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IZVLEČEK

Številna podjetja se vsakodnevno spopadajo s konkurenco na trgu, zato med drugim
skušajo narediti embalaže svojih izdelkov kar se da privlačne, tudi s pomočjo
pametnih materialov. Pametni materiali so zaenkrat še neraziskano področje, kar
vpliva tudi na uporabo le-teh. Namen diplomske naloge je bil, določiti optimalno
kombinacijo fleksotiska termokromnih barv na tri različne polipropilenske samolepilne
folije. Izbran je bil bel, srebrn in transparenten material. Pri vzorčenju sta uporabljeni
dve UV termokromni barvi iz levko barvil z nizko aktivacijsko temperaturo, ki sta pri
nižji temperaturi obarvani, s segrevanjem pa se razbarvata. Za večjo barvno
spremembo termokromnih barv je potreben velik nanos barve, ki ga v fleksotisku
dobimo z večjim volumnom rastrskega oziroma aniloks valja. To se zelo dobro vidi pri
vzorcih odtisnjenih na PP white material. Ugotovljeno je, da na srebrnem in
transparentnem samolepilnem materialu barvni efekt termokromnih barv ni tako
intenziven zaradi beline in prosojnosti materiala. Rezultat je veliko boljši, če se ne
tiska direktno na material, ampak se pred tiskom termokromnih barv na
transparenten in srebrn tiskovni material, potiska podložena bela barva. Pri izbiri
samolepilnega materiala je pomembno tudi ali je pametna etiketa aplicirana na
temno ali svetlo embalažo.

Ključne besede: termokromne barve, fleksotisk, samolepilni tiskovni materiali, aniloks
valji, barvne spremembe, levko barvilo, reverzibilne barve, podložena bela barva
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ABSTRACT
The impact of various parameters on the quality and functionality of thermochromic
printing inks in flexographic printing

Several companies face stiff competition in the marketplace. Inter alia; they try to
make packaging attractive and use smart materials. The field of smart materials is
not well-researched, which has an impact on their use. The main aim of this thesis is
to identify the optimal combination of flexographic printing thermochromic colours on
the three different types of self-adhesive polypropylene materials. White, silver, and
transparent materials were selected. Two thermochromic UV flexographic inks made
from leuco dyes with low activation temperatures were used, the inks being in their
coloured state at low temperature but decolour when heated above a certain
temperature. Large colour application is required for a more intense colour change of
thermochromic colour. In flexoprinting that is achieved by increasing the volume of
anilox roll. It can be clearly seen in the samples printed on the white PP material. The
findings of this study demonstrate that the colours lack intensity on the silver and
transparent material, due to the whiteness and sheerness of the material. The result
is much better if the printing is not done directly onto the material. Instead, before
printing with thermochromic inks onto transparent or silver material, they can be
pretreated with white ink, which optimises the effect. Furthermore, when choosing a
printing material, whether the smart label is applied to dark or light packaging plays a
role.

Keywords: Thermochromic colors; flexoprinting; adhesive press materials; anilox
rollers; colour change; Leuco dye; reversible colour; lined white
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1 UVOD

Podjetja se vsakodnevno srečujejo s problemom hitrega prodora na trg, promocije in
povečanja prodaje svojih izdelkov. Zato zasnujejo privlačno, drugačno celostno
podobo izdelka, tako da izdelek pridobi na dodani vrednosti in je bolj zanimiv. Ena
izmed dodanih vrednosti je uporaba termokromnih barv, ki zaznajo in reagirajo na
okolje v katerem se nahajajo. Podjetja se za uporabo le-teh vedno bolj zanimajo,
vendar se zanje ne odločijo, saj njihova uporaba in funkcionalnost nista dovolj
raziskani. Odločili smo se, da preverimo kakovost in funkcionalnost tiska
termokromnih barv na samolepilne materiale, ki jih lahko uporabljamo za komercialne
etikete. Materiali imajo različne optične in površinske lastnosti, zato smo preverili, na
katerem materialu je barvna razlika termokromne barve najbolj intenzivna v
obarvanem stanju.
V diplomskem delu smo se dotaknili fleksotiska z omenjenimi termokromnimi (v
nadaljevanju TC) barvami. Osredotočili smo se na tisk dveh UV flekso tiskarskih TC
barv iz levko barvil. TC barvo Blue, ki je v obarvanem stanju temno modre barve in
ima aktivacijsko temperaturo pri 8 °C ter TC barvo Aqua, ki je v obarvanem stanju
svetlo modre barve in ima aktivacijsko temperaturo pri 15 °C.
Barvne spremembe smo primerjali na treh samolepilnih tiskovnih materialih: PP
white, PP silver in PP clear. Predvidevali smo, da bo največjo barvno spremembo
dosegla TC barva na PP white samolepilnem materialu. Zato nas je predvsem
zanimalo, kakšno intenzivnost bo TC barva dosegla na PP silver samolepilnem
materialu, ki je temnejši in na PP clear materialu, ki je transparenten.
Ker s fleksotiskom dosegamo tanke nanose tiskarskih barv, nas je zanimalo kakšen
nanos bo zadosten za intenzivno obarvanost TC barv v razbarvanem stanju. Zato
smo vzorce na PP white material odtisnili z različnimi volumni rastrskih ali aniloks
valjev. Sklepali smo, da bo pri večjem volumnu aniloks valja, z večjim nanosom TC
barve, barvna sprememba intenzivnejša.
Z izbiro tiskovnega materiala, z zadostnim nanosom TC barve in z izbiro ustrezne
embalaže, lahko dosežemo najbolj optimalno kombinacijo za kakovost ter
funkcionalnost TC barv pri fleksotisku za komercialne etikete z dodano vrednostjo.

