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IZVLEČEK
Diplomsko delo obravnava področje interaktivnosti tiskanih medijev, predvsem
funkcionalni tisk. Namen raziskave je bil preveriti kakovost tiskanih vzorcev s tehniko
sitotiska na poliestrsko folijo, pri čemer sta bili poleg konvencionalne sitotiskarske
barve uporabljeni dve termokromni barvi različnih aktivacijskih temperatur. S pomočjo
uporabljenih barv in poliestrske folije kot tiskovnega materiala se je želelo doseči
večplastno sporočilnost etiket, ki se lahko uporabijo na izdelkih, namenjenim mlajšim
otrokom. V diplomskem delu so opredeljeni termini termokromizem, termokromne
tiskarske barve ter sitotisk.
Izmerjena je bila gramatura poliestrske folije, v nadaljevanju pa so bili s tehniko
sitotiska natisnjeni različni vzorci za testiranje. Glede na ciljno uporabo končnih etiket
so bili preverjeni hrapavost poliestrske folije in odtisa, površinska trdnost odtisov,
adhezija med barvami in tiskovnim materialom, odpornost odtisov na detergent za
ročno pomivanje posode, vodovodno vodo in kuhinjsko olje, odpornost odtisov na
zmrzovanje ter odpornost odtisov na umetno staranje.
Razlike med povprečnimi vrednostmi hrapavosti (Ra) poliestrske folije so bile
majhne. Hrapavost tisku namenjene površine strani poliestrske folije je bila večja od
površinske hrapavosti podloge. Termokromne barve Thermochromic UV Screen,
proizvajalca CTI, in dvokomponentna sitotiskarska rdeča barva YN 21/HD,
proizvajalca Coates Screen, se bolje vežejo na poliestrsko folijo kot enokomponentna
sitotiskarska rdeča barva YN 21/HD, proizvajalca Coates Screen. Površinska trdnost
enokomponentne in dvokomponentne sitotiskarske rdeče barve YN 21/HD,
proizvajalca Coates Screen, je v nasprotju s termokromnimi barvami manjša.
Odpornost vzorcev, potiskanih z zaporednjem barv, kot si sledijo na ciljni etiketi, na
detergent, vodo in olje je dobra oziroma zmerna. Testirani vzorci so prav tako
odporni na zmrzovanje, niso pa odporni proti staranju.
Ključne besede: Termokromizem, levko barvila, sitotisk, tiskovna prehodnost,
poliester
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ABSTRACT
This study examines the field of interactive print media, mainly functional printing.
The purpose of this research was to test the quality of screen printing techniques on
polyester film, where in addition to conventional screen printing ink two
thermochromic inks with different activation temperatures were used. Using different
types of inks on polyester film it was desired to achieve a multifaceted message on
labels which may be used on products intended for small children. The introduction
defines thermochromism, thermochromic inks and screen printing.
In the experimental part the grammage of the polyester film was measured and
different samples were printed for testing. Depending on the target use of the final
labels, the roughness of the polyester film and prints, surface strength of prints,
adhesion between inks and polyester film, print resistance to plumbing water,
detergent for hand dishwashing, kitchen oil, freezing and artificial ageing were all
verified.
Differences between the average values of roughness (Ra) of the polyester film were
small. The roughness of the facing material on polyester film intended for printing
was greater than the surface roughness of the liner. Thermochromic inks
Thermochromic UV Screen produced by CTI and two-component red screen printing
ink YN 21/HD produced by Coates Screen connect better with the polyester film in
contrast to one-component red screen printing ink YN 21/HD produced by Coates
Screen. The surface strength of one and two-component screen printing of red ink
YN 21/HD produced by Coates Screen is less than when using thermochromic inks.
The resistance of patterns printed with the sequence of inks as they appear on the
target label to detergent, water and oil is good or moderate. Samples are also
resistant to freezing but they are not resistant to ageing.

Keywords: Thermochromism, leuco dyes, screen printing, printability, polyester
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1 UVOD
Razvoj na trgu tiska jasno kaže, da je lahko inovativnost izdelka ključna za poslovni
uspeh. Inovativnost tiskanega izdelka se lahko doseže na različne načine. Ena od
možnosti je uporaba efektnih tiskarskih barv. V raziskavi diplomske naloge sta poleg
konvencionalne uporabljeni tudi termokromni tiskarski barvi, pri katerih spremembo
barve povzroči sprememba temperature.
Termokromne tiskarske barve so danes na tržišču že dobro poznane. Uporabljajo se
za različne aplikacije. Lahko jih najdemo na pametni embalaži, varnostnih tiskovinah,
promocijskih in komercialnih izdelkih ter v zadnjem času v obliki temperaturnih
indikatorjev, s čimer omogočajo interaktivnost z uporabnikom [1]. Najbolj enostaven
način uporabe je nanos termokromne tiskarske barve na samolepilni material, ki ga
je mogoče prilepiti na različne materiale (steklo, plastika, pločevina itd.) [2].

Namen diplomske naloge je predstaviti potek tiska ter ovrednotenje kakovosti
izdelanih odtisov. Tisk na etikete je v diplomski nalogi predstavljen s tehniko sitotiska.
Z uporabo termokromnih barv različnih aktivacijskih temperatur in z uporabo
konvencionalne barve smo si prizadevali doseči najoptimalnejši rezultat oziroma
večplastno sporočilnost in pri kasnejši uporabi interakcijo uporabnika z embalažo, na
kateri se bo etiketa nahajala. Cilj diplomske naloge je bil izdelati etikete, ki se lahko
uporabijo na izdelkih, namenjenim manjšim otrokom, kot so npr. otroške stekleničke,
na katerih bodo termokromne barve na etiketah delovale kot indikatorji temperature.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Termokromizem
Termokromizem je proces, pri katerem na spremembo barve vpliva sprememba
temperature. Lahko gre za trajno ali začasno barvno spremembo. Do trajne ali
ireverzibilne spremembe pride, ko se pri odklonu od idealne temperature barva
spremeni in je ne moremo več vrniti v prvotno stanje. Pri začasnih ali reverzibilnih
barvah se barva pri odklonu od idealne temperature spremeni, pri vzpostavitvi
prvotne temperature pa se obarva v začetni odtenek. Na tržišču najdemo manj
ireverzibilnih termokromnih barv, saj je njihova uporaba primerna za izdelke, ki imajo
specifične zahteve glede temperature [3]. Pogostejši sistemi so tudi tisti, ki so sprva
obarvani in se s segrevanjem razbarvajo, kot tisti, ki so brezbarvni in se s
segrevanjem obarvajo [1].

2.2 Mehanizmi delovanja
Za

dosego

termokromnega

učinka

v

termokromnih

tiskarskih

barvah

sta

najpogostejša sistema tekočih kristalov in levko barvil. Pri tekočih kristalih je razpon
barv omejen zaradi načina delovanja.

