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IZVLEČEK

Prekomerna izpostavitev ultravijolični svetlobi ima lahko negativne posledice tako za
zdravje ljudi kot na obstojnost materialov. Za nadzor nad temi pojavi se v zadnjem času
intenzivno raziskuje materiale, ki bi lahko služili kot kazalniki za izpostavo UV svetlobi.
Eden takšnih materialov so fotokatalitske tiskarske barve, pri katerih se pod vplivom
UV svetlobe sproži fotokataliza, pri čemer lahko pride do spremembe njihove barve.
Večina tiskarskih barv za barvni tisk ima bolj ali manj stabilno in strogo določeno barvo,
t. i. fotokatalitske UV indikatorske funkcionalne tiskarske barve pa vsebujejo UV
indikatorska barvila, ki se ob prisotnosti fotokatalizatorja s pomočjo svetlobe razgradijo,
pri tem pa se spremeni tudi njihova barva.

Namen diplomskega dela je bil pripraviti fotokatalitski UV indikatorski funkcionalni
tiskarski barvi na osnovi indikatorskih barvil resazurina in resorufina ter določiti njune
funkcionalne lastnosti. Funkcionalni tiskarski barvi sta bili pripravljeni iz hidroksietil
celuloze, fotokatalizatorja (nanodimenzijski TiO2 v kristalni obliki anataza), UV
indikatorskega barvila (resazurin ali resorufin), drugih dodatkov ter vode kot topila.
Funkcionalna tiskarska barva se je nanašala na različne tiskovne podlage s pomočjo
slojnika. Vzorci so bili izpostavljeni UV svetlobi, spremljala se je sprememba barve z
merjenjem CIELAB vrednosti v odvisnosti od časa obsevanja. Raziskoval se je tudi
vpliv fotokatalizatorja in tiskovnega materiala na hitrost barvne spremembe in
ovrednotil vpliv načina merjenja barvnih sprememb na dobljene rezultate.

Ključne besede:

funkcionalna tiskarska barva, UV indikatorska barvila, titanov
dioksid, resazurin, resorufin
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ABSTRACT

Excessive exposure to the ultraviolet light may have negative consequences for both
human health and the stability of the materials. To get an insight on the processes,
intensive researches have recently been made on materials, which could serve as the
indicators of exposure to the UV light. One of those materials are photocatalitic printing
inks, in which an exposure to UV light initiates photocatalysis, which may also change
the colour. Most printing inks have strictly defined and stable colour, but the
photocatalytic UV indicator functional printing inks contain UV indicator dye, which
changes in dependence on the UV exposure and the presence of the photocatalyst.

The purpose of this diploma was to prepare photocatalytic UV indicator functional
printing inks based on the indicator dye resazurin and resorufin and to determine their
functional

properties.

The

functional

printing

ink

was

formulated

using

hydroxyethylcelulose, photocatalyst (nanodimensional TiO in anatase crystal form),
2

UV indicator dye (resazurin or resorufin), other additives and water as solvent. The
functional printing ink was then applied on printing surface using a Cube applicator.
The samples were exposed to UV light and their CIELAB color values measured in
dependence on exposure time. The influence of photocatalyst and printing surface on
the speed of color change was also measured and the impact of various methods of
measurement on results obtained was evaluated.

Key words:

functional printing ink, UV indicator dye, titanium dioxide, resazurin,
resorufin
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV

a*

rdeče-zelena komponenta barve
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Mednarodna komisija za razsvetljavo (ang. Commission Internationale
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energija elektrona v prevodnem pasu

Eg

razlika med najvišjo energijo valenčnega pasu in najnižjo energijo
prevodnega pasu

Eph

energija fotona

Evb

energija elektrona v valenčnem pasu

FTB

funkcionalna tiskarska barva

h+
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hab

barvni ton
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hidroksietil celuloza
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svetlost barve
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tiskarska barva

UV

ultravijoličen

UV-FTB fotokatalitska UV indikatorska funkcionalna tiskarska barva
γ

foton
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1

UVOD

Ultravijolično (krajše UV) sevanje ima v zmernih količinah ugoden vpliv na počutje
človeka, čezmerno izpostavljanje pa ima negativne posledice, kot so sončne opekline,
kožne bolezni, poškodbe oči. UV svetloba ima lahko velik vpliv tudi na določene
materiale. Povzroča lahko njihovo degradacijo, kar se kaže kot sprememba barve,
poslabšanje mehanskih lastnosti, in drugo.
Vedno večja ozaveščenost o nevarnosti UV sevanja je v zadnjem času povzročila
razmah preučevanja UV indikatorskih materialov. Taki materiali so tudi fotokatalitske
UV indikatorske funkcionalne tiskarske barve (krajše UV-FTB), ki s spremembo barve
pokažejo na izpostavljenost UV žarkom. Vpeljava fotokatalitsko aktivnih snovi v
grafično panogo pomeni razvoj novih materialov, ki se odzivajo na sončno in/ali UV
svetlobo [1]. Tako razvit indikator bi pokazal dejansko izpostavljenost UV sevanju,
katerega ne moremo zaznati z drugimi čutili oziroma opazimo lahko šele negativne
posledice prekomerne izpostavljenosti UV svetlobi. Večina barv za tisk ima strogo
določeno in stabilno barvo, v UV-FTB pa pod vplivom UV svetlobe poteče reakcija
fotokatalize, v kateri se indikatorsko barvilo razgrajuje in pri tem spreminja barvo.
Pri pripravi UV-FTB so nam bile v pomoč predhodne raziskave, ki so bile opravljene z
barvilom resazurinom v Laboratoriju za polimere na Zavodu za gradbeništvo Slovenije
[1, 2]. V teh raziskavah so pokazali, da je resazurin primerno barvilo za pripravo UVFTB in določili najugodnejšo koncentracijo resazurina in fotokatalizatorja TiO2 (0,3–0,5
%).

V diplomskem delu smo kot fotokatalitsko aktivni snovi uporabili barvili resazurin in
resorufin. Modro barvilo resazurin ob prisotnosti kisika in UV svetlobe preide v roza
barvilo resorufin. Ta reakcija je hitra, vidna s prostim očesom in nepovratna. V primeru
daljše izpostavljenosti UV svetlobi resorufin nadalje razpade v dihidroresorufin, ki je
brezbarven. Ta reakcija je povratna – po prenehanju UV osvetljevanja se barvilo
ponovno obarva rožnato.
V diplomski nalogi smo ugotavljali vpliv različnih postopkov osvetljevanja z UV na
barvne spremembe UV-FTB na osnovi resazurina z različnima merilnima napravama
ter pripravili in uporabili UV-FTB, ki temelji na barvilu resorufin. Pri tem smo ugotavljali,
1

katera koncentracija fotokatalizatorja TiO2 je najprimernejša, kateri tiskovni material je
najugodnejši in kako postopek merjenja vpliva na hitrost in intenzivnost razbarvanja. Pri
tem smo si pomagali z barvnometrično analizo učinkov, ki jih povzroča UV
osvetljevanje na tako pripravljene vzorce.

2

TEORETIČNI DEL

2

1.1

Sestava premaznih sredstev

Tiskarske barve (krajše TB) so posebna vrsta premaznih sredstev, ki jih uporabljamo
za tisk na različne podlage. Tiskarska barva je navadno sestavljena iz:
-

barvilnega sredstva (pigmenta ali barvila);

-

veziva oz. osnove;

-

polnila;

-

topila (pogosto voda) in

-

pomožnih sredstev ter dodatkov (plastifikatorji, protipenilna sredstva, omakala,
gostila, mehčala itd.) [3].

Delež posamezne komponente v TB je odvisen predvsem od namena uporabe TB.
Večina TB se uporablja v barvnem tisku in mora imeti točno določen barvni ton. Letega omogočajo barvilna sredstva v obliki pigmentov ali barvil.
Pigmenti so majhni netopni trdni delci, ki določajo optične lastnosti TB. Absorbirajo
določen del spektra vidne svetlobe, kar vpliva na barvni ton, lahko pa tudi sipajo
vpadno svetlobo, kar poveča pokrivnost TB. Imajo dobro barvno jakost (nasičenost),
svetlobno obstojnost, sposobnost omakanja in dispergiranja [3]. Pigmente običajno
klasificiramo po barvnem indeksu (ang. Colour index, krajše CI), ki je sestavljen iz
generičnega imena in številke, ki označuje kemijsko sestavo [4].
Poleg pigmentov poznamo tudi barvila. To so raztopine, ki dajejo barvni ton in so
topne v nosilnem mediju. Barvila so bistveno manj obstojna na svetlobi od pigmentov in
se zato večinoma uporabljajo za premaze, ki niso izpostavljeni sončni svetlobi. Barvila
delujejo le preko absorpcije svetlobe, sipanje pa je zanemarljivo [5].

Vezivo oz. osnova je transparentni, nehlapni del TB, v katerem so razporejeni trdni
delci, kot so pigmenti, polnila in/ali drugi dodatki v obliki trdnih delcev. Vezivo se po
sušenju strdi in tvori homogen film, ki zaščiti površino, veže razporejene trdne delce
med seboj in jih pričvrsti na tiskovno podlago.
Polnila so anorganski materiali, ki se dodajajo TB zaradi spreminjanja določenih
lastnosti (optimizacija reoloških lastnosti, povečanje abrazijske odpornosti, povečanje
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pokrivnosti tiskovne podlage itd.) kakor tudi znižanja stroškov TB, saj so polnila
cenejša od pigmentov.

Nekatere TB topilo vsebujejo, druge pa ne. Kot topilo se najpogosteje uporablja voda,
lahko tudi ogljikovodiki ali alkoholi. V primeru, da je topilo voda, pravimo da je TB na
vodni osnovi. Topilo omogoča lažji nanos TB na tiskovno podlago. Pomembno je, da
ostane topilo v TB toliko časa, da se naredi film na tiskovni podlagi, potem pa izhlapi ali
pronica v notranjost tiskovne podlage [5].
Pomožna sredstva in različni dodatki, ki jih dodajamo v majhnih količinah, izboljšajo
nekatere lastnosti TB, kot so reološke lastnosti, stabilnost in trajnost. Sem sodijo
gostila, mehčala, protipenilci, omakala, emulgatorji, hidrofobna sredstva, nevtralizatorji
itd.