1

2 TEORETIČNI DEL
2.1 FLEKSOTISK
Fleksotisk je ena izmed tehnik visokega tiska, pri kateri se uporablja kot tiskarski
substrat prilagodljiva polimerna (fleksibilna) tiskarska plošča in ustrezna tiskarska
barva (nizke viskoznosti), ki se prenaša iz plošče direktno na tiskovni material.
Uporablja se lahko pri tiskanju etiket, nalepk, embalaž kot tudi pri tisku na tkanine in
karton.
Princip delovanja: nizko viskozna barva se prenese na tiskovno formo preko valja z
enakomerno posejanimi celicami – alveolami, ki so različne oblike in pod določenim
kotom. Valj se imenuje rastrski oziroma aniloks valj (Slika 1). Večja kot je liniatura
oziroma gostota rastrskih celic aniloks valja, več barve bo prenešene na tiskovno
formo, saj je razmerje linj in alveol 1:5. Torej valj, ki ima liniaturo 150 lpi, ima približno
750 cpi. Z višjo liniaturo, poleg večjega prenosa tiskarske barve, dosežemo lažji odtis
najmanjše rastrske pike.
Tiskarske plošče so izdelane iz gume ali fotopolimerov. Trdota in debelina plošče je
prilagojena tiskovnemu materialu in motivu, ki ga želimo odtisniti. Tanjša in trša kot je
polimerna plošča, višje in kvalitetnejše odtise dobimo. Ker je tiskarska plošča
izdelana po digitalnem postopku, torej odstranjevanje apliciranega LAMS sloja
(laserska ablativna maska) poteka direktno z laserjem, je preslikava digitalnih
podatkov na fotopolimerno ploščo zagotovljena brez popačenja. Postopek glavne
osvetlitve

z

UV-A

svetlobo

skozi

odstranjene

dele

LAMS

sloja

povzroči

polimerizacijo. S postopkom izpiranja plošče se nato odstrani nepolimerizirane dele
plošče in tako nastane relief – poglobljeni deli so netiskovni elementi in izbočeni deli
so tiskovni elementi. Ker je fleksotiskarska tehnika omejena s premerom najmanjše
rastrske pike in da jo lahko obdržimo skozi celoten proces, da ostane stabilna ter
ponovljiva, moramo upoštevati tudi flekso pripravo za tisk in postopek izdelave
tiskovne forme. Upoštevati moramo torej digitalno rastriranje, osvetljevanje tiskovne
forme, izpiranje polimera z organskim topilom, izbiro aniloks valja in razlike med
oprijemljivostjo barve na različne tiskovne materiale ter adhezivne sile, ki vplivajo na
tisk.
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Slika 1: Prikaz sestave flekso tiskarskih valjev na flekso stroju. [29]

2.2 UPORABNOST ETIKET Z DODANO VREDNOSTJO
V razviti industriji je uporaba »inteligentnih oziroma pametnih« materialov v porastu.
Pametni materiali imajo sposobnosti, s katerimi zaznavajo spremembe v okoljih, kjer
se nahajajo in nanje reagirajo na predvidljiv in uporaben način. Raziskave
napovedujejo, da bo v novi dobi uporaba teh materialov ključna za hitrejši in
unikatnejši prodor na konkurenčni trg. Z uporabo teh materialov dodamo izdelku
večjo funkcionalnost. Glede na zunanji vpliv delimo pametne materiale na več
pomembnejših kategorij. Če nanje vpliva električni signal, so to piezoelektrični
materiali. Na magnetnoreološke materiale vpliva magnetno polje. Poznamo tudi
materiale, ki imajo sposobnost, da si zapomnijo svojo prvotno obliko in se ob
deformaciji s segrevanjem vanjo povrnejo. To so materiali s spominsko obliko. Ena
izmed kategorij pametnih materialov so kromogeni materiali, pri katerih pride do
optične spremembe pod vplivom določenih zunanjih dejavnikov. Med kromogene
materiale spadajo termokromni materiali, torej tudi TC barve, ki pod vplivom
temperature spremenijo barvo.
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V grafiki je velik porast uporabe TC barv, saj prikažejo hitre vizualne rezultate, za
preverjanje pa ne potrebujemo dodatne opreme, zgolj temperaturno spremembo.
Uporabljajo jih za tisk zaščitnih ali dekorativnih elementov na različne materiale kot
so tekstil, keramika ali za proizvode embalaž (Slika 3), vrednostnih tiskovin ter
komercialnih tiskovin (Slika 2).

Slika 2: Uporaba TC barv z nizko TA na komercialni etiketi. Levo je neohlajena etiketa,
razbarvana. Desno je prikaz ohlajene steklenice z etiketo, ki se obarva, kjer je potiskana s TC
barvo. [17]

Slika 3: Uporaba TC barv z nizko TA na komercialni embalaži za sladoled. Levo je neohlajena
embalaža. Desno je prikaz ohlajene embalaže, ki se obarva, ko doseže aktivacijsko
temperaturo. [17]

2.3 TISKOVNI MATERIALI ZA FLEKSOTISK
Pri tehniki visokega tiska, fleksotisku, tiskarsko barvo sprejmejo le tiskovni elementi,
ki so izbočeni, iz njih pa se tiskarska barva prenese na tiskovni material. S tem dobi
tiskovni material dodano vrednost in sporočilnost. Ta tehnika je najbolj primerna za
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izdelavo etiket. Tiskovni materiali, ki jih tiskamo v fleksotisku, so predvsem: papir,
umetne mase, kovinske folije, kompozitni materiali, laminati, metalplasti. Material, ki
je iz umetnih mas, polimernih folij, delimo glede na kemijske lastnosti makromolekul,
iz katerih so sestavljeni, njihovo velikost in razvejanost ter glede na dodana polnila
ter mehčala, ki jih vsebujejo. Te lastnosti polimerov vplivajo na tiskarsko in tiskovno
prehodnost. Pomembno je, da poznamo karakteristike tiskovnega materiala,
predvsem fleksibilnost oziroma togost. Za obstojnost TC barv je predvsem
pomembno, da tiskamo na tiskovni material, ki ima enake lastnosti kot barva sama.
Zato je pomembno, da upoštevamo kemijske lastnosti materiala, predvsem nevtralen
pH, saj lahko alkalnost vpliva na obstojnost in sušenje tiskarskih barv.
Med materiali so to najpogosteje polimeri, ki jih delimo na polietilen (PE), polipropilen
(PP) in polivinilklorid (PVC). Folije PP so prozorne, gladke, trde in obstojne na
kemikalije, stabilne pri nizkih temperaturah ter odporne na toploto.

