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IZVLEČEK

V diplomskem delu je bil preučevan vpliv sestave impregnirne kopeli, vrste in koncentracije
veziva, vrste in koncentracije fosforescenčnega pigmenta ter vrste preje na vezanje
fosforescenčnih pigmentov na vzorce prej različnih lastnosti, barvanih po impregnirnem
postopku. V raziskavi je bilo uporabljenih šest prej, od katerih sta bili dve preji iz čistega
poliestra, ostale štiri pa iz mešanice bombaž/poliester in poliester/lan z različnim deležem
vlaken. Uporabljenih je bilo tudi šest fosforescenčnih pigmentov proizvajalca Special Chem
S.R.L., in sicer Speciallux TPLL-9E Yellow-Green, TPY-9E Yellow-Green, TPB-9E Sky- Blue, TPP9E Purple, MTO-4D Orange in MSOR-4D Orange ter en fosforescenčni pigment Tubiscreen
Green 45, proizvajalca CHT R. Beitlich GmbH. Med preučevanimi fosforescenčnimi pigmenti je
bila fotoluminiscenca najbolj izražena na prejah, impregniranih s pigmentom Speciallux TPLL9E Yellow-Green (YG). Čas sevanja pigmenta YG v temi je bil najdaljši pri preji iz 100 %
poliestra. V primeru prej iz mešanic vlaken je bil čas sevanja daljši pri bolj grobi preji z
manjšim številom zavojev ter pri prejah iz 50 % poliestra in 50 % bombaža kot pri prejah iz 67
% bombaža in 33 % poliestra. S pranjem obarvane preje se skrajša čas sevanja pigmenta YG v
temi. Pigment YG ima slabše barvne obstojnosti na mokro drgnjenje in boljše na suho
drgnjenje. Višja koncentracija dispergirnega sredstva vpliva na bolj enakomerno porazdelitev
pigmenta YG v barvalni kopeli in s tem večji nanos pigmenta na prejo. Višja koncentracija
veziva v barvalni kopeli pa prispeva k večjemu vezanju pigmenta YG na prejo.

Ključne besede: fosforescenčni pigment, impregnirano barvanje, sevanje v temi, poliester,
bombaž, lan.
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ABSTRACT

In diploma thesis the influence of padding bath composition, the type and concentration of
binder, the type and concentration of the phosphorescent pigment and the type of yarn on
the binding of phosphorescent pigments during the padding process onto samples of yarns
with different characteristics. Research was conducted on six types of yarn; two of pure
polyester, the other four were cotton/polyester or polyester/flax blends with different ratios
of fibers. This thesis focused on six different phosphorescent pigments: Speciallux TPLL-9E
Yellow-Green, TPY-9E Yellow-Green, TPB-9E Sky-Blue, TPP-9E Purple, MTO-4D Orange in
MSOR-4D Orange from Special Chem S.R.L., and one phosphorescent pigment, Tubiscreen
Green 45 from CHT R. Beitlich GmbH. Out of all the pigments, the photoluminescence was
most prominent in yarns impregnated with the Speciallux TPLL-9E Yellow Green (YG)
pigment. The radiation time of the YG pigment lasted the longest in yarns of 100% polyester.
Rougher blends with a smaller number of twists and those with 50% polyester and 50%
cotton proved to have a longer radiation than their 67 % cotton and 33 % polyester
counterparts. Washing of dyed yarns shortens the radiation time of the YG pigment in the
dark. The YG pigment has inferior colour fastness to wet rubbing and better colour fastness
to dry rubbing. Higher concentrations of dispersing agent positively affect equal distribution
of the YG pigment in a dyebath and thus also increase the application of pigment on a yarn.
Higher concentrations of binder in a dyebath, on the other hand, accounts for a better
binding of the YG pigment onto yarn.

Key words: phosphorescent pigment, pad dyeing, glow in the dark, polyester, cotton, flax.
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UVOD

Raziskave z inovativnimi idejami vodijo do razvoja novih tehnologij in ponujajo nove
možnosti stvarem, ki jih lahko uporabimo na drugačen način. Tkanine, ki svetijo v temi,
uvrščamo med pametne tekstilije jutrišnjega dne. Izdelamo jih lahko z nanosom
fosforescenčnih pigmentov s postopkom tiskanja ali impregnirnega barvanja. Pigmente s
fosforescenčnimi lastnostmi danes uporabljamo v različnih industrijskih panogah. Zelo velik
pomen imajo na področju varnostne tehnologije. V veliko primerih potrebujemo informacije
tudi v temi, zato nam služijo kot opozorilni znaki. Z njimi označujejo evakuacijske poti, na
primer prvo in zadnjo stopnico, izhode v sili (predori, hodniki v bolniških sobah, vrtcih,
domovih za ostarele, otroških sobah ipd.). Danes takšne fosforescenčne oznake pogosto
zasledimo na podzemnih železnicah. Prav tako se z njimi srečujemo v vsakdanjem življenju
(na kazalcih ročne ure, stikalih za luči, dekorativnih predmetih, avtodelih, ribiški opremi,
oblačilih, obutvi ipd.). Pri oblikovanju tekstilnih vlaken oziroma pri plastičnih izdelkih
dodajajo fosforescentne pigmente že v obliki barvnega koncentrata (angl. master batch).
Uporabljajo pa se tudi kot barvice umetnikov [1–5].

Namen diplomskega dela je bil izdelati prejo s fosforescenčnimi lastnostmi, ki bi jo nadalje
lahko vključili v tekstilni izdelek, ki bi s svojimi fosforescenčnimi lastnostmi lahko služil za
boljšo orientacijo in varnost v temnih prostorih oziroma temi. Tovrstni tekstilni izdelek bi čez
dan absorbiral energijo v obliki svetlobe in jo tekom noči oddajal v obliki sevanja [5]. V okviru
raziskave smo določili optimalne pogoje barvanja (koncentracijo fosforescenčnega pigmenta,
koncentracije sestavin impregnirne kopeli) in preučili, kako sestava impregnirne kopeli vpliva
na barvno obstojnost izbranih pigmentov na pranje pri 40 °C ter suho in mokro drgnjenje.
Določili smo tudi čas sevanja vzorcev v temi po predhodni 24-urni izpostavitvi vzorca dnevni
svetlobi. Uporabili smo preje različnih surovinskih sestav in finosti ter fosforescentne
pigmente dveh proizvajalcev, in sicer Special Chem S.R.L. [6] in CHT R. Beitlich GmbH [7].

Raziskava v okviru diplomskega dela je potekala v sklopu strateškega razvojnega projekta
Pametne tekstilije v zavesah pod vodstvom izr. prof. dr. Marije Gorenšek.
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2
2.1

TEORETIČNI DEL
LUMINISCENCA

Pojem »luminiscenca« se je prvič pojavil leta 1888. Nemški fizik in zgodovinar znanosti
Eilhardt Wiedemann (1852–1928) je pojem luminiscenca uporabil za vse tiste svetlobne
pojave, ki niso izključno pogojeni s povišanjem temperature. Wiedemann je izhajal iz dejstva,
da z višanjem temperature vse trde in tekoče snovi sevajo na vse krajši valovni dolžini, ko se
njihova temperatura konstantno dviguje nad absolutno ničlo. Sevanje se sčasoma pojavi pri
takšni valovni dolžini, da ga lahko opazimo s prostim očesom. Materiali se postopoma
segrejejo v vidno rdečo barvo in nato preidejo v belo (npr. segreta kovina). Temu stanju
pravimo žarenje ali »vroče svetlikanje«, kar je v nasprotju z luminiscenco, ki pomeni »hladno
svetlikanje«. Več stoletij je žarenje veljalo za edino metodo praktičnih osvetlitev, kot so
svetilke, oljenke, plin, sveče ali sonce *8].

