3.3.2.1 Kationska obdelava bombažne tkanine
Kationsko obdelavo izkuhane surove in kemijsko beljene bombažne tkanine smo izvedli po
izčrpalnem postopku v laboratorijskem aparatu Launder-ometer. Obdelovalna kopel je
vsebovala kationsko sredstvo Rewin MRT, v različnih koncentracijah, in sicer 1 %, 2 % ter
3 % na maso tkanine (m.t.). Obdelava vzorcev bombaža je potekala 15 minut pri KR = 1:20 in
temperaturi 40 °C. Na sliki 3 je prikazano kationsko sredstvo, uporabljeno v raziskavi.

Slika 3: Kationsko sredstvo, uporabljeno v raziskavi
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3.3.2.2 Obdelava bombažne tkanine s plazmo
Vzorce izkuhane surove in kemijsko beljene bombažne tkanine smo obdelali z nizkotlačno
kapacitativno sklopljeno plazmo. Kot delovni plin smo uporabili dušik (N2). Vzorce smo
obdelovali pri pritisku 200 mTorr in moči 100 W pri treh različnih časih obdelave, in sicer 2
min, 5 min in 10 min. Na sliki 4 je prikazan plazemski reaktor.

Slika 4: Plazemski reaktor, uporabljen za obdelavo vzorcev bombažnih tkanin
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3.3.3 Barvanje

Barvanje z mikrokapsulami FC barvila smo opravili na vzorcih izkuhane surove in kemijsko
beljene bombažne tkanine, ki niso bili obdelani, kot tudi na vzorcih, ki so bili obdelani s
kationskim sredstvom Rewin MRT (opis pod točko 3.3.2.1) in vzorcih obdelanih s plazmo
(opis pod točko 3.3.2.2).
Barvanje smo izvedli po izčrpalnem postopku v aparatu Launder-ometer. Kopelno razmerje je
znašalo 1:20, masa tkanine pa 5 g. Vzorce bombažnih tkanin smo barvali 15 minut pri 40 °C s
5, 10 ali 20 % m.t. FC barvilom Itofinish UV blue. Po 15 minutah smo v isto kopel dodali še
vezivo Itobinder AG v koncentracijah 5, 10 ali 20 % m.t. ter obdelovali tkanino še nadaljnjih
15 minut pri isti temperaturi. Po barvanju je sledilo ožemanje tkanine med ožemalnima
valjema pri pritisku 0,6 bar in hitrosti 1 m/min, sušenje pri T = 100 °C, t = 90 s in nazadnje še
kondenzacija pri T = 150 °C, t = 4 min v laboratorijskem razpenjalo-sušilnem stroju TKF 15M500, Ernest Benz. Vsa barvanja so bila izvedena v dveh ponovitvah. Na sliki 5 je prikazan
diagram barvanja.

Slika 5: Diagram barvanja bombažne tkanine z FC barvilom
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3.3.4 Oznake vzorcev
V preglednici 2 so podane oznake pobarvanih vzorcev z različnimi obdelavami in brez njih.

Preglednica 2: Oznake vzorcev in njihov pomen
Oznaka
vzorca
I
I_BA5
I_BA10
I_BA20
I_K1%+BA20
I_K2%+BA20
I_K3%+BA20
I_P2
I_P2+BA20
I_P5
I_P5+BA20
I_P10
I_P10+BA20
B
B_BA5
B_BA10
B_BA20
B_K1%+BA20
B_K2%+BA20
B_K3%+BA20
B_P2
B_P2+BA20
B_P5
B_P5+BA20
B_P10
B_P10+BA20

Pomen oznake vzorca
izkuhan
izkuhan in barvan z 5 % Itofinish UV blue
izkuhan in barvan z 10 % Itofinish UV blue
izkuhan in barvan z 20 % Itofinish UV blue
izkuhan, kationsko obdelan z 1 % Rewin MRT in barvan z 20 % Itofinish
UV blue
izkuhan, kationsko obdelan z 2 % Rewin MRT in barvan z 20 % Itofinish
UV blue
izkuhan, kationsko obdelan z 3 % Rewin MRT in barvan z 20 % Itofinish
UV blue
izkuhan, plazemsko obdelan (2 min)
izkuhan, plazemsko obdelan (2 min) in barvan z 20 % Itofinish UV blue
izkuhan, plazemsko obdelan (5 min)
izkuhan, plazemsko obdelan (5 min) in barvan z 20 % Itofinish UV blue
izkuhan, plazemsko obdelan (10 min)
izkuhan, plazemsko obdelan (10 min) in barvan z 20 % Itofinish UV blue
beljen
beljen in barvan z 5 % Itofinish UV blue
beljen in barvan z 10 % Itofinish UV blue
beljen in barvan z 20 % Itofinish UV blue
beljen, kationsko obdelan z 1 % Rewin MRT in barvan z 20 % Itofinish UV
blue
beljen, kationsko obdelan z 2 % Rewin MRT in barvan z 20 % Itofinish UV
blue
beljen, kationsko obdelan z 3 % Rewin MRT in barvan z 20 % Itofinish UV
blue
beljen, plazemsko obdelan (2 min)
beljen, plazemsko obdelan (2 min) in barvan z 20 % Itofinish UV blue
beljen, plazemsko obdelan (5 min)
beljen, plazemsko obdelan (5 min) in barvan z 20 % Itofinish UV blue
beljen, plazemsko obdelan (10 min)
beljen, plazemsko obdelan (10 min) in barvan z 20 % Itofinish UV blue

- 16 -

3.4 METODE RAZISKOVANJA
3.4.1 Barvna obstojnost na pranje

Na pobarvanih vzorcih smo izvedli barvno obstojnost na pranje po standardni metodi SIST
EN ISO 105-C06 (28). Uporabili smo testno metodo A1S. Pranje smo izvedli v aparatu
Launder-ometer (James Heal, Velika Britanija), prikazan na sliki 6. Volumen kopeli je znašal
100 ml. V kopel smo dodali 4 g/l ECE referenčnega detergenta brez optičnega belilnega
sredstva. Enkratno pranje smo izvedli brez jeklenih kroglic, pri pet in desetkratnem pranju pa
smo v jeklene posodice poleg vzorcev dodali še 10 jeklenih kroglic. Pranje je potekalo 30 min
pri T = 40 °C. Po pranju smo vzorce dvakrat izpirali z 100 ml mehke vode, temperature 40
°C. Vsako izpiranje je trajalo eno minuto. Po pranju smo vzorce posušili na zraku pri sobni
temperaturi na ravni podlagi.