2.4 FUNKCIONALNE TERMOKROMNE BARVE
Kromizem je proces, pri katerem pride do reverzibilne ali ireverzibilne spremembe
barve neke spojine. Pojave, pri katerih se spremeni barva kemijske spojine,
poimenujemo po zunanjih dejavnikih, ki so povzročili spremembo. Če na barvno
spremembo vpliva svetloba, potem govorimo o fotokromizmu, če na material vpliva
električni naboj pa o elektrokromizmu. Če je material pod vplivom temperature
oziroma njene spremembe, govorimo o termokromizmu.
2.4.1 Termokromizem
Termokromne sisteme delimo glede na vrsto kromogenega materiala, trajnost barvne
spremembe in način obarvanja. Glede na osnovo kemijskih spojin termokromne
sisteme delimo na dve večji področji, in sicer termokromne sisteme, pri katerih so
spojine iz tekočih kristalov oziroma na termokromne sisteme, pri katerih so spojine iz
levko barvil. Slednje uporabljamo najpogosteje. Poznamo pa še termokromizme iz
anorganskih pigmentov in konjugiranih polimerov. Termokromni sistem je lahko
reverzibilen, pri tem sistemu je barvna sprememba večkratna. Lahko pa so
termokromni sistemi ireverzibilni, tukaj je barvna sprememba enkratna in trajna. Prav
tako poznamo različne načine obarvanja termokromnih sistemov. Lahko so na
začetku obarvani in se s segrevanjem razbarvajo, ti sistemi so iz tekočih kristalov ali
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levko barvil. Lahko pa so neobarvani in se s segrevanjem obarvajo, ti sistemi so
redkejši in so najpogosteje iz levko barvil.
2.4.2 Termokromne barve iz levko barvil
TC barve iz levko barvil so barve, ki imajo barvila s posrednim termokromizmom.
Pigmentni delci v tiskarski barvi so mikroenkapsulirani. Mikrokapsule izgledajo kot
organske celice z zunanjo membrano, v notranjosti pa se nahaja kompleksni sistem
treh komponent. Levko barvilo, ki je kromogena snov, razvijalec, ki je šibka kislina, in
organsko topilo, ki je dolgoverižna alkilna komponenta z nizkim tališčem, katera
nadzoruje interakcijo med kromogenom in šibko kislino.
Pri nižjih temperaturah šibka kislina in kromogen tvorita obarvan kompleks. Šibka
kislina je donator protonov, ki omogočajo barvo. Organsko topilo je pri nižjih
temperaturah v trdnem stanju, ko pa se temperatura zviša, preide v tekočo obliko.
Tekoča oblika topila omogoča, da se obarvan kompleks šibke kisline in kromogen
razdružita – pomanjkanje protonov ima za posledico razbarvanje (izguba barve). Ko
se termokromni sistem ponovno ohladi, se topilo strdi, razvijalec in kromogen se
zopet združita in barva se povrne v prvotno stanje (Slika 4).

Slika 4: Princip termokromizma pri termokromnih kompozitih na osnovi levko barvil. [30]
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Povprečna velikost termokromnih pigmentov je 2-10 µm, kar je desetkrat več od
velikosti običajnih pigmentnih delcev, zato je potrebno procese tiska in izdelave
prilagoditi. Tiskarske barve na osnovi levko barvil so komercialno dosegljive v
temperaturnem razponu od -25 °C do 60 °C in v široki paleti barv.
TC tiskarske barve so na voljo za vse pomembnejše tehnike tiska: ofset tisk, sitotisk,
fleksotisk in globoki tisk. Barvna jakost TC barv je majhna. Zato najboljše rezultate
dosežemo s sitotiskom, sledi mu globoki tisk, nato fleksotisk. Najslabše rezultate
dobimo z ofset tiskom. Razlog je debelina nanosa, ki jo dosežemo z določeno
tehniko tiska. Z debelejšim nanosom barve dobimo izrazitejše barve. Enkratni nanos
barve običajno ne zadošča za prekritje podlage, saj so TC barve transparentne. V
takšnih primerih je priporočljiv vsaj dvakratni nanos barve in uporaba čim temnejše
barve.
Tiskarske barve na osnovi levko barvil svetlobo absorbirajo, zato je boljše, če so
odtisnjene na svetel tiskovni material. Mikroenkapsulirana barvila so zelo občutljiva
na visoke temperature, topila in UV svetlobo, zato se je potrebno takšnim pogojem
izogniti. Mikroenkapsulirani termokromni pigmenti ne prenesejo ostrih mehanskih
pogojev, saj lahko rakelj v tisku zdrobi mikrokapsule. Prav tako je priporočljivo
zmerno mešanje tiskarske barve pred nanašanjem, saj se lahko termokromni
pigmenti (mikrokapsule) posedejo, z zmernim mešanjem pa jih lahko ponovno
porazdelimo po barvi.
TC tiskarske barve imajo različno aktivacijsko temperaturo. To je določena
temperatura, pri kateri pride do spremembe barve, kjer se potiskan del s TC barvo
obarva oziroma razbarva (Slika 5). Aktivacijska temperatura sicer ni natančno
določena, saj ima širše območje, kjer poteka proces obarvanja zaradi barvne
histereze. Barvna histereza nastane zaradi reverzibilne lastnosti TC barve, saj
razbarvanje in ponovno obarvanje ne poteka pri enakih temperaturah. Razbarvanje
poteka pri višjih temperaturah, ponovno obarvanje pa pri nižjih temperaturah njihove
predpisane aktivacijske temperature.
Ker so TC tiskarske barve pri specifični temperaturi obarvane, pri višji temperaturi pa
razbarvane, je možna uporaba v kombinaciji z drugimi TC tiskarskimi barvami in
konvencionalnimi tiskarskimi barvami, tako lahko povečamo obseg barvnih efektov.
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Slika 5: Etiketa, tiskana z dvema UV flekso TC barvama, ki mata TA pri 8 °C in 15 °C. Levo je v
neobarvanem stanju, pri sobni temperaturi. Desno je etiketa ohlajena, pod njihovo TA, v
obarvanem stanju.