V diplomskem delu so bile pripravljene TB, katerim smo dodajali fotokatalitsko aktivne
snovi, ki imajo posebno funkcijo: zagotavljajo spremembo barve pri osvetlitvi z UV
svetlobo. Take barve spadajo med funkcionalne tiskarske barve (krajše FTB), zaradi
njihove funkcije, da spreminjajo barvo v odvisnosti od doze osvetljevanja z UV
svetlobo, pa smo jih poimenovali fotokatalitske UV indikatorske FTB (krajše UV-FTB).

2.2

Fotokataliza

Pojav fotokatalize je znan iz narave, saj je osnova za fotosintezo. Fotokataliza je
proces, pri katerem ob prisotnosti katalizatorja pod vplivom svetlobe poteče kemijska
reakcija.
Značilni fotokatalizatorji so nekateri polprevodniški materiali, kot je na primer TiO2. Za
nekatere polprevodniške materiale je značilno, da imajo tako elektronsko strukturo, da
v njih fotoni svetlobe lahko ustvarijo pare prostih elektronov in vrzeli. Da reakcija
nastanka para elektron-vrzel poteče, mora biti energija fotona večja ali enaka razliki
med valenčnim in prepovedanim pasom. Ko foton UV svetlobe trči z elektronom v
valenčnem pasu, se energija elektrona poveča za energijo fotona. V primeru, da je ta
energija dovolj velika, elektron preide iz valenčnega pasu v prevodni pas, v valenčnem
pasu pa zaradi odsotnosti elektrona nastane vrzel. V posamezni molekuli pride tako do
vzbujenega stanja, kar poveča reaktivnost molekule, zaradi česar pride do reakcije
oziroma pospešitve reakcije. Sledi zaporedje kemijskih reakcij: elektronske vrzeli (h+)
4

sprožajo oksidacijske procese, medtem ko prosti elektroni (e-) povzročijo redukcijske
procese [2]. Elektroni in vrzeli lahko reagirajo z vodo, OH- in kisikom, ter tako ustvarijo
aktivne kisikove zvrsti, kot so superoksidne anione, vodikov peroksid in hidroksilni
radikali. To so izredno reaktivni delci, ki nadalje pretvorijo organske snovi v ogljikov
dioksid in vodo. Ker se pri tem razgradi tudi večina organskih nečistoč,
fotokatalizatorjem pripisujemo samočistilne lastnosti [5]. Na sliki 1 je shematsko
prikazan potek fotokatalize.

Slika 1: Shematski prikaz fotokatalize [6]

2.2.1

Titanov dioksid

Najpogosteje se kot fotokatalitski material uporablja titanov dioksid, saj ima ugodne
fizikalne in kemijske lastnosti: ima izredno dobre optične lastnosti, je nestrupen,
kemijsko stabilen, obstojen na svetlobi, nezahteven za proizvodnjo, enostaven za
shranjevanje in cenovno ugoden [7]. Je v naravi prisoten oksid titana s kemijsko
formulo TiO2. V naravi nastopa v obliki treh mineralov: rutila, anataza in brookita,
najpomembnejša sta rutil in anataz (slika 2).
Anataz ima največjo fotokatalitsko aktivnost, rutil pa ima boljšo pokrivnost in večjo
svetlobno ter vremensko obstojnost od anataza, zato se najpogosteje uporablja v
najrazličnejših premaznih sredstvih, kjer je zahtevana belina in/ali velika pokrivnost
podlage.
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Slika 2: Različne oblike TiO2 delcev: (A) mikrodelci anataza, (B) mikrodelci rutila, (C) nanodelci
anataza in (D) nanodelci rutila [8]

Ker fotokataliza poteka na površini TiO2 delcev, skušamo z manjšanjem velikosti
delcev in s tem večanjem specifične površine delcev dosegati čim večjo aktivnost. Zato
za fotokatalizator uporabimo nanodelce TiO2, ki imajo večjo specifično površino. O
nanodelcih govorimo, kadar imajo delci vsaj eno dimenzijo manjšo od 100 nm. Take
delce lahko dobimo z razbijanjem večjih delcev na manjše, ali pa jih že sintetiziramo
kot nanodelce.Nanodelci imajo navadno drugačne kemijske, mehanske, optične in
magnetne lastnosti kot večji delci [9].
Z manjšanjem velikosti delcev titanov dioksid izgubi pigmentne lastnosti, saj so nano
delci TiO2 prozorni in tako ne morejo vplivati na barvo premaznega sredstva.

2.2.2

Uporaba titanovega dioksida

Uporaba TiO2 je zaradi njegovih odličnih lastnosti in ugodne cene široka in pestra, a
področja uporabe strogo loči velikost delcev. Večje delce TiO2, nad 200 nm, odlikuje
izdatno sipanje (razpršitev svetlobe), zato jih uporabljamo za večanje beline in svetlosti
v različnih premazih, zlasti tistih za zunanjo rabo. Prednost nanodelcev pa je povečana
mehanska obstojnost materialov, velika absorpcija UV sevanja in prepustnost za vidno
svetlobo. V nanoobliki se uporablja TiO2 v premazih za povečanje mehanske trdnosti
površin, za preprečevanje krhkosti, bledenja materialov, kot absorber UV žarkov ter
fotokatalizator. V papirni industriji se najpogosteje uporablja rutil kot beli pigment v
premazih in lakih za večanje pokrivnosti papirja. Ker je TiO2 popolnoma netoksičen in
nemutagen pigment, se ga lahko uporablja tudi v kozmetiki in farmaciji [10].
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V diplomski nalogi je poudarjena predvsem uporaba TiO2 kot fotokatalizatorja. Njegove
fotokatalitske lastnosti mu zagotavljajo samočistilno sposobnost, saj s pomočjo UV
svetlobe ob prisotnosti vode pretvori organske nečistoče v CO2 in H2O. TiO2 kot
fotokatalizator zagotavlja:
− antibakterijski oz. sterilizacijski efekt – v bolnišnicah ga uporabljajo za
razkuževanje (sterilizacijo) tkanin in oblačil, javnih stranišč, kopalnic itd;
− samočistilni efekt – učinek s pridom izkoriščajo pri gradbenih materialih
(keramične ploščice, kuhinjske in kopalniške komponente, okna, fasadne barve
itd.) in materialih za ceste (prometni znaki, protihrupne stene, tuneli, pločniki itd.);
− čiščenja zraka in vode (čistilci zraka, klime, reke, podtalnica itd.).
Za vse vrste uporabe je zelo pomembno, da TiO2 ni škodljiv za okolje in zdravje [10].

2.3

UV indikatorska barvila

V nadaljevanju bosta predstavljeni dve UV indikatorski barvili, ki sta bili uporabljeni za
namene diplomskega dela.

2.3.1

Resazurin

UV indikatorsko barvilo resazurin je organska spojina z molekulsko formulo C12H7NO4
(7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide). Je redoks modro barvilo, topno v vodi, z
absorbcijskim maksimumom pri valovni dolžini 610 nm. Skeletna formula resazurina je
prikazana na sliki 3. Na trgu je dostopen v obliki natrijeve soli.

Slika 3: Skeletna formula resazurina [11]
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Za barvilo resazurin je značilno, da se pri fotokatalizi ob prisotnosti UV svetlobe,
fotokatalizatorja in reducenta (v našem primeru glicerola) ireverzibilno reducira v
resorufin in se tako obarva roza (slika 4). Glicerol igra v reakciji dve vlogi: se oksidira in
tako porabi vrzeli, ki niso več na voljo za rekombinacijo z elektroni, in je donor
elektronov, ki jih resazurin potrebuje za reakcijo redukcije.

Slika 4: Reakcija redukcije resazurina v resorufin in dihidroresorufin [12]

Reakcija je hitra, odvisna pa je od več dejavnikov: od prisotnosti kisika (prisotnost
kisika pospeši reakcijo), koncentracije in vrste fotokatalizatorja, intenzitete UV svetlobe
itd. Ob nadaljnjem UV osvetljevanju pa pod enakimi pogoji resorufin preide v
dihidroresorufin. Ta reakcija je ob prisotnosti kisika reverzibilna in lahko po prenehanju
izpostavljenosti UV svetlobi preide nazaj v resorufin.

2.3.2

Resorufin

UV indikatorsko barvilo resorufin je organska spojina z molekulsko formulo C12H7NO3.
Valovna dolžina maksimalne absorpcije posušenega barvila je 544 nm. Skeletna
formula resorufina je prikazana na sliki 5.

Slika 5: Skeletna formula resorufina [13]

Ob nadaljnjem UV osvetljevanju resorufin preide v dihidroresorufin, ki je brezbarven.
Reakcija, pri kateri se spremeni barva, poteče zelo hitro. Ob prisotnosti kisika je
reverzibilna; po prenehanju izpostavljenosti UV svetlobi lahko dihidroresorufin preide
nazaj v resorufin (slika 4) [12].
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2.4

Ultravijolična svetloba

Ultravijolična (krajše UV) svetloba je elektromagnetno valovanje z valovno dolžino v
razponu od 10 do 400 nm. Elektromagnetno valovanje delimo po valovni dolžini od
najdaljše do najkrajše, na radijske valove, mikrovalove, infrardečo svetlobo, vidno
svetlobo, UV svetlobo, rentgenske žarke in žarke gama (slika 6). Glavni naravni vir UV
žarkov je Sonce, oddajajo pa jih tudi različni drugi, zlasti umetni svetlobni viri.

