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IZVLEČEK

Sitotisk je ena najpomembnejših tehnik tiska, ki ima široko uporabo tako v tekstilstvu kot v
grafiki. Lahko tiskamo ne samo na tekstilne materiale, ampak tudi na različne druge
papirne, kartonske in plastične polizdelke, pa tudi na druge, malo manj tipične kot so npr.
steklo, keramika, smuči, čevlji, mobiteli, igrače, armaturne plošče itd..
V namen raziskave diplomske naloge so bili v tehniki sitotiska narejeni odtisi na tri različne
tiskovne materiale – dve tkanini in en papir. Izbrani tiskovni materiali so se razlikovali v
surovinski sestavi, strukturi površine in barvi. Vzorci odtisov so bili narejeni z dvema
različnima tiskovnima formama, ki sta se razlikovali v gostoti niti in premeru monfilamenta,
z enim, dvema in tremi nanosi (prehodi tiskarskega noža – raklja) izbrane efektne
sitotiskarske barve Minestar Argento.
Cilj raziskave diplomskega dela je bil ugotoviti kako različni parametri – vrsta tiskovnega
materiala, barva in struktura površine tiskovnega materiala, različna gostota sitotiskarske
mrežice in debelina nanesene plasti sitotiskarske barve (oz. število prehodov raklja) vpliva
na lastnosti odtisov. V ta namen so bile opravljene številne meritve, skladno z izbranimi
metodami, katerih lastnosti so opisane v nalogi. S pomočjo opravljenih meritev lastnosti
strukture tiskovnih materialov in obsežne slikovne analize je bila opravljena primerjava, na
podlagi kartere so bili povzeti zaključki.

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da vrsta in lastnosti tiskovnega materiala pomembno
vplivajo na končni izgled odtisov narejenih z enako efektno sitotiskarsko barvo. Na barvni
vtis močno vplivajo tudi lastnosti sitotiskarske tiskovne forme in debelina končnega
nanosa sitotiskarske barve na tiskovnem materialu. Ugotovljeno je bilo, da kljub uporabi
enake sitotiskarske barve med narejenimi vzorci prihaja do razlik, pri čemer so nekatere
razlike med posameznimi vzorci večje in druge nekoliko manjše.
Ključne besede: efektni pigmenti, sitotisk, barvni vtisi, barvne razlike, tiskovni material
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ABSTRACT

Screen printing is one of the most important techniques, and has a wide range of
application in textile and graphic industry. Screen printing can be easily performed not
only on textile materials, but also on posters, billboards, etiquettes and special materials
as well as different finished and semi-finished products (e.g. glass, ceramics, skies,
shoes, cellphones, toys etc.).

For the purpose of the diploma thesis research prints were made on three different
printing materials – two fabrics and paper. Selected printing materials differed in fiber
composition, surface structure and color. The samples of prints were made with two
different printing forms, which differed in the thread density and the monofilament
diameter, and were made in one, two and three layers (transitions of the printing
squeegee) of selected effective screen printing ink Minestar Argento.
The objective of the diploma thesis was to determine how different parameters – the type
of the printing material, the color and the surface structure of the printing material, the
different density of the printing meshes well as the thickness of applied layers of the
screen printing ink (e.g. number of squeegee passages) influence on the properties of
prints. For that purpose, numerous measurements were made, in accordance with
selected methods, which are described in the thesis. With the help of the obtained
measurements of structure properties of the printing materials and the extensive image
analyses the comparison was performed on the basis of which conclusions have been
made.

According to the research conclusions have been made that the type and the properties of
the printing material significantly influence on the final impression of the prints made with
the same effective screen printing ink. Properties of the screen printing form and the
thickness of the final layer of screen printing ink on the printing material also have strong
influence on the color impressions. It was established that in spite of the use of the same
screen printing ink differences among prints exist, where some differences are smaller
and some a bit bigger.
Key Words: effective pigments, screen printing, color impressions, color
differences, printing material
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

CD

prečna smer vlaken papirja (ang. Cross direction)

ČP

črn papir

MA

tiskarska barva Minestar Argento (Minerva; Italija)

MD

vzdolžna smer vlaken papirja (ang. Machine direction)

SEM

vrstični elektronski mikroskop (ang. Scanning Electron Microscope)

SMT

svetlo modra tkanina

TMT

temno modra tkanina

UV

ultravijolična svetloba oz. valovanje

2D

dvodimenzionalno

3D

tridimenzionalno
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1.