2.4.3 UV tiskarske barve za fleksotisk
UV tiskarske barve uporabljamo za tisk na nevpojni tiskovni material, saj barve ne
vsebujejo topil in so UV sušeče. Barve so takoj po UV sušenju suhe, zato ne
potrebujemo dodatnega sušilnega kanala. UV sevanje, ki sega med 100 in 380 nm
valovne dolžine, vodi k takojšnji polimerizaciji veziva tiskarske barve. Zaradi tega
sušenje ni okolju škodljivo, saj ni izhlapevanja. Pri tisku UV barv moramo paziti, da
zaradi hitrosti tiska, temperature, veziva in konstrukcije barvnika ne pride do pršenja
barve po zraku. Pršenje lahko umaže dele tiskarskega stroja, predvsem lahko
zamegli UV žarnice, ki vplivajo na utrjevanje barve. UV tiskarske barve so slabo
obstojne, če so izpostavljene UV svetlobi, sevanju, visokim pritiskom in visokim
temperaturam. Ker s flekso UV barvami dosegamo tanke nanose tiskarske barve,
morajo biti pigmenti intenzivno obarvani. UV flekso TC barve so skoraj transparentne
in imajo s tankimi nanosi šibko barvno moč, zato si pomagamo z debeljšimi ali
večkratnimi nanosi tiskarske bave.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 UPORABLJENI MATERIALI
3.1.1 Tiskovni PP samolepilni materiali
Termokromne in konvencionalne barve vzorcev so bile odtisnjene na tri različne
materiale proizvajalca Avery Dennison, Fasson (Slika 6). Vsi trije materiali so
polipropilenski samolepilni materiali, ki se uporabljajo za nanos na steklo ali plastiko.
Vsi trije so primerni za fleksotisk in tisk z UV barvami. Materiali so sestavljeni iz treh
slojev – zgornjega sloja, lepila in silikona. Vsi imajo enako, prozorno permanentno in
UV obstojno lepilo. Njihove osnovne in optične lastnosti ter izmerjene vrednosti so
podane v preglednici 1.
Preglednica 1: Osnovne in optične lastnosti treh PP samolepilnih materialov.

Gramatura (g/m2)

Debelina (µm)

Material

zg. sloja

skupaj

zg. sloja

skupaj

L*

a*

b*

C*ab

PP white

45

106

60

136

90

-1

3

3,16

PP silver

46

107

51

124

71

1

1

1,41

PP clear *

52

94

58

105

87

-1

2

2,24

* PP clear L*a*b* vrednosti so bile izmerjene s spodnjim slojem, silikonom samolepilnega materiala

Slika 6: PP samolepilni materiali (Avery Dennison, ZDA).
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3.1.2 CTI UV termokromne tiskarske barve za fleksotisk
Na voljo smo imeli dva različna odtenka TC tiskarske barve proizvajalca CTI –
Chromatic Technologies Incorporation (Slika 7). TC UV flekso barvi sta na osnovi
levko barvil in sta reverzibilni. Barvi sta UV sušeči. Iz podatkov proizvajalca v
tehničnem listu lahko odčitamo, da sta aktivacijski temperaturi 8 °C in 15 °C (Slika 8).
Barvo s TA 8 °C proizvajalec imenuje Blue in je v obarvanem stanju temno modre
barve, TC barvo s TA 15 °C pa Aqua, ki je v obarvanem stanju svetlo modre barve.

Slika 7: Barvna paleta UV flekso TC barv proizvajalca CTI. [17]

Slika 8: Vzorčna etiketa potiskana z dvema TC barvama. Zgoraj TC barva s TA 15 °C, spodaj TC
barva s TA 8 °C.
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3.1.3 Tiskovna forma
Tiskovne polimerne plošče Flint ACE DII, ki smo jih uporabili za tisk, so debeline 1,14
mm in trdote 78 shore. Bile so izdelane po digitalnem postopku. Najprej smo
odstranili LAMS sloj z laserjem, nato smo osvetlili ploščo z UV-A svetlobo in jo sprali
s topilom. Tiskovne forme so bile na ploščni valj podložene s kompresibilno
poliestrsko podlogo debeline 0,55 mm.

3.2 UPORABLJENI STROJI IN NAPRAVE
3.2.1 Flekso tiskarski stroj – OMET XF340
V podjetju Cetis d.d., kjer smo tiskali vzorce za primerjavo, imajo več strojev za visoki
tisk, tako knjigotiskarski stroj kot tudi več flekso tiskarskih strojev. Za naše diplomsko
delo smo izbrali flekso rotacijski tiskarski stroj Omet XF340 (Slika 9). V tiskarski stroj
Omet XF340 lahko vpeljemo maksimalno širino materiala 340 mm in tiskamo
maksimalno širino do 330 mm. Stroj ima v zaporedju osem tiskovnih členov,
imenovanih agregati. Lahko tiska do osem različnih UV barv. Ima tudi možnost tiska
dveh vodnih barv, a le na prvem in osmem agregatu. Prav tako lahko agregate
preoblikujemo in tiskamo hkrati s tremi sito agregati. Tiskarski stroj Omet XF340 ima
premičen obračalni križ, tako da lahko tiskamo tudi po hrbtni strani materiala in po
lepilu tiskovnega materiala. V tiskarski stroj lahko, od drugega agregata naprej, s
pomočjo premičnega križa, vpeljemo nesamolepilne folije za hladni tisk ali druge
samolepilne tiskovne materiale, in jih laminiramo. Na stroju je možna tudi perforacija
– vertikalna in horizontalna. Možen je obrez na končno širino. Lahko vstavimo tudi
orodje za zasek in odvajamo odvečen material (mrežo), prav tako je možen tudi
dvovišinski zasek. Maksimalna hitrost, s katero lahko tiskamo, je 200 m/min.