2.2.1 Tekoči kristali
Tekoči kristali so tekočine, ki imajo lastnosti kristalov. S spreminjanjem temperature
ali smeri opazovanja lahko zvezno spreminjajo barve zaradi svoje vijačne strukture
(slika 1). Vijačna struktura molekule je povezna z ureditvenim vektorjem oziroma
usmerjenostjo delcev v molekuli. Razdaljo, na kateri se ureditveni vektor zasuče na
polni kot, imenujemo hod vijačnice. Valovna dolžina odbite barve je enaka hodu
vijačnice. Tekoči kristali se s segrevanjem termično raztezajo, zaradi česar se
velikost hoda vijačnice poveča in posledično spremeni vtis barve [1].
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Slika 1: Vijačna struktura tekočega kristala [1]

2.2.2 Levko barvila
Lastnost molekul levko barvil je, da so v eni obliki brezbarvne, v drugi pa oddajajo
barvno svetlobo. Levko barvila so večinoma sestavljena iz treh komponent, in te so
kromogen, ki daje barvo, razvijalec, ki donira protone in tako omogoči razvijanje
barve, ter organsko topilo, ki uravnava agregatno stanje [4]. Organsko topilo je pri
nizkih temperaturah v trdnem agregatnem stanju in takrat sta kromogen in šibka
kislina združena. Iz tega razloga je spojina obarvana. Ko temperatura narašča, topilo
preide v tekoče stanje. Tako se kromogen in šibka kislina razdružita in spojina se
razbarva. Pri ohlajanju se topilo zopet strdi, kromogen in šibka kislina se združita in
spojina se znova obarva [1]. Mehanizem vključuje poleg posrednega termokromizma
še halokromizem, ki sloni na spremembi vrednosti pH [4]. Delovanje termokromizma
pri levko barvilih prikazuje slika 2.

Slika 2: Delovanje termokromizma pri levko barvilih [1]
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2.3 Termokromne tiskarske barve
Termokromne tiskarske barve so največji razcvet doživele v 70. in 80. letih 20.
stoletja, ko so jih največkrat uporabili na skodelicah, majicah in prstanih razpoloženja
(slika 3) [3]. Do danes se je njihova uporaba še bolj razširila. Kupimo lahko že
pripravljene termokromne tiskarske barve, termokromni prah in disperzije na različnih
osnovah za pripravo tiskarskih barv in polimerna zrna za uporabo v plastičnih
materialih. Termokromne barve so na voljo za vse tehnike tiska. Od tehnik je zelo
odvisna barvna jakost tiskarske barve. Največjo barvno jakost dobimo pri sitotisku,
najmanjšo pa pri ofsetnem tisku. Za boljši pokrivni učinek je najboljša izbira sitotisk,
potreben je najmanj dvakratni nanos barve in uporaba temnega odtenka [1].

Slika 3: Prstani razpoloženja [5]

Temperaturo, pri kateri pride do spremembe barve, imenujemo aktivacijska
temperatura. Ponudniki termokromnih barv najpogosteje ponujajo tri aktivacijska
območja:


nizko temperaturno območje (~10 °C),



območje telesne temperature (31 °C) in



visoko temperaturno območje (45 °C).

2.4 Sitotisk
Sitotisk spada med analogne tiskarske tehnike, kjer je tiskovna forma v obliki sita
oziroma mrežice. Tiskovne površine so prepustna okenca sita, proste površine pa
neprepustna okenca, zato spada sitotisk v skupino prepustnega tiska. Gre za
4

tiskarsko tehniko, pri kateri za prenos tiskarske barve s tiskovne forme na tiskovni
material ne potrebujemo tiskovnega tlaka, saj se tiskarska barva prenaša skozi
tiskovno formo. Nanos tiskarske barve je po vsej površini enakomeren, vendar
odvisen od debeline sita. Iz tega razloga nanašamo na tiskovni material več barve
kot pri drugih tiskarskih tehnikah. Tiskamo lahko na različne vrste materialov (na
primer na papir, tekstil, usnje, umetne mase, steklo in stisljive materiale) [6].
Poznamo več postopkov za izdelavo tiskovne forme. Lahko gre za indirekten,
direkten in direktno-indirekten postopek. V naši raziskavi smo uporabili direktnega.
Debelina barvnega sloja pri sitotisku se navadno giblje nekje med 8 in 125 µm.
Predvsem je odvisna od sledečih parametrov:


izbrane tkanine oziroma sita – 50 %,



izbrane emulzije in barve – 20 % in



vpliva tiskarja ali tiskarskega stroja – 30 % [7].

Tehniko sitotiska prikazuje slika 4.

Slika 4:Tehnika sitotiska [8]

A – tiskarska barva, B – strgalo ali rakel, C – odprto sito (tiskovna površina), D –
emulzija (netiskovna površina), E – sitotiskarski okvir, F – odtis

2.4.1 Sitotiskarska tkanina
Glavni element tiskovne forme za sitotisk je sitotiskarska tkanina, ki je napeta in
pritrjena na okvir (večinoma kovinski). Preglednica 1 prikazuje primer oznake tkanine.
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Preglednica 1: Prikaz oznake tkanine

PET

1000

Material

Kvaliteta

160

20

Gostota niti

Premer niti

(linij/cm)

(m)

Y

PW

OSC

Barva niti

Vezava

Kalandriranje

Značilnosti sitotiskarskih tkanin
Material: tkanine so izdelane iz naravnih (bombaž ali svila), sintetičnih (poliamid ali
poliester) ali kovinskih niti.
Oznaka sitotiskarske tkanine: vključuje število niti/cm in debelino niti.
Barva tkanine: navadno bela ali rumena (W – white, Y – yellow).
Vezava tkanine: ločimo navadno – PW (razmerje 1:1) ali keper – TW tkanje (s
prepletanjem 2:1, 2:2 ali 3:3) ter tkanje, kjer je vsaka druga nit votka ovita –
mlinarsko tkanje.
Kalandriranje: postopek, pri katerem zmanjšamo trenje med sintetično tkanino in
raklom. Izvede se lahko na dva načina – enostransko (OSC) ali dvostransko (TSC). S
kalandriranjem se zmanjša prepustnost tkanine [7].

2.5 Tiskarska in tiskovna prehodnost
Kakovost odtisa ocenjujemo po tiskovni in tiskarski prehodnosti ter mehanski
stabilnosti. Tiskarska prehodnost pomeni [9] nemoten prehod materiala skozi
tiskarski stroj, tiskovna prehodnost pa se nanaša na kakovost in ponovljivost odtisa.

6

2.6 Pregled dosedanjih raziskav
Leta 2011 je bila izvedena znanstvena raziskava, kjer so ugotavljali svetlobno
obstojnost

termokromnih

tiskarskih

odtisov

in

jo

primerjali

z

obstojnostjo

konvencionalnih tiskarskih barv. Preizkusili so tri različne rdeče termokromne
tiskarske barve. Dve sta bili na akrilni osnovi in ena na vodni, ki jo je proizvajalec
označil kot tiskarsko barvo s povečano UV-obstojnostjo in z učinkovitostjo dveh
zaščitnih lakov [10].

Svetlobno obstojnost so ovrednotili s tremi barvnimi razlikami:


med neosvetljenimi in osvetljenimi vzorci v popolnoma obarvanem stanju,



med neosvetljenimi in osvetljenimi vzorci v popolnoma razbarvanem stanju in



med popolnoma obarvanim in popolnoma razbarvanim stanjem posameznega
vzorca [10].

Izkazalo se je, da je svetlobna obstojnost termokromnih tiskarskih barv dosti slabša
od konvencionalnih barv. Degradacija barve je bila večja pri standardnima
tiskarskima barvama in precej manjša za tiskarsko barvo z izboljšano svetlobno
obstojnostjo. Dinamično barvo zaščitenih termokromnih vzorcev so primerjali z
lastnostmi nezaščitenih. Preizkusili so dva prepustna laka z visoko UV-absorpcijo.
Najboljše rezultate so dobili z uporabo laka, ki absorbira večji delež UV sevanja.
Ugotovili so, da po 24 urah osvetljevanja taka zaščita omogoča ohranitev
funkcionalnih barvnih lastnosti vsaj za 30 % začetne vrednosti [10].