Luminiscenca ali hladno svetlikanje je proces fizikalnih pojavov. Do pojava luminiscence
pride, ko elektron iz višjega energijskega stanja preide v nižjo energijsko stanje, pri čemer se
presežek energije sprosti v obliki svetlobe. Molekula mora od zunaj dobiti zadostno količino
energije, da lahko zunanji elektron absorbira energijo in preide na višjo raven obstoječega
stanja, ne da bi se pri tem spremenilo stanje elektrona. V tako visokoenergijskem stanju
elektron ne more zdržati dlje kot nekaj nanosekund (ns), preden zopet preide v osnovno
stanje. Absorbirana energija se ponovno sprosti. Večinoma se to zgodi postopoma, elektron
po vibracijski ravni preide nazaj v osnovno stanje, kar pomeni, da se gibanje molekul pospeši,
s tem pa se začne povečevati tudi temperatura [9–12].

Eilhardt Wiedemann je leta 1888 luminiscenco prepoznal kot antitezo sijaja. Glede na
dejavnike, ki povzročijo vzbujanje, je ločil: fotoluminiscenco, termoluminiscenco,
elektroluminiscenco, kristaloluminiscenco, triboluminiscenco in kemoluminiscenco. Še danes
se Wiedemannove predloge uporablja za klasifikacijo luminiscenc, kjer je povzročitelj
vzbujanja navadno vključen v opis pojava luminiscence. Njihova imenovanja so označena s
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predpono (foto-, kristalo-, elektro-, mehano-, kemo-, termo- in radio-), ki nakazuje njihovo
delovanje [8].

Luminiscenčne reakcije lahko spremljamo na več načinov, in sicer merjenje časa trajanja
emisije svetlobe, določanje intenzivnosti nastale svetlobe *9].
2.2

VRSTE LUMINISCENC

2.2.1 Triboluminiscenca

Včasih triboluminiscenco enačijo s fraktoluminiscenco ali mehanoluminiscenco zaradi
mehanizma vzbujanja svetlobe. Svetloba nastaja v primeru lomljenja, drobljenja, brušenja in
drgnjenja kristalnih snovi, zato je ta pojav optični fenomen. Pojav triboluminiscence je znan
že več kot 400 let. Znan primer triboluminiscence je modro bela svetloba, ki jo pri drgnjenju
oddaja kristalni sladkor [8, 13].
2.2.2 Elektroluminiscenca

Elektroluminiscenca je pojav, pri katerem se trdna snov oziroma materiali (anorganski ali
organski) vzbujajo z uporabo električnega toka (npr. razelektrenje) ali električne napetosti
(oziroma je posledica radioaktivnih rekombinacij elektronov in lukenj v materialu, običajno
polprevodnikov). Pri tem se električna energija pretvori v svetlobo [8, 13, 14].
2.2.3 Fotoluminiscenca

Fotoluminiscenca je posledica obsevanja snovi s kratkovalovnim sevanjem (UV-žarki) [10].
Zaradi obsevanja snov (molekula ali atom) absorbira fotone, pri tem pa nastane presežek
energije (je enaka energiji absorbiranega fotona). Da bi snov ponovno dosegla svoje osnovno
stanje, prenese del te energije na sosednje snovi. Postopek se nadaljuje, vendar količina
energije začenja upadati, ker se del energije pretvori v toploto. Na koncu snov odda energijo
v obliki fotona in se zopet vrne v svoje osnovno energijsko stanje [15].
3

2.2.4 Termoluminiscenca

Do pojava termoluminiscence lahko pride le v kristalih z dodanimi nečistočami ali
strukturnimi nepravilnostmi. Termoluminiscenca je pojav, pri katerem se del energije, ki jo
kristal absorbira, shrani v obliki metastabilnih energijskih stanj. Zaradi segrevanja snovi se ta
del energije izseva v obliki vidne ali ultravijolične svetlobe. Proces vzbujanja svetlobe je
podoben kot pri fosforescenci, vendar je termostimulacija bolj pravilen izraz za njo [8, 10,
16].
2.2.5 Kristaloluminiscenca

Kristaloluminescenca je svetloba, ki se včasih pojavi med kristalizacijo zaradi cepitve dveh
posameznih kristalov [8].
2.2.6 Kemoluminiscenca

Kemoluminiscenca je pojav sevanja, pri katerem se proizvaja elektromagnetno valovanje v
obliki svetlobe s pomočjo kemijske reakcije. Emisija svetlobe je lahko ultravijolična ali v obliki
infrardečega sevanja. Kemoluminiscenca poteka tudi v nekaterih živih organizmih in jo
imenujemo bioluminiscenca. Značilen primer tega pojava je sijaj kresnice. Eden glavnih
vzrokov kemoluminescence je oksidacija. Ko reagent oksidira oziroma razpade, pri tem
nastane tudi svetlobna energija oziroma fotoni, ki predstavljajo emisijo svetlobe [17].
2.2.7 Radioluminiscenca

Če je snov (mineral ali kristal) izpostavljena radioaktivnemu sevanju, potem govorimo o
radioluminiscenci. Radioluminiscenčne barve so bile razvite v začetku 20. stoletja, izdelane iz
mešanice cinkovega sulfida, bakra in radija. Uporabljale so se kot vir svetlobe za nočno
osvetlitev ur, instrumentov ali signalizacije. Zaradi izpostavljenosti sevanja se danes ne
uporabljajo več [10, 18, 19].
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2.3

LUMINISCENČNI PIGMENTI

Luminiscenčni pigmenti delujejo na osnovi luminiscence. V tekstilstvu se najpogosteje
uporabljajo fotoluminiscenčni pigmenti, med katere prištevamo:
- fluorescenčne pigmente in
- fosforescenčne pigmente.

V primeru fluorescenčnih in fosforescenčnih pigmentov je fotoluminiscenca pogojena s
kristalno strukturo pigmenta in časovnim potekom prehoda elektronov iz vzbujenega v
osnovno stanje. Pri obeh vrstah pigmentov je sevanje pigmenta vezano na svetlobni vir, s to
razliko, da fluorescenčni pigmenti oddajajo energijo v obliki svetlobe takoj in kratek čas (od
10-9 do 10-3 s) po osvetlitvi, medtem ko fosforescenčni oddajajo energijo (10-3 do 10 s) v obliki
svetlobe z zakasnitvijo tudi do nekaj ur po ukinitvi svetlobnega vira. Pri fosforescenčnih
pigmentih je vzbujeno stanje obstojnejše, zato se elektroni dalj časa zadržijo v tem stanju,
posledica pa je sevanje pigmenta z zakasnitvijo. Znano je tudi, da se fluorescenčni učinek
zmanjša, če je fluorescenčni pigment izpostavljen neposredni sončni svetlobi [5, 10].

Fosforescenčni pigmenti so kristalinične anorganske snovi na osnovi cink-kadmijevega sulfida
ali kalcij-stroncijevega sulfida z majhnim dodatkom nečistoč, ki ovirajo mrežno strukturo
kristala. Barva sevane svetlobe je odvisna od vrste in količine aktivatorja (Cu, Ag in Ni), ki jih
fosforescenčni pigment vsebuje. Od velikosti kristalov pa je odvisno trajanje fosforescence
[5, 10, 11].