Slika 9: Prikaz flekso tiskarskega stroja Omet XF340 (Omet, IT). [31]
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3.2.2 Aniloks valji
V podjetju imajo več različnih rastrskih aniloks valjev, od katerih je odvisna količina in
enakomernost nanosa tiskarske barve na tiskovno polimerno ploščo. Aniloks valji so
sestavljeni iz več diagonalnih linij, ki ležijo pod kotom 60°. Za optimalen nanos
tiskarske barve imajo na voljo več različnih volumnov aniloks valjev. Za majhne
nanose uporabljamo aniloks valje z manjšim volumnom (od 2,5 L/ cm3 do 11 L/ cm3),
za večje nanose pa z večjim volumnom (od 20 L/ cm3 do 30 L/ cm3).
Za naše testiranje smo uporabili sedem UV agregatov s sedmimi različnimi barvami
in sedmimi različnimi rastrskimi aniloks valji. Pri šestem in sedmem agregatu smo za
dosego manjšega ter večjega nanosa TC barve spreminjali volumen aniloks valjev
(Slika 10). Hitrost, s katero smo tiskali, je bila 80 m/min.

Preglednica 2: Pregled uporabljenih rastrskih valjev za tiskane barve.

Barva

Prostornina aniloks valja (L/cm3)

1

Bela

11,0

2

Črna

6,0

3

Cold foil

8,0

4

Pantone 279

3,8

5

Pantone 304

6,6

6

TC - Blue 8 °C

5,0 in 11,0 in 20,0

7

TC - Aqua 15 °C

5,0 in 11,0 in 30,0

Agregat

Slika 10: Vzorci, tiskani na PP white material z različnimi rastrskimi aniloks valji.
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3.3 NAPRAVE ZA MERJENJE OBARVANJA TERMOKROMNIH BARV
Spektralne refleksije vzorcev smo merili s spektrofotometrom i1 – X-Rite (Slika 11), ki
vzorec osvetli pod kotom 45°. Detektor izmeri svetlobo, ki se odbije pod kotom 0°.
Spektrofotometer meri v spektralnem območju od 380 do 730 nm v koraku po 10 nm.
Za osvetljevanje uporablja volframovo žarnico s svetlobo tipa A. Merilna odprtina ima
premer 4,5 mm.

Slika 11: Spektrofotometer i1 (X-Rite, ZDA).

Ker so TC barve odvisne od temperature pri kateri jo merimo, smo vzorce ohladili s
pomočjo aluminijaste ploščice (20 x 20 cm in debeline 1 cm). Aluminijasto ploščico
smo ohladili v zamrzovalniku, nato smo nanjo položili vzorce in pri temperaturi 5 °C
fotografirali obarvanost. Temperaturo smo izmerili z merilnikom WorkZone (Slika 12).

Slika 12: Ročni infrardeči merilniki temperature (WorkZone, ZDA).

3.4 MERJENJE BARV IN MERSKA GEOMETRIJA
Ker je glavna lastnost TC barv ravno spreminjanje barve glede na odvisnost od
spreminjanja temperature, smo vzorce, potiskane s TC barvo, postavili v svetlobno
komoro pod standardizirano dnevno svetlobo. Vzorce smo na začetku fotografirali pri
sobni temperaturi. Nato smo jih s hrbtno stranjo postavili na aluminijasto ploščo, ki je
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bila ohlajena na 5 °C – tako smo v času merjenja dobili enakomerno temperaturo
preko celotnega vzorca – jih fotografirali in spremljali spremembo obarvanosti. Nato
smo aluminijasto ploščo pustili, da se je segrela vse do 13 °C, spremljali spremembo
obarvanosti; predvsem v svetlosti (L*), in ponovno fotografirali. Ker so vzorci
odtisnjeni z dvema UV flekso TC barvama, ki imata TA 8 °C in 15 °C, smo jih
fotografirali pod njuno TA, zaradi temperaturne histereze.
Vzorce smo s hrbtno stranjo aplicirali na svetlo in temno stekleno embalažo ter jih
fotografirali pri 24 °C ter 5 °C.
S pomočjo grafičnega programa Adobe Photoshop smo na fotografijah v RAW
formatu na enakih mestih odčitali refleksijske spektralne vrednosti L* a* b* in
izračunali C*ab.