V drugi raziskavi so analizirali termokromne premaze za uporabo na stavbah in
mestnih objektih. Izvedli so obsežno primerjalno analizo termičnega in fizičnega
obnašanja termokromnih, visoko reflektivnih (hladnih) in običajnih premazov.
Površinsko temperaturo so spremljali 24 ur na dan, od avgusta do sredine
septembra. Izkazalo se je, da je bila temperatura termokromnih nižja od ostalih
premazov. Meritve spektralne odbojnosti so pokazale, da termokromni premazi v fazi
obarvanja (pod aktivacijsko temperaturo 30 °C) energijo absobirajo, medtem ko v
brezbarvnem stanju (nad aktivacijsko temperaturo 30 °C) energijo odbijajo. Prav tako
je analiza je pokazala, da je bila odbojnost na sonce pri termokromnih premazih
precej višja kot pri ostalih premazih. Ugotovili so, da bi uporaba termokromnih
7

premazov prispevala k prihranku energije v stavbah in pripomogla k toplotno
udobnemu notranjemu okolju in celo izboljšala urbano mikroklimo [11].

Termokromne odtise so izpostavili tudi svetlobi in jih segrevali na temperaturi 150 in
200 °C v različnih časovnih intervalih. Segrevanje odtisov pri temperaturi 150 °C ni
imelo večjega vpliva na odtise, segrevanje pri temperaturi 200 °C pa je vplivalo na
odtise že pri krajših izpostavitvenih časih. Ugotovljeno je bilo, da izpostavljenost tako
svetlobi kot visokim temperaturam škodi dinamičnim lastnostim termokromnih barv in
ima različne učinke na barvno histerezo – izpostavljenost svetlobi histerezno zanko
širi, segrevanje pa oža. Povečana vlažnost na 50 % pri staranju odtisov nanje ni
vplivala, saj lahko vlaga vpliva le na obstojnost veziva, ne more pa prodreti do
mikrokapsul, ki jih vezivo prekriva, in kompozita v njih [12].
Spektrofotometrično so bile ocenjene tudi kolorimetrične značilnosti reverzibilnih
termokromnih barv na osnovi levko barvil. S tehniko ofsetnega tiska so na premazan
in nepremazan papir natisnili tri barve dveh različnih proizvajalcev, in sicer
CHAMELEON® ter CTI, ki so se razlikovale po aktivacijskih temperaturah, odtenkih
barv ter načinu termokromne spremembe. Po ohlajanju se je izkazalo, da se
nobeden izmed vzorcev ni vrnil v prvotno stanje. Na vzorcih, natisnjenih na
nepremazanem papirju, je bila barvna sprememba bolj izrazita kot na premazanih.
Prav tako so bili vzorci natisnjeni na nepremazanem papirju po ohlajanju bližje
prvotnemu stanju kot na premazanem papirju. Ugotovljeno je bilo tudi, da se
spremembe stanja niso zgodile pri aktivacijskih temperaturah, ki jih je določil
proizvajalec, temveč blizu le-teh [13].
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Metode
Glede na ciljno uporabo končne etikete smo se odločili izmeriti oziroma preveriti:


gramaturo poliestrske folije,



hrapavost poliestrske folije in odtisov,



površinsko trdnost odtisov,



adhezijo med barvami in tiskovnim materialom,



odpornost odtisov na detergent za ročno pomivanje posode, vodovodno vodo
in kuhinjsko olje,



odpornost odtisov na zmrzovanje in



odpornost odtisov na umetno staranje.

3.1.1 Meritev gramature tiskovnega materiala
Uporabljeni material in oprema:


poliestrska folija (Ritrama, Italija),



analitska tehtnica METTLER AE 200 (Mettler Toledo, Švica).

Poliestrska folija, ki smo jo uporabili kot tiskovni material pri tisku, je bila sestavljena
iz vrhnje sijajne plasti (plast za tisk), lepila in podloge. Vrhnja plast je po
specifikacijah imela gramaturo 70 g/m² ± 10 % in podlago 140g/m² ± 10 %. Ker nismo
poznali gramature celotne folije, smo jo izmerili.
Gramatura (G) [9] je površinska masa 1 m² tiskovne podlage, izražena v [g/m²].
Pripravili smo 5 enakih vzorcev poliestrske folije velikosti 100 x 100 mm in vsem s
tehtnico METTLER AE 200 in z natančnostjo 0,001 g izmerili maso, kot prikazuje
slika 5. Meritev smo izvajali pri temperaturi 23 °C in relativni vlažnosti 45 %. Iz
povprečne vrednosti vseh izmerjenih mas smo po enačbi 1 izračunali gramaturo.

[ ]

(1)

Kjer je:
G – gramatura, [g/m²],
m – masa, [g],
A – površina preskušanca, [m²].
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Slika 5: Tehtanje vzorca poliestrske folije s tehtnico METTLER AE 200

3.1.2 Meritev hrapavosti tiskovnega materiala
Uporabljeni material in oprema:


poliestrska folija (Ritrama, Italija),



Hand-held Roughness Tester TR200 (Beijing TIME High Technology Ltd.,
Kitajska).

Hrapavost poliestrske folije smo določali s profilometrom Hand-held Roughness
Tester TR200, ki meri profil površine vzorca (slika 6). Na vzorcu ene folije (velikosti
230 x 250 mm) smo najprej izmerili nekaj vrednosti v smeri daljše in krajše strani, da
smo ugotovili, kje gre za prečno (CD) in vzdolžno (MD) smer. Izvedli smo pet meritev
zgornje (A) strani v vzdolžni (MD) smeri in pet meritev v prečni (CD) smeri. Enako
smo naredili za spodnjo (B) stran. Z napravo smo na razdalji 2,5 mm merili
povprečno hrapavost (Ra) in maksimalno višino profila hrapavosti (Rz). Enake
meritve smo izvedli tudi na vzorčnih odtisih na zgornji (A) strani v vzdolžni (MD)
smeri.
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Slika 6: Meritev hrapavosti s profilometrom Hand-held Roughness Tester TR200

3.1.3 Priprava predloge za tisk
Uporabljeni material in oprema:


program Adobe Illustrator CS6 (Adobe Systems, ZDA).

Predloga za tisk preizkušancev (slika 7) in predloge za končni odtis so bile
pripravljene v programu Adobe Illustrator CS6. Za testiranje kakovosti odtisov smo se
odločili natisniti enostaven lik, in sicer pravokotnik, ki smo ga kasneje razrezali na
manjše vzorce. Ti so ustrezali velikostim predpisanih standardov oziroma izbranim
metodam, po katerih smo izvajali testiranja.

Slika 7: Predloga za tisk
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3.1.4 Izdelava tiskovne forme
Uporabljeni material in oprema:


sito s tiskarsko tkanino 100/40 0° 16N, katere lastnosti prikazuje preglednica
2,

Preglednica 2: Lastnosti sitotiskarske tkanine

Lastnost
Material

PET

Kvaliteta

1000

Gostota niti (linij/cm)

100

Premer niti (m)

40

Barva niti

W (bela)

Vezava

PW

Kalandriranje

OSC

Kot napenjanja sitotiskarske tkanine

0°

Sila napetosti sitotiskarske thanine

16N



sušilec za lase,



vodna emulzija za oslojevanje sit SAATIGRAF HS3 (SAATI, Italija),



osvetljevalna enota Auto Plate Making of Machine (Kitajska).