UVOD

Sitotisk velja za klasično tehniko tiska, kjer je tiskovni material v neposrednem stiku s
tiskovno formo. Je pa tudi ena izmed najstarejših tehnik tiska na različne materiale. S
tehniko sitotiska lahko namreč tiskamo na različnih tekstilnih ali netekstilnih površinah
oz. substratih. Sitotisk je pridobil svoje visoko mesto na lestvici uporabe v modernem
življenju, zaradi svoje enostavnosti in cenovne pristopnosti. V diplomskem delu bom
podrobno opisal sitotisk z efektnimi pigmenti. Efektni pigmenti so posebna vrsta
pigmentov, ki omogočajo sijajni efekt. V tisku se uporabljajo zaradi svojih posebnih
optičnih in dekorativnih lastnosti.
Efektni pigmenti se v tisku uporabljajo zaradi svojih optičnih, zaščitnih in dekorativnih
lastnosti. Po teoriji Kleina efektne pigmente delimo v štiri skupine in sicer: v kovinske,
biserne, interferenčne in difrakcijske pigmente. Za namen diplomskega dela smo
uporabljali biserne efektne pigmente. Vse vrste efektnih pigmentov so v obliki lusk, z
velikostjo od 1 µm do 1 mm. Debeline lusk večinoma znaša pod 1 µm.

Za namen izdelave diplomskega dela so bile efektne tiskarske barve odtisnjene v
tehniki sitotiska, katere glavni element je sito, ki je bilo sestavljeno iz lesenega okvirja
in sitotiskarske tkanine. Značilnost sitotiskarske tehnike je, da poteka nanos tiskarske
barve na površino substrata skozi sitotiskarsko tkanino oz. mrežo, s pomočjo noža oz.
rakla.
Namen dela je bil ugotoviti možnosti tiska finih linij, zveznost linij, pokritost površine,
ostrost robov, barvne vrednosti v odvisnosti od št. nanesenih plasti tiskarske barve,
vpliv gostote niti in premera monofilamentnih niti tiskovne forme substratov pred
tiskanjem, kot tudi po tiskanju. Izmerili smo tudi druge fizikalne in mehanske lastnosti.
Za ta namen, smo uporabili tri različne tiskovne materiale, katere smo potiskali z
efektno sitotiskarsko barvo. Tiskali smo s pomočjo dveh različnih tiskovnih form, ki sta
se razlikovali v gostoti niti in premeru monofilamenta, hkrati pa smo na tiskovne
materiale tiskarsko barvo nanesli v različnem številu slojev (eden, dva in tri). S pomočjo
opravljenih meritev so bile narejene primerjave posameznih vzorcev, na podlagi
rezultatov pa je bila določena primernost izbranih sitotiskarskih tkanin in substratov,
glede na uspeh, ki smo ga želeli doseči.

1

2.

TEORETIČNI DEL

2.1

Sitotisk

Sitotisk je klasična tehnika tiska, kjer je tiskovni material v neposrednem stiku s
tiskovno formo (slika 1). Odtis dobimo tako, da sitotiskarsko barvo s pomočjo
tiskarskega noža – raklja potisnemo skozi odprta mesta (proste površine) v tiskovni
formi. Tiskovna forma je narejena iz sitotiskarske tkanine, ki je z določeno napetostjo
napeta na kovinski ali lesen okvir. Na tiskovno formo se nanese svetlobno občutljiv
fotopolimer, katerega se nato osvetli preko kopirne podloge. Na tak način ustvarimo
tiskovne in netiskovne površine. Netiskovne površine nastanejo tam, kjer se
fotopolimer, zaradi delovanja svetlobe, utrdi tiskovne pa tam, kjer kopirna predloga ščiti
fotopolimer in ta ostane neosvetljen. V nadaljevanju bo podrobneje predstavljen
postopek izdelave tiskovne forme. (1)

Slika 1: Shematski prikaz tehnike sitotiska (A – sitotiskarska barva; B – rakelj; C – vzorec; D –
sitotiskarska tkanina; E - tiskovna forma; F – vzorec, ki je natisnjen na tiskovni material)