Slika 6: Spekter elektromagnetnega valovanja [14]

UV področje elektromagnetnega valovanja delimo v več spektralnih pasov. Pomembna
so predvsem področja UVC, UVB in UVA, ki opredeljujejo učinke UV svetlobe na
človeška tkiva. Učinki so opisani kot sledi: UVA svetloba (315–400 nm) nima bioloških
učinkov, UVB svetloba (280–315 nm) sproži pordečitev človeške kože, UVC svetloba
(100–280 nm) pa praviloma ne prodre do površja Zemlje, saj jo zadrži ozonska plast.
Svetloba s krajšo valovno dolžino ima večjo energijo.
Elektromagnetno valovanje, ki prihaja od Sonca do zemeljskega ozračja, vsebuje le
slabih 10 odstotkov UV svetlobe [15]. Ob prehodu sončnih žarkov skozi atmosfero
približno 90 odstotkov UVB žarkov absorbira ozon, vodne molekule, kisik in ogljikov
dioksid. Atmosfera ima manj vpliva na UVA sevanje, ki brez težav doseže površje
Zemlje. UVC-sevanje praviloma v celoti zadrži atmosferski ščit (ozonska plast). UV
sevanje, ki doseže Zemljino površje, v 90 odstotkih predstavlja UVA sevanje [16].
Delež UV sevanja na površini Zemlje je odvisen od geografske širine, letnega časa,
ure, debeline ozonskega plašča, oblakov, odboja od tal itd.
UV sevanje ima pomemben vpliv tudi na človeka, pospešuje nastanek vitamina D, veča
odpornost organizma proti infekcijam in virusnim obolenjem, ima ugoden vpliv na
počutje [15]. Čezmerno izpostavljanje pa ima negativne posledice, kot so sončne
opekline, kožne bolezni, poškodbe oči [16].
UV svetloba ima tudi velik vpliv na nekatere materiale, občutljivi so predvsem nekateri
polimerni in naravnih materiali. UV žarki povzročijo degradacijo, kar se najpogosteje
kaže kot sprememba barve materiala (na primer porumenelost), spremenjene pa so
lahko tudi mehanske lastnosti, na primer krhkost itd.
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UV svetloba ima veliko vlogo pri procesu fotokatalize, saj dovede potrebno energijo, da
molekule preidejo v vzbujeno stanje [17]. 4–5 odstotkov sončne svetlobe, ki pade na
Zemljo, ima valovno dolžino med 300 in 400 nm. To svetlobo se lahko uporabi za
proženje fotokatalitskih reakcij. Poleg sončne svetlobe lahko uporabimo tudi UV
svetlobo, ki jo pridobimo iz različnih umetnih UV svetlobnih virov.

2.5

Barvni prostor

Človeško oko zazna barvo preko barvnega dražljaja, ki ga povzroči svetloba, ki pade v
oko. Naše oko zazna svetlobo z valovno dolžino približno od 400 do 700 nm. Kateri
barvni ton bomo zaznali, pa je odvisno od valovne dolžine svetlobe, ki pade v oko [18].
Na to vpliva več dejavnikov: svetloba, objekt oz. material, na katerega pade svetloba in
vidni sistem. Za objektivno vrednotenje barve uporabljamo standardizirano svetlobo in
standardiziranega opazovalca.

Mednarodna komisija za razsvetljavo (ang. Commission Internationale de l’Eclairage,
krajše CIE) je definirala več vrst standardiziranih svetlob oz. osvetlitev z različnimi
spektralnimi porazdelitvami [18]:
−

standardizirana svetloba A – svetloba, ki jo oddaja povprečna

žarnica z

volframovo nitko. Določeno je bilo, da je pri tem temperatura nitke enaka 2856
K, kar je v tem primeru enako korelirani barvni temperaturi te svetlobe;
−

standardizirana svetloba D50 – povprečna dnevna svetloba s korelirano barvno
temperaturo 5000 K. D50 je standardizirana svetloba za grafično dejavnost po
SIST ISO 12647 (korelirana barvna temperatura 5000 K) [19];

−

standardizirana svetloba D65 – povprečna dnevna svetloba z vključenim UV
delom spektra (korelirana barvna temperatura 6500 K);

−

standardizirane svetlobe od F1 do F12, ki ponazarjajo svetlobe različnih vrst
fluorescentnih sijalk.

Od molekularne zgradbe predmeta, na katerega pade svetloba, je odvisno, koliko
svetlobe in pri kateri valovni dolžini bo predmet absorbiral. Predmet, ki ga vidimo kot
črnega, absorbira vso svetlobo, predmet, ki ga vidimo kot belega, pa vso svetlobo
odbije. Če predmet vidimo obarvan, pomeni, da se je nekaj svetlobe absorbiralo, nekaj
pa odbilo.
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Pri zaznavanju barve ima največjo vlogo oko, ki zazna barvne odtenke s pomočjo
čepkov (dnevno videnje) in paličic (nočno videnje). Čepki vsebujejo tri vrste
receptorjev, od katerih je vsak od njih občutljiv na svetlobo z različno valovno dolžino.
S prvo skupino čepkov tako zaznamo modro svetlobo, ki ima kratko valovno dolžino, z
drugo zeleno svetlobo oz. svetlobo s srednjo valovno dolžino. S tretjo skupino čepkov
pa zaznamo rdečo svetlobo, ki ima dolgo valovno dolžino. V primeru, da bi lahko vsako
od naštetih skupin čepkov numerično vrednotili, bi dobili natančen zapis barve. Tako so
na podlagi testiranja testnih oseb izpeljali in standardizirali barvne vrednosti X, Y, Z. Te
vrednosti se danes uporabljajo v CIE sistemu za numerično vrednotenje barv [20].
CIE je standardizirala 2º in 10º barvnega opazovalca. Prvi ima ozko zorno polje, kjer so
aktivni le čepki v rumeni pegi, drugi pa ima široko zorno polje, pri katerem poleg
čepkov v rumeni pegi sodelujejo tudi čepki na delu mrežnice, ki obdaja rumeno pego.
Pri delu v grafiki običajno uporabljamo standardiziranega barvnega opazovalca z ozkim
zornim poljem (2º).

2.5.1

Barvni prostor CIE 1976 L*a*b* (CIELAB)

CIELAB barvni prostor opisuje vse za človeško oko vidne barve in je neodvisni model,
ki se uporablja za vrednotenje barvnih razlik predmetov [20]. Barvni prostor CIELAB
predstavlja tridimenzionalni koordinatni sistem, v katerem so barvne vrednosti (L*, a* in
b*) razvrščene na pravokotne osi. Vsaka posamezna os v koordinatnem sistemu
predstavlja določeno barvno vrednost.
L* predstavlja svetlost barve, a* predstavlja os z rdeče-zelenimi barvnimi toni, os b* pa
predstavlja os z rumeno-modrimi barvnimi toni. Vrednosti na osi L* se nahajajo od 0 do
100, pri čemer vrednost 0 predstavlja najbolj temno (črno) barvo, vrednost 100 pa
najbolj svetlo (belo) barvo. Koordinati a* in b* hkrati predstavljata barvni ton, pri čemer
+a* predstavlja bolj rdeč barvni ton, -a* bolj zelen, +b* bolj rumen in -b* bolj moder
barvni ton.
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Slika 7: Prikaz CIELAB barvnega prostora [21]

Nasičenost (ang. Chroma) C*ab pomeni delež čiste barvne komponente; največjo
nasičenost imajo barve na robu barvnega prostora, najmanj pa na sredini. Nasičenost
izračunamo po enačbi 1:

(1)
Barvni ton (ang. Hue) hab predstavlja kot, ki ga barvna točka s koordinatama a*, b*
oklepa z osjo a*. Osnovni barvni toni pri svetlobi D50 ležijo pod naslednjimi koti: 24°
(rdeča), 90° (rumena), 162° (zelena) in 246° (modra). Kot merimo v pozitivni smeri
(enačba 2):

(2)

2.5.2

Barvne razlike

CIE je leta 1976 v splošno uporabo v svetovnem merilu predlagala CIELAB barvni
sistem. S tem je želela v prvi vrsti poenotiti vrednotenje barvnih razlik. Barvno razliko
med dvema vzorcema v CIELAB sistemu lahko izračunamo kot najkrajšo razdaljo med
točkama 1 in 2 v barvnem prostoru s koordinatami L*, a*, b* (enačba 3) [18, 22]:

(3)

– razlika v svetlosti;
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– razlika na osi rdeče/zeleno;
– razlika na osi rumeno/modro;
Pri razlaganju celotne barvne razlike se ravnamo po pravilu za praktično razlago
vidnega učinka barvnih razlik [5]:
−

ΔE < 3 ➛ majhne, komaj zaznavne barvne razlike,

−

3 < ΔE < 6 ➛ zmerne barvne razlike, kjer je razlika dobro vidna,

−

ΔE > 6 ➛ velike barvne razlike, z zelo dobro vidno razliko [1].
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

V eksperimentalnem delu so predstavljeni posamezni materiali, metode in načini
izvedbe posameznih meritev, zraven pa so na kratko povzete tudi lastnosti posameznih
uporabljenih naprav. Ker je vzorcev veliko, smo te ustrezno poimenovali in označili;
podrobnosti posameznih sklopov vzorcev so podane v poglavju 3.3.

3.1

Materiali

V nadaljevanju bodo predstavljene izdelane fotokatalitske UV indikatorske barve
(krajše UV-FTB) in izbrani tiskovni materiali.

3.1.1

Fotokatalitske UV indikatorske tiskarske barve

UV-FTB smo pripravili na osnovi resazurina in resorufina skladno s podatki iz
literature [12, 23, 24, 25, 26]. Vse koncentracije so v nadaljevanju podane v masnih
deležih, izraženih v %.