Zanimanje za uporabo fotoluminiscenčnih pigmentov v tekstilni industriji je veliko. Zato je
fotoluminiscenca pri naši raziskavi igrala najpomembnejšo vlogo.
2.4

PAMETNE TEKSTILIJE

Pametne ali inteligentne tekstilije (angl. Smart textiles) so tekstilije, ki se odzivajo na okolje
in se mu prilagodijo. Stimulansi so lahko električnega, toplotnega, kemičnega, mehanskega,
magnetnega ali drugega izvora. Na tržišču so že uveljavljeni številni tekstilni izdelki, ki kažejo
5

inteligentno obnašanje, na primer spreminjanje barve zaradi delovanja UV-žarkov,
spreminjanje barve zaradi delovanja toplote, uravnavanje toplote telesa, preprečevanje
znojenja itd. Za razvoj inteligentnih oblačil je zaslužna predvsem vojaška industrija [1, 2].
Tkanine z vključenimi fosforescenčnimi prejami ali tkanine potiskane s fosforescenčnimi
pigmenti se lahko uporabljajo kot različni modni dodatki (manjši vzorci na torbicah ali manjši
vzorci na oblačilih, šalih, kapah) in dekorativne tekstilije za opremo notranjih prostorov
(senčila pri stoječih svetilkah, zavese, okrasne blazine). Na tržišču so že prisotne tkanine, ki
so v celoti izdelane iz fosforescenčne preje [3, 4].
2.5

PREGLED STANJA RAZISKAV

2.5.1 Pregled dosedanjih raziskav

Prve zapise luminiscence najdemo v nekaterih literaturah in poezijah starodavne Kitajske
med leti 1500 in 1000 pr. n. št. Bioluminiscenčni pojavi oziroma organizmi pri kresnicah in
kolobarnikih (svetleči črvi) so najstarejša pisana opazovanja v naravi. Luminiscenca je svoj
razmah doživela v 16. in 17. stoletju zaradi alkimije v Evropi. Pojav luminiscence je leta 1602
prvi opisal italijanski alkimist Vincenzo Cascariolo (1571–1624). Cascariolov »bolonjski
kamen« je bil povod za raziskovanje pojava fosforescence. Cascariolo je kamen zmlel in ga z
ogljem pomešal v prahu. Ponoči je opazil, da snov, čeprav je bila hladna, oddaja vijolično
modro svetlobo. Danes je znano, da je »bolonjski kamen« barit, mineral barijevega sulfata
(BaSO4). Leta 1640 je izšla prva knjiga o »bolonjskem kamnu« pod imenom Litheosphorus
Sive de Lapide Bononiensi, avtorja Fortuniusa Licetiusa (1577–1657). V knjigi se prvič pojavi
ime za kamen, ki nosi svetlobo z uporabo grškega imena »stony phosphoros«. Od takrat se
mikrokristalinične luminiscentne snovi imenujejo fosforji (phosphorus) [8, 9, 20]. Pomembna
dela, ki so še prispevala k razumevanju samega pojava, so Magnes, Sive de Arte Magnetica
(1641) in Ars Magna Lucis et Umbrae (1646), v katerih je Athanasius Kircher (1602–1680)
razlagal, da je fosfor sposoben privabljati svetlobo, kot jo poznamo pri privlačnosti med
železom in magnetom *8, 21]. Leta 1852 je Sir George Gabriel Stokes (1819–1903) z
optičnimi filtri in prizmo razklonil belo svetlobo na pasove in pri tem opazil, da svetloba z
vijoličasto modrega dela sončnega spektra pri določenih snoveh povzroča emisijo svetlobe
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nižje energije. Stokes je z raziskavo pojasnil teorijo o absorpciji svetlobe in po mineralu
fluoritu uvedel pojem fluorescenca [9, 22]. S kvantno mehaniko je prišla tudi razlaga o
fluorescenci. Leta 1918 je Jean Perrin (1870–1942) pojasnil absorpcijo in emisijo
elektromagnetnega valovanja s prehodi med ločenimi energijskimi stanji molekule *23].

S področja fosforescenčnih pigmentov na tekstilijah je objavljenih zelo malo znanstvenih
raziskav [3, 24], prevladujejo predvsem patenti [25–28]. Izumitelj Henry Dreyfus je v
tridesetih

letih 20. stoletja vložil zahtevek

za

patentiranje postopka

uporabe

fotoluminiscenčnih oziroma fosforescenčnih pigmentov (sulfid, cink, kadmij, stroncij, barij in
magnezij) v tekstilnih prejah. Po odobrenem in objavljenem patentu so sledili še drugi
patenti za izboljšanje vezanja fotoluminiscenčnih pigmentov na različna tekstilna vlakna.
Preje so se uporabljale za izdelavo tekstilij v gledališčih. V to obdobje sega tudi uporaba
cinkovega sulfida z dodatkom bakra v koncentraciji 0,01 %. Sintetizirani neradioaktivni
fosforescenčni pigmenti so bili zelo pomembni za izdelavo izdelkov, povezanih z varnostjo
(vojaška oblačila, osvetljevanje inštrumentov na letalih, ročne ure) [25].

Patent izumitelja Kang Kyeng-Junga opisuje postopek izdelave fosforescenčnih vlaken.
Vlakna se izdela z enkapsulacijo fosforescenčnih delcev, ki so sestavljeni iz 55–62,5 ut. %
stroncijevega oksida, 35–42,5 ut. % aluminijevega oksida, 1–9 ut. % disprozijevega oksida in
0,5–1,5 ut. % evropijevega oksida. Fosforescenčne mikrokapsule se nato zmeša s polimerom,
ki je sposoben tvoriti vlakna. Nastali barvni koncentrat (angl. master batch) se zmeša s
polimerno mešanico, kateri se doda mehčalec in disperzijsko sredstvo. Nato se vlakna sprede
po talilnem postopku pri temperaturi 190–290 °C. Vlakna so uporabna za različne tekstilne
izdelke in kažejo visoko stopnjo luminiscence [26, 29].

Patent izumitelja Grahama Johna Stolza opisuje izum fotoluminiscenčnih materialov,
sestavljenih iz tekstilne podloge in zaščitne strani. Tekstilna podloga je prozorna, kar
omogoča fluorescenčnim pigmentom absorbirati in oddajati svetlobo skozi tekstilni substrat.
Uporaba odsevnih materialov nudi dodatno vidljivost ponoči s sprotno refleksijo zunanjih
virov svetlobe (žarometi avtomobilov) [27, 29].
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Patent izumiteljev H. Austmanna, M. Wolfa, H. Brüniga in N. Smolka se nanaša na področje
polimerne kemije. Patent opisuje uporabno polimernih vlaken za zaščito delovnih oblek ali
opozorilnih jopičev. Naloga takšnih vlaken je, da ves čas intenzivno sevajo tako v temnem kot
svetlem okolju. Polimerna vlakna so sestavljena iz jedra in plašča. V jedru se nahajajo
pigmenti s fosforescenčnimi lastnostmi, v plašču pa fluorescentna barvila. Plašč delno
prepušča svetlobo do jedra, zato jedro svetlobo absorbira in jo nato oddaja [28].
2.5.2 Pregled stanja raziskav na Oddelku za tekstilstvo

Pri študiju izdelave poliestrne (PET) preje s fosforescenčnim pigmentom za zavese, ki sevajo
v temi, so preučevali vpliv debeline preje, vrste fosforescenčnega pigmenta in vrste veziva za
nanos fosforescenčnega pigmenta na prejo po impregnirnem postopku barvanja. Rezultati
raziskave so pokazali, da je nanos pigmenta po postopku impregnirnega barvanja boljši na
debelejši PET-preji (100 tex) in da učinek sevanja preje v temi ostane tudi po pranju preje [3].
V nekaterih primernih so bile po petkratnem pranju izmerjene še vedno visoke stopnje
sevanja vzorcev v temi. V skladu s pričakovanji je učinek luminiscence padal s
podaljševanjem časa, čeprav so bile preje še dolgo vidne v temi, ne glede na sestavo in
vezivna sredstva [24].