Sitotiskarsko formo smo izdelali po direktnem postopku. Izbrali smo sito s
sitotiskarsko tkanino 100/40 0° 16N in ga v zatemnjenem prostoru oslojili z emulzijo
SAATIGRAF HS3 in osušili s sušilcem za lase. Oslojeno sito smo skozi pripravljeno
kopirno predlogo osvetljevali v osvetljevalni enoti Auto Plate Making of Machine (slika
8) za 100 sekund. Pod tekočo vodovodno vodo smo sprali neosvetljeni del emulzije,
sito osušili in ponovno osvetljevali za 200 sekund brez kopirne predloge, da se je
emulzija utrdila. Pripravljeno sito prikazuje slika 9.
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Slika 8: Osvetljevanje sita z napravo Auto Plate Making of Machine

Slika 9: Pripravljeno sito

3.1.5 Tisk
Uporabljeni material in oprema:


pripravljeno sito s tiskarsko tkanino 100/40 0° 16N, katere lastnosti prikazuje
preglednica 2,



tehtnica KERN 442-43N (Sigma-Aldrich, ZDA),



upočasnjevalec TPD (Coates Screen, Nemčija),



trdilec TP 219 (Coates Screen, Nemčija),



rdeča sitotiskarska barva YN 21/HD na osnovi organskih topil (Coates Screen,
Nemčija),



termokromna črna barva na osnovi levko barvil Thermochromic UV Screen z
aktivacijsko temperaturo 45 °C (CTI, ZDA),
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termokromna modra barva na osnovi levko barvil Thermochromic UV Screen z
aktivacijsko temperaturo 31 °C (CTI, ZDA),



polavtomatski sitotiskarski stroj RokuPrint, Screen printing machine SD 05
(RokuPrint, Nemčija),



UV sušilni tunel TM 20 (Dongguan Hoystar Printing Machinery Co., Kitajska).

Pred začetkom tiska smo rdečo sitotiskarsko barvo YN 21/HD zmešali z
upočasnjevalcem TPD v razmerju 10:1 in pri tem za tehtanje uporabili tehtnico KERN
442-43N. Termokromne barve so že bile pripravljene za tisk. Uporabljena poliestrska
folija, na katero smo tiskali, je primerna za tisk z UV-sušečimi barvami in tiskarskimi
barvami na osnovi organskih topil. S polavtomatskim sitotiskarskim strojem SD 05, ki
je prikazan na sliki 10, smo na razrezane folije natisnili več vzorcev (slika 11).

Slika 10: Sito na tiskarskem stroju RokuPrint, Screen printing machine SD 05
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Slika 11: Odtisnjeni vzorčni odtisi

Enokomponentna sitotiskarska rdeča barva YN 21/HD se je posušila na zraku,
termokromne barve pa smo posušili z dvojnim prehodom skozi UV sušilni tunel TM
20 pri UV-A svetlobi in moči žarnice 600 mJ/cm3. Ker rdeča barva na foliji ni bila
obstojna, smo tisk ponovili tako, da smo pripravili dvokomponentno rdečo
sitotiskarsko barvo YN 21/HD. Barvi smo dodali upočasnjevalec TPD in trdilec TP
219 v razmerju 10:1. Za nadaljnja testiranja smo natisnili še vzorce 10, 11 in 12
(dimenzije 14 x 16 cm). Preglednica 3 prikazuje kombinacije barv, ki so bile
natisnjene po naštetem vrstnem redu druga na drugo.
Preglednica 3: Pregled natisnjenih vzorcev za preizkušanje

Vzorec
1
2

3

4

5

6

Barva
Plast enokomponentne rdeče sitotiskarske barve YN 21/HD
Plast črne termokromne barve Thermochromic UV Screen z aktivacijsko
temperaturo 45 °C
Dve plasti črne termokromne barve Thermochromic UV Screen z
aktivacijsko temperaturo 45 °C
Plast

modre

termokromne

barve

Thermochromic

UV

Screen

z

aktivacijsko temperaturo 31 °C
Dve plasti modre termokromne barve Thermochromic UV Screen z
aktivacijsko temperaturo 31 °C
Plast enokomponentne rdeče sitotiskarske barve YN 21/HD in dve plasti
modre termokromne barve Thermochromic UV Screen z aktivacijsko
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temperaturo 31 °C
Plast enokomponentne rdeče sitotiskarske barve YN 21/HD in dve plasti
7

črne termokromne barve Thermochromic UV Screen z aktivacijsko
temperaturo 45 °C
Plast enokomponentne rdeče sitotiskarske barve YN 21/HD, dve plasti

8

modre termokromne barve Thermochromic UV Screen z aktivacijsko
temperaturo 31 °C in dve plasti črne termokromne barve Thermochromic
UV Screen z aktivacijsko temperaturo 45 °C
Plast enokomponentne rdeče sitotiskarske barve YN 21/HD, dve plasti

9

črne termokromne barve Thermochromic UV Screen z aktivacijsko
temperaturo

45

°C

in

dve

plasti

modre

termokromne

barve

Thermochromic UV Screen z aktivacijsko temperaturo 31 °C
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Plast dvokomponentne rdeče sitotiskarske barve YN 21/HD
Plast dvokomponentne rdeče sitotiskarske barve YN 21/HD in dve plasti

11

črne termokromne barve Thermochromic UV Screen z aktivacijsko
temperaturo 45 °C
Plast dvokomponentne rdeče sitotiskarske barve YN 21/HD in dve plasti

12

črne termokromne barve Thermochromic UV Screen z aktivacijsko
temperaturo

45

°C

ter

dve

plasti

modre

termokromne

barve

Thermochromic UV Screen z aktivacijsko temperaturo 31 °C

3.1.6 Določanje površinske trdnosti odtisov
Uporabljeni material in oprema:


natisnjeni vzorci 1, 3, 5, 9 in 10,



pisarniški papir gramature 80 g/m2,



naprava za drgnjenje Rub tester RT-1 (Labthink, ZDA).

Odpornost na drgnjenje smo preverjali z napravo Rub tester RT-1, ki je prikazana na
sliki 12. Narezali smo papir v velikosti 270 x 51 mm in ga vpeli na kovinsko utež, ki je
tehtala 1,8 kg. Pod njo smo na vsaki strani z magnetki obtežili vzorec, ki smo ga
testirali. Utež z vpetim papirjem se je gibala levo in desno po vzorcih. Testirali smo
vzorca, potiskana samo z enokomponentno (vzorec 1) in dvokomponentno (vzorec
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10) rdečo barvo YN 21/HD, vzorec z dvojno plastjo črne termokromne barve
Thermochromic UV Screen z aktivacijsko temperaturo 45 °C (vzorec 3), vzorec z
dvojno plastjo modre termokromne barve Thermochromic UV Screen z aktivacijsko
temperaturo 31 °C (vzorec 5) in vzorec, potiskan z vsemi tremi barvami (vzorec 9).
Najprej smo napravo nastavili štirikrat na 50 hodov in po koncu drgnjenja preverili, ali
se barva opazi na papirju. Potem smo število hodov povečali na 200 in zopet preverili
stanje.

Slika 12: Drgnjenje vzorcev z napravo Rub tester RT-1

3.1.7 Metoda s križnim rezom
Uporabljeni material in oprema:


natisnjeni vzorci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,



naprava za razrez površine Byko-cut universal (BYK Additives & Instruments,
Nemčija),



digitalna lupa Dino-Lite Handheld Digital Microscope (Dino-Lite, Tajvan).