Prednost tehnike sitotiska je, da je z njo možno tiskati skoraj na vsak material npr.
tekstil, keramiko, plastiko, les in steklo, kovine, papirne materiale itd. Tisk ni omejen
zgolj na ploskovne (dvodimenzionalne) izdelke, temveč lahko tiskamo tudi na končne
izdelke (3D) kot so npr. svinčniki, vžigalniki, steklenice, pepelniki, koši in kontejnerji,
keramične ploščice itd.
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Geometrija tehnike sitotiska je lahko okroglo-ravno, ravno-okroglo ali ravno-ravno.
Tiskamo lahko ročno ali strojno, pri čemer je potrebno poudariti, da so količine
nanesene tiskarske barve na tiskovni material mnogo večje kot pri drugih tehnikah
tiska.
Tisk je lahko eno ali večbarven, v odvisnosti od želja in potreb. Barve s katerimi
tiskamo so običajno na osnovi organskih topil ali vode. Obstajajo pa tudi posebne t.i.
efektne sitotiskarske barve kot so npr. pokrivne, bleščeče, 3D ekspandirajoče itd. Te
omogočajo ustvarjanje različnih vizualnih efektov na tiskovnih materialih. (2)

Sitotisk, v primerjavi z drugimi tehnikami tiska, odlikujejo naslednje prednosti:


možnost tiska na različne vrste tiskovnih materialov;



možnost tiska na različnih oblike in velikosti tiskovnih materialov;



relativno enostavna tehnika tiska;



možnost modifikacije posameznih parametrov tiska (gostota sitotiskarske
mrežice, debelina nanosa fotopolimernega sloja);



dobra pokrivnost zaradi velikega nanosa sitotiskarske barve (ta je lahko zelo
različen od nekaj µm do nekaj mm);



možnost tiska svetlejših barvnih tonov na temne podlage;



dobra obstojnost odtisov na vidno in ultravijolično (krajše UV) svetlobo;



relativna cenovna ugodnost tiska v primerjavi z drugimi tehnikami tiska (ki pa je
vsekakor odvisna od vrste uporabljenih tiskovnih materialov in tiskarskih barv).
(1)

2.2.1

Tiskovna forma

V sitotisku je tiskovna forma sestavljena iz treh elementov: okvirja, sitotiskarske tkanine
(mrežice) in fotoobčutljivega polimera. Njihove lastnosti so podrobneje predstavljene v
nadaljevanju.

2.2.1.1

Okvir tiskovne forme

Tiskovna forma pri sitotisku je narejena iz okvirja, navadno lesenega ali aluminijastega,
redkeje iz druge kovine, na katerega je napeta sitotiskarska tkanina.
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Za tisk na dimenzijsko manjše tiskovne materiale, predvsem v primeru manjšega
števila odtisov, so najprimernejši leseni okvirji. Poudariti pa je potrebno, da je les
občutljiv na vodo in druge tekočine (npr. čistila in topila) – se širi in krči, zato
dimenzijsko ni najbolj stabilen (otežuje tisk izjemno velikih ločljivosti). Za zaščito lesa
pred vodo in organskimi topili lahko okvirje premažemo z dvokomponentnimi laki.
Lesenih okvirjev ni možno uporabljati tako dolgo kot kovinskih, ker se pričnejo kriviti.
Aluminij in jeklo sta največkrat uporabljana materiala za izdelavo sitotiskarskih
okvirjev. Odlikujejo ju nizka teža materialov, odpornost na vodo in druge tekočine ter
kemikalije, dimenzijska stabilnost in možnost izdelave okvirjev večjih dimenzij. (3)
Na okvir se z določeno silo napne sitotiskarska tkanina. (1) Napenjanje tkanine lahko
izvedemo ročno, mehansko ali pnevmatsko. Danes se za napenjanje sitotiskarskih
tkanin večinoma uporabljajo pnevmatske naprave, sestavljene iz večjega števila
posameznih napenjalnih prižem. Prižme so medsebojno spojene in zato delujejo
skupno. Njihovo število je odvisno od okvirja, ki ga želimo napeti. (4,5,6)