Na Oddelku za tekstilstvo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je bila
narejena magistrska naloga, v kateri je bil preučevan vpliv različnih dejavnikov (kemijskih
apretur in dodatka klasičnega pigmenta ter fluorescentnega pigmenta) na fotoluminiscenco
fosforescenčnega pigmenta, nanesenega na tkanino iz mešanice poliestra in bombaža
(PES/CO) s postopkom ploskega filmskega tiska. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako
različni dejavniki vplivajo na svetlobno aktivnost fosforescenčnih pigmentov. Preučena je bila
tudi barvna obstojnost tiskov in vpliv postopkov mokre obdelave (pranje, kemično in mokro
čiščenje) na fotoluminiscenco. Raziskava je pokazala, da se preučevani fosforescenčni
pigment lahko uspešno tiska na PES/CO-tkanino in da v temi določen čas intenzivno sveti.
Obstojnost pigmenta ostaja tudi med pranjem, znojenjem in drgnjenjem. Močno pa se
poslabša aktivnost pigmenta po dolgem in intenzivnem osvetljevanju v Xenotest aparatu.
Prav tako je bilo ugotovljeno, da mokri postopki obdelave (pranje ter mokro in kemično
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čiščenje) ne poslabšajo svetlobne aktivnosti preučevanega fosforescenčnega pigmenta v
temi [29].
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1

PODATKI O MATERIALIH

3.1.1 Tekstilni substrat

V raziskavi smo uporabili šest različnih prej Predilnice Litija, d. o. o., od tega sta bili dve preji
iz čistega poliestra (PET), ostale štiri pa mešanice prej v različni sestavi lana (LI), bombaža
(CO) in poliestra (PET). V preglednici 1 so predstavljene osnovne lastnosti uporabljenih prej.
Na sliki 1 so prikazani vzorci prej, ki smo jih uporabili v raziskavi. Preje so bile fotografirane z
digitalno kamero Nikon COOLPIX S9300 pri 18-kratni optični povečavi in digitalni povečavi od
4,5 do 81,0 mm.

Preglednica 1: Oznake in lastnosti vzorcev prej.
Oznaka

Surovinska

vzorca

sestava

P1

100 % PET

P2

100 % PET

Dolžinska
masa

Finost Flamme

85/1

5,0/m

1,5/38

100 tex

10/1

4,5/m

1,5/38

17,6 tex

20/1

ni
ni podatka
podatka

rumeno
bela

491z

15,0 tex

125/1

ni
ni podatka
podatka

bela

1270z

27,5 tex

20/1

ni
ni podatka
podatka

rumeno
bela

500z

23,3 tex

50/1

ni
ni podatka
podatka

rumeno
bela

820z

PET/LI
80 % : 20 %
PL2
PET/LI

zavojev

12 tex

(tex)

CO/PET
80 % : 20 %
PL1

Barva

(m)

CO/PET
50 % : 50 %
CP2

dolžina

Število

(Nm)

67 % : 33 %
CP1

Debelina/

(m-1)

(dtex/mm)
svetleča,
bela
svetleča,
bela

1200z
325z

10

P1

P2

CP1

CP2

PL1

PL2

Slika 1: Fotografija vzorcev prej CO/PET in PET/LI.
3.1.2 Pigmenti

Impregnirno barvanje prej smo izvedli s šestimi različnimi fosforescenčnimi pigmenti
Speciallux, proizvajalca Special Chem S.R.L, in enim fosforescenčnim pigmentom Tubiscreen
Green 45, proizvajalca CHT R. Beitlich GmbH.
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V preglednici 2 so podane lastnosti uporabljenih fosforescenčnih pigmentov, povzete iz
tehnične dokumentacije proizvajalca Special Chem S.R.L. in proizvajalca CHT R. Beitlich
GmbH.

Preglednica 2: Oznaka in opis pigmentov Speciallux ter pigmenta Tubiscreen Green 45.
Oznaka
pigmenta

YG

YG1

SB

P

O

O1

TG45

Pigment

Speciallux
TPLL-9E

Obarvanost
pigmenta
nizko
sevajoče
zelena

Barva

Spekter

λmax.sevane

Trajanje

sevane

vzbujanja

svetlobe

sevanja

svetlobe

(nm)

(nm)

(h)

200–450

580

> 15

200–450

580

> 15

200–450

489

> 20

200–450

400

>5

rumeno
zelena

Speciallux

rahlo

rumeno

TPY-9E

rumena

zelena

Speciallux

mlečno

nebesno

TPB-9E

bela

modra

bela

vijolična

Speciallux
TPP-9E

po 60

Speciallux

nežno

MTO-4D

oranžna

Speciallux

nežno

MSOR-4D

oranžna

Tubiscreen

rahlo

rumeno

ni

Green 45

rumena

zelena

podatka

oranžna

D 65

ni podatka

min. seva
šibko
po 60

oranžna

D 65

ni podatka

min. seva
šibko

ni podatka

> 30
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3.1.3 Ostala pomožna sredstva
3.1.3.1 Veziva

V raziskavi smo uporabili dve različni vrsti že pripravljenih veziv, proizvajalca Achitex Minerva
S.p.A, Italija. V preglednici 3 so zbrane lastnosti uporabljenih veziv, povzete iz tehnične
dokumentacije proizvajalca Achitex Minerva S.p.A, Italija [30].

Preglednica 3: Oznaka in opis veziv proizvajalca Achitex Minerva S.p.A, Italija [30].
Oznaka veziva

Vezivo

Opis veziva in uporaba

Drgnjenje in pranje

Akrilna polimerna
PB

Padding Binder

emulzija vsebuje mehčalce in

FM/N

zamreževalce. Primerna za
pigmentno barvanje.
Brezbarvna pasta primerna

ET

Elastil

za tiskanje s pigmenti z

Transparent FGI

visoko elastičnostjo na vodni

Zelo dobra odpornost
na drgnjenje in
pranje.

osnovi, PVC- in brez ftalatov.