Metodo s križnim rezom oziroma »cross-cut test« smo uporabili za preverjanje
adhezije oziroma oprijema odtisov, ki ga določa standard ISO 2409:1997. Z napravo
za razrez površine Byko-cut universal smo vse natisnjene vzorce zarezali s šestimi
rezili (slika 13), ki so bila medsebojno oddaljena za 2 mm, zunanji dve malo več.
Poteg smo izvedli v vzdolžni in prečni smeri. Rezultat smo vizualno ocenili po
kriterijih, priloženih k napravi. Možno je bilo izbrati med šestimi stopnjami kakovosti
adhezije, in sicer 0 je pomenila najboljšo adhezijo in 5 najslabšo. Da smo bolje videli
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rezultate, smo jih zajeli z digitalno lupo Dino-Lite Handheld Digital Microscope s 50kratno povečavo, kot prikazuje slika 14.

Slika 13: Naprava za razrez Byko-cut universal

Slika 14: Zajemanje slike z lupo Dino-Lite Handheld Digital Microscope

3.1.8 Preverjanje odpornosti na detergent za ročno pomivanje
posode, vodovodno vodo in kuhinjsko olje
Uporabljeni material in oprema:


natisnjena vzorca 11 in 12,



spektrofotometer Eye-One Pro (X-Rite, ZDA),
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čaša,



24 filter papirjev,



12 steklenih ploščic,



6 uteži s težo 1 kg,



pinceta,



kondenzacijski sušilnik FD 115 (Binder, Nemčija),



detergent za ročno pomivanje posode,



vodovodna voda,



kuhinjsko olje.

Obstojnost na razne dejavnike, s katerimi bi prišel končni odtis v stik, smo preverjali
po standardu SIST ISO 2836:2004. Izmed več dejavnikov, ki bi lahko vplivali na
kakovost odtisa, smo izbrali detergent za ročno pomivanje posode, vodovodno vodo
in kuhinjsko olje. Za vse dejavnike so bile predpisane enake velikosti vzorcev (20 x
50 mm). Odločili smo se preveriti odpornost na izbrane tekočine pri vzorcu 11 in 12.
Izrezanim vzorcem smo najprej izmerili spektrofotometrične vrednosti. Meritve so bile
izvedene spektrofotometrom Eye-One Pro pri osvetlitvi D50 in kotu opazovanja 2° na
črni podlagi. Nato smo v čašo nalili izbrano tekočino (detergent, vodo in olje), vanjo
potopili štiri filter papirje v obliki kroga s premerom 11 cm, jih s pinceto vzeli iz čaše in
jih nekoliko osušili, da je od njih nehalo kapljati. Koncentracija kuhinjskega olja in
vodovodne vode je bila 100 %, koncentracija detergenta za ročno pomivanje posode
pa 1 %. Na spodnje steklo dimenzije 10 x 10 x 0,5 cm smo položili dva filter papirja
in nanju postavili vzorec, tako da je bila potiskana stran zgoraj. Nanj smo položili še
dva omočena filter papirja, zgornje steklo ter utež s težo 1 kg. Velikost filter papirjev
in steklenih ploščic je bila nekoliko večja od predpisane v standardu. Tako obteženo
konstrukcijo (slika 15) smo pustili 24 ur v vodi in olju ter 3 ure v detergentu. Potem
smo vzorce 30 minut sušili v kondenzacijskem sušilniku FD 115 pri 40 °C in na koncu
ponovno izmerili spektrofotometrične vrednosti ter izračunali barvne razlike po enačbi
2.

=

√

(2)

Kjer je:
(3)
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(4)
(5)

Za vrednosti vzorca smo uporabili vrednosti L*a*b*, ki smo jih izmerili vzorcem po
izpostavljanju detergentu za ročno pomivanje posode, vodovodni vodi in kuhinjskemu
olju, standardne vrednosti pa so bile izmerjene pred izpostavljanjem. Barvne razlike
smo določili skladno z določili odstopanj prikazanih v preglednici 4.
Preglednica 4: Vrednosti barvnih razlik

Barvne razlike
1 < ΔE* < 3

majhne barvne razlike

3 < ΔE* < 6

zmerne barvne razlike

ΔE* > 6

velike barvne razlike

Slika 15: Vzorci med izpostavljanjem različnim dejavnikom

3.1.9 Preverjanje odpornosti na zmrzovanje
Uporabljeni material in oprema:


natisnjena vzorca 11 in 12,



zmrzovalnik ZOS 2461 (Gorenje, Velenje),



digitalna lupa Dino-Lite Handheld Digital Microscope (Dino-Lite, Tajvan),



skener HP Deskjet 1510 (Hewlett-Packard, ZDA).
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Vzorca 11 in 12 smo zamrznili pri temperaturi -20 °C. Po 2 dneh smo jih vzeli iz
zmrzovalnika ZOS 2461, jih prepognili na pol v vzdolžni (MD) in prečni (CD) smeri ter
po robu pregiba podrgnili z nohtom. Vzorce smo pogledali tudi z digitalno lupo DinoLite Handheld Digital Microscope, jih poskenirali s skenerjem HP Deskjet 1510 na
600 dpi ter vizualno ocenili rezultate.

3.1.10

Preverjanje odpornosti na temperaturo in vlago

Uporabljeni material in oprema:


natisnjena vzorca 11 in 12,



kodicionirna komora EPZ (IZR, Škofja Loka),



spektrofotometer Eye-One Pro (X-Rite, ZDA).

Po standardu SIST ISO 5630-3:1997 smo pripravili pet enakih vzorcev (40 x 60 mm).
Najprej smo jim izmerili spektrofotometrične vrednosti s spektrofotometrom Eye-One
Pro in jih 6 dni starali v kondicionirni komori pri temperaturi 80 °C in 65 % vlažnosti.
Po končanem staranju smo ponovno izmerili njihove spektrofotometrične vrednosti in
izračunali barvne razlike po enačbi 2.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
4.1 Meritev gramature tiskovnega materiala
Povprečna gramatura celotne poliestrske folije petih vzorcev je znašala 265,240
g/m². Preglednica 5 prikazuje rezultate meritev gramature poliestrske folije.
Preglednica 5: Prikaz rezultatov meritev gramature poliestrske folije

Vzorec
1
2
3
4
5

CV

Površina [m²]
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,000
0,00

Masa [g]
2,624
2,598
2,651
2,763
2,626
2,652
0,073
2,74

Gramatura [g/m²]
262,400
259,800
265,100
276,300
262,600
265,240
6,461
2,44

4.2 Meritev hrapavosti tiskovnega materiala
Rezultate meritev hrapavosti poliestrske folije prikazuje preglednica 6.
Preglednica 6: Rezultati meritev hrapavosti poliestrske folije