UV-FTB smo pripravili tako, da smo zmešali:
−

osnovo: 3 g 1,5 % vodne raztopine hidroksietil celuloze (krajše HEC) (Sigma
Aldrich, ZDA),

−

indikatorsko barvilo: 4 mg redoks barvila resazurina ali 4 mg redoks barvila
resorufina,

−

dodatek za pospeševanje razbarvanja: 0,3 g glicerola (ITRIJ, Slovenija),

−

dodatek za boljši oprijem: 2 % (glede na celotno količino UV-FTB) etolata 25 Li
64,

−

dodatek – fotokatalizator: različne koncentracije (0 %, 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %
glede na celotno količino UV-FTB) Sachtleben Hombikat XXS 700 (Sachtleben,
Nemčija) (nanodimenzijska koloidna disperzija titanovega dioksida (11,8 %
TiO2) v kristalni obliki anataza),

Vodno raztopino HEC smo predhodno prefiltrirali skozi filtrirno tkanino in s tem
zagotovili bolj homogen odtis UV-FTB na tiskovne podlage.
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3.1.2

Tiskovne podlage

Za tiskovno podlago smo uporabili tri različne tiskovne materiale, in sicer:
−

premazan karton Leneta WM (Leneta, ZDA), v dimenzijah 140 × 286 mm2,
debeline 0,4 mm in gramature 300 g/m2. Karton je bil na sprednji (A) strani
premazan oz. plastificiran, na hrbtni (B) strani pa nepremazan; karton je
namenjen testiranju premazov, zato ima temu prilagojene lastnosti (slabo
vpojnost, dobro adhezijo ipd.);

−

premazan glajen papir (Papirnica Vevče, Slovenija) v dimenzijah 458 × 648
mm2, debelina 0,1 mm in gramatura 130 g/m2 in

−

folijo za grafoskop (Esselte Dataline, ZDA) transparenten film dimenzije A4
(210 × 297 mm).

3.2

Metode

V nadaljevanju bodo opisane posamezne metode, ki so bile uporabljene v raziskavi
diplomskega dela.

3.2.1

Nanos fotokatalitskih indikatorskih tiskarskih barv

UV-FTB smo na tiskovno podlago nanašali s pomočjo slojnika, z odprtino 200 μm, ki
omogoča nanos mokrega filma debeline okoli 200 μm. Tako nanašanje s slojnikom je
dober približek za sitotisk. UV-FTB smo sušili pri sobni temperaturi in v temnem
prostoru en dan.

3.2.2

Osvetljevanje in vizualna ocena spremembe barve

Po sušenju smo določene vzorce izpostavili UV svetlobi v posebni osvetljevalni komori,
ki je bila skonstruirana na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Vir UV svetlobe sta dve
vzporedno nameščeni Osram Eversun svetilki, z močjo 40 W, z vrhom sevanja pri λ =
366 nm (v področju UVA). V komori je nameščena dvižna mizica, s pomočjo katere
lahko reguliramo razdaljo med svetilom in vzorcem in s tem osvetljenost vzorca. Na
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oddaljenosti 12 cm od žarnice je tako gostota svetlobnega toka približno 20 W/m2, pri
oddaljenosti 46 cm pa 10 W/m2 (slika 8).

Slika 8: Spekter svetlobe, ki jo oddaja svetilka v komori (merjeno 12 cm od svetlobnega vira)

Vzorci so bili v komori izpostavljeni različno dolgim časovnim intervalom, po vsakem
intervalu smo vzorcem izmerili barvne vrednosti s kolorimetrom (več o merjenju barvnih
vrednosti v poglavju 3.2.3). Pred osvetljevanjem smo polovico nanosa UV-FTB prekrili
z aluminijasto folijo, da smo lahko barvne spremembe, ki so nastale po določenem
času UV osvetljevanja, ocenili tudi vizualno s primerjavo osvetljenega in zakritega dela
vzorca .

3.2.3

Merjenje barve

Za kvantitativno vrednotenje fotokatalitskega efekta smo izmerili CIELAB vrednosti
vzorcev pred in po osvetljevanju z UV svetlobo.
Barvo in njene spremembe smo merili s kolorimetrom KonicaMinolta CR-331c
(KonicaMinolta, ZDA) in spektrofotometrom Eye-One (Gretag-Macbeth, ZDA).
Kolorimeter KonicaMinolta CR-331c (slika 9) ima mersko geometrijo (45°:0°), kar
pomeni, da je osvetlitev pod kotom 45°, kot opazovanja (torej smer detekcije odbite
svetlobe) pa pri 0°. Programska oprema kolorimetra omogoča izračun CIELAB barvnih
vrednosti pri standardnih svetlobah D65 in C, z 2° ali 10° opazovalcem. Meritve so bile
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izvedene v standardni svetlobi D65 z 2° opazovalcem in s premerom merilne odprtine
25 mm.

Slika 9: Kolorimeter KonicaMinolta

Spektrofotometer Eye-One (slika 10) meri razmerje med vpadlo in odbito gostoto
svetlobnega toka, to je refleksijske spektre vzorca v korakih 10 nm v vidnem delu
spektra (od 380 do 730 nm). Naprava ima premer merilne odprtine 4,5 mm, merska
geometrija pa je (45°a:0°) – to pomeni osvetlitev pod kotom 45° v vseh smereh
(annular – ring illumination) in merjenje pod kotom 0°.

Slika 10: Spektrofotometer Eye-one [27]

Merska geometrija obeh merilnikov je prikazana na sliki 11.
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Slika 11: Merska geometrija merilnikov KonicaMinolta in Eye-One

3.3

Vzorci

Za lažje razumevanje smo vse pripravljene vzorce UV-FTB ustrezno krajše
poimenovali. Posamezna imena vzorcev so prikazana v preglednici 1. Pri vseh vzorcih
UV-FTB smo za osnovo uporabili HEC in za topilo destilirano vodo, vsem smo
primešali tudi dodatka glicerol in etolat, v enakih koncentracijah. Poleg imen so v
preglednici navedeni tudi podatki o sestavinah in količinah, ki so bile spreminjane:
barvilo in masni delež fotokatalizatorja. Dodani sta še oznaki za izbrano podlago, na
katero smo nanesli UV-FTB, in za merilnik, s katerim smo merili barvne vrednosti.

Pojasnilo imena vzorcev:
Ime vzorca je sestavljeno iz štirih delov:
1

prvi del je označen z dvema črkama, ki pomenita uporabljeno barvilo (Rz =
resazurin, Rf = resorufin);

2

drugi del je številka – masni delež fotokatalizatorja v UV-FTB;

3

tretji del, ki je označen z veliko črko, pove, na katero podlago smo nanesli UVFTB;

4

četrti del, prav tako sestavljen iz pomišljaja in velike črke, označuje, s katerim
merilnikom smo opravili meritve.

Primer:
Rz03-L-E ➛ Rz = resazurin, 03 = 0,3 % TiO2, L = podlaga papir Leneta, E = merilnik
Eye-one.
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V raziskavi smo uporabili dva različna postopka UV izpostavitve in merjenja CIELAB
barvnih vrednosti, ki sta opisana v nadaljevanju, spremljali pa smo tudi njun vpliv na
barvne spremembe.

Postopek A
Pri postopku A se na vzorcu z 0,3 % TiO2 barvne vrednosti merijo po vsakem 10minutnem intervalu na istem preizkušancu, po meritvi ga vrnemo v komoro in
nadaljujemo z 10-minutnim osvetljevanjem z UV svetlobo, ponovno izmerimo barvne
vrednosti itd.; vsaka meritev traja približno 10 minut, v tem času vzorec ni osvetljen.
Meritve na vzorcu brez katalizatorja opravljamo prav tako le na enem preizkušancu –
glede na izkušnje iz predhodnih raziskav pričakujemo, da na vzorcu brez
fotokatalizatorja barvnih sprememb ne bo oziroma bodo minimalne.

Postopek B
Pri postopku B se na vzorcu z 0,3 % TiO2 barvne vrednosti merijo po vsakem 10minutnem intervalu UV obsevanja na drugem preizkušancu; v komori imamo 12
preizkušancev, po 10 minutah osvetljevanja vzamemo prvega iz komore in izmerimo
barvne vrednosti, po 20 minutah vzamemo drugega iz komore itd. Na vzorcu brez TiO2
se barvne vrednosti merijo po vsakem 10-minutnem intervalu na istem preizkušancu,
po opravljeni meritvi ta preizkušanec vrnemo v komoro. Vzorec brez TiO2 torej merimo
enako pri obeh postopkih.
Za uporabo opisanih dveh postopkov izpostave vzorcev UV svetlobi smo se odločili,
ker smo želeli ugotoviti vpliv reverzibilnosti druge stopnje reakcije pretvorbe resazurina
v dihidroresorufin brez prisotnosti UV svetlobe (to je v času meritve, ko pri postopku A
vzorec ni osvetljen).
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Preglednica 1: Preglednica z oznakami vzorcev
Masni
Oznaka

Barvilo

delež

Podlaga

Merilnik

TiO2 [%]
Rz00-L-E
Rz00-L-K

Postopek A Postopek B

0,0
resazurin

0,0

Metoda merjenja

Leneta

Eye-one

da

da

KonicaMinolta

da

da

Rz03-L-E

0,3

Eye-one

da

da

Rz03-L-K

0,3

KonicaMinolta

da

da

Rf00-L-K

0,0

da

da

/

da

Rf01-L-K

resorufin

0,1

Leneta

KonicaMinolta

Rf02-L-K

0,2

/

da

Rf03-L-K

0,3

da

da

Rf00-F-K

0,0

/

da

/

da

Rf01-F-K

resorufin

0,1

folija

KonicaMinolta

Rf02-F-K

0,2

/

da

Rf03-F-K

0,3

/

da

Rf00-P-K

0,0

/

da

/

da

Rf01-P-K

resorufin

0,1

papir

KonicaMinolta

Rf02-P-K

0,2

/

da

Rf03-P-K

0,3

/

da
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

V nadaljevanju so podani rezultati z razpravo za vse opravljene meritve osvetljevanjih
pripravljenih vzorcev.