2.2.1.2

Sitotiskarska tkanina

Sitotiskarska tkanina je narejena iz osnovnih in votkovnih monofilamentnih niti. Po
sestavi so te lahko narejene iz naravnih ali sintetičnih ter kovinskih materialov.
Edini naravni material primeren za izdelavo sitotiskarske tkanine je svila, ki je edino
naravno, po prerezu okroglo in dovolj dolgo vlakno. Žal se v praksi, zaradi slabše
trdnosti in cene dejansko ne uporablja. Ostala naravna vlakna niso primerna, saj so
večinoma po dolžini prekratka. Da bi jih lahko uporabili, bi jih bilo potrebno spresti v
mono- ali multifilamente. Ti žal ne bi bili premerni, saj se v zavoje lahko ujame
sitotiskarska barva. Hkrati tudi vsa naravna vlakna relativno zelo dobro navzemajo
vodo in vlago,zaradi česar se mončno spreminjajo njihove dimenzijske lasnosti, njihova
obstojnost na kemikalije pa ni ravno najboljša.
Kot sintetična materiala se najpogosteje uporabljata poliamid (PA 6 in PA 66),
poliester oz. polietilentereftalat (PES ali PET). Takšne monofilamentne tkanine
odlikujejo lastnosti predstavljene v preglednici 1.
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Preglednica 1: Lastnosti poliestrnih in poliamidnih monofilamentnih tkanin (3)

Poliestrne tkanine

Poliamidne tkanine

slaba odpornost na alkalije,

odpornost pa na alkalije

odpornost na mineralne kisline

slaba odpornost na kisline

dobra mehanska obstojnost

zelo dobra mehanska obstojnosti

visoka natezna trdnost

visoka natezna trdnost

dobra obstojnost na obrabo in svetlobo

visoka odpornost na obrabo

neobčutljivost na klimatske vplive

dobra omočljivost
visoka elastičnost

Kovinski materiali (baker, jeklo ali medenina (mešanica bakra in cinka)) so se
večinoma uporabljali v preteklosti. Njihova negativna lastnost je, da v stiku z vodo in
zrakom rjavijo. Danes je njihova uporaba redkejša, najpogosteje pa jih uporablajo
takrat, kader se med tiskom zahteva izjemno velika dimenzijska stabilnost.
Sitotiskarske tkanine so narejene v dveh vrstah vezave – v platno (1:1) in manj pogosto
keper vezavi(2:1, 2:2 ali 3:3) (slika 2).

Slika 2: Platno (1:1) (levo) in keper (2:1) (desno) vezava sitotiskarske tkanine (4)

Parametri sitotiskarske tkanine vplivajo na debelino nanosa sitotiskarske barve na
tiskovni material kot tudi na samo kakovost tiska. Z izbiro posameznih lastnosti
sitotiskarske tkanine, kot so: gostota in premer monofilamentnih niti, vezava,
temperaturna obdelava tkanine (kalandriranje), barva niti, lahko vplivamo na lastnosti
odtisa in sicer:


ostrost kontur oz. robov in linij odtisa;



sušenje odtisov;



tiska finih črt in rastrskih predlog;



maksimalna hitrost tiska;
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debelina nanosa tiskarske barve;



poraba tiskarske barve;



sposobnost iztiska barve. (3)

Najpomembnejša parametra sta gostota in premer monofilamentnih niti. Skupaj
vplivata na odprtost površine, ki se z večanjem gostote in/ali premera zmanjšuje in
narekujeta volumen sitotiskarske barve, ki bo prenesen na tiskovni material.
Vrednosti gostote sitototiskarskih tkanin so zelo različne – od 10 do celo 400 niti/cm
(slika 3). Pri izbiri gostote niti je potrebno upoštevati tudi premer, saj ta narekuje
maksimalno vrednost gostote. Za tisk visokoločljivostnih predlog se uporabljajo večje
gostote, pri čemer mora biti razmerje med gostoto niti (št. niti/cm) tri do štirikrat večje
od linijature reprodukcije (št. linij/cm). (1)

Slika 3: Gostota sitotiskarske tkanine (4)

Premer niti predstavlja premer monofilamentne preje, katerega dobimo iz nominalne
vrednosti premera surovega vlakna pred tkanjem. Podaja se v mikrometrih (µm). Z
večanjem premera monofilamentnih niti se zmanjšuje delež odprte površine tkanine
(slika 4). Premer monofilamenta je lahko zelo različen od 10 μm dalje. (3)

a.

b.