MD
Vzorec
1
2
3
4
5

CV

CD

A
Ra
[µm]
0,270
0,254
0,527
0,397
0,413
0,372
0,113
30,24

B
Rz
[µm]
2,052
2,099
2,431
2,039
2,783
2,281
0,324
14,18

Ra
[µm]
0,747
0,272
0,684
0,267
0,243
0,443
0,250
56,56

A
Rz
[µm]
3,712
0,888
2,332
1,027
1,108
1,813
1,209
66,67

Ra
[µm]
0,542
0,668
0,345
0,350
0,178
0,417
0,191
45,77

B
Rz
[µm]
2,716
3,099
2,211
2,640
1,440
2,421
0,633
26,13

Ra
[µm]
0,239
0,527
0,190
0,421
0,246
0,325
0,143
44,08

Rz
[µm]
1,055
1,728
0,811
1,576
0,788
1,192
0,436
36,63

Povprečne vrednosti meritev hrapavosti (Ra) poliestrske folije so pokazale, da je
najbolj hrapava spodnja (B) stran v vzdolžni (MD) smeri in najbolj gladka ista stran v
prečni (CD) smeri. Razlike med vrednostmi so majhne, saj standardno odstopanje
med izmerjenimi povprečnimi vrednostmi povprečne hrapavosti zgornje (A) in
spodnje (B) strani znaša zgolj 0,05.
Povprečna največja maksimalna višina profila hrapavosti (Rz) je bila na zgornji (A)
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strani v prečni (CD) smeri in najmanjša na spodnji (B) strani v prečni (CD) smeri.
Rezultati nam kažejo, da je zgornja (A) stran, ki je namenjena za tisk, bolj hrapava
kot spodnja (B) stran, saj sta povprečni vrednosti maksimalne višine profila
hrapavosti v vzdolžni (MD) in prečni (CD) smeri zgornje (A) strani v primerjavi z
spodnjo (B) stranjo višji.
Grafično predstavitev rezultatov povprečnih meritev povprečne hrapavosti (Ra) in
maksimalne višine profila hrapavosti (Rz) zgornje (A) in spodnje (B) strani vzorcev v
prečni (CD) in vzdolžni (MD) smeri prikazuje slika 16.

3

Hrapavost [µm]

2,5
2
1,5

Ra

1

Rz

0,5
0

A [MD]

B [MD]

A [CD]

B [CD]

Preizkušani vzorci glede na stran in smer

Slika 16: Grafični prikaz povprečnih meritev povprečne hrapavosti (Ra) in maksimalne višine profila
hrapavosti (Rz) zgornje (A) in spodnje (B) strani vzorcev v prečni (CD) in vzdolžni (MD) smeri

V preglednici 7 so prikazane povprečne vrednosti meritev hrapavosti, ki smo jih
izmerili na vzorčnih odtisih.
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Preglednica 7: Povprečne vrednosti meritev hrapavosti na vzorčnih odtisih

Povprečna vrednost Ra
[µm]
0,293
0,120
0,205
0,166
0,155
0,310
0,254
0,285
0,154

Vzorec
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Povprečna vrednost
Rz [µm]
1,510
0,762
1,206
0,842
0,759
0,991
1,416
1,148
0,759

Grafični prikaz povprečnih meritev povprečne hrapavosti (Ra) in maksimalne višine
profila hrapavosti (Rz) vseh odtisov po zgornji (A) strani in vzdolžni (MD) smeri
prikazuje slika 17.

1,6

1,4
Hrapavost [µm]

1,2
1
0,8

Ra

0,6

Rz

0,4
0,2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Preizkušani vzorci

Slika 17: Grafični prikaz povprečnih meritev povprečne hrapavosti (Ra) in maksimalne višine profila
hrapavosti (Rz) vseh odtisov po zgornji (A) strani in vzdolžni (MD) smeri

Meritve (preglednica 7) kažejo, da je vzorec 6, kjer so nanesene enokomponentna
sitotiskarska rdeča YN 21/HD (Coates Screen, Nemčija) in dve plasti termokromne
modre barve Thermochromic UV Screen z aktivacijsko temperaturo 31 °C (CTI,
ZDA), najbolj hrapav, najmanj pa je hrapav vzorec 2, s plastjo črne termokromne
barve Thermochromic UV Screen z aktivacijsko temperaturo 45 °C (CTI, ZDA). Če
primerjamo povprečno hrapavost vzorca 8, kjer so nanešene barve v zaporedju
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enokomponentna sitotiskarska rdeča barva YN 21/HD (Coates Screen, Nemčija), dva
nanosa modre termokromne barve Thermochromic UV Screen z aktivacijsko
temperaturo 31 °C (CTI, ZDA) in dva nanosa črne termokromne barve
Thermochromic UV Screen z aktivacijsko temperaturo 45 °C (CTI, ZDA) ter vzorca 9,
z zaporedjem barv rdeča, dvema nanosoma črne in dvema nanosoma modre barve,
lahko vidimo, da je manj hrapav odtis v drugem zaporedju.
Povprečen izračun maksimalne višine profila hrapavosti (Rz) je pokazal, da je ta
največja pri vzorcu 1, kjer je nanešena samo enokomponentna sitotiskarska rdeča
barva YN 21/HD (Coates Screen, Nemčija), najmanjša pa pri vzorcu 5 in 9. Glede na
rezultate lahko sklepamo, da se termokromne barve Thermochromic UV Screen
(CTI, ZDA) bolje vežejo na poliestrsko folijo (Ritrama, Italija) kot uporabljena
enokomponentna sitotiskarska barva YN 21/HD (Coates Screen, Nemčija), saj
termokromne barve bolje zapolnijo vdolbine na tiskovnem materialu, zaradi česar je
hrapavost manjša.
Primerjali smo tudi meritve povprečnih vrednosti hrapavosti (Ra) poliestrske folije in
povprečnih vrednosti hrapavosti poliestrske folije s plastmi tiskarskih barv na zgornji
(A) strani v vzdolžni (MD) smeri (slika 18).

0,4
0,35
Hrapavost [µm]

0,3
0,25
Ra poliestrne folije

0,2
0,15

Ra poliestrne folije z
odtisom

0,1

0,05
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Preizkušani vzorci

Slika 18: Grafični prikaz primerjave povprečnih vrednosti hrapavosti (Ra) poliestrske folije in
povprečnih vrednosti hrapavosti poliestrske folije s plastmi tiskarskih barv na zgornji (A) strani v
vzdolžni (MD) smeri
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V primerjavi z meritvami povprečne hrapavosti površine same folije in kasnejših
meritev površine odtisov lahko vidimo, da se po nanosu barv hrapavost pri vseh
vzorcih nekoliko zmanjša. Največja razlika je nastala pri vzorcu 2, najmanjša pa pri
vzorcu 6. Pri vzorcu 9 se je v primerjavi s povprečno hrapavostjo folije vrednost
zmanjšala za več kot polovico.

4.3 Določanje površinske trdnosti odtisov
Po končanem drgnjenju vzorcev so na papirju ostali le madeži enokomponentne in
dvokomponentne rdeče barve YN 21/HD (Coates Screen, Nemčija) (slika 19), na
vzorcih papirja, ki sta bila vpeta na uteži, pa pri črni in modri termokromni barvi
Thermochromic UV Screen (CTI, ZDA) ni bilo vidnih madežev barv. Površinska
trdnost sitotiskarske rdeče barve YN 21/HD (Coates Screen, Nemčija) je v nasprotju
s termokromnimi barvami Thermochromic UV Screen (CTI, ZDA) manjša. Če želimo
ustvariti površinsko trdnejšo ciljno etiketo, je dobro, da termokromna barva v celoti
prekrije konvencionalno rdečo, z vsaj dvakratnim nanosom za boljšo prekrivnost.