ET je pripravljena tiskarska pasta (v svoji sestavi že vsebuje fiksirna sredstva in potrebne
aditive), primerna za pigmentni tisk. Proizvajalec zanjo ne omenja možnosti uporabe za
impregnirno barvanje kot pri vezivu PB, zato je treba pasto uporabiti v zelo visokih
koncentracijah. Uporaba past je enostavna, saj delujejo po sistemu odpri in tiskaj (angl. open
& print).
3.1.3.2 Dispergirno sredstvo

Pri pripravi impregnirne kopeli s fosforescenčnim pigmentom smo uporabili tržno
dispergirno sredstvo Sinergil T, ki opravlja tudi funkcijo protimigracijskega in omakalnega
sredstva, proizvajalca Achitex Minerva S.p.A, Italija.
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3.1.3.3 Katalizator

V impregnirno kopel smo dodali katalizator – amonijev sulfat ((NH4)2SO4) v razmerju 1 : 2.
3.2

METODE DELA

3.2.1 Impregnirno barvanje prej

Za izdelavo pametnih tekstilij smo razvili postopek impregnirnega barvanja prej s
fosforescenčnimi pigmenti. Uporabili smo sestavo kopeli, ki jo priporoča proizvajalec Achitex
Minerva S.p.A, Italija. Izvedli smo več poskusov impregnirnega barvanja, saj smo želeli dobiti
najbolj optimalno sestavo impregnirne kopeli. Spreminjali smo koncentracijo fosforescenčnih
pigmentov (Speciallux), veziv (Padding Binder FM/N in Elastil Transparent FGI), dispergirnega
sredstva (Sinergil T) in katalizatorja (amonijev sulfat – (NH4)2SO4). Impregnirno kopel smo
pripravili tako, da smo najprej natehtali fosforescenčni pigment, mu dodali dispergirno
sredstvo, vezivo in katalizator ter kopel razredčili z destilirano vodo do ustreznega volumna
in vse skupaj dobro premešali. Prejo smo impregnirali v pripravljeni kopeli pri sobni
temperaturi in jo oželi s 60–65 % ožemalnim učinkom med valji fularja. Sledilo je sušenje
pobarvane preje pri temperaturi 100 °C in nato še kondenzacija (toplozračna obdelava) pri
temperaturi 150 °C, 3 minute.

Sestava kopeli za impregnirno barvanje s fosforescenčnimi pigmenti je bila povzeta po
navodilih proizvajalca Achitex Minerva S.p.A, Italija:
-

30–50 g/l

Sinergil T (dispergirno sredstvo)

-

6 g/l

Amonijev sulfat – (NH4)2SO4 (1 : 2) (katalizator)

-

40–80 g/l

Padding Binder FM/N (vezivo) ali

-

40–80 g/l

Elastil Transparent FGI (vezivo)

-

do 1000 ml

Destilirana voda

-

X g/l

Speciallux (fosforescenčni pigment)

X = 10 g/l, 20 g/l, 30 g/l, 40 g/l, 50 g/l
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3.2.1.1 Recepture impregnirnega barvanja

Impregnirno barvanje smo sprva izvedli na dveh 100 % PET-prejah, kasneje pa smo v
raziskavo vključili še štiri dodatne preje iz mešanic vlaken CO/PET in PET/LI. Uporabili smo
več kot 25 različnih receptur, ki so podane v preglednicah 4, 5 in 6. Koncentracije sestavin
impregnirnih kopeli so podane na maso preje 5 g.

Preglednica 4: Sestava impregnirne kopeli z vezivom Padding Binder FM/N (PB) in
fosforescenčnim pigmentom Speciallux TPLL-9E (YG).
Oznaka

Sinergil T

recepture

(g/100 ml)

R1

3

Amonijev

Destilirana

sulfat

voda

(g/100 ml)

(g/100 ml)

PB

YG

(g/100 ml)

(g/100 ml)

91,4

1
4

R2

5

89,4

R3

4

88,4

5

2

R4

85,4

6

3

R5

83,4

7

4

42

5

R7

82

8

R8

80,4

9

R9

80,4

6

R10

79,4

7

78,4

8

R12

77,4

9

R13

68,2

10

74,2

12

R6

R11

5

0,6

8

0,8
R14

16

1

5
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Preglednica 5: Sestava impregnirne kopeli z vezivom Elastil Transparent FGI (ET) in
fosforescenčnim pigmentom Speciallux TPLL-9E (YG).
Oznaka

Sinergil T

recepture

(g/100ml)

Amonijev

Destilirana

sulfat

voda

(g/100ml)

(g/100 ml)

ET

YG

(g/100 ml)

(g/100 ml)

R15

42

5

R16

82,4

7

81,4

8

R18

80,4

9

R19

77,4

12

R20

68

16

R17

5

0,6

5

Preglednica 6: Sestava impregnirne kopeli z vezivom Padding Binder FM/N (PB) in različnimi
fosforescenčnimi pigmenti Speciallux.
Pigment
Oznaka

Sinergil T

recepture

(g/100ml)

Amonijev

Destilirana

sulfat

voda

(g/100ml)

(g/100ml)

PB
(g/100 ml)

Količina
Oznaka

(g/100m
l)

R21

80
5

R22

82

R23

3

R24

4

R25

O

0,58

YG1

5

8

0,6

91,4

4

P

1

88,4

5

O1

2

85,4

6

O

3

83,4

7

SB

4

80,4

6

YG1

5

5
R26
R27

8
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3.2.1.2 Impregnirno barvanje prej s pigmentom Tubiscreen Green 45

100 % PET-preje smo impregnirno barvali tudi s pigmentom Tubiscreen Green 45 (TG45),
proizvajalca CHT R. Beitlich GmbH [7]. Proizvajalec za vezanje pigmenta TG45 predpisuje
pasto Tubiscreen MET (TM). TM je bela, srednje viskozna akrilatna disperzija anionske
narave. Proizvajalec predpisuje tisk fotoluminiscenčnega pigmenta z uporabo TM-paste ob
dodatku 5–10 % destilirane vode. Impregnirano barvanje smo izvedli z modifikacijo
predpisanega postopka. Sestava impregnirnih kopeli je podana v preglednici 7.

Preglednica 7: Sestava impregnirne kopeli z vezivom Tubiscreen MET (TM) in
fosforescenčnim pigmentom Tubiscreen Green 45 (TG45).
Oznaka

TG45

TM

Destilirana voda

recepture

(g/100ml)

(g/100ml)

(g/100ml)

R28

10

85

R39

20

75

30

65

R31

40

55

R32

60

35

R33

65

30

R30

5

3.2.2 Določanje sposobnosti sevanja obarvanih prej

Sposobnost sevanja obarvanih prej smo preučevali na neopranih in opranih PET-, CO/PET- in
PET/LI-prejah, impregniranih z različnimi pigmenti (YG, YG1, SB, P, O, O1 in TG45) in vezivi
(PB, ET in TM). Pred ocenjevanjem sevanja prej v temi smo preje 12 ur osvetljevali v
svetlobni komori s svetlobo D65. Sposobnost sevanja smo spremljali 24 ur in vsako uro
beležili sevanje preučevane preje. Sposobnost sevanja preučevanih prej smo podali v urah.
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3.2.3 Določanje barvne obstojnosti na pranje pri 40 °C

S pranjem pri 40 °C po standardni metodi (SIST EN ISO 150-C06:2010, metoda A1S) [31] smo
želeli ugotoviti obstojnost Speciallux pigmentov (YG, YG1, SB, P, O in O1) po izvršenem
pranju. Zanimala sta nas čas in jakost sevanja vzorcev P2 (receptura R9) po pranju. Pranje
vzorcev smo izvedli v čašah in ne v Launder-Ometru, kot predpisuje standard, pri naslednjih
pogojih:
-

masa preje = 5 g

-

volumen kopeli: 150 ml

-

4 g/l pralnega sredstva (ECE phosphate reference detergent B)

-

Tpranja= 40 °C

-

tpranja = 30 min.