Slika 4: Premer monofilamentnih niti (a.) in vpliv njegovih različnih vrednosti na velikost odprtin
sitotiskarske tkanine (4)
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Z velikostjo premera monofilamentnih niti neposredno vplivamo na debelino
sitotiskarske tkanine (D). Dejanska debelina sitotiskarske tkanine (slika 5 levo) je
nekoliko nižja od teoretične zaradi stiskanja osnovnih in votkovnih niti na mestih
prepletanja. Debelino merimo v µm. (2)

Slika 5: Debelina (levo) in odprtost površine (desno) sitotiskarske tkanine (4)

Z izbiro gostote tkanine in premera monofilamentnih niti definiramo velikost odprtin
med nitmi (w) (Slika 5 desno). Ta predstavlja oddaljenost med dvema nitma osnove in
votka. Določa mejno vrednost velikosti delcev sitotiskarske barve, katero lahko
uporabimo. V kolikor želimo, da delci sitotiskarske barve lepo prehajajo skozi odprtine
sitotiskarske tkanine morama biti odprtina med nitmi najmanj za faktor 0,3 večja, kot je
razdalja med dvema nitma v tkanini (Slika 6). (3) Poleg omenjenega velikost odprtin v
sitotiskarski tkanini vpliva tudi na finost upodobitve linij (črt) in rastrskih reprodukcij, na
debelino nanosa tiskarske barve in iztisljivost sitotiskarske barve.

Slika 6: Ustrezna velikost odprtin sitptiskarske tkanine za tisk sitotiskarske barve z določeno
velikostjo delcev (4)

S pomočjo parametrov debeline sitotiskarske tkanine in odprtosti površine lahko
določimo teoretični barvni volumen sitotiskarske barve, ki bo prešla preko tiskovne
forme na tiskovni material (Slika 7). Teoretični barvni volumen podajamo v cm3/m2.
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Slika 7: Teoretični barvni volumen prikazan na treh sitotiskarskih tkaninah z enako gostoto niti in
različnim premerom monofilamentnih niti (oz. različno debelino)(6)

Zapolnitev sitotiskarske tkanine z barvo je odvisna od hitrosti tiskarskega noža – raklja,
njegovega prereza (oster, zaobljen, okrogel itd.), trdote in kota nagiba ter gostote oz.
viskoznostisitotiskarske barve. Zaradi navedenega je teoretični volumen v praksi
najbližja vrednost, ki omogoča določitev debeline nanosa sitotiskarske barve in njene
porabe. (3)

Pri izbiri sitotiskarske tkanine iga pomembno vlogo tudi barva tkanine. Le-ta je
navadno bela ali rumena oz. redkeje oranžna. Drugih barv tkanin se načeloma ne
uporablja. Rumene sitotiskarske tkanine se uporabljajo za tisk visokih ločljivosti in finih
podrobnosti, saj med postopkom osvetljevanja fotopolimernega sloja prek kopirne
predloge z UV svetlobo rumena barva tkanine absorbira delež odbite svetlobe od niti in
tako prepreči pojav efekta podkopiranja (Slika 8). (4, 5, 6)

a.

b.

Slika 8: Odboj svetlobe od niti bele (a.) in rumene (b.) sitotiskarske tkanine in upodobitev
pripadajočih tiskovnih in netiskovnih površin (4)
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2.2.1.3

Oslojevanje tiskovne forme

Oslojevanje tiskovne forme s fotoobčutljivim fotopolimerom poteka strojno ali ročno. Na
čisto, suho in razmaščeno tiskovno formo se nanese najprej na notranjo stran tiskovne
forme tanek sloj fotopolimera, nato pa se nanese še na zunanjo. V odvisnoti od želene
debeline tiskarske barve, katero želimo prenesti na tiskovni material, lahko nanesemo
različno število slojev fotopolimera, ki določi debelino sitotiskarske barve.
Priporočljivo je, da pri nanosu večjega števila slojev fotopolimera med posameznimi
nanosi tega predhodno posušimo. Sušenje lahko izvajamo na zraku (dolgotrajno, saj
traja približno 24 ur, da se sloj posuši) ali pa s sušilnimi napravami (krajše, a
temperatura sušenja ne sme biti previsoka).