Slika 19: Protiodtisa enokomponentne (levo) in dvokomponentne (desno) rdeče barve

4.4 Metoda s križnim rezom
Pred zarezovanjem površine potiskanih vzorcev na poliestrski foliji smo test izvedli na
poskusnem odtisu enokomponentne rdeče sitotiskarske barve YN 21/HD (Coates
Screen, Nemčija) na kartonu (slika 20) in rezultati so bili ocenjeni kot zelo dobri. Ko
pa smo teste izvedli na vzorcih, kjer je kot tiskovni material bila uporabljena
poliestrska folija, se je izkazalo, da sta UV sušeči termokromni črna in modra barva
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Thermochromic UV Screen (CTI, ZDA) bolj kompatibilni s poliestrsko folijo kot
enokomponentna sitotiskarska rdeča barva YN 21/HD (Coates Screen, Nemčija), ki
smo jo uporabili za osnovo. Na vzorcih izrezani kvadratki, kjer je bila kot prva
natisnjena enokomponentna rdeča sitotiskarska barva YN 21/HD (Coates Screen,
Nemčija), so se namreč odluščili s folije. Na kartonu so bili rezultati verjetno boljši,
saj se barva vpije v pore, poliestrska folija pa je nevpojen material.
Če bi izbirali med šestimi stopnjami kakovosti adhezije, kjer 0 pomeni najboljšo in 5
najslabšo adhezijo, bi imeli:


stopnjo 0 vzorec 2 (slika 21), vzorec 3 (slika 21), vzorec 4 (slika 22), vzorec 5
(slika 22) in vzorec 8 (slika 24),



stopnjo 1 vzorec 1 (slika 20),



stopnjo 2 vzorec 9 (slika 24),



stopnjo 4 vzorec 7 (slika 23),



stopnjo 5 vzorec 6 (slika 23).

Izkazalo se je, da rdeča barva, ki smo jo uporabili kot osnovo, ni ustrezna za tisk
kakovostno odtisnjene končne etikete. Obstaja več možnosti, zaradi katerih smo
dobili takšne rezultate; morda ni bila folija tretirana za sitotisk, kot je bilo navedeno,
morda je prišlo do napake pri mešanju pravilnega razmerja med barvo in
upočasnjevalcem, morda bi bilo potrebno vzorce pustiti, da bi se sušili dlje časa, in
nato nadaljevati s testiranji. Test smo ponovili na odtisih z dvokomponentno rdečo
barvo

YN

21/HD

(Coates

Screen,

Nemčija).

Stopnja

adhezije

odtisa

z

dvokomponentno rdečo barvo YN 21/HD (Coates Screen, Nemčija) po razrezu z
napravo Byko-cut universal je bila ocenjena s stopnjo 0.
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Slika 20: Prečni prerez poskusnega odtisa rdeče barve na kartonu s 50-kratno povečavo (levo) in
prečni prerez vzorca 1 s 50-kratno povečavo (desno)

Slika 21: Prečni prerez vzorca 2 (levo) in vzorca 3 (desno) pri 50-kratni povečavi

Slika 22: Prečni prerez vzorca 4 (levo) in vzorca 5 (desno) pri 50-kratni povečavi
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Slika 23: Prečni prerez vzorca 6 (levo) in vzorca 7 (desno) pri 50-kratni povečavi

Slika 24: Prečni prerez vzorca 8 (levo) in vzorca 9 (desno) pri 50-kratni povečavi

4.5 Preverjanje odpornosti na detergent za ročno pomivanje
posode, vodovodno vodo in kuhinjsko olje
Pred in po izpostavljanju vzorca 11 in 12 različnim tekočinam je bilo izvedenih 10
meritev L*a*b* vrednosti obeh vzorcev. Iz povprečnih vrednosti meritev smo
izračunali barvne razlike (∆E), ki so se zgodile zaradi izpostavljenosti vzorcev.
Preglednica 8 prikazuje povprečje izmerjenih vrednosti spektrofotometričnih meritev
vzorca 11, preglednica 9 pa povprečje izmerjenih spektrofotometričnih meritev vzorca
12.
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Preglednica 8: Povprečje spektrofotometričnih meritev vzorca 11

Povprečje spektrofotometričnih meritev vzorca 11

Pred testiranji

L*

a*

b*

11,98

10,22

2,97

12,97

12,14

2,94

11,98

12,64

3,00

8,92

13,86

4,14

Po izpostavljanju
detergentu za
ročno pomivanje
posode
Po izpostavljanju
vodovodni vodi
Po izpostavljanju
kuhinjskemu olju

Preglednica 9: Povprečje spektrofotometričnih meritev vzorca 12

Povprečje spektrofotometričnih meritev vzorca 12

Pred testiranji

L*

a*

b*

8,62

7,70

11,53

8,40

–8,72

10,71

8,57

–9,38

5,97

9,72

–14,58

–12,22

Po izpostavljanju
detergentu za
ročno pomivanje
posode
Po izpostavljanju
vodovodni vodi
Po izpostavljanju
kuhinjskemu olju

Preglednica 10 prikazuje izračunane barvne razlike med izmerjenimi povprečnimi
spektrofotometričnimi vrednostmi pred in po izpostavljanju vzorcev 11 in 12
detergentu za ročno pomivanje posode, vodovodni vodi ter kuhinjskemu olju. Barvne
razlike grafično prikazuje tudi slika 25.
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Preglednica 10: Izračunane barvne razlike vzorcev izpostavljenih različnim dejavnikom

Vzorec

Barvna razlika (∆E)

Vzorec 11 v detergentu (3 ure)

2,159

Vzorec 12 v detergentu (3 ure)

4,611

Vzorec 11 v vodi (24 ur)

2,423

Vzorec 12 v vodi (24 ur)

3,639

Vzorec 11 v olju (24 ur)

4,897

Vzorec 12 v olju (24 ur)

4,084

6
5

∆E

4
3

∆E vzorca 11

2

∆E vzorca 12

1
0
detergent

voda

olje

Tekočina

Slika 25: Prikaz barvnih razlik vzorca 11 in 12 pred in po izpostavljanju različnim tekočinam

Majhne barvne razlike smo izmerili pri vzorcu 11, ki je bil izpostavljen detergentu in
vodi. Pri ostalih smo izmerili zmerne barvne razlike. Vzorec 11 je bolj odporen na
detergent za ročno pomivanje posode in vodovodno vodo, manj pa na kuhinjsko olje.
Če primerjamo barvne razlike med vzorcem 11 in 12, je vzorec 12 občutljivejši na
detergent za ročno pomivanje posode in vodovodno vodo ter manj občutljiv na
kuhinjsko olje. Iz predstavljenih rezultatov lahko sklepamo, da sta vzorca odporna na
izpostavljanje izbranim dejavnikom, saj nobena izmed vrednosti barvnih razlik ni
spadala v kategorijo velikih barvnih razlik.

4.6 Preverjanje odpornosti na zmrzovanje
Na vseh vzorcih pred in po zmrzovanju so barvni sloji po pregibu počili. Pri vzorcu 11
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(slika 26) je to nekoliko manj opazno kot pri vzorcu 12 (slika 27). Iz tega lahko
sklepamo, da sta vzorca obstojna na zmrzovanje. Hkrati lahko opazimo, da barvni
sloji niso kompaktni.