Slika 6: Aparat Launder-ometer, aparat za barvanje in pranje vzorcev

- 17 -

3.4.2 Barvna obstojnost na drgnjenje

Barvno obstojnost na drgnjenje smo opravili po standardni metodi SIST EN ISO 105-X12
(29). Iz preučevanih tkanin in spremljevalne bombažne tkanine smo narezali vzorce ustreznih
velikosti. Preučevani vzorec smo pričvrstili na premično mizico aparata za drgnjenje (slika 7),
spremljevalno tkanino pa na klin aparata, ki leži nad premično mizico. Klin, teže 10 N smo
nato spustili na preučevani vzorec in z njim 10-krat podrgnili po vzorcu, pri čemer premik
mizice naprej in nazaj predstavlja en poteg oziroma eno drgnjenje. Izvedli smo suho in mokro
drgnjenje, tako da smo enkrat uporabili suho spremljevalno tkanino in drugič mokro. Po
izvedenem testiranju smo vizualno ocenili spremembo barve preučevanega vzorca po sivi
skali v skladu s standardom SIST EN 20105-A02 (30), ter prehod barvila na spremljevalno
tkanino prav tako po sivi skali v skladu s standardom SIST EN 20105-A03 (31). Zaradi
narave FC barvil smo vzorce ocenjevali pod UVA-sijalko.

Slika 7: Aparat za drgnjenje vzorcev
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3.4.3 Barvna obstojnost na svetlobo
Svetlobno obstojnost FC barvil smo preučevali po standardni metodi SIST EN ISO 105-B0
(32). Barvane vzorce, ustreznih velikost, smo pritrdili na nosilec aparata. Pripravljene vzorce
smo osvetljevali 72 h v aparatu Xenotest Alpha (Atlas, ZDA), prikazan na sliki 8. Barvno
obstojnost testiranih vzorcev na svetlobo smo spektrofotometrično ovrednotili z določitvijo
barvne razlike med vzorcem pred izpostavitvijo in po izpostavitvi UVA-sijalki (3).

Slika 8: Xenotest Alpha, aparat za merjenje svetlobnih obstojnosti
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3.4.4 Togost
Togost smo določili po standardu ASTM D1388-64 (metoda A). Vzorce, velikosti 15 cm x
2,5 cm, izrezane po osnovi, smo položili na mizo z naklonom 41,5° (slika 9) ter jim določili
previsno dolžino (lo), ki je ustrezala dolžini vzorca, pri kateri se je, zaradi lastne teže, dotaknil
naklona mize. Previsna dolžina je izražena v cm. Togost po osnovi (Uo), smo izračunali po
enačbi 1:
[mg·cm]
kjer je T ploščinska masa tkanine, izražena v g/m2.

Slika 9: Mizica za merjenje previsne dolžine vzorcev
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(1)

3.4.5 Zračna prepustnost
Zračno prepustnost smo opravili na aparatu za določanje zračne prepustnosti Air-Tronic
(MESDAN, Italija) (slika 10) po metodi za ugotavljanje zračne prepustnosti tekstilij SIST EN
ISO 9237 (33). Na vsakem vzorcu smo opravili 5 meritev. Testna površina vzorcev je znašala
100 cm2, pritisk pa 200 Pa.

Slika 10: Air-Tronic, naprava za merjenje zračne prepustnosti
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3.4.6 Morfološke lastnosti
Morfološke lastnosti na vzorcih smo opravili z uporabo vrstičnega elektronskega mikroskopa
JSM-6060 LV (JEOL, Japonska), prikazanega na sliki 11. Vzorce smo najprej narezali in jih
pritrdili na kovinske nosilce. Pred opazovanjem so bili vzorci naparjeni z zlatom. Vzorce smo
opazovali pri 500-kratni in 5000-kratni povečavi.

Slika 11: Vrstični elektronski mikroskop (SEM)
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3.4.7 Spektrofotometrične meritve
Preučevane vzorce smo spektrofotometrično ovrednotili z refleksijskim spektrofotometrom
SF 600 PLUS-CT (Datacolor, Švica), prikazanem na sliki 12. Vzorcem tkanin smo izmerili
CIE L*a*b* barvne vrednosti in refleksijo (R). Barvnometrične meritve smo opravili pri
naslednjih nastavitvah instrumenta:
 velikost merilne odprtine: 9 mm
 geometrija aparata: d/8°
 osvetlitev in kot opazovanja: D65, 10 °
 zrcalna komponenta: vklopljena
 število plasti vzorca: 4
 filter FL40: 0% UV
Na vsakem vzorcu smo opravili 5 meritev in sicer pred (nevzbujeno stanje FC barvila) in po
eno minutnem osvetljevanju z UVA-sijalko (vzbujeno stanje FC barvila). Vzorce smo
osvetljevali na razdalji 15 cm s Philipsovo sijalko z močjo 2 x 18 W.

Slika 12: Refleksijski spektrofotometer SF 600 PLUS-CT
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Pred izvedbo različnih obdelav bombažne tkanine in njihovega vpliva na adsorpcijo
mikrokapsul FC barvila smo najprej preučili, pri kateri koncentraciji suspenzije mikrokapsul
FC barvila je stopnja fotoobarvanja (doseženo največje obarvanje tkanine po izpostavitvi
tkanine UVA-sevanju) najvišja. V preglednic 3 so prikazane CIE L*a*b* barvne vrednosti
nebarvane neobdelane izkuhane in beljene bombažne tkanine ter barvane z različnimi
koncentracijami FC barvila.

Preglednica 3: CIE L*a*b* barvne vrednosti nebarvane neobdelane izkuhane (I) in beljene
(B) bombažne tkanine ter barvane z različnimi koncentracijami (C FC) FC barvila v
nevzbujenem in vzbujenem stanju
Vzorec

CFC (%)