4.1

Vzorci UV-FTB z resazurinom

Že v predhodnih diplomskih delih [1, 2] je bila pripravljena UV-FTB na osnovi
resazurina z optimalno vsebnostjo posameznih sestavin. V tem diplomskem delu pa
smo raziskovali odzive optimalne UV-FTB po različnih postopkih izpostave UV sevanju
skladno z obema postopkoma (A in B). Pri vzorcih, potiskanih z UV-FTB z
resazurinom, smo barvne vrednosti določali s pomočjo dveh različnih merilnikov, kar
nam je omogočilo primerjavo oz. oceno vpliva merilnika barve (KonicaMinolta CR-331c
in Eye-One) na rezultate barvnih sprememb.

Pripravili smo dva vzorca UV-FTB z resazurinom: brez TiO2 in z 0,3 % TiO2 ter ju
nanesli na premazano stran enega od izbranih tiskovnih podlag (papir Leneta). Pri
vzorcih brez TiO2 (Rz00-L-E in Rz00-L-K) nismo pričakovali večje barvne spremembe,
saj brez fotokatalizatorja reakcija ne poteče. Za nadaljnje delo smo pri ugotavljanju
barvnih sprememb ta vzorec uporabili kot referenco. Že v predhodnih delih [1, 2] so
ugotovili, da je 0,3 % optimalna koncentracija nanodimenzijskega fotokatalizatorja
TiO2, zato smo tudi v naši raziskavi to koncentracijo uporabili za pripravo vzorca UVFTB s fotokatalizatorjem.
Vzorca smo osvetljevali z UV svetlobo v komori, v časovnih intervalih po 10 min (od 0
do 120 min), sledilo je merjenje barvnih vrednosti, vizualno ocenjevanje in
fotografiranje. Zanimal nas je tudi vpliv različnih merilnikov na izmerjene vrednosti
barvne spremembe.

4.1.1

Vpliv merilnika na barvnometrične lastnosti

Najprej smo želeli ugotoviti vpliv različnih merilnikov barvnih vrednosti na dobljene
rezultate. Pripravili smo vzorce UV-FTB na osnovi resazurina s fotokatlizatorjem (0,3 %
TiO2) in ga nanesli na dva kosa premazanega kartona. Tako smo dobili dva
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preizkušanca: enega smo uporabili za merjenje s kolorimeterom KonicaMinolta CR331c, drugega pa s spektrofotometerom Eye-One.

UV izpostavitev in merjenje CIELAB vrednosti smo izvajali po postopku A, to pomeni,
da smo po vsakem 10-minutnem intervalu UV obsevanja izmerili barvne vrednosti na
dveh preizkušancih (Rz03-L-K in Rz03-L-K). Po meritvah smo preizkušanca vrnili v
komoro in nadaljevali z nadaljnjim 10-minutnim osvetljevanjem z UV svetlobo, ponovno
izmerili barvne vrednosti itd. Vsaka meritev je trajala približno 10 minut, v tem času
preizkušanca nista bila osvetljena.
Vsaka meritev je bila izmerjena na treh naključno izbranih mestih. Iz dobljenih
vrednosti smo potem izračunali srednjo vrednost. Rezultati so prikazani kot barvne
razlike ∆E (slika 12), barvni ton in nasičenost a* in b* (slika 13), svetlost L* (slika 14) in
nasičenost C* (slika 15), v odvisnosti od časa osvetljevanja preizkušancev v UV
komori.

Slika 12: Izračunane ∆E vrednosti vzorcev Rz03-L-K in Rz03-L-E v odvisnosti od časa
osvetljevanja

Oba uporabljena merilnika sta imela enako mersko geometrijo (45°:0°). Tako smo
razloge za razlike v izmerjenih barvnometričnih lastnostih preizkušancev, merjenih z
različnimi merilniki, iskali v nehomogenosti vzorca. Razlike so bile majhne, potek
spremembe barve je bil za oba uporabljena merilnika enak, največja pa je bila razlika v
izmerjeni celotni spremembi barve (slika 12). Potek spremembe barve je bil izmerjen
pri obeh merilnikih enako, barva se je spremenila iz začetne temno modre v roza barvo
(slika 13). Razlike v svetlosti (slika 14) so se skoraj ujemale. Podobno je veljalo za
nasičenost (slika 15).
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Slika 13: Izmerjene a* in b* vrednosti vzorcev Rz03-L-K in Rz03-L-E v odvisnosti od časa
osvetljevanja (začetni točki (čas 0) sta označeni z večjim znakom)

Vzrok za večje razlike v spremembi barve je bil verjetno neenakomeren nanos barve.
Upoštevati je bilo potrebno, da sta imela uporabljena merilnika različen premer merilne
odprtine, pri kolorimetru je bil premer 25 mm, pri spektrofotometru pa je bil mnogo
manjši, 4,5 mm. Pri obeh merilnikih je bilo težko oz. praktično nemogoče natančno
določiti mesto merjenja. Zaradi različnih odprtin merilnikov je bil vpliv nehomogenosti
vzorcev večji pri meritvah opravljenih s spektrofotometrom. V primeru, da je bil nanos
barve neenakomeren, ali pa so se v barvi videli trdni delci, je bila večja možnost
napake pri merjenju spremembe barve s spektrofotometrom, ki zajame in izmeri manjši
del površine.
Omenjeni napaki meritve se bi bilo možno izogniti, če bi našli način, kako bi bilo
mogoče izvesti meritve na istih mestih, in sicer tam, kjer je bil nanos UV-FTB
enakomeren. Vseeno pa je deloval kolorimeter kot bolj zanesljiv merilnik barvnih
sprememb, ker je bila z večjo merilno odprtino možnost napake pri merjenju barvnih
sprememb manjša.
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Slika 14: Izmerjene L* vrednosti vzorcev Rz03-L-K in Rz03-L-E v odvisnosti od časa
osvetljevanja

Slika 15: Izmerjene C* vrednosti vzorcev Rz03-L-K in Rz03-L-E v odvisnosti od časa
osvetljevanja

Čeprav so bile razlike med rezultati meritev z obema merilnikoma majhne, niso bile
zanemarljive, zato smo v nadaljevanju raziskav v nekaterih primerih uporabili oba
merilnika. S tem smo želeli preveriti našo predpostavko, da so razlike predvsem zaradi
neenakomernega nanosa barve na podlago.

4.1.2

Vpliv

postopka

UV

izpostavitve

vzorcev

na

njihove

barvnometrične lastnosti
Meritve smo opravljali po dveh različnih postopkih UV izpostave (A in B), med seboj
primerjali CIELAB vrednosti ter spremljali vpliv uporabljenega postopka na barvne
spremembe. Pri postopku A smo UV sevanju izpostavili le en prizkušanec, ki smo ga
po vsaki meritvi barvnih vrednosti vrnili v komoro in nadaljevali izpostavo, torej
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preizkušanec je bil izpostavljen UV sevanju s presledki, ki so trajali približno po 10
minut. Pri postopku B pa smo pripravili 12 preizkušancev, vsak je bil izpostavljen
kontinuirno točno določen čas UV sevanju; po meritvi preizkušancev nismo vračali v
komoro.
V nadaljevanju so podani rezultati po posameznih postopkih in njihova primerjava.

4.1.2.1

Postopek A

V raziskavi smo primerjali meritve opravljene s spektrofotometrom Eye-One. Na sliki 17
so prikazane fotografije vzorca Rz03-L-E po različnih časih osvetljevanja (po 10, 20,
60, 90 in 120 minutah) ter fotografija vzorca Rz00-L-E (brez dodanega katalizatorja) po
120 minutah UV izpostave. Pri osvetljevanju je bil gornji del vzorca prekrit z
aluminijasto folijo.
Pri referenčnem vzorcu Rz00-L-E je bila sprememba barve celoten čas osvetljevanja
zanemarljiva, (slika 16 (skrajno desno) in slika 17 (modra krivulja ∆E je pod 10)).
Podobne rezultate smo dobili tudi za svetlost in nasičenost, katerih vrednosti so ostale
približno enake do konca osvetljevanja (sliki 19 in 20, modri krivulji).

Slika 16: Vzorci Rz00-L-E (skrajni desni vzorec) in Rz03-L-E (prvih pet vzorcev) po različnih
časih osvetljevanja (med osvetljevanjem je bil zgornji del vzorca prekrit z aluminijasto folijo in
tako neizpostavljen UV sevanju)

25

Slika 17: Izračunane ∆E vrednosti vzorcev Rz00-L-E in Rz03-L-E v odvisnosti od časa
osvetljevanja

Pri vzorcu Rz03-L-E so se vrednosti po vsakem nadaljnjem 10-minutnem intervalu
osvetljevanja z UV svetlobo merile na istem preizkušancu, ki smo ga dajali nazaj v
komoro. Resazurin se je reduciral v resorufin, barva se je spremenila iz začetne temno
modre (+a*, -b*) v roza barvo (+a*, +b*) že po prvih 10 minutah osvetljevanja, barvne
vednosti se premaknejo proti večjim a* in manjšim b* (slika 16 (skrajno levi vzorec) in
slika 18).

Celotna sprememba barve je bila skoraj 50, pri nadaljnjih 7 merjenjih pa je ostala
približno enaka. Naslednjo veliko spremembo smo izmerili po devetem 10-minutnem
intervalu, torej pri 9. meritvi. Pri vsaki naslednji meritvi je bila še nekoliko večja, pri
zadnji, 12. meritvi, pa je dosegla plato (slika 18).

Slika 18: Izmerjene a* in b* vrednosti vzorcev Rz00-L-E in Rz03-L-E v odvisnosti od časa
osvetljevanja (začetni točki (čas 0) sta označeni z večjim znakom)
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Svetlost se je najprej enakomerno povečevala, po 70 minutah pa smo opazili večji
naklon, hitrejšo spremembo barve (slika 19).