Slika 26: Vzorec 11 pred (levo) in po (desno) zamrznjenju

Slika 27: Vzorec 12 pred (levo) in po (desno) zamrznjenju

4.7 Preverjanje odpornosti na temperaturo in vlago
Kombinacija temperature in vlage je imela večji vpliv na poliestrsko folijo in barvni
izgled, saj so bili odtisi po staranju v kondicionirni komori pri 80 °C in 65 % vlažnosti v
slabem stanju (slika 28). Rezultati izračunanih barvnih razlik pred in po staranju iz
izmerjenih spektrofotometričnih barvnih vrednosti (preglednica 12) kažejo na zelo
velike barvne spremembe. Barvna razlika vzorca 11 je znašala 28,8, barvna razlika
vzorca 12 pa 30,7. Čeprav naj bi po specifikacijah poliestrske folije lepilo, ki druži
zgornjo potiskano stran in podlago, zdržalo visoke temperature (do 140 °C), je
opaziti, da podatki niso točni, saj je vrhnja plast pri nekaterih vzorcih odstopila.
Staranje ni vplivalo na aktivacijsko temperaturo termokromnih barv.
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Slika 28: Stanje vzorcev po staranju

Preglednica 11 prikazuje povprečje izmerjenih spektrofotometričnih meritev vzorca
11 in 12 po umetnem staranju.
Preglednica 11: Povprečje izmerjenih spektrofotometričnih meritev vzorca 11 in 12 po umetnem
staranju

Povprečje spektrofotometričnih meritev po staranju

Vzorec

L*

a*

b*

11

39,35

17,70

7,86

12

34,32

12,60

3,74

Preglednica 12: Izmerjene barvne razlike vzorcev pred in po staranju

Vzorec

Barvna razlika (∆E)

11

28,796

12

30,655

Barvne razlike pri vzorcu 11 in 12, ki jih je povzročilo umetno staranje, so grafično
prikazane na sliki 29.
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Slika 29: Prikaz barvnih razlik vzorca 11 in 12 pred in po staranju pri 80 °C in 65 % vlažnosti

4.8 Ciljna etiketa
Uporabljeni material in oprema:


poliestrska folija (Ritrama, Italija),



sito s tiskarsko tkanino 100/40 0° 16N, katere lastnosti prikazuje preglednica
2,



sušilec za lase,



vodna emulzija za oslojevanje sit SAATIGRAF HS3 (SAATI, Italija),



osvetljevalna enota Auto Plate Making of Machine (Kitajska),



tehtnica KERN 442-43N (Sigma-Aldrich, ZDA),



upočasnjevalec TPD (Coates Screen, Nemčija),



trdilec TP 219 (Coates Screen, Nemčija),



rdeča sitotiskarska barva YN 21/ HD na osnovi organskih topil (Coates
Screen, Nemčija),



termokromna črna barva na osnovi levko barvil Thermochromic UV Screen z
aktivacijsko temperaturo 45 °C (CTI, ZDA),



termokromna modra barva na osnovi levko barvil Thermochromic UV Screen z
aktivacijsko temperaturo 31 °C (CTI, ZDA),



črna barva za sitotisk HG/N50 na osnovi organskih topil (Coates Screen,
Nemčija),



vakuumska sitotisk miza B2 z glavo SG050 (Grafična oprema Kolarič,
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Središče ob Dravi),


UV sušilni tunel TM 20 (Dongguan Hoystar Printing Machinery Co., Kitajska).

Za tisk končne etikete smo pripravili štiri predloge za vsako barvo posebej. Pripravili
smo dve siti, na katerih sta se nahajali po dve predlogi. Sitotisk ciljne etikete je bil
izveden na vakuumski sitotisk mizi B2 z glavo SG050. Barve smo na poliestrsko folijo
nanašali v zaporedju: dvokomponentna rdeča sitotiskarska barva YN 21/HD, črna
termokromna barva Thermochromic UV Screen z aktivacijsko temperaturo 45 °C
(dva nanosa), modra termokromna barva Thermochromic UV Screen z aktivacijsko
temperaturo 31 °C (dva nanosa) in dvokomponentna črna sitotiskarska barva
HG/N50. Črno sitotiskarsko barvo HG/N50 smo uporabili za obris, da bi izboljšali
videz etikete. Rdečo in črno sitotiskarsko barvo smo zmešali z upočasnjevalcem TPD
in trdilcem TP 219 v razmerju 10:1. Črna dvokomponentna sitotiskarska barva
HG/N50 se ni v celoti prijela na predhodno potiskani termokromni barvi, kar nakazuje
na slabo adhezivnost tega zaporedja oziroma neujemanje barve s trdilcem ali
upočasnjevalcem. Vzrok za to je lahko razlika med oznakami sitotiskarskih barv. S
tiskom obrisa posledično nismo nadaljevali. Slika 30 prikazuje skico predvidenega
postopnega razbarvanja ciljne etikete, slika 31 pa prikazuje dejansko postopno
razbarvanje ciljne etikete.

Slika 30: Skica predvidenega postopnega razbarvanja ciljne etikete, ki prikazuje obarvano stanje
(levo), razbarvano stanje nad 31 °C (sredina) in razbarvano stanje nad 45 °C (desno)
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Slika 31: Postopno razbarvanje ciljne etikete, ki prikazuje obarvano stanje (levo), razbarvano stanje
nad 31 °C (sredina) in razbarvano stanje nad 45 °C (desno)

Slika 32 prikazuje ciljno etiketo na različnih skodelicah v obarvanem in razbarvanem
stanju.

Slika 32: Ciljna etiketa na skodelicah v obarvanem (levo) in razbarvanem (desno) stanju
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5 ZAKLJUČKI
Rezultati meritev hrapavosti poliestrske folije (Ritrama, Italija) so pokazali, da so
razlike med povprečnimi vrednostmi hrapavosti (Ra) majhne in da je površina
podloge manj hrapava od površine tisku namenjene strani. Izvedli smo sitotisk
vzorcev z različnimi plastmi barv in nadaljevali s testiranji vzorcev. Hrapavost
površine potiskanih vzorcev se je v primerjavi s hrapavostjo površine same folije
zmanjšala. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da se termokromne barve
Thermochromic UV Screen, proizvajalca CTI, bolje vežejo na poliestrsko folijo kot
konvencionalna sitotiskarska rdeča barva YN 21/HD, proizvajalca Coates Screen. To
smo potrdili tudi s preizkusom površinske trdnosti odtisov. Po izvedbi metode s
križnim rezom, kjer smo ugotavljali stopnjo adhezivnosti, smo ugotovili, da
enokomponentna sitotiskarska rdeča barva YN 21/HD ne bo ustrezala kot osnova pri
ciljni etiketi, saj se je odluščila s folije. Tisk smo ponovili in ji poleg upočasnjevalca
TPD (Coates Screen, Nemčija) dodali še eno komponento, in sicer trdilec TP 219
(Coates Screen, Nemčija) za izboljšanje adhezivnosti barve na folijo. Kljub uporabi
trdilca pri tisku črne dvokomponentne sitotiskarske barve HG/N50 (Coates Screen,
Nemčija) na termokromni barvi pa nam adhezivnosti ni uspelo izboljšati. Vzorca,
tiskana z zaporedjem barv, ki smo ga želeli uporabiti na ciljni etiketi, sta bila dobro
oziroma zmerno odporna na detergent za ročno pomivanje posode, vodovodno vodo
in kuhinjsko olje, prav tako sta bila odporna na zamrzovanje. Po umetnem staranju
odtisov pa smo izmerili zelo velike barvne razlike; staranje je poškodovalo tudi
poliestrsko folijo, vendar ni vplivalo na aktivacijsko temperaturo termokromnih barv.
Po zaključenih testiranjih smo izdelali ciljno etiketo, ki jo lahko prilepimo na otroško
stekleničko ali skodelico, namenjeno vročim tekočinam. Adhezija med barvami in
poliestrsko folijo je dobra, drgnjenje nanjo ne vpliva, lahko jo vstavimo v zmrzovalnik
in izpostavimo detergentom, vodovodni vodi in olju. Ni je dobro izpostavljati
kombinaciji visokih temeperatur in vlage, zato se jo lahko umiva le ročno ali v
pomivalnem stroju pri nizkih temperaturah. Višje temperature bi namreč povzročile
bledenje barve in odstopanje etikete.
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