Pralno kopel smo pripravili tako, da smo destilirano vodo najprej segreli na temperaturo 40
°C, dodali pralno sredstvo in vanjo vložili izbrano prejo. Prejo smo prali 30 minut. Pralno
kopel smo občasno premešali in ohranjali stalno temperaturo kopeli 40 °C. Nato smo vzorce
dvakrat izprali v mlačni vodi in jih posušili na zraku pri sobni temperaturi.
3.2.4 Določanje barvne obstojnosti na drgnjenje

Barvno obstojnost na suho in mokro drgnjenje smo izvedli le na 100 % PET-preji (vzorec P2),
impregnirani s pigmentom YG (receptura R9), po standardu SIST EN ISO 105 – X12:1993 [32].
Suho drgnjenje smo izvedli tako, da smo prejo vpeli v pomično mizo aparata za drgnjenje. Na
klin, ki se nahaja nad vzorcem, smo vpeli suho belo bombažno tkanino. Nato smo klin spustili
na vzorec in z njim 10-krat podrgnili vzorec. Na enak način smo izvedli mokro drgnjenje z
razliko, da smo na klin vpeli mokro belo bombažno tkanino. Prehod pigmenta na suho belo
bombažno tkanino ter spremembo barve vzorca po izvršenem drgnjenju smo vizualno ocenili
z uporabo sive skale. Za referenco smo uporabili belo tkanino (pri ocenjevanju prehoda
pigmenta na suho in mokro bombažno tkanino) oziroma prejo, ki ni bila drgnjena (pri
ocenjevanju spremembe barve vzorca).
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3.2.5 Določanje obstojnosti nanosa fosforescenčnega pigmenta na obarvanih prejah

Obstojnost nanosa fosforescenčnega pigmenta smo testirali tako, da smo pobarvano prejo
položili na bel list papirja in jo pustili stati približno 5–10 minut. Po pretečenem času smo
prejo rahlo dvignili in s prsti potipali po listu. Hrapavost površine lista je pomenila odpadanje
fosforescenčnih pigmentov, ki smo jo ocenili subjektivno na osnovi otipa. Odpadanje
pigmentov smo ocenili tudi vizualno v temnici. Tudi v tem primeru je bila ocena subjektivna.
Pri vizualni oceni smo impregnirane preje predhodno osvetljevali 12 ur v svetlobni komori s
svetlobo D65. Tako pri oceni otipa kot pri vizualni oceni smo uporabili 10-stopenjsko lestvico
z ocenami od 1 do 10. Ocena 1 je pomenila, da ni vidnega odpadanja, ocena 10 pa, da so s
preje odpadli vsi pigmenti. Odstotek odpadanja pigmentov (OP) smo izračunali po sledeči
enačbi:

,

(1)

kjer je O ocena obstojnosti nanosa določena na podlagi otipa oziroma vizualno.

S testiranjem smo želeli ugotoviti, kako vrsta pigmenta, vrsta preje, vrsta in količina
izbranega veziva ter postopek pranja vplivajo na obstojnost nanosa. Test smo izvedli na
neopranih in opranih P2-prejah, impregniranih s pigmenti YG, YG1, SB, P, O in O1 in na
CO/PET- in PET/LI-prejah, impregniranih s pigmentom YG po recepturah R9, R10, R12, R16 in
R18.
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

Z impregnirnim barvanjem vzorcev preje P2 s pigmenti YG, YG1, SB, P, O, O1 smo kljub
dodatku dispergirnega sredstva zelo težko dosegli enakomerno porazdelitev pigmenta v
impregnirni kopeli, zaradi česar je bil tudi nanos pigmenta na prejo P2 neenakomeren.
Neenakomernost je verjetno posledica velikosti fosforescenčnih pigmentih delcev, ki znaša
10–20 m oziroma 15–45 m. Pri vzorcu preje P2, ki ga predstavlja debelejša efektna preja iz
100 % PET, neenakomernost nanosa pigmenta pri sevanju v temi ni bila moteča. Iz
preglednice 2 je razvidno, da preučevane pigmente vzbuja kratkovalovna vidna svetloba in
bližnje UV-sevanje. Preučevani pigmenti sevajo rumeno zeleno, nebesno modro, vijolično in
oranžno (slika 2).

YG

YG1

SB

P

O

O1

Slika 2: Barva sevane svetlobe vzorcev P2, impregniranih s pigmenti YG, YG1, SB, P, O, in O1
po recepturi R9 po 12-urnem osvetljevanju v svetlobni komori s svetlobo D65.
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4.1

SPOSOBNOST SEVANJA OBARVANIH PREJ

Na sliki 3 je prikazan čas sevanja vzorcev P2 v temi, impregniranih z različnimi pigmenti po
recepturi R9, ki so bili predhodno 12 ur osvetljevani v svetlobni komori s svetlobo D65.
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Slika 3: Čas sevanja v temi (t) za vzorec P2 impregniran s pigmenti YG, YG1, SB, P, O, O1 po
recepturi R9.

S slike 3 je razvidno, da je čas sevanja preučevanih pigmentov zelo različen. Odvisen je od
vrste pigmenta. Pigmenta YG in YG1 sevata 12 ur, za razliko od ostalih pigmentov (SB, B, O in
O1), ki sevajo 5 ur ali manj. Pri vizualnem opazovanju vzorcev v temi smo ugotovili, da vzorca
prej, impregnirana s pigmentoma YG in YG1, intenzivno sevata 9 ur, potem pa se jakost
sevanja nekoliko zmanjša, vendar še vedno dobro sevata do 12 ur, za razliko od pigmentov O
in O1, pri katerih sevana svetloba popolnoma izgine po 30 minutah in sta vzorca v temi še
komaj opazna. Po intenziteti sevanja vzorca v temi najbolj izstopa pigment YG. Obarvanost
pigmenta YG je nizko sevajoče zelena, medtem ko je barva sevane svetlobe rumeno zelena. S
slike 2 je tudi razvidno, da pigment YG1 ne daje videza povečane voluminoznosti v primerjavi
s pigmentom YG na vzorcu P2. Čeprav je barva sevane svetlobe fosforescenčnih pigmentov
YG1, SB, P, O in O1 lepša in bolj privlačna na pogled, je njihovo sevanje omejeno na krajši
čas, zato tovrstni pigmenti niso primerni za tekstilne izdelke, kjer se zahteva sevanje za daljše
časovno obdobje (npr. celo noč). Zato smo pri nadaljnjih poskusih uporabili le pigment YG in
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ga nanesli na preostale vzorce prej (CP1 , CP2, PL1 in PL2). Na sliki 4 so prikazane fotografije
vzorcev CP1, CP2, PL1 in PL2 po 12-urnem osvetljevanju vzorcev v svetlobni komori s
svetlobo D65, na sliki 5 pa so prikazani njihovi časi sevanja v temi.

CP1

CP2

PL1

PL2

Slika 4: Barva sevane svetlobe vzorcev CP1, CP2, PL1 in PL2, impregniranih s pigmentom YG
po recepturi R9.
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Slika 5: Čas sevanja (t) vzorcev CP1, CP2, PL1 in PL2 v temi, impregniranih s pigmentom YG po
recepturi R9.