Slika 19: Izmerjne L* vrednosti vzorcev Rz00-L-E in Rz03-L-E v odvisnosti od časa
osvetljevanja

Krivulja nasičenosti v odvisnosti od časa osvetljevanja je najprej narasla, nato pa
začela po približno 30 minutah padati in dosegla plato po 100 minutah (slika 20).

Slika 20: Izmerjene C* vrednosti vzorcev Rz00-L-E in Rz03-L-E v odvisnosti od časa
osvetljevanja

4.1.2.2

Postopek B

Na sliki 21 so prikazane fotografije vzorca Rz03-L-K po različnih časih osvetljevanja
(po 10, 20, 70, 90 in 120 minutah). Pri osvetljevanju je bil gornji del vzorca prekrit z
aluminijasto folijo. Meritve smo opravljali s kolorimetrom KonicaMinolta.
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Slika 21: Vzorci Rz03-L-K po različnih časih osvetljevanja (pri osvetljevanju je bil gornji del
vzorca prekrit z aluminijasto folijo in tako neizpostavljen UV sevanju)

Barvne vrednosti so se za vsak 10-minutni interval merile na drugem preizkušancu.
Pripravili smo toliko preizkušancev kolikor je meritev (12). Pri referenčnem vzorcu
Rz00-L-K je bila sprememba barve v primerjavi z vzorcem Rz00-L-E, merjenem po A
postopku UVizpostave, večja (slika 22, modra krivulja ∆E je pod 10).

Slika 22: Izračunane ∆E vrednosti vzorcev Rz00-L-K in Rz03-L-K v odvisnosti od časa
osvetljevanja

Pri vzorcu Rz03-L-K je barva prešla iz temno modre (+a*, -b*) v roza barvo (+a*, +b*) –
barvne vednosti so se premaknile proti večjim a* in manjšim b*, kar je pomeni, da je
potekla redukcija resazurina v resorufin (slika 23). ∆E je bila velika že pri prvem
merjenju, nato se pri drugem, tretjem in četrtem merjenju ni spreinjala več, po 50
minutah smo izmerili ponovno večanje spremembe barve, po eni uri osvetljevanja pa je
bil dosežen plato (slika 22).
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Slika 23: Izmerjene a* in b* vrednosti vzorcev Rz00-L-K in Rz03-L-K v odvisnosti od časa
osvetljevanja (začetni točki (čas 0) sta označeni z večjim znakom)

Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi pri vrednostih svetlosti in nasičenosti, ki sta
ostali približno enaki do konca osvetljevanja (sliki 24 in 25, modri krivulji).

Slika 24: Izmerjene L* vrednosti vzorcev Rz00-L-K in Rz03-L-K v odvisnosti od časa
osvetljevanja

Svetlost je v prvi polovici ure rahlo rasla, potem pa je strmo naraščala do ene ure, ko je
dosegla plato (slika 24). Krivulja nasičenosti v odvisnosti od časa osvetljevanja je prav
tako po 30 minutah začela padati in je dosegla plato po 60 minutah (slika 25).
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Slika 25: Izmerjene C* vrednosti vzorcev Rz00-L-K in Rz03-L-K v odvisnosti od časa
osvetljevanja

4.1.2.3

Primerjava postopkov A in B

Slika 26 združuje rezultate merjenja celotne barvne razlike obeh vzorcev Rz00-L in
Rz03-L po obeh postopkih (postopek A in B). Zaradi boljše preglednosti je postopek A
grafično prikazan s črtkano črto, postopek B pa s polno črto. Po opravljenih meritvah
referenčnega vzorca Rz00-L po obeh postopkih in z različnima merilnikoma je očitno,
da razlike med postopkoma A in B ni.

Barvne spremembe so zelo podobne, s slike 26 pa je razvidno, da se krivulji (modra in
rumena krivulja) prekrivata.
Največje razlike med obema postopkoma so se pokazale v diagramu ∆E v odvisnosti
od časa izpostave UV svetlobi vzorca Rz03-L-K. Pri postopku A (slika 26, krivulja s
črtkano črto) se je prvi plato v ∆E ohranil bistveno dlje časa kot pri postopku B (slika
26, krivulja s polno črto). Ta plato je značilen za končano reakcijo pretvorbe resazurina
v resorufin, reakcija pa je ireverzibilna (nepovratna) (slika 27).
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Slika 26: Izračunane ∆E vrednosti vzorcev Rz00-L-E, Rz03-L-E, Rz00-L-K in Rz03-L-K v
odvisnosti od časa osvetljevanja (krivulji s črtkano črto predstavljata vzorca merjena po
postopku A, krivulji s polno črto pa vzorca merjena po postopku B)

Naslednja reakcija, pretvorba resorufina v dihidroksiresorufin, je reverzibilna in za
povratek v prvotno stanje ne potrebuje UV svetlobe. Sklepamo torej, da se je pri
postopku A v času merjenja, ko preizkušanec ni bil izpostavljen UV (približno 10 minut
pri vsakem merjenju), nekaj dihidroresorufina pretvorilo nazaj v resorufin. Zaradi tega je
pri postopku A prvi plato, ki kaže resorufin, bistveno daljši kot pri postopku B.

Slika 27: Izmerjene a* in b* vrednosti vzorcev Rz03-L-E in Rz03-L-K v odvisnosti od časa
osvetljevanja po A in B postopku (začetni točki (čas 0) sta označeni z večjim znakom; krivulja s
črtkano črto predstavlja vzorec merjen po postopku A, krivulja s polno črto pa vzorec merjen po
postopku B)

Ker je pretvorba resazurina v resorufin hitra in ireverzibilna, smo se v nadaljevanju
ukvarjali le s pretvorbo resorufina v dihidroresorufin. V ta namen smo UV-FTB
pripravljali z resorufinom.
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4.2

Vzorci UV-FTB z resorufinom

Pri vzorcih UV-FTB z resorufinom smo želeli ugotoviti vpliv tiskovne podlage, količine
fotokatalizatorja in postopka UV izpostave na hitrost in intenzivnost razbarvanja – to je
pretvorbe resorufina v dihidroresorufin.

Pripravili

smo

vzorce

UV-FTB

brez

fotokatalizatorja ter z masnimi deleži 0,1 %, 0,2 % in 0,3 % TiO2 in jih odtisnili na
izbrane tiskovne podlage. Meritve smo opravili s kolorimetrom KonicaMinolta na
vzorcih osvetljevanih po obeh postopkih (A in B).

4.2.1

Vpliv postopka osvetljevanja vzorcev na njihove barvnometrične
lastnosti

Za merjenje barvnih sprememb UV-FTB z resorufinom smo uporabljali ista postopka (A
in B) UV osvetljevanja in merjenja barvnih vrednosti kot pri proučevanju UV-FTB z
resazurinom in spremljali njun vpliv na barvne spremembe. Vzorce UV-FTB z
resorufinom z masnimi deleži 0 % in 0,3 %, odtisnjene na premazan karton, smo
osvetljevali z UV svetlobo v komori v časovnih intervalih po 10 min (od 0 do 120 min),
CIELAB barvne vrednosti pa smo merili po postopkih A in B. Osvetljevani vzorci RF03L po različnih časih izpostave UV sevanju po postopku A so predstavljeni na sliki 28,
po postopku B pa na sliki 29.

Slika 28: Vzorci Rf03-L-K po različnih časih osvetljevanja po postopku A (pri osvetljevanju je bil
gornji del vzorca prekrit z aluminijasto folijo in tako neizpostavljen UV sevanju)
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Slika 29: Vzorci Rf03-L-K po različnih časih osvetljevanja po postopku B (pri osvetljevanju je bil
gornji del vzorca prekrit z aluminijasto folijo in tako neizpostavljen UV sevanju)

Barvnometrične analize obeh vzorcev, v odvisnosti od časa izpostavitve UV svetlobi po
A in B postopku, so prikazane na slikah 30-33.

Preverili smo tudi, kakšna je ponovljivost merjenja barvnih sprememb po postopku B.
Zato smo ponovili pripravo vzorca UV-FTB z resorufinom z vsebnostjo 0,3 % TiO2, ga
nanesli na premazan karton in izpostavili UV svetlobi ter meritve ponovno izvedli po
postopku B (rjava črta na slikah 30-33 predstavlja ponovitev tega merjenja vzorca
Rf03-L po postopku B).
Pri vzorcu Rf03-L sta bili največji razliki opazni pri spremembi barve (slika 30) in
nasičenosti (slika 33). Reverzibilnost redukcije resorufina v dihidroresorufin je vidna na
prikazanih slikah kot nihanje barvnih vrednosti v odvisnosti od časa osvetljevanja v
obsegu od 0 do 40 minut. Pri daljših osvetjevanjih je bilo doseženo razbarvanje, torej
popolna pretvorba resorufina v dihidroresorufin.
∆E je eksponencionalno rasla v prvi uri UV osvetljevanja, nato se ni več spreminijala,
dosežena celotna sprememba barve je znašala 80 (slika 30). Barva se je spreminjala iz
roza proti svetlo roza in brezbarvni, pri čemer je barva izgubljala nasičenost, barvne
koordinate pa so se pomikale proti izhodišču (a* in b*) ravnine (slika 31). Svetlost se je
rahlo večala v prvi uri, nato se ni več spreminjala (slika 32). Kromatičnost je v prvi uri
strmo padla, nato ostajla konstantna (slika 33). Opaziti je bilo, da so se vse barvne
spremembe zgodile v prvi uri osvetljevanja z UV svetlobo, v drugi uri pa se vrednosti
praktično niso spreminjale več, torej je reakcija potekla v prvi uri.
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Ker je redukcija resorufina v dihidroresorufin reverzibilna, barva brez pristnosti UV
znova postaja rožnata, uporaba A postopka ni smiselna. V nadaljevanju smo zato
uporabljali le postopek B.

Slika 30: Izračunane ∆E vrednosti vzorcev Rf00-L-K in Rf03-L-K v odvisnosti od časa
osvetljevanja (krivulji s črtkano črto predstavljata vzorca merjena po postopku A, krivulje s polno
črto pa vzorce merjene po postopku B; Rf03-L-K smo po postopku B izmerili dvakrat (rjava črta
predstavlja ponovitev merjenj))

Slika 31: Izmerjene a* in b* vrednosti vzorca Rf03-L-K v odvisnosti od časa osvetljevanja
(začetna točka (čas 0) je označena z večjim znakom; krivulja s črtkano črto predstavlja vzorec
merjen po postopku A, krivulji s polno črto pa vzorec merjen po postopku B; Rf03-L-K smo po
postopku B izmerili dvakrat (rjava črta predstavlja ponovitev merjenj))
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Slika 32: Izmerjene L* vrednosti vzorcev Rf00-L-K in Rf03-L-K v odvisnosti od časa
osvetljevanja (krivulji s črtkano črto predstavljata vzorca merjena po postopku A, krivuljie s
polno črto pa vzorca, merjena po postopku B; Rf03-L-K smo po postopku B izmerili dvakrat
(rjava črta predstavlja ponovitev merjenj))

Slika 33: Izmerjene C* vrednosti vzorcev Rf00-L-K in Rf03-L-K v odvisnosti od časa
osvetljevanja (krivulji s črtkano črto predstavljata vzorca merjena po postopku A, krivulje s polno
črto pa vzorca merjena po postopku B; Rf03-L-K smo po postopku B izmerili dvakrat (rjava črta
predstavlja ponovitev merjenj))

4.2.2

Vpliv podlage in količine fotokatalizatorja na barvnometrične
lastnosti

Raziskovali smo vpliv različnih tiskovnih podlag in količine fotokatalizatorja na hitrost in
intenzivnost razbarvanja vzorcev UV-FTB z resorufinom. Za tiskovno podlago smo
uporabili: premazan karton, folijo in premazan papir.
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4.2.2.1

Vzorci UV-FTB na premazanem kartonu

Za tiskovno podlago smo najprej uporabili premazan karton Leneta. Pripravili smo več
preizkušancev istega vzorca, ki smo jih v določenih časovnih intervalih jemali iz komore
in merili barvne spremembe, pri čemer smo za merjenje barvnih vrednosti in izpostavo
UV-sevanju uporabljali postopek B.
Ugotavljali smo tudi vpliv količine fotokatlizatorja v UV-FTB, zato smo pripravili vzorce
brez TiO2 in z masnimi deleži 0,1 %, 0,2 % ter 0,3 % TiO2, pri čemer je vzorec brez
TiO2 služil kot referenca. Meritve smo opravljali s kolorimetrom KonicaMinolta, čas
izpostave UV sevanju pa smo določili do 180 minut. Vzorci Rf01-L in Rf02-L po
različnih časih izpostave UV sevanju po postopku B so predstavljeni na slikah 34 in 35.
Barvnometrične analize vseh štirih vzorcev v odvisnosti od časa izpostave pa so
prikazane na slikah 36-39.

Slika 34: Vzorci Rf01-L-K po različnih časih osvetljevanja (pri osvetljevanju je bil gornji del
vzorca prekrit z aluminijasto folijo in tako neizpostavljen UV sevanju)

Slika 35: Vzorci Rf02-L-K po različnih časih osvetljevanja (pri osvetljevanju je bil gornji del
vzorca prekrit z aluminijasto folijo in tako neizpostavljen UV sevanju )
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Zanimivo je, da so bile začetne barve pripravljenih UV-FTB precej odvisne od količine
dodanega fotokatlizatorja. Začetna barva vzorca Rf01-L je bila oranžna (slika 34),
barva vzorca Rf02-L je bila rdeča (sliko 35), medtem ko je bila barva vzorca Rf03-L
roza (slika 29).

Rezultati so znova pokazali, kako hitro je potekla reakcija redukcije resorufina v
dihidroresorufin. Barvna sprememba je v prve pol ure eksponentno narasla pri vzorcih
z največjo koncentracijo TiO2 (Rf02-L-K in Rf03-L-K) (slika 36), ki tudi vizualno
najhitreje in najbolj spremenijo barvo (slika 37). Po pol ure se je barva ustalila in se ni
spreminjala več. Barvna razlika ostalih dveh vzorcev (brez fotokatlizatoja in z 0,1 %
TiO2) pa je bila majhna tudi po 180 minutah osvetljevanja z UV svetlobo (∆E je do 15
pri Rf01-L (slika 36).

Slika 36: Izračunane ∆E vrednosti vzorcev Rf00-L-K, Rf01-L-K, Rf02-L-K in Rf03-L-K v
odvisnosti od časa osvetljevanja

Slika 37: Izmerjene a* in b* vrednosti vzorcev Rf00-L-K, Rf01-L-K, Rf02-L-K in Rf03-L-K v
odvisnosti od časa osvetljevanja (začetna točka (čas 0) je označena z večjim znakom)
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Vpliv različnih koncentracij TiO2 je bil viden tudi v povečanju svetlosti in upadu
nasičenosti, ki sta bili spet največji pri vzorcih z najvišjo vsebnostjo fotokatalizatorja
(Rf02-L-K in Rf03-L-K). Tudi spremembe svetlosti in nasičenosti so potekle v prve pol
ure, nato pa so se vrednosti ustalile (sliki 38 in 39). Svetlost in nasičenost referenčnega
vzorca in vzorca Rf01-L-K sta ostali vseskozi na približno enakem nivoju in tudi
vizualno sta se ta dva vzorca najmanj razbarvala.

Slika 38: Izmerjene L* vrednosti vzorcev Rf00-L-K, Rf01-L-K, Rf02-L-K in Rf03-L-K v odvisnosti
od časa osvetljevanja

Slika 39: Izmerjene C* vrednosti vzorcev Rf00-L-K, Rf01-L-K, Rf02-L-K in Rf03-L-K v odvisnosti
od časa osvetljevanja

Meritve so pokazale, da je na premazanem kartonu največji fotokatalitski efekt izkazal
vzorec z največjo, 0,3 % koncentracijo TiO2. Tu so bile najbolj jasne zaznave barvnih
sprememb.
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4.2.2.2

Vzorci UV-FTB na foliji

Za tiskovno podlago smo uporabili transparentno folijo. UV-FTB smo zaradi boljšega
oprijema tiskovne površine nanesli na hrapavo stran folije. Pripravili smo vzorce UVFTB z resorufinom, z masnimi deleži brez TiO2, z 0,1 %, 0,2 % in 0,3 % TiO2, vzorec
brez TiO2 je služil za referenco. Čas izpostave UV sevanju smo določili do 180 minut.
Meritve smo opravljali s kolorimetrom KonicaMinolta po postopku B.
Poleg vpliva tiskovne podlage smo opazovali tudi vpliv različnih koncentracij TiO2 na
barvne spremembe. Barvne spremembe vseh merjenih vzorcev so bile razmeroma
majhne, vsaj v primerjavi z ∆E vzorci na premazanem kartonu, saj je bila največja
barvna sprememba po 180 minutah izpostavitve UV svetlobi le do 15 za vse
koncentracije TiO2 (slika 40). Vpliv koncentracije katalizatorja se je kazal v tem, da so
imeli najvišjo vrednost barvnih razlik vzorci z najvišjo koncentracijo TiO2 – Rf02-F-K in
Rf03-F-K (∆E je okrog 10), ki so tudi vizualno najbolj spremenili barvo (slika 41).

Slika 40: Izračunane ∆E vrednosti vzorcev Rf00-F-K, Rf01-F-K, Rf02-F-K in Rf03-F-K v
odvisnosti od časa osvetljevanja
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Slika 41: Izmerjene a* in b* vrednosti vzorcev Rf00-F-K, Rf01-F-K, Rf02-F-K in Rf03-F-K v
odvisnosti od časa osvetljevanja (začetna točka (čas 0) je označena z večjim znakom)

Svetlost se je pri UV osvetljevanju UV-FTB z resorufinom na foliji zanemarljivo
spremenila tekom celotnega UV osvetljevanja, vrednosti pa so ostale pri vseh merjenih
vzorcih od začetka do konca na istem nivoju (slika 42).

Slika 42: Izmerjene L* vrednosti vzorcev Rf00-F-K, Rf01-F-K, Rf02-F-K in Rf03-F-K v odvisnosti
od časa osvetljevanja

Pri nasičenosti je bilo stanje podobno kot pri svetlosti, začetne vrednosti so se od
končnih minimalno razlikovale, čeprav so se vmes pojavila občasna rahla nihanja, ki pa
niso spremenila končne vrednosti (slika 43).
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Slika 43: Izmerjnene C* vrednosti vzorcev Rf00-F-K, Rf01-F-K, Rf02-F-K in Rf03-F-K v
odvisnosti od časa osvetljevanja

Nasploh velja, da so se barvne vrednosti pri UV osvetljevanju UV-FTB z resorufinom
na foliji spremenile le malo v primerjavi z vzorci na premazanem kartonu.

4.2.2.3

Vzorci UV-FTB na premazanem papirju

Za tiskovno podlago smo uporabili premazan papir. Pripravili smo vzorce UV-FTB z
resorufinom z masnimi deleži brez TiO2, z 0,1 %, 0,2 % in 0,3 % TiO2, vzorec brez TiO2
je služil za referenco. Čas opazovanja smo določili do 180 minut. Meritve smo opravljali
s kolorimetrom KonicaMinolta po postopku B.

Pri vzorcih Rf00-P-K, Rf01-P-K, Rf02-P-K in Rf03-P-K smo opazovali vpliv tiskovne
podlage in različnih koncentracij TiO2 na barvne spremembe. Barvna sprememba je
bila največja pri vzorcu z 0,3 % TiO2, saj je v pol ure izpostavitve UV svetlobi dosegla
plato (∆E = 10) (slika 44). ∆E ostalih vzorcev so bile manjše ter tesno skupaj.
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Slika 44: Izračunane ∆E vrednosti vzorcev Rf00-P-K, Rf01-P-K, Rf02-P-K in Rf03-P-K v
odvisnosti od časa osvetljevanja

Sprememba barvnih vrednosti (a* in b*) pri vzorcih z 0,1 %, 0,2 % in 0,3 % TiO2 so
potekle s pomikom iz roza proti oranžni barvi, kjer so tudi ostale do konca opazovanja,
barva se ni razbarvala. Barvne vrednosti referenčnega vzorca pa se sploh niso
spremenile (slika 45).

Slika 45: Izmerjene a* in b* vrednosti vzorcev Rf00-P-K, Rf01-P-K, Rf02-P-K in Rf03-P-K v
odvisnosti od časa osvetljevanja (začetna točka (čas 0) je označena z večjim znakom)

Svetlost se je pri UV osvetljevanju UV-FTB z resorufinom na premazanem papirju zelo
malo ali skoraj nič spremenila, vrednosti pa so ostale pri vseh merjenih vzorcih od
začetka do konca na istem nivoju (slika 46). Najvišjo svetlost je imel referenčni vzorec,
vrednosti svetlosti ostalih vzorcev pa so bile tesno skupaj in nekoliko nižje.
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Slika 46: Izmerjene L* vrednosti vzorcev Rf00-P-K, Rf01-P-K, Rf02-P-K in Rf03-P-K v odvisnosti
od časa osvetljevanja

Pri nasičenosti je močno izstopal referenčni vzorec, ki je imel daleč najnižjo C*, katere
vrednost je ostala na istem nivoju (C* = 15) skozi celoten postopek osvetljevanja (slika
47). Vrednosti nasičenosti vzorcev s fotokatalizatorjem so bile višje, okrog 40 in se z
UV osvetljevanjem niso spremenile.

Slika 47: Izmerjene C* vrednosti vzorcev Rf00-P-K, Rf01-P-K, Rf02-P-K in Rf03-P-K v
odvisnosti od časa osvetljevanja

Tudi pri premazanem papirju velja, da se barvne vrednosti pri UV osvetljevanju UVFTB z resorufinom niso spreminjale v taki meri kot pri premazanem kartovnu. Možen
razlog za manjše barvne spremembe je neinertna vrhnja plast premazanega papirja.
UV-FTB se delno vpije v vrhnje plasti premazanega papirja, pri tem pa je možno, da
poteče kemijska reakcija med komponentami UV-FTB in tiskovno podlago.

43

V nadaljevanju smo združili rezultate na foliji in premazanem papirju, da bi določili
potek barvnih sprememb za posamezno podlago.
Slika 48 prikazuje celotno spremembo barve v odvisnosti od časa UV osvetljevanja
vzorcev UV-FTB z resorufinom z največjo vsebnostjo fotokatalizatorja (0,2 %, 0,3 %
TiO2), odtisnjenih na premazanem papirju in na foliji. Barvne spremembe vseh merjenih
vzorcev so razmeroma nizke (∆E je do 12). Iz slike lahko sklepamo, da je vpliv
koncentracije katalizatorja na ∆E pri vzorcih odtisnjenih na premazan papir malenkost
večji kot pri vzorcih na foliji. Razlika

∆E med vzorcema Rf02-P-K in Rf03-P-K je

namreč večja kot med vzorcema Rf02-F-K in Rf03-F-K.

Slika 48: Izračunane ∆E vrednosti vzorcev Rf02-F-K, Rf03-F-K, Rf02-P-K, Rf03-P-K v odvisnosti
od časa osvetljevanja

Barvne vrednosti (a* in b*) vzorcev z 0,2 % in 0,3 % TiO2 so na različnih podlagah –
foliji in premazanem papirju bile že pred obsevanjem različne (slika 49). UV-FTB,
nanešena na premazan papir je imela višjo vrednost a* (a* je okrog 40) kot ista UVFTB, nanešena na folijo (a* je okrog 10), barva je nekoliko varirala tudi glede na
količino dodanega fotokatalizatorja – višje koncentracije fotokatalizatorja so premaknile
barvo proti višjim b* vrednostim.
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Slika 49: Izmerjene a* in b* vrednosti vzorcev Rf02-F-K, Rf03-F-K, Rf02-P-K, Rf03-P-K v
odvisnosti od časa osvetljevanja (začetna točka (čas 0) je označena z večjim znakom)

45

5

ZAKLJUČEK

Diplomsko delo zajema pripravo fotokatalitske UV indikatorske funkcionalne tiskarske
barve (UV-FTB), nanašanje le-te na tiskovne podlage in merjenje barvnih sprememb, ki
nastanejo na vzorcih UV-FTB v odvisnosti od časa osvetljevanja z UV svetlobo.
Uporabljeni sta bili dve indikatorski barvili (resazurin in resorufin), različne
koncentracije nanodimenzijskega fotokatalizatorja TiO2 v kristalni obliki anataza, dva
različna postopka osvetljevanja vzorcev (postopek A in B), dve merilni napravi
(kolorimeter KonicaMinolta in spektrofotometer Eye-one) in tri tiskovne podlage
(premazan karton, folija in premazan papir). Plasti so bile nanesene s slojnikom.

Za pripravo UV-FTB na osnovi resazurina smo upoštevali nekatere ugotovitve
predhodnih raziskav [1, 2]: za osnovo smo uporabili hidroksietil celulozo, za topilo vodo
in dodali 0,3 % koncentracijo fotokatalizatorja TiO2, glicerol in etolat za boljši oprijem.
UV-FTB na osnovi resorufina smo pripravili iz enakih sestavin, le da smo v tem primeru
spreminjali koncentracije TiO2 (0,1 %, 0,2 % in0,3%). Kot referenco smo pripravili tudi
tiskarski barvi na osnovi obeh indikatorjev, vendar brez fotokatlizatorja.
Preizkusili smo različna postopka izpostave UV sevanju in merjenja barvnih sprememb
UV-FTB na osnovi resazurina z različnima merilnima napravama ter pripravili optimalno
formulacijo UV-FTB na osnovi resorufina. Pri tem smo ugotavljali, katera koncentracija
fotokatalizatorja in kateri tiskovni material dajeta najbolj jasne barvne spremembe in
kako različni postopki osvetljevanja vplivajo na spreminjanje barve vzorcev.
Izkazalo se je, da sta pri UV-FTB na osnovi resazurina na sliki odvisnosti barvnih razlik
od časa obsevanja dva platoja, prvi pri pretvorbi v resorufin in drugi pri popolnem
razbarvanju – pretvorbi v dihidroresorufin. V kolikor osvetljujemo in merimo isti
preizkušanec (postopek A), se prvi plato razteza čez daljše časovno obdobje kot v
primeru menjavanja preizkušancev (postopek B). V postopku A so se barvne vrednosti
merile za vsak časovni interval na istem preizkušancu, zato ta preizkušanec večkrat po
10 minut ni bil osvetljen (toliko časa približno traja merjenje). V tem času je potekla
reakcija v drugo smer (ireverzibilni proces), to je pretvorba dihidroresorufina nazaj v
resorufin, kar podaljša čas, v katerem je vzorec roza barve (resorufin) in s tem
zakasnitev popolnega razbarvanja (drugi plato). Za UV-FTB na osnovi resorufina smo
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prav tako opazili, da po postopku A spreminjanje barve bolj niha kot po postopku B –
posebej pri prvih dveh merjenjih (na začetku izpostavljanja UV sevanju) je po postopku
A sprememba barve manjša. Torej opazna je bila reverzibilnost reakcije pretvorbe
resorufina v dihidroresorufin pri postopku A.
Nadalje smo ugotovili, da je kolorimeter z večjim premerom merilne odprtine (25 mm)
bolj zanesljiv merilnik barvnih sprememb od spektrofotometra (premer merilne odprtine
ima 4,5 mm). Z večjo izmerjeno površino je možnost napake pri merjenju barvnih
sprememb manjša, še posebej pri barvno nehomogenih površinah. Te napake bi lahko
zmanjšali s povečanjem števila meritev za posamezni vzorec.
Po osvetljevanju UV-FTB z resorufinom reakcija poteče hitro in intenzivno, barvna
sprememba že v prve pol ure eksponentno naraste, najbolj pri vzorcih z največjo
koncentracijo fotokatalizatorja (0,3 % TiO2), ki tudi vizualno najhitreje in najbolj
spremenijo barvo. Velja, da večja količina fotokatalizatorja pomeni hitrejšo reakcijo in
večje spremembe ter obratno. Barva vzorcev brez TiO2 se praviloma z obsevanjem ne
spreminja, kar potrjuje, da v tem primeru fotokatalitska reakcija ne poteka. Zanimivo je,
da smo opazili tudi vpliv količine fotokatalizatorja na začetno barvo UV-FTB na osnovi
resorufina. Te odvisnosti nismo proučevali v pričujočem diplomskem delu.
Določitev optimalnega koncentracijskega območja fotokatalizatorja za UV-FTB z
resorufinom je odvisna od tiskovne podlage. Pomembna lastnost je vpojnost podlage;
vpojne podlage imajo drugačen vpliv na UV-FTB kot nevpojne. Najverjetneje je ta
rezultat povezan z vpijanjem fotokatalizatorja v podlago, ki v takem primeru ne more
pospeševati oz. omogočati fotokatalize. Poleg tega je pomemben tudi oprijem FTB na
podlago. V primeru slabega oprijema je namreč praktično nemogoče meriti barvne
razlike.
Večja koncentracija TiO2 ne prinese nujno večje barvne spremembe in hitrejšega
razbarvanja. Pri vpojnih podlagah (premazan papir) lahko pride do reakcij med
fotokatalizatorjem in polnili v notranjosti podlage, kar se odraža v drugačni barvi, to je
taki, ki ni značilna za fotokatalitske reakcije.
Za boljšo optimizacijo UV-FTB in tiskovne podlage je potrebna podrobnejša analiza, ki
mora vključevati lastnosti FTB in podlage.
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