∆C*ab = (av1 2 + bv12)
Vrednosti termokromnega efekta smo izmerili pri vzorcih na različnih materialih, z
različnimi nanosi TC barve in pri vzorcih, tiskanih s podloženo belo barvo.
Za geoemerijsko razdaljo med dvema barvama v barvnem prostoru smo uporabili
barvni izračun barvne razlike CIEDE2000, ki nam je omogočil objektivno
identifikacijo odnosa med dvema barvama.
Vrednosti barvne razlike CIEDE2000 in zaznavne razlike so naslednje:
•

< 0,2 → ni opazna

•

< 0,5 → zanemarljiva razlika (preciznost inštrumentov)

•

0,5–1 → opazna, zelo majhna

•

1–3 → vidna, majhna

•

3–6 → dobro vidna, očitna razlika

•

6–12 → zelo dobro vidna, izjemno velika razlika

•

>12 → moteča, nedopustna razlika

14

4. REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1 L*, a*, b*, C*ab VREDNOSTI Z RAZLIČNIMI NANOSI TC BARVE V
OBARVANEM STANJU NA SAMOLEPILNEM MATERIALU PP WHITE
Osnovna lastnost fleksotiska je nizek nanos tiskarske barve. Ker proizvajalec TC
barv predpisuje visoke nanose barve, smo želeli določiti najbolj optimalen nanos TC
barve z različnimi volumni rastrskih aniloks valjev. Za vzorčenje smo izbrali PP white
samolepilni material. Vzorce tiskane s 5 L/m3, 11 L/m3, 20 L/m3 in 30 L/m3 smo
prilepili na aluminijasto ploščo, ki je bila ohlajena na 5 °C (Slika 13). V obarvanem
stanju smo izmerili barvne koordinate L*, a*, b* in C*ab za obe TC barvi pri 5 °C, ki so
podane v preglednici 3. Izračunali smo ∆E*00 v primerjavi z barvnimi vrednostmi
neobarvanih vzorcev pri 24 °C, ki so podane v preglednici 4 za PP white samolepilni
material.
Preglednica 3: L*a*b* vrednosti TC barve, izmerjene v obarvanem stanju pri 5 °C na PP white
samolepilnem materialu, pri tisku z različnimi aniloks valji.

TC barva

Blue / TA 8 °C

Aqua / TA15 °C

Volumen
(L/m3)

L*

a*

b*

C*ab

∆E*00

L*

a*

b*

C*ab

∆E*00

5

79

0

-14

14,00

8,98

82

-15

-7

16,55

12,43

11

62

7

-37

37,66

22,56

78

-30

-14 33,11

20,03

20

46

15

-51

53,16

34,60

/

/

/

/

30

/

/

/

/

/

70

-46

-21 50,57

/

25,26

Barvna sprememba TC barv pri 5 °C je bila opazna pri vseh vzorcih. Iz podatkov je
razvidno, da ima na ∆E*00 volumen aniloks valjev velik vpliv. Pri volumnu 5 L/m3, kjer
je debelina nanosa najtanjša, smo izračunali najnižjo ∆E*00. Z večanjem volumna
aniloks valjev smo dobili večji nanos TC barve in s tem večjo ∆E*00. Ugotovili smo, da
je pri TA vsekakor boljši barvni efekt TC barv z visokim nanosom barve, kar smo
dosegli z večjim volumnom rastrskega aniloks valja 20 L/m3 in 30 L/m3 . Za tisk TC
barve Blue, ki ima TA pri 8 °C, je najboljši barvni efekt dosežen z 20 L/m3 aniloks
valjem, za TC barve Aqua, ki ima TA pri 15 °C, pa s 30 L/m3 aniloks valjem.
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Slika 13: PP white samolepilni material v obarvanem stanju pri 5 °C, z različnimi nanosi TC
barve, tiskanimi z različnimi aniloks valji.

4.2 L*, a*, b*, C*ab VREDNOSTI NA RAZLIČNIH MATERIALIH, Z ENAKIMI
NANOSI V OBARVANEM IN RAZBARVANEM STANJU
Na podlagi testiranja tiska z različnimi aniloks valji na PP white samolepilni material,
smo preverili obarvanost TC barve tudi pri PP silver in PP clear samolepilnem
materialu. Za tisk TC barve Blue, ki ima TA pri 8 °C, smo izbrali 20 L/m3 aniloks valj,
za TC barve Aqua, ki ima TA pri 15 °C, smo izbrali 30 L/m3 aniloks valj. Vzorce smo
izmerili pri dveh različnih temperaturah, v razbarvanem stanju pri 24 °C (Slika 14) in v
obarvanem stanju pri 5 °C (Slika 15). Izračunali smo ∆E*00 v primerjavi z barvnimi
vrednostmi v razbarvanem in obarvanem stanju.
Preglednica 4: L*a*b* vrednosti TC barve, izmerjene na PP white, PP silver in PP clear
samolepilnem materialu, v razbarvanem stanju pri 24 °C.

TC barva

Blue / TA 8 °C

Aqua / TA15 °C

L*

a*

b*

C*ab

L*

a*

b*

C*ab

PP white

80

-1

-2

2,24

84

-3

1

3,16

PP silver

72

0

-2

2,00

73

-3

-1

3,16

PP clear

81

1

-2

2,24

84

-2

-1

2,24

Material
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Preglednica 5: L*a*b* vrednosti TC barve, izmerjene na PP white, PP silver in PP clear
samolepilnem materialu, v obarvanem stanju pri 5 °C.

TC barva

Blue / TA 8 °C

Aqua / TA15 °C

L*

a*

b*

C*ab

∆E*00

L*

a*

b*

C*ab

∆E*00

46

15

-51

53,16

34,60

70

-46

-21

50,57

25,26

PP silver

51

11

-47

48,27

27,37

67

-43

-21

47,85

22,30

PP clear

39

9

-37

38,08

41,80

56

-34

-18

38,47

30,11

Material
PP white

Iz preglednice 5 lahko razberemo, da so pri vseh treh samolepilnih materialih zelo
visoke vrednosti ∆E*00, saj so bili vzorci, obravnavani pri temperaturi 5 °C, v
obarvanem stanju.
PP silver samolepilni material je v primerjavi s PP white samolepilnim materialom
temnejši, zato je tukaj ∆E*00 najnižja. Prav zaradi te ugotovitve smo TC barvo v
nadaljevanju podložili z belo tiskarsko barvo.
To rešitev smo uporabili tudi pri PP clear samolepilnem materialu. Čeprav smo pri PP
clear samolepilnem materialu izračunali najvišji ∆E*00, nam ta rezultat ne poda
verodostojnih vrednosti. Razloga za najvišjo ∆E*00 sta v tem, da je PP clear material
transparenten in da je vzorec apliciran na aluminijasto ploščo.
Ugotovili smo, da je barvna sprememba TC barve pri PP clear in PP silver
samolepilnem materialu na vzorcih manj izrazita. Na PP white samolepilnem
materialu pa je barvna sprememba pri 5 °C najbolj vidna, saj je belina tega materiala
največja.
S tem smo ugotovili, da je pomembno, da tiskamo TC barve na svetel tiskovni
material. V primeru transparentnega ali temnejšega materiala pa pred tiskom TC
barv podložimo belo barvo.
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Slika 14: PP samolepilni material v razbarvanem stanju pri 24 °C.