2.2.2

Tiskarska barva

Tiskarska barva mora biti prilagojena pogojem tehnike sitotiska in sicer tako, da
zagotavlja njen nemoten prenos preko tiskovne forme na tiskovni material. Ker je
postopek tiska običajno odprtega sistema, je potrebno zagotoviti njegove optimalne
pogoje, hkrati pa zagotoviti tudi standardne klimatske pogoje (temperatura 23 ± 1 °C in
relativna vlažnost 50 ± 2 %). (7)
Sitotiskarske barve imajo višjo viskoznost (niso ne pastozne ne tekoče). Ne smejo biti
preveč tekoče, saj se morajo relativno hitro posušiti na odtisu. Po sušenju mora biti
barva obstojna, odporna proti drgnjenju in barvno intenzivna. V posebnih primerih, ko
tiskamo tiskovne materiale za posebne namene, je potrebno da je obstojna tudi proti
kemikalijam, da ustreza standardnom za živila ali da je obstojna na UV svetlobo in
različne vremenske in mehanske vplive.
Sitotiskarska barva je sestavljena iz matičnega zgostila in pigmentne disperzije.
Matično zgostilo je narejeno iz nosilnih snovi (voda, topila, razredčila), veziva
(sintetičnih poliakrilatnih zgostil (naravne ali umetne smole)), pomožnih sredstev oz.
dodatkov (protipenilna sredstva, mehčalci) in fiksirnih oz. zamreževalnih snovi
(zamreževalci). Pigmentna disperzija vsebuje 30-40 % čistega pigmenta, ki naj bi
zagotavljal konstanten in ponovljiv barvni odtenek, veliko barvno intenzivnost, veliko
neporepustnost in obstojnost na svetlobo. (7)

Osnovne zahteve za kakovostno sitotiskarsko barvo so naslednje:
-

hitro sušenje;

-

dobro obarvanje tiskovnega materiala, tudi v primeru tanjših nanosov;
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-

ustrezna viskoznost, ki zagotavlja nemoten prenos tiskarske barve na tiskovno
formo in tiskovni material;

-

vsestranska obstojnost tiskarske barve na tiskovnem materialu;

-

dobro vezanje tiskarske barve na tiskovni material (npr. usidranje v pore ali
obdajanje površine papirja).

2.2.3

Tisk

Sitotisk lahko izvajamo ročno ali strojno, pri čemer lahko tiskamo na različne tiskovne
materiale in izdelke (2D in 3D tisk). Tiskamo lahko eno ali večplastno, odvisno od
želenega učinka, s čimer lahko dosežemo različno pokrivnost. Debelina nanosa
sitotiskarske barve je nekje med 8 in 125 µm, izjemoma pa so lahko debeline tudi
večje. Na debelino nanosa najbolj vplivajo izbira parametrov sitotiskarske tkanine,
tiskovni tlak, kot in trdota tiskarskega noža (raklja) ter izbira fotoemulzije. (8)

2.2

Pigmenti

Pigmenti so ljudem znani že več kot 30.000 let o čemer pričajo slike na zidovih jam. Že
takrat so ljudje uporabljali rjavo oz. oker železovo rudo, zeleni malahit in druge
pigmentemineralnega izvora. V Egiptu in na Kitajskem pa so uporabljali cinober,azurit,
malahit in lapis lazuli že 3000 let pr. n. št..
Zgodovina anorganskih pigmentov se je začela s sintezo prusko modre (železov
cianid), prvega sintetičnega pigmenta (sintetiziranega leta 1704). Sinteza je naredila
bistven premik v industriji pigmentov in tako predstavlja začetek industrijske
proizvodnje pigmentov.(9)
Pigmenti so snovi, ki vplivajo na barvo odbite ali prepuščene svetlobe kot rezultat
selektivne absorbcije posameznih valovnih dolžin. Ta fizikalni proces se razlikuje od
fluorescence, fosforescence in drugih oblik luminescence, pri katerih material oddaja
svetlobo. Pigmenti so anorganske ali organske,barvaste, bele ali črne snovi, ki so za
razliko o barvil praviloma netopni. Njihov osnovni namen je obarvanje površine ali
snovi, zaščitna (npr. pred korozijo), lahko pa imajo tudi magnetne, električne in
elektromagnetične lastnosti. Uporabljajo se v obliki barv, premazov ali tiskarskih barv.
Pogosto jih uporabljajo tudi v kozmetični in živilski industriji. (9, 10)
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Pri izbiri in uporabi pigmenta je potrebno vedeti kakšne so fizikalne in kemijske
lastnosti, kot so barvni ton, obstojnost na svetlobo, vreme, topila, kemikalije in
temperaturo, ter druge lastnosti kot so barvna jakost