Stanje barvila

L*

a*

b*

I

/

/

90,25

0,95

8,38

I_BA5

5

nevzbujeno

89,54

-2,64

11,09

vzbujeno

84,12

-4,27

1,37

I_BA10

10

nevzbujeno

89,17

-4,30

11,32

vzbujeno

80,38

-6,51

-2,63

I_BA20

20

nevzbujeno

92,92

-2,70

8,81

vzbujeno

79,79

-8,58

-2,65

B

/

/

95,69

-0,24

2,08

B_BA5

5

nevzbujeno

93,23

-5,10

4,88

vzbujeno

85,93

-4,82

-5,90

nevzbujeno

93,69

-4,27

4,86

vzbujeno

82,50

-6,06

-8,52

nevzbujeno

93,62

-4,60

5,22

vzbujeno

81,88

-9,34

-8,36

B_BA10 10

B_BA20 20
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Iz preglednice 3 je razvidno, da se z adsorpcijo mikrokapsul FC barvila na bombažno tkanino
zniža svetlost tkanine, tkanina postane bolj zelena (vrednosti CIE a* so negativne) in bolj
rumena (vrednosti CIE b* so pozitivne in višje) tako v primeru izkuhane kot tudi beljene
bombažne tkanine. Izjema je le vzorec I_BA20, ki je v nevzbujenem stanju barvila svetlejši
kot vzorec I. Čeprav smo pričakovali, da bodo vzorci v nevzbujenem stanju barvila, barvani z
višjo koncentracijo suspenzije mikrokapsul FC barvila temnejši, bolj zeleni in bolj modri v
primerjavi z vzorci, barvanimi z nižjo koncentracijo, pa le-tega iz preglednice 3 ne moremo
razbrati. Slednje lahko razberemo le z vzorcev, ki so v vzbujenem stanju barvila, tj. ko so
osvetljevani z UVA-sijalko. Pri teh vzorcih je vidno, da z naraščanjem koncentracije
suspenzije mikrokapsul FC barvila postajajo vzorci temnejši (vrednost CIE L* se zmanjšuje),
bolj zeleni (vrednost CIE a* je negativna in pada) in bolj modri (vrednost CIE b* je negativna
in pada). Zaradi narave FC barvila, tj. dinamične spremembe barve, ki jo povzroči UVsevanje lahko stopnjo fotoobarvanja FC barvil na tekstilijah določimo z določitvijo barvne
razlike med vzorcem pred (nevzbujeno stanje barvila) in po izpostavitvi UV-sevanju
(vzbujeno stanje barvila) (3). Na sliki 13 so prikazane vrednosti barvnih razlik med
nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC barvila neobdelanih vzorcev izkuhane in beljene
bombažne tkanine, barvanih z različnimi koncentracijami FC barvila. S slike 13 je razvidno,
da barvna razlika narašča z naraščanjem koncentracije suspenzije mikrokapsul FC barvila in
da je najvišja pri koncentraciji 20 %. Razvidno je tudi, da je pri nižji koncentraciji barvila
dosežena višja barvna razlika pri beljeni kot izkuhani bombažni tkanini in da z naraščanjem
koncentracije barvila razlik v barvni razliki med izkuhano in beljeno bombažno tkanino ni več
opaziti. Ker je bila najvišja barvna razlika dosežena pri koncentraciji suspenzije mikrokapsul
FC barvila 20 %, smo se odločili, da nadaljnja barvanja izvedemo pri tej koncentraciji. Sledilo
je preučevanje vpliva različnih obdelav (kationska in plazemska) na adsorpcijo mikrokapsul
FC barvila.
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Slika 13: Barvna razlika (ΔE*ab) med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC barvila
neobdelanih vzorcev izkuhane in beljene bombažne tkanine, barvane z različnimi
koncentracijami (CFC) FC barvila.
 izkuhan bombaž,  beljen bombaž.
Pri preučevanju vpliva obdelave bombažne tkanine z različnimi koncentracijami kationskega
sredstva smo želeli ugotoviti, pri kateri koncentraciji kationskega sredstva dosežemo
zadovoljivo fotoobarvanje tkanine. Proizvajalec FC barvil priporoča uporabo 3 % kationskega
sredstva pri izčrpalnem postopku barvanja. V tehničnih listih kationskega sredstva Rewin
MRT, ki smo ga uporabili v raziskavi, opozarjajo, da je sredstvo strupeno za vodno okolje
(34) zato smo se odločili, da v raziskavi poskusimo uporabimo čim nižje koncentracije
kationskega sredstva. V ta namen smo uporabili tri koncentracije kationskega sredstva, in
sicer 1 %, 2 % ter 3 %. V preglednici 4 so prikazane CIE L*a*b* barvne vrednosti izkuhane
in beljene bombažne tkanine, barvane z 20 % FC barvila ter obdelane z različnimi
koncentracijami kationskega sredstva. Tako kot pri vzorcih, barvanih brez predhodne
obdelave, se tudi pri vzorcih, obdelanih s kationskim sredstvom v nevzbujenem stanju barvila,
zniža svetlost tkanine, tkanina postane bolj zelena (vrednosti CIE a* so negativne) in bolj
rumena (vrednosti CIE b* so pozitivne) tako v primeru izkuhane kot tudi beljene bombažne
tkanine. Najnižjo svetlost dosežemo pri vzorcih, obdelanih s 3 % kationskega sredstva
(vzbujeno stanje barvila), kar smo pripisali večji adsorpciji mikrokapsul FC barvila na
bombažno tkanino.
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Preglednica 4: CIE L*a*b* barvne vrednosti izkuhane (I) in beljene (B) bombažne tkanine,
obdelane z različno koncentracijo kationskega sredstva (CKAT) ter barvane z 20 % FC barvila
v nevzbujenem in vzbujenem stanju
Vzorec

cKAT (%)

I_K1%+BA20

1

I_K2%+BA20

2

I_K3%+BA20

3

B_K1%+BA20 1

B_K2%+BA20 2

B_K3%+BA20 3

Stanje barvila

L*

a*

b*

nevzbujeno

92,4

-4,92

10,39

vzbujeno

80,64

-10,75

-5,74

nevzbujeno

92,36

-5,42

10,49

vzbujeno

78,15

-9,00

-4,75

nevzbujeno

92,85

-4,80

10,65

vzbujeno

77,62

-11,06

-4,04

nevzbujeno

93,64

-5,40

7,25

vzbujeno

81,39

-9,64

-9,42

nevzbujeno

93,07

-5,79

6,76

vzbujeno

80,87

-8,42

-10,00

nevzbujeno

93,55

-5,08

6,51

vzbujeno

77,94

-10,75

-11,63

Na sliki 14 so prikazane vrednosti barvnih razlik med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC
barvila izkuhane in beljene bombažne tkanine, obdelane z različnimi koncentracijami
kationskega sredstva ter barvane z 20 % FC barvila. S slike 14 je razvidno, da se barvna
razlika zvišuje z višanjem koncentracije kationskega sredstva. Grancarić in sodelavci (35) so
proučevali vpliv kationskega sredstva na zeta potencial bombažne tkanine. Ugotovili so, da se
z zvišanjem koncentracije kationskega sredstva zvišuje tudi zeta potencial in s tem naboj na
površini vlaken, ob enem pa kationsko sredstvo na površini vlaken povečuje količino
pozitivnih funkcionalnih skupin, na katere se lahko veže anionsko barvilo. Naši rezultati so v
skladu z rezultati iz literature, saj je bila najvišja barvna razlika dosežena v primeru obdelave
bombažne tkanine s 3 % kationskega sredstva. Adsorpcija kationskega sredstva na bombažno
tkanino povzroči maskiranje negativnega naboja na bombažnih vlaknih, kar omogoči lažje
vezanje negativno nabitih mikrokapsul FC barvila na bombažno tkanino. Razvidno je tudi, da
je pri višji koncentraciji kationskega sredstva dosežena višja barvna razlika pri beljeni kot
izkuhani bombažni tkanini in da pri nižjih koncentracijah kationskega sredstva razlik v barvni
razliki med izkuhano in beljeno bombažno tkanino ni opaziti. Ker je bila višja barvna razlika
dosežena pri 3 % koncentraciji kationskega sredstva tudi v primerjavi z neobdelanima
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vzorcema, barvanima z 20 % koncentracijo FC barvila (slika 13), smo se odločili, da
raziskave nadaljujemo pri tej koncentraciji kationskega sredstva. Sledilo je preučevanje vpliva
plazemske obdelave na adsorpcijo mikrokapsul FC barvila.