Slika 15: PP samolepilni material v obarvanem stanju pri 5 °C.
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4.3 L*, a*, b*, C*ab VREDNOSTI NA PP CLEAR TER PP SILVER SAMOLEPILNEM
MATERIALU, BREZ IN S PODLOŽENO BELO BARVO V OBARVANEM STANJU
PRI 5 °C
V preglednici 5 smo obravnavali ∆E*00 med vsemi tremi materiali. Za PP silver
samolepilni material smo ugotovili nižjo ∆E*00 v primerjavi s PP white samolepilnim
materialom. PP silver samolepilni material je temnejši, zato je barvni efekt TC barve
pri 5 °C manj intenziven. Tudi pri samolepilnem materialu PP clear smo zaradi
transparentnosti dobili manj intenziven barvni efekt, zato smo pri obeh materialih
pred tiskom TC barve odtisnili podloženo belo barvo (Slika 16). Primerjali smo
rezultate ∆E*00 pri vzorcih s TC barvo Blue/TA 8 °C pri temperaturi 5 °C, brez in s
podloženo belo barvo.
Preglednica 6: L*a*b* vrednosti TC barve Blue/TA 8 °C na PP clear ter PP silver samolepilnem
materialu, brez in s podloženo belo barvo v obarvanem stanju pri 5 °C.

Material

PP clear

Bela
barva
Brez

L*

a*

b*

C*ab

39

9

-37

38,08

Z

43

12

-46

47,54

PP silver

∆E*00
4,54

L*

a*

b*

C* ab

48

13

-49

50,70

51

11

-47

48,27

∆E*00
3,08

Ker smo pri obeh vzorcih odtisnili podloženo belo barvo, smo s tem dosegli večjo
svetlost in belino podlage za nanos TC barve.
Prišli smo do zaključka, da pri vzorcih, tiskanih z belo podloženo barvo dobimo
barvno spremembo, in sicer dobro vidno in z očitno razliko. ∆E*00 je pri PP clear
samolepilnem materialu, v primerjavi s PP silver samolepilnim materialom višji, kar
dokazuje, da je tisk bele podložene tiskarske barve optimalna rešitev.
V primerjavi s PP white samolepilnim materialom, je bila pri zgoraj navedenih dveh
materialih slabša obarvanost TC barve zaradi kakovosti in nanosa podložene bele
barve. Pri tisku podložene bele barve moramo paziti, da je visoko pokrivna in
netransparentna.
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Belo podloženo barvo smo tiskali z aniloks valjem 11 L/m3 , zato lahko sklepamo, da
bi z uporabo večjega volumna aniloks valja lahko dosegli večjo debelino nanosa in s
tem višjo pokrivnost bele podložene barve.

Slika 16: PP silver in PP clear samolepilni materiali v obarvanem stanju pri 5 °C. Zgoraj tiskana
TC barva neposredno na material, spodaj z dodano belo podloženo barvo.

4.4 BARVNI ODTENEK NEOBARVANIH TC BARV
TC barve naj bi bile transparentne, zato z nizkim nanosom ne dosežemo izrazitejših
barvnih sprememb. Pri tisku TC barve z visokim aniloks valjem dosežemo visok
nanos, a se nam pri tem pojavi barvni odtenek TC barve, ki si ga v primerjavi z
nepotiskanim delom etikete ne želimo (Slika 17).
Izračunali smo ∆E*00 med L*a*b* vrednostmi nepotiskanega PP white samolepilnega
materiala in potiskanega PP white materiala. Uporabili smo aniloks valje z večjim
volumnom, da smo dosegli večjo pokrivnost TC barve in dobro barvno spremembo
pri nizkih temperaturah.
Preglednica 7: L*a*b* vrednosti nepotiskanega PP white materiala in tisk TC barve z visokim
3
aniloks valjem (20 L/m ).

Nepotiskan

Potiskan z Blue/TA 8 °C

Material

L*

a*

b*

C* ab

L

a*

b*

C* ab

∆E*00

PP white

86

-1

1

1,41

80

-1

-2

2,24

4,96
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Čeprav naj bi bila TC barva transparentna, iz izračuna vidimo, da ni tako. ∆E*00 je
dobro vidna in z očitno razliko med nepotiskanim PP white samolepilnim materialom
in materialom, potiskanim s TC barvo.
Pri razbarvanem vzorcu smo ugotovili, da je barvni odtenek TC barve temnejši in
modrikast oziroma netransparenten. To se dobro vidi tudi na vzorcu, saj smo TC
barvo tiskali v negativu. Da dosežemo enak barvni odtenek na etiketi, kjer je tiskana
TC barva, in kjer je etiketa nepotiskana, lahko na nepotiskane dele dodatno tiskamo
barvo enakega odtenka kot je TC barva, in sicer nežni odtenek modre barve.
Predlagana rešitev je dobra za nadaljnja testiranja TC barv.

3

Slika 17: Barvni odtenek TC barve. Levo vzorec, tiskan z nizkim nanosom (5 L/m ) TC barve,
3
desno z visokim nanosom (20 L/m ) TC barve.