S slike 5 je razvidno, da lastnosti preje vplivajo na čas sevanja pigmenta YG v temi. Med
preučevanimi vzorci prej je vzorec CP1 oddajal svetlobo v temi najkrajši čas (1 uro), sledi mu
vzorec PL2 (4 ure), medtem ko sta vzorca CP2 in PL1 svetila enako dolgo (5 ur), s to razliko,
da se je jakost sevanja pri vzorcu PL1 že po nekaj sekundah v temi močno zmanjšala, čeprav
je vzorec še vedno svetil do 5 ur. Pri vzorcu PL2 smo tudi opazili, da pigment odpada z
vzorca. Sklepamo, da pigment prehaja ne samo na površino vlaken, ampak tudi med vlakna.
Ker so CO vlakna hrapava in vsebujejo zavoje, v primerjavi s PET-vlakni, ki so gladka in brez
zavojev, se v primeru vzorca CP1 z višjo vsebnostjo CO (67 %) in nižjo vsebnostjo PET (33 %)
pigment z razliko od vzorca CP2, ki je sestavljen iz 50 % CO in 50 % PET, nahaja bolj v
notranjosti preje in manj na površini. Sklepamo torej, da se zaradi nižje vsebnosti CO in višje
vsebnosti PET v primerjavi z vzorcem CP1 pigment nahaja bolj na površini preje. Posledica
tega je daljši čas sevanja vzorca CP2 v primerjavi z vzorcem CP1. Manjše razlike v času
sevanja so prisotne pri vzorcih PL1 in PL2. Iz preglednice 1 je razvidno, da se vzorca med
seboj razlikujeta v finosti in številu zavojev. Ker je vzorec preje PL1 bolj groba preja z
manjšim številom zavojev v primerjavi z vzorcem PL2, ki je bolj fina preja z večjim številom
zavojev, sklepamo, da fosforescenčni pigment v večji meri prehaja na prejo, ki je bolj groba
in manj vita, saj lahko pigment zaradi večje voluminoznosti preje prehaja ne samo na
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površino preje, ampak tudi v njeno notranjost. Slednje se odraža v daljšem času sevanja
vzorcev PL1 v primerjavi z vzorci PL2.

Pri osvetljevanju vzorcev P2, impregniranih s pigmentom TG45 in vezivom TM (slika 6) v
različnih koncentracijah (recepture od R30 do R35), smo ugotovili, da je čas sevanja
pigmenta TG45 v temi bistveno krajši od Speciallux pigmentov enake koncentracije (sliki 3 in
5). Pri koncentraciji pigmenta 5 g/100 ml je čas sevanja vzorcev v temi prekratek. S slike 6 je
razvidno, da je čas sevanja odvisen od koncentracije veziva. Z naraščanjem koncentracije
veziva v impregnirni kopeli narašča čas sevanja neopranih vzorcev P2. Višja koncentracija
veziva v impregnirni kopeli povzroči večje vezanje pigmenta TG45 na površino vzorca, kar se
zrcali v daljšem času sevanja vzorcev v temi. Preja P2 seva v temi s pigmentom TG45 daljši
čas (do 30 minut) le v primeru najvišje koncentracije veziva TM (receptura R35). Opazili smo
tudi, da se otip preje slabša z naraščanjem koncentracije veziva v impregnirni kopeli. S slike 6
je tudi razvidno, da pranje vpliva na sevanje vzorcev v temi. Po pranju sevajo vzorci P2 s
pigmentom TG45 krajši čas, kar smo pripisali odstranitvi nevezanega fosforescenčnega
pigmenta s površine preje. Na podlagi dobljenih rezultatov smo ugotovili, da pigment TG45
ni primeren za izdelavo pametnih tekstilij, ki sevajo v temi, saj je čas sevanja izjemno kratek.
Pri tem je treba poudariti, da smo pri vizualni zaznavi sevanja vzorcev v temi opazili, da se
jakost sevanja v temi že po nekaj sekundah močno zniža.
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Slika 6: Čas sevanja (t) vzorcev P2 v temi, impregniranih s pigmentom TG45 po recepturah
R30, R31, R32, R33, R34 in R35.  neopran,  opran.
4.2

BARVNA OBSTOJNOST NA PRANJE PRI 40 °C

Na slikah 7 in 8 je prikazan čas sevanja v temi neopranih in opranih vzorcev preje P2,
impregniranih s pigmenti YG, YG1, SB, P, O in O1 po recepturi R9, ter vzorcev preje CP1, CP2,
PL1 in PL2, impregniranih s pigmentom YG po recepturi R9, po 12-urnem osvetljevanju v
svetlobni komori s svetlobo D65.
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Slika 7: Čas sevanja (t) vzorcev preje P2 v temi, impregniranih s pigmenti YG, YG1, SB, P, O,
O1 po recepturi R9.  neopran,  opran.
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S slik 7 in 8 je razvidno, da se fosforescenčni pigmenti po pranju pri 40 °C s prej ne izperejo.
Vzorci v temi še vedno sevajo, vendar krajši čas. Z vezivom PB smo dosegli tudi zelo mehak
otip prej.
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Slika 8: Čas sevanja (t) vzorcev prej CP1, CP2, PL1 in PL2 v temi, impregniranih s pigmentom
YG po recepturi R9.  neopran,  opran.
4.3

BARVNA OBSTOJNOST NA DRGNJENJE

V preglednici 8 je podana ocena barvne obstojnosti na drgnjenje vzorca P2, impregniranega s
pigmentom YG po recepturi R9 pred in po pranju.

Preglednica 8: Ocena barvne obstojnosti na suho in mokro drgnjenje neopranega in
opranega vzorca P2, impregniranega po recepturi R9 s pigmentom YG.
Vizualna ocena po sivi skali
Preja

P2

Receptura

Stanje

Prehod pigmenta na

vzorca

spremljevalno tkanino

Sprememba barve vzorca
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3

4

4

5

R9
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Iz preglednice 8 je razvidno, da je prehod pigmenta YG na belo bombažno tkanino najmanj
opazen pri suhem drgnjenju opranega vzorca (ocena 4). Pri mokrem drgnjenju neopranega
vzorca pa je najbolj opazen prehod pigmenta na belo bombažno tkanino (ocena 2). Ocene po
sivi skali kažejo, da je neopran vzorec manj obstojen na drgnjenje od opranega vzorca.
Slednje je razumljivo, saj s pranjem odstranimo z vzorca nevezani pigment.
4.4

OBSTOJNOST NANOSA FOSFORESCENČNEGA PIGMENTA NA
OBARVANIH PREJAH

Čeprav je poizkus določitve odstotka odpadanja pigmentov zelo preprost in temelji na
subjektivni oceni, lahko poda grobo oceno o sposobnosti vezanja fosforescenčnega pigmenta
na prejo ter s tem ustreznost izbrane recepture impregnirnega barvanja. Predpostavljamo,
da je velikost pigmentnih delcev poleg vrste in koncentracije veziva ter vrste preje eden od
dejavnikov, zaradi česar pigmentni delci odpadajo z impregnirane preje. Na sliki 9 je prikazan
odstotek odpadanja pigmenta (OP) z neopranih in opranih vzorcev, impregniranih s pigmenti
YG, YG1, SB, P, O, O1 po recepturi R9. S slike je razvidno, da znaša vrednost OP med 60 in 70
% pri preučevanih pigmentih. Z vzorca P2 manj odpadajo pigmenti YG, SB in O1 kot pa
pigmenti YG1, P in O. S pranjem se vrednost OP močno zmanjša, kar smo pripisali odstranitvi
nevezanega pigmenta že med samim postopkom pranja.
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Slika 9: Odstotek odpadanja pigmentov (OP) z vzorcev P2, impregniranih s pigmenti YG, YG1,
SB, P, O, O1 po recepturi R9.  neopran,  opran.