Slika 14: Barvna razlika (ΔE*ab) med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC barvila izkuhane
in beljene bombažne tkanine, obdelane z različno koncentracijo kationskega sredstva (CKAT)
ter barvane z 20 % FC barvila.
 izkuhan bombaž,  beljen bombaž.
S plazemsko obdelavo bombažne tkanine smo želeli nadomestiti obdelavo bombažne tkanine
s kationskim sredstvom. Uporaba kationskega sredstva predstavlja večjo porabo vode in
energije ob enem pa je sredstvo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki (34)
obdelava s plazmo, pa je ekološko sprejemljivejša (36). Iz literaturnih virov (26), (37) je
razvidno, da se za vpeljavo kationskih mest na površino bombažnih vlaken pogosto uporablja
dušikova plazma, zato smo se v okviru naše raziskave odločili, da kot delovni plin pri
plazemski obdelavi uporabimo dušik (N2). V preglednici 5 so prikazane CIE L*a*b* barvne
vrednosti izkuhane in beljene bombažne tkanine, obdelane z različnim časom plazemske
obdelave ter barvane z 20 % FC barvila. Tako kot pri vzorcih barvanih brez obdelave in
obdelanih s kationskim sredstvom, se tudi pri vzorcih obdelanih s plazmo zniža svetlost
tkanine, tkanina postane bolj zelena in bolj rumena tako v primeru izkuhane kot tudi beljene
bombažne tkanine (barvilo je v nevzbujenem stanju). Vrednost CIE a* se z 0,95 (vzorec I)
zniža na vrednost -9,91 (vzorec I_P10+BA20) oziroma se z vrednosti -0,24 (vzorec B) zniža
na vrednost -4,03 (vzorec B_P10+BA20). Vrednost CIE b* pa se z vrednosti 8,38 (vzorec I)
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zviša na vrednost 12,03 (vzorec I_P10+BA20) oziroma se z vrednosti 2,08 (vzorec B) zviša
na vrednost 5,56 (vzorec B_P10+BA20). Najnižjo svetlost dosežemo pri vzorcih, obdelanih s
plazemsko obdelavo 5 min, tako pri izkuhani kot pri beljeni bombažni tkanini. Obdelava s
plazmo dušika 2 min in 10 min neugodno vpliva na povečanje adsorpcije barvila. Interakcija
med atomi iz plazme in trdno površino, ki je potopljena vanjo (v našem primeru je to
bombažna tkanina), povzroča tako fizikalne (heterogenska rekombinacija na površini), kot
tudi kemijske (funkcionalizacija) spremembe na materialu (38). Obdelava s plazmo 2 min
predstavlja prekratek čas obdelave, saj ne povzroči zadostnih fizikalnih in kemijskih
sprememb na površini bombaža, ki bi omogočale adsorpcijo FC barvila. Ko se površina
bombažne tkanine po določenem času obdelave s plazmo nasiči z dušikovimi atomi bodisi z
rekombinacijo z osnovnimi molekulami površine materiala ali z njihovim vezanjem na
površino materiala, se po daljšem času obdelave s plazmo, npr. 10 minut, pojavi
defunkcionalizacija dušikovih atomov s površine in močno jedkanje. V plazmi imamo poleg
nevtralnih ionov tudi druge plazemske delce ter ultravijolično sevanje. Ultravijolično sevanje
dušikove plazme izhaja iz radiacijskih prehodov visoko vzbujenih dušikovih atomov, ki
povzroča cepitev vezi na površini bogati z dušikom. Presežek visoko vzbujenih dušikovih
molekul vodi do segrevanja tkanine in površinske defunkcionalizacije. Zaradi tega opazimo
slabšo adsorpcijo FC barvila na bombažnih tkaninah po 10 minutni obdelavi s plazmo.
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Preglednica 5: CIE L*a*b* barvne vrednosti izkuhane (I) in beljene (B) bombažne tkanine,
obdelane z različnim časom plazemske obdelave (tP) ter barvane z 20 % FC barvila v
nevzbujenem in vzbujenem stanju
Vzorec

tP (min)

I_P2+BA20

2

I_P5+BA20

5

I_P10+BA20

10

B_P2+BA20

2

B_P5+BA20

5

B_P10+BA20 10

Stanje barvila

L*

a*

b*

Nevzbujeno

88,86

-2,07

11,52

Vzbujeno

78,92

-8,91

-2,39

Nevzbujeno

92,90

-2,85

9,45

Vzbujeno

77,33

-10,18

-3,37

Nevzbujeno

88,63

-3,45

12,03

Vzbujeno

77,44

-9,91

-4,29

Nevzbujeno

93,80

-4,03

5,51

Vzbujeno

82,37

-9,10

-8,50

Nevzbujeno

93,90

-4,56

5,77

Vzbujeno

79,28

-12,59

-8,98

Nevzbujeno

93,96

-4,03

5,56

vzbujeno

83,39

-8,39

-7,38

Na sliki 15 so prikazane vrednosti barvnih razlik med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC
barvila izkuhane in beljene bombažne tkanine, obdelane z različnim časom plazemske
obdelave ter barvane z 20 % FC barvila. S slike 15 je razvidno, da je barvna razlika nizka pri
vzorcih obdelanih s plazmo 2 min, naraste pri vzorcih, ki so bili obdelani s plazmo 5 min in
da se po plazemski obdelavi 10 min ponovno zniža. Razlog za majhno barvno razliko vzorca,
obdelanega 2 min s plazmo je v hidrofilnosti bombažnih vlaknen. Bombažna vlakna iz zraka
nase vežejo vodno paro in ima bombažna tkanina molekule vode ujete na površini kot tudi
med vlakni in prejo. V začetku obdelave vzorca z N2 plazmo ne poteka samo
funkcionalizacija vzorca, ampak se zaradi vakuuma in interakcije plazemskih delcev z
vzorcem prične iz vzorca izločati voda, ki pa moti adsorpcijo dušikovih atomov. Ugotovljeno
je bilo, da se poleg dušika veže tudi kisik (39). Ker imamo površino bogato s kisikom, se
mikrokapsule FC barvila težje adsorbirajo. Pri plazemski obdelavi 5 min, se sprva površina
tkanine funkcionalizira s kisikom bogatimi skupinami, vendar se po 5 min desorbira dovolj
vode, da se lahko adsorbirajo dušikovi atomi. Kot smo že predhodno razložili, pri 10 min
obdelavi s plazmo, že preidemo v stanje jedkanja in ponovne defunkcionalizacije dušikovih
atomov s površine. Razvidno je tudi, da je pri obdelavi s plazmo 10 min dosežena višja
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barvna razlika pri izkuhani kot beljeni bombažni tkanini in da pri obdelavi s plazmo 2 min in
5 min razlik v barvni razliki med izkuhano in beljeno bombažno tkanino skoraj ni opaziti. Ker
je bila najvišja barvna razlika dosežena pri 5 min obdelavi s plazmo in smo dosegli podobne
vrednosti pri izkuhani in beljeni bombažni tkanini, smo se odločili, da raziskave nadaljujemo
pri tem času plazemske obdelave.

Slika 15: Barvna razlika (ΔE*ab) med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC barvila izkuhane
in beljene bombažne tkanine, obdelane z različnim časom plazemske obdelave (tP) ter barvane
z 20 % FC barvila.
 izkuhan bombaž,  beljen bombaž.
Na slikah 16 in 17 so prikazane vrednosti K/S v odvisnosti od valovne dolžine vzorcev
izkuhane in beljene bombažne tkanine, obdelane z različnima obdelavama in brez njiju ter
barvane z 20 % FC barvila.
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Slika 16: Vrednosti K/S v odvisnosti od valovne dolžine (λ) izkuhane bombažne tkanine z
različnima obdelavama in brez njiju ter barvane z 20 % FC barvila.
▬ I_BA20, ▬ I_K3%+BA20, ▬ I_P5+BA20.

Slika 17: Vrednosti K/S v odvisnosti od valovne dolžine (λ) beljene bombažne tkanine z
različnima obdelavama in brez njiju ter barvane z 20 % FC barvila.
▬ B_BA20, ▬ B_K3%+BA20, ▬ B_P5+BA20.
Vrednosti K/S preučevanih vzorcev tkanin smo določili na podlagi izmerjenih vrednosti
refleksije v območju valovnih dolžin od 400 do 700 nm, s korakom meritev 10 nm. S slike 16
je razvidno, da je pri vseh vzorcih vrednost K/S najvišja pri valovni dolžini 610 nm, kar
predstavlja modro barvo. Razvidno je tudi, da so vrednosti K/S vzorcev, obdelanih s
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kationskim sredstvom in 5 min plazemsko obdelavo podobne, kar nakazuje, da se je na
bombažno tkanino, obdelano s kationskim sredstvom, kot tudi s plazmo, adsorbirala skoraj
enaka količina mikrokapsul FC barvila. S slike 16 je še razvidno, da so vrednosti K/S
neobdelane izkuhane in barvane bombažne tkanine z 20 % FC barvila bistveno nižje od
obdelanih vzorcev, kar pomeni, da se je na tkanino adsorbirala nižja količina mikrokapsul FC
barvila. Tudi s slike 17 je razvidno, da so najvišje vrednosti K/S dosežene pri valovni dolžini
610 nm. V primerjavi z izkuhano bombažno tkanino (slika 16), se pri beljeni bombažni
tkanini vrednosti K/S vzorcev razlikujejo in so višje. Najvišje vrednosti K/S in s tem največjo
adsorpcijo mikrokapsul FC barvila na bombažno tkanino smo dosegli s kationsko obdelavo.
Nekoliko nižjo adsorpcijo mikrokapsul FC barvila smo dosegli s plazemsko obdelavo.
Najnižjo adsorpcijo mikrokapsul FC barvila pa smo dosegli pri vzorcih brez obdelave. Do
razlik med izkuhano in beljeno bombažno tkanino pride zaradi zeta potenciala, kateri je večji
pri izkuhani bombažni tkanini (26), (40). Beljen bombaž je v primerjavi z izkuhanim
bombažem bolj hidrofilen in nase veže več vode iz ozračja. Na beljena bombažna vlakna se
veže več kisika, kar ovira vezanje N atomov na vlakno in posledično vezanje mikrokapsul FC
barvila. Glede na dobljene rezultate, smo želeli preučiti še obstojnosti na pranje, drgnjenje ter
obstojnosti na svetlobo, ter mehanske lastnosti preučevanih tkanin.

Na sliki 18 so prikazane vrednosti barvnih razlik med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC
barvila izkuhane bombažne tkanine, obdelane s 3 % kationskega sredstva in plazmo 5 min ter
barvane z 20 % FC barvila pred pranjem in po različnem številu ciklov pranja. S slike je
razvidno, da se barvna razlika pri vzorcih, obdelanih s kationskim sredstvom in plazmo
bistveno ne spremeni po prvem pranju, kot tudi ne po petih pranjih, razlika je vidna šele po
desetih pranjih. Rezultati kažejo, da smo s kationsko in plazemsko obdelavo bombažne
tkanine dosegli odlično adhezijo FC barvila na izkuhana bombažna vlakna. Pri vzorcih brez
obdelave, pa se je barvna razlika znižala že po prvem pranju in se je z vsakim nadaljnjim
pranjem še znižala. Pri tem je treba poudariti, da vezivo, ki smo ga dodali v barvalno kopel
pogojuje uspešno vezanje mikrokapsul na vlakna, zato dobljeni rezultati tudi kažejo, da tvori
uporabljeno vezivo na površini bombažnih vlaken vezivni film s slabo pralno obstojnostjo.
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Slika 18: Barvna razlika (ΔE*ab) med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC barvila izkuhane
bombažne tkanine, obdelane z različnima obdelavama in brez njiju ter barvane z 20% FC
barvila pred pranjem in po različnih ciklih pranja.
 nepran,  1-krat pran, ▲5-krat pran, × 10-krat pran.

Na sliki 19 so prikazane vrednosti barvnih razlik med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC
barvila beljene bombažne tkanine, obdelanih z različnima obdelavama in brez njiju ter
barvane z 20 % FC barvila pred pranjem in po različnih ciklih pranja. Za razliko od izkuhanih
vzorcev, se pri beljenih vzorcih barvna razlika zniža že po prvem pranju pri vseh vzorcih. Pri
vzorcih obdelanih s kationskim sredstvom se barvna razlika znižuje z vsakim naslednjim
pranjem, pri neobdelanih vzorcih in tistih plazemsko obdelanih se pa barvna razlika po petih
in desetih pranjih ne znižuje. V primerjavi z izkuhano bombažno tkanino, dosežemo pri
beljeni bombažni tkanini slabšo adhezijo FC barvila.
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Slika 19: Barvna razlika (ΔE*ab) med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC barvila beljene
bombažne tkanine, obdelane z različnima obdelavama in brez njiju ter barvane z 20 % FC
barvila.
 nepran,  1-krat pran, ▲5-krat pran, × 10-krat pran

Na sliki 20 so prikazane vrednosti barvnih razlik med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC
barvila izkuhane in beljene bombažne tkanine, obdelanih z različnima obdelavama in brez
njiju ter barvane z 20 % koncentracijo FC barvila po 72 h osvetljevanja v aparatu Xenotest. S
slike lahko razberemo, da so barvne razlike vseh vzorcev zelo nizke, kar kaže, da imajo
preučevane mikrokapsule FC barvila slabo obstojnost na svetlobo. S prostim očesom tudi ni
bilo opaziti obarvanja tkanine v vzbujenem stanju. Ta pojav sta proučevala tudi Yi in
Sukhorukov (41), in ugotovila, da UV odzivne mikrokapsule z daljšim časom sevanja z UV
svetlobo nabrekajo in pokajo ter po 120 min sevanja ostane le še nekaj ostankov ovojnice
mikrokapsul. Iz literaturnih virov je tudi razvidno, da imajo FC barvila (naftooksazini in
naftopirani) omejeno fotostabilnost (3).
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Slika 20: Barvna razlika (ΔE*ab) med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC barvila izkuhane
in beljene bombažne tkanine, obdelane z različnima obdelavama in brez njih ter barvane z 20
% FC barvila po 72h osvetljevanja v aparatu Xenotest.
 izkuhan bombaž,  beljen bombaž.

V preglednici 6 so prikazane vizualne ocene po sivi skali barvne obstojnosti na drgnjenje
izkuhanih in beljenih vzorcev bombažne tkanine, obdelanih z različnima obdelavama in brez
njiju ter barvanih z 20 % FC barvila. Dobljene ocene kažejo, da je obstojnost na drgnjenje
zadovoljiva, saj dosežemo pri vseh vzorcih oceno 4 ali več, tako pri mokrem kot pri suhem
drgnjenju. Ocena 4, dobljena pri izkuhani in beljeni bombažni tkanini, obdelani s kationskim
sredstvom ter s plazmo je posledica večjega prehoda mikrokapsul FC barvila na suho ali
mokro spremljevalno tkanino zaradi večje adsorpcije mikrokapsul FC barvila, kot v primeru
neobdelanega vzorca.
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Preglednica 6: Ocene barvne obstojnosti na drgnjenje izkuhanih in beljenih vzorcev
bombažne tkanine, obdelane z različnima obdelavama in brez njiju ter barvane z 20% FC
barvila
Vizualna ocena po sivi skali
Bombažna
tkanina

Izkuhana

Beljena

Obdelava

Sprememba barve vzorca

Prehod barvila na
spremljevalno tkanino

Mokro

Suho

Mokro

Suho

Brez obdelave

4/5

4/5

4

4/5

Kationska

4/5

4

4/5

4

Plazemska

4/5

4/5

4

4

Brez obdelave

4/5

4/5

4/5

4/5

Kationska

4/5

4/5

4

4/5

Plazemska

4/5

4/5

4/5

4

V preglednici 7 so prikazane vrednosti zračne prepustnosti izkuhanih in beljenih vzorcev
bombažne tkanine, obdelanih z različnima obdelavama in brez njiju ter barvanih z 20 % FC
barvila. Iz preglednice lahko razberemo, da se zračna prepustnost izkuhanih vzorcev
bombažne tkanine, obdelanih s kationskim sredstvom zniža, kar predstavlja prisotnost
mikrokapsul FC barvila na bombažni tkanini. V primeru izkuhane bombažne tkanine
obdelane s plazmo pa se pretok zraka skozi tkanino poveča. Do podobnih rezultatov so prišli
tudi v raziskavi (42). Za obrazložitev, zakaj se pretok zraka poveča tudi ob prisotnosti
mikrokapsul FC barvila na bombažni tkanini, bi morali opraviti še dodatne raziskave. Pri
beljeni bombažni tkanini se pretok zraka zmanjša tako pri kationsko kot tudi plazemsko
obdelanih vzorcih. Nekoliko višjo vrednost zračne prepustnosti imajo vzorci, obdelani s
plazmo, kar se ujema z vrednostmi K/S in adsorpcijo mikrokapsul FC barvila na beljeni
bombažno tkanino (slika 17).
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Preglednica 7: Vrednosti zračne prepustnosti izkuhanih in beljenih vzorcev bombažne
tkanine, obdelane z različnima obdelavama in brez njiju ter barvane z 20 % FC barvila
Bombažna tkanina

Izkuhana

Beljena

Obdelava

Zračna prepustnost (l/min)

Brez obdelave

47,12

Kationska

39,14

Plazemska

53,10

Brez obdelave

64,24

Kationska

41,72

Plazemska

49,44

V preglednici 8 so prikazane vrednosti togosti izkuhanih in beljenih vzorcev bombažne
tkanine, obdelane z različnima obdelavama in brez njiju ter barvane z 20 % FC barvila. Iz
vrednosti togosti je razvidno, da imajo izkuhani vzorci višjo togost kot beljeni vzorci ne glede
na vrsto obdelave. Čeprav z izkuhavanjem odstranimo z bombažne tkanine hidrofobne
komponente primarne celične stene (npr. pektin, protein, organske kisline) in kutikule (voske
in maščobe), na vlaknih še vedno ostajajo naravni pigmenti in majhen delež hidrofobnih
komponent, ki se odstranijo z beljenjem. Zaradi tega imajo izkuhani vzorci večjo togost kot
beljeni vzorci. Iz preglednice 6 je tudi razvidno, da so najvišjo togost dosegli vzorci, ki so bili
kationsko obdelani tako v primeru izkuhane kot tudi beljene bombažne tkanine. Vzrok je v
adsorpciji kationskega sredstva in s tem posledično povezani večji adsorpciji mikrokapsul FC
barvila. Plazemsko obdelani vzorci imajo višjo togost kot neobdelani vzorci in nižjo kot
kationsko obdelani vzorci. V primeru plazemske obdelave gre le za spremembe na površini
vlaken, tj. vpeljavo kationskih funkcionalnih skupin, zato smo povečanje togosti tkanine
pripisali večji adsorpciji mikrokapsul FC barvila.
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Preglednica 8: Vrednosti togosti po osnovi izkuhanih in beljenih vzorcev bombažne tkanine,
obdelane z različnima obdelavama in brez njiju ter barvane z 20 % FC barvila
Bombažna tkanina

Izkuhana

Beljena

Obdelava

Uo (mg·cm)

Brez obdelave

151,78

Kationska

170,66

Plazemska

154,91

Brez obdelave

107,92

Kationska

170,14

Plazemska

146,94

Na sliki 21 so prikazani SEM posnetki izkuhane in beljene bombažne tkanine ter njune
obdelave s plazmo s časom obdelave 5 min. Posnetki so bili narejeni pri 5000-kratni
povečavi. Na sliki 21 je razvidno, da plazemska obdelava spremeni morfologijo bombažnih
vlaken. Obdelava s plazmo je povzročila spreminjanje lastnosti površine izkuhane bombažne
tkanine, ni pa prišlo do velikega jedkanja površine tkanine, vidne so le nano točke (b). V
primeru beljene bombažne tkanine, pa je obdelava s plazmo povzročila poleg spreminjanja
lastnosti površine tkanine tudi jedkanje površine tkanine, kar vodi v nanostrukturirano
hrapavost površine (c). Iz literature (44) o jedkanju površine tkanin z uporabo plazme je
znano, da ta ne vpliva na poslabšanje pretržne sile in raztezka. Zaradi tega smo te meritve
izpustili v okviru naše raziskave. Zanimalo nas je tudi, kaj se dogaja z mikrokapsulami FC
barvila po desetih pranjih, zato smo opraviti SEM posnetke tudi na teh vzorcih.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Slika 21: SEM posnetki; (a) – izkuhana bombažna tkanina, (b) – plazemsko obdelana
izkuhana bombažna tkanina, (c) – neobdelana beljena bombažna tkanina, (d) – plazemsko
obdelana beljena bombažna tkanina.
Na slikah 22 in 25 - 29 so prikazani SEM posnetki izkuhane in beljene bombažne tkanine
obdelane z različnima obdelavama in barvane z 20 % FC barvila. Primerjali smo neprane in
10-krat prane vzorce. Iz vseh posnetkov je razvidno, da mikrokapsule FC barvila niso
homogenih oblik in se tudi po 10-kratnem pranju drastično ne spremenijo, se pa zmanjša
količina mikrokapsul FC barvila na vlaknih
Na sliki 22 so prikazani SEM posnetki izkuhane neobdelane bombažne tkanine barvane z 20
% FC barvila. Prikazana je primerjava nepranih in 10-krat pranih vzorcev pri 500-kratni in
5000-kratni povečavi. S slike 22 lahko vidimo, da se količina mikrokapsul FC barvila po
desetih pranjih drastično zmanjša (c), oblika mikrokapsul FC barvila je deformirana pred
pranjem (b), kot tudi po 10-kratnem pranju (d). Iz slike 23 je razvidno, da so tudi
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mikrokapsule v suspenziji FC barvila nenavadnih oblik, zato lahko povemo, da deformirana
oblika mikrokapsul, ni posledica barvanja ali časa in temperature fiksacije. Odvisno od
ključnih lastnosti, ovojnice in jedra mikrokapsul, lahko dobimo različne vrste mikrokapsul
(slika 24). Okrogle mikrokapsule z enojno ovojnico, mikrokapsule nepravilnih oblik, več
različnih jeder znotraj iste mikrokapsule, večstenske mikrokapsule, več jedrni delci vgrajeni v
neprekinjenem matrici (47). Na sliki 22 – d je pa na vlaknih po 10-kratnem pranju vidno
nekakšno nedefinirano sredstvo, kar bi lahko bile počene mikrokapsule FC barvila ali pa
razkrojen vezivni film.

(a)

(b)

(c)

(d)

Slika 22: SEM posnetki; (a) – neobdelana izkuhana bombažna tkanina in neprana pri 500kratni povečavi, (b) – neobdelana izkuhana bombažna tkanina in neprana pri 5000-kratni
povečavi, (c) – nobdelana izkuhana bombažna tkanina in 10-krat prana pri 500-kratni
povečavi, (d) – neobdelana izkuhana bombažna tkanina in 10-krat prana pri 5000-kratni
povečavi.
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Slika 23: SEM posnetek suspenzije mikrokapsul FC barvila pri 5000-kratni povečavi

Slika 24: Različne oblike mikrokapsul (47).
Na sliki 25 so prikazani SEM posnetki izkuhane kationsko obdelane bombažne tkanine
barvane z 20 % FC barvila. Prikazana je primerjava nepranih in 10-krat pranih vzorcev pri
500-kratni in 5000-kratni povečavi. Kot pri vzorcih brez obdelave (slika 22) lahko vidimo, da
se količina mikrokapsul FC barvila po desetih pranjih zmanjša (c), oblika mikrokapul FC
barvila je deformirana tako pred pranjem (b), kot tudi po 10-kratnem pranju (d). Prav tako je
na vlaknih po 10-kratnem pranju vidno nekakšno nedefinirano sredstvo (d), kar bi lahko bile
počene mikrokapsule FC barvila ali pa razkrojen vezivni film. V primerjavi z neobdelanimi
vzorci izkuhane bombažne tkanine (slika 22 - a), je vidnih več mikrokapsul FC barvila pri
vzorcih s kationsko obdelavo (a).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Slika 25: SEM posnetki; (a) – kationsko obdelana izkuhana bombažna tkanina in neprana pri
500-kratni povečavi, (b) – kationsko obdelana izkuhana bombažna tkanina in neprana pri
5000-kratni povečavi, (c) – kationsko obdelana izkuhana bombažna tkanina in 10-krat prana
pri 500-kratni povečavi, (d) – kationsko obdelana izkuhana bombažna tkanina in 10-krat
prana pri 5000-kratni povečavi.
Na sliki 26 so prikazani SEM posnetki izkuhane plazemsko obdelane bombažne tkanine
barvane z 20 % FC barvila. Prikazana je primerjava nepranih in 10-krat pranih vzorcev pri
500-kratni in 5000-kratni povečavi. Kot pri vzorcih brez obdelave (slika 22) je vidno, da se
količina mikrokapsul FC barvila po desetih pranjih zmanjša (c), oblika mikrokapsul FC
barvila, katera je deformirana pred pranjem (b), je deformirana tudi po 10-kratnem pranju (d).
Prav tako je na vlaknih po 10-kratnem pranju vidno nekakšno nedefinirano sredstvo (d), kar bi
lahko bile počene mikrokapsule FC barvila ali pa razkrojen vezivni film. V primerjavi z
neobdelanimi vzorci izkuhane bombažne tkanine (slika 22 - a), je vidnih več mikrokapsul FC
barvila pri vzorcih kateri so bili predhodno obdelani s plazmo (a). V primerjavi v vzorci,
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obdelani s kationskim sredstvom (slika 25 - a) je mikrokapsul FC barvila manj, vendar so bolj
enakomerno razporejene po vlaknih bombažne tkanine (a).

(a)

(b)

(c)

(d)

Slika 26: SEM posnetki; (a) – plazemsko obdelana izkuhana bombažna tkanina in neprana pri
500-kratni povečavi, (b) – plazemsko obdelana izkuhana bombažna tkanina in neprana pri
5000-kratni povečavi, (c) – plazemsko obdelana izkuhana bombažna tkanina in 10-krat prana
pri 500-kratni povečavi, (d) – plazemsko obdelana izkuhana bombažna tkanina in 10-krat
prana pri 5000-kratni povečavi.
Na sliki 27 so prikazani SEM posnetki beljene neobdelane bombažne tkanine barvane z 20 %
FC barvila. Prikazana je primerjava nepranih in 10-krat pranih vzorcev pri 500-kratni in 5000kratni povečavi. S slike 27 je razvidno, da se količina mikrokapsul FC barvila zmanjša po
desetih pranjih (c). Mikrokapsule so deformiranih oblik (a), vendar se po desetih pranjih še
nekoliko bolj deformirajo (d). Kot pri vzorcih izkuhane bombažne tkanine, je tudi pri vzorcih
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beljene bombažne tkanine vidno nedefinirano sredstvo (d), katero bi lahko predstavljajo
poškodovane mikrokapsule FC barvila ali pa razkrojen vezivni film.

(a)

(b)

(c)

(d)

Slika 27: SEM posnetki; (a) – neobdelana beljena bombažna tkanina in neprana pri 500-kratni
povečavi, (b) – neobdelana beljena bombažna tkanina in neprana pri 5000-kratni povečavi, (c)
– neobdelana beljena bombažna tkanina in 10-krat prana pri 500-kratni povečavi, (d) –
neobdelana beljena bombažna tkanina in 10-krat prana pri 5000-kratni povečavi.
Na sliki 28 so prikazani SEM posnetki beljene kationsko obdelane bombažne tkanine barvane
z 20 % FC barvila. Prikazana je primerjava nepranih in 10-krat pranih vzorcev pri 500-kratni
in 5000-kratni povečavi. S slike 28 je razvidno, da se količina mikrokapsul FC zelo malo
zmanjša po desetih pranjih (c), ter da se mikrokapsule FC barvila po pranju (d) ne deformirajo
bolj, kot so bile pred pranjem (b). Količina mikrokapsul FC barvila je precej večja na vzorcih,
kateri so bili predhodno obdelani s kationskim sredstvom (a), kot na vzorcih brez obdelave
(slika 27 – a). Prav tako so po desetih pranjih na vlaknih vidne nedefinirane snovi (d).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Slika 28: SEM posnetki; (a) – kationsko obdelana beljena bombažna tkanina in neprana pri
500-kratni povečavi, (b) – kationsko obdelana beljena bombažna tkanina in neprana pri 5000kratni povečavi, (c) – kationsko obdelana beljena bombažna tkanina in 10-krat prana pri 500kratni povečavi, (d) – kationsko obdelana beljena bombažna tkanina in 10-krat prana pri
5000-kratni povečavi.
Na sliki 29 so prikazani SEM posnetki beljene plazemsko obdelane bombažne tkanine
barvane z 20 % FC barvila. Prikazana je primerjava nepranih in 10-krat pranih vzorcev pri
500-kratni in 5000-kratni povečavi. Kot pri vseh vzorcih, se tudi pri beljenih bombažnih
vzorcih, obdelanih s plazmo količina mikrokapsul FC barvil po desetih pranjih zmanjša (c),
oblika mikrokapsul FC barvil je deformiranih oblik pred pranjem (b), kot po desetih pranjih
(d). Tudi na teh vzorcih, kot pri vseh do sedaj, so vidne nedefinirane snovi na vzorcih, kateri
si bili 10-krat prani (d). V primerjavi z vzorci, kateri so bili obdelani s kationskim sredstvom,
je na vzorcih obdelanih s plazmo vidnih manj mikrokapsul FC barvila.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Slika 29: SEM posnetki; (a) – plazemsko obdelana beljena bombažna tkanina in neprana pri
500-kratni povečavi, (b) – plazemsko obdelana beljena bombažna tkanina in neprana pri
5000-kratni povečavi, (c) – plazemsko obdelana beljena bombažna tkanina in 10-krat prana
pri 500-kratni povečavi, (d) – plazemsko obdelana beljena bombažna tkanina in 10-krat prana
pri 5000-kratni povečavi.
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5 ZAKLJUČEK
Na podlagi rezultatov raziskave lahko zaključimo:
 da z višanjem koncentracije FC barvila, znižujemo svetlost tkanine ter zvišujemo
barvno razliko med nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC barvila na bombažni
tkanini,
 da smo s kationsko in plazemsko obdelavo dosegli višjo barvno razliko med
nevzbujenim in vzbujenim stanjem FC barvila na bombažni tkanini, kot pri
neobdelanih vzorcih bombažne tkanine,
 da je za adsorpcijo preučevanih mikrokapsul FC barvila pomembna obdelava
bombažne tkanine, da se na površini bombažnih vlaken ustvari ustrezen kationski
naboj,
 da smo s postopkom plazemske obdelave na površini bombažnih vlaken ustvarili
ustrezne skupine, ki so omogočile povečanje adsorpcije mikrokapsul FC barvila in
tako dobili primerljive rezultate z vzorci, obdelanimi s kationskim sredstvom,
 da s kationsko in plazemsko obdelavo dosežemo dobre obstojnosti na pranje in
drgnjenje, obstojnosti na svetlobo pa ostanejo slabe,
 da se oblika mikrokapsul FC barvila tudi po desetih pranjih bistveno ne spremeni in
 da smo dobili nekoliko boljše pralne obstojnosti pri vzorcih izkuhane bombažne
tkanine, kot beljene bombažne tkanine.
Na podlagi dobljenih rezultatov raziskave lahko zaključimo, da se s plazemsko obdelavo
bombažne tkanine in uporabo dušika kot delovnega plina lahko izognemo mokri obdelavi
bombažne tkanine s kationskim sredstvom in tako zmanjšamo količino porabljene vode in
energije za segrevanje kopeli in s tem prispevamo k trajnostnemu razvoju izbranega postopka
barvanja.
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