4.5 VPLIV MATERIALA GLEDE NA APLICIRANJE VZORCEV NA TEMNO IN
SVETLO OZADJE
Vzorce smo odtisnili na tri različne samolepilne materiale, vendar na optimalni
rezultat vpliva tudi embalaža, na katero je etiketa aplicirana. Vzorce smo aplicirali na
temno (temno stekleno embalažo) in na svetlo ozadje (transparentno stekleno
embalažo). Vzorci so bili odtisnjeni z enakim nanosom TC barve.
Na obe embalaži smo s hrbtno stranjo prilepili vzorce in jih poslikali pri sobni
temperaturi (24 °C), kjer so vzorci v neobarvanem stanju. Nato smo embalaži ohladili
v zamrzovalniku na 5 °C in ju fotografirali pri obarvanem stanju (Slika 20, Slika 21,
Slika 22 in Slika 23).
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Ugotovili smo, da je tisk komericalnih etiket s TC barvami na različne PP samolepilne
materiale, odvisen od izbire embalaže, kjer bo etiketa aplicirana. Pri temni steklenici
je etiketa, odtisnjena na PP clear samolepilni material, zelo slabo vidna, zato je tukaj
najbolj optimalen tisk TC barv na PP white ali PP silver samolepilni material. Pri svetli
stekleni embalaži pa se je izkazalo, da so vsi trije samolepilni materialni primerni, le
da na PP clear in PP silver samolepilni material pred tiskom TC barve podložimo
belo barvo (Slika 18 in Slika 19).

Slika 18: Vzorec PP clear, apliciran na svetlo embalažo pri 5 °C. Levo brez podložene bele
barve in desno s podloženo belo barvo.

Slika 19: Vzorec PP silver, apliciran na svetlo embalažo pri 5 °C. Levo brez podložene bele
barve in desno s podloženo belo barvo.
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Slika 20: Vzorec PP white, apliciran na svetlo embalažo pri 24 °C (levo) in 5 °C (desno).

Slika 21: Vzorec PP white, apliciran na temno embalažo pri 24 °C (levo) in 5 °C (desno).
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Slika 22: Vzorec PP clear, apliciran na svetlo embalažo pri 24 °C (levo) in 5 °C (desno).

Slika 23: Vzorec PP clear, apliciran na temno embalažo pri 24 °C (levo) in 5 °C (desno).
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5 ZAKLJUČKI

Z uporabo pametnih materialov, med katere spadajo tudi TC barve, lahko tiskamo na
etikete in jim dodamo boljši ter privlačnejši efekt. Na izbiro pametnih materialov vpliva
veliko dejavnikov, predvsem cena, vizualni efekt in kakovost etikete. Zato smo z
diplomskim delom poskušali ugotoviti, katera je tista najbolj optimalna pot, ki bi bila
izvedljiva za izdelavo komercialne etikete.
Na termokromni efekt oziroma barvno spremembo je vplival nanos TC barv. S
fleksotiskom dosegamo tanke in majhne nanose, zato smo testirali tisk z različnimi
volumni aniloks valjev in tako preverili, kateri nam omogočajo večjo barvno
spremembo in boljše rezultate. To smo dosegli z visokimi volumni aniloks valjev, ki
so nam omogočili večji nanos TC barve in s tem močnejšo obarvanost pri TA. Pri
nizkih volumnih aniloks valjev je bila ta obarvanost skoraj neopazna. Aniloks valja z
volumnom 20 L/m3 in 30 L/m3 sta se izkazala za najboljša.
Z diplomskim delom smo prišli tudi do ugotovitve, da je pri tisku TC barv na
samolepilne PP materiale najbolj optimalen odtis vzorca na PP white material z
visokim volumnom rastrskih aniloks valjev.
Opazili smo, da pri PP clear tiskovnem materialu z visoko opaciteto, kjub visokim
nanosom TC barve, nismo dosegli visoke obarvanosti pri TA. Iz tega razloga smo,
pred tiskom TC barve na material, odtisnili podloženo belo barvo. Tako smo dobili
boljše rezultate, a še vedno ne primerljive s tiskom TC barv na PP white samolepilni
material. Slabša je bila obarvanost TC barve zaradi debeline nanosa podložene bele
barve.
Pri vzorčenju na PP silver material smo prišli do primerljivih rezultatov kot pri tisku na
PP white material. Ampak, ker je PP silver material optično temnejši, je barvni efekt
TC barve optično manj intenziven. Iz tega razloga smo tudi tukaj pred tiskom TC
barve nanesli belo podloženo barvo.
Pri apliciranju vzorcev, potiskanih s TC barvami, na različne materiale, smo ugotovili,
da je pomembno, kakšna je embalaža, ali je svetlejša ali temnejša. Za svetlejšo
embalažo so primerni vsi trije samolepilni materiali, a s podloženo belo barvo. Na
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temnejši embalaži pa PP clear samolepilni material ni dobro viden niti s podloženo
belo barvo.
Sklepamo lahko, da je fleksotisk TC barv z visokimi volumni aniloks valjev na PP
white samolepilni material najbolj optimalna kombinacija za pripravo komercialnih
etiket z dodano vrednostjo, ki jih lahko apliciramo tako na temno kot svetlo embalažo.
Z našo diplomsko nalogo smo odprli še veliko možnosti za natančnejšo določitev
optimalne kombinacije izbire tiskovnega materiala za tisk etiket s TC barvami.
Zanimalo bi nas lahko tudi, koliko časa bo etiketa izpostavljena visokim
temperaturam in UV sevanju ter kakšna bi bila optimalna zaščita TC barv, predvsem
pred sevanjem in drgnjenjem. Tudi, kakšna je življenjska doba TC barve, če je
izpostavljena nenehnemu ohlajanju in segrevanju. Zanimivo bi bilo preizkusiti še
dvojni nanos TC barve oziroma tisk v dveh zaporednih tiskarskih agregatih.
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