Pri preučevanju vpliva lastnosti preje na vrednost OP lahko s slike 10 razberemo, da je
vrednost OP odvisna od količine nanosa pigmenta. Le-ta pa je odvisen od velikosti
pigmentnih delcev, surovinske sestave preje, finosti preje in števila zavojev preje. Pri
neopranih vzorcih je največ pigmenta YG odpadlo z vzorca preje PL2, najmanj pa z vzorca
CP2. Ker je surovinska sestava prej PL1 in PL2 enaka in se vzorca med seboj razlikujeta le v
finosti in številu zavojev, rezultati vrednosti OP kažejo, da pigment YG bolj odpada z bolj fine
in bolj vite preje ter manj z bolj grobe in manj vite preje. Sklepamo, da je pigment vzorca PL2
vezan bolj na površino vlaken, saj zaradi večje vitosti preje slabše prehaja v notranjost preje
kot v primeru vzorca PL1. Ker je vsebnost PET (80 %) v prejah PL1 in PL2 višja od LI (20 %) in
ker je površina PET-vlaken bolj gladka v primerjavi z LI-vlakni, sklepamo, da je tudi adhezija
med pigmentom in vlaknom slabša. Znano je, da so klasični pigmentni barvni delci brez
afinitete do vlaken. Običajno so velikosti 1 m ali manj, z razliko od fosforescenčnih
pigmentov, uporabljenih v naši raziskavi, katerih velikost močno presega velikost klasičnih
pigmentov. Zato predpostavljamo, da velikost pigmentnih delcev tudi vpliva na količino
nanesenega pigmenta na prejo poleg že omenjenih dejavnikov (surovinska sestava preje,
finost preje in število zavojev preje) in na vrednost OP. Visoka vrednost OP vzorca CP1 v
primerjavi z vzorcem CP2 pa je verjetno posledica večjega deleža CO (67 %) v preji v
primerjavi s PET (33 %) in manjšega števila zavojev, kar prispeva k večji voluminoznosti preje
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in s tem večjemu nanosu pigmenta YG na prejo. Posledica je višja vrednost OP. V primeru
vzorca CP2 pa je zadovoljen pogoj tako glede finosti preje, števila zavojev preje kot deleža
CO in PET, da je dosežen najnižji odstotek odpadlega pigmenta YG. Po pranju se odstotek
odpadanja pigmenta YG zmanjša in je manj odvisen od vrste preje kot v primeru neopranih
vzorcev. Sklepamo, da se je že med samim postopkom pranja odstranil nevezan pigment,
posledica pa je nižja vrednost OP opranih vzorcev.

Na sliki 10 je predstavljen odstotek odpadanja pigmenta z neopranih in opranih vzorcev
preje CP1, CP2, PL1 in PL2, impregniranih s pigmentom YG po recepturi R9.
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Slika 10: Odstotek odpadanja pigmentov (OP) z vzorcev preje CP1, CP2, PL1 in PL2,
impregniranih s pigmentom YG po recepturi R9.  neopran,  opran.

Pri preučevanju vpliva vrste in koncentracije veziva na odstotek odpadlega pigmenta YG
(slika 11) smo ugotovili, da se pigment YG bolje veže na vzorce CP1 in CP2 z vezivom ET kot z
vezivom PB. Vrednosti OP so višje v primeru vzorcev CP1 in uporabi veziva PB, medtem ko pri
vzorcih CP2 ni opaziti razlik v vrednostih OP med vezivoma ET in PB. Iz preglednic 4 in 5 je
razvidno, da se recepture R10, R12, R16 in R18 med seboj razlikujejo v vrsti in koncentraciji
veziva (PB in ET) ter koncentraciji dispergirnega sredstva (Sinergil T). Koncentracija veziva je
višja (9 g/100 ml) v recepturah R12 in R18 in nižja (7 g/100 ml) v recepturah R10 in R16.
Zaradi višje koncentracije veziva v impregnirni kopeli se fosforescenčni pigment YG bolje
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veže na prejo, posledica pa je nižja vrednost OP. Slednje je razvidno s slike 11 tako v primeru
veziva PB kot tudi ET. Na vrednost OP vpliva tudi koncentracija dispergirnega sredstva. Le-ta
je višja v recepturah R10 in R12 (8 g/100 ml) z vezivom PB, v primerjavi z recepturama R16 in
R18 (5 g/100 ml) z vezivom ET. Višja koncentracija dispergirnega sredstva (Sinergil T) namreč
lahko prispeva k bolj enakomerni porazdelitvi pigmentnih delcev v impregnirni kopeli in s
tem posledično k večjemu nanosu pigmenta na prejo. Pri večjem nanosu pigmenta na
površino preje pa lahko prihaja do večjega odpadanja pigmenta s preje, kar je razvidno s slike
11. S slike 11 je razvidno tudi, da finost preje in surovinska sestava preje vplivata na nanos
pigmenta na prejo. Že rezultati časa sevanja vzorcev v temi so pokazali, da več pigmenta YG
prehaja na vzorec CP1 z višjo vsebnostjo CO kot na vzorec CP2 z nižjo vsebnostjo CO.
Posledica je večje odpadanje pigmenta z vzorca CP1 kot z vzorca CP2. Slednje je razvidno iz
vrednosti OP, s slike 11. Iz vrednosti OP lahko tudi zaključimo, da je za obstojnost pigmenta
YG na preji, nanesenega po impregnirnem postopku barvanja, primernejša finejša preja z
večjim številom zavojev, saj sklepamo, da je nanos pigmenta bolj enakomeren. Pigment
zaradi večjega števila zavojev preje težje prehaja v notranjost preje in ga zato več ostaja na
površini preje, kar je pogojeno tudi z večjim deležem PET komponente (50 %) in njeno
površinsko gladkostjo.
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Slika 11: Odstotek odpadanja pigmentov (OP) z neopranih vzorcev CP1 in CP2, impregniranih
s pigmentom YG po različnih recepturah in različnimi vezivi. Vezivo PB:  R10,  R12; vezivo
ET:  R16,  R18.
30

5

SKLEPI

Na podlagi dobljenih rezultatov raziskave smo ugotovili sledeče:

-

Na 100 % PET preji (vzorec P2) je z impregnirnim postopkom barvanja težko doseči
enakomeren nanos preučevanih fosforescenčnih pigmentov.

-

Med preučevanimi fosforescenčnimi pigmenti je najdaljši čas sevanja impregniranih prej
v temi dosežen s pigmentoma Speciallux TPLL-9E (YG) in Speciallux TPY-9E (YG1), katerih
barva sevane svetlobe je rumeno zelena.

-

Surovinska sestava preje, finost preje in število zavojev preje vplivajo na čas sevanja
pigmenta Speciallux TPY-9E (YG) v temi.

-

Z naraščanjem koncentracije veziva Tubiscreen MET (TM) v impregnirni kopeli narašča
čas sevanja pigmenta Tubiscreen Green 45 (TG45) v temi.

-

Pranje pri 40 °C skrajša čas sevanja prej v temi.

-

Pigment Speciallux TPLL-9E (YG) je manj obstojen na mokro kot na suho drgnjenje.
Barvna obstojnost opranega vzorca, impregniranega s pigmentom YG, na suho in mokro
drgnjenje je večja kot pri neopranem vzorcu.

-

Odpadanje fosforescenčnega pigmenta s preje je povezano z velikostjo pigmentnih
delcev, surovinsko sestavo preje, številom zavojev preje in finostjo preje.

-

Višja koncentracija veziva v impregnirni kopeli prispeva k večjemu vezanju
fosforescenčnega pigmenta in manjšemu odpadanju pigmenta s preje.

-

Višja koncentracija dispergirnega sredstva v impregnirni kopeli prispeva k bolj
enakomerni porazdelitvi fosforescenčnega pigmenta in večjemu nanosu pigmenta ter
posledično večjemu odpadanju pigmenta s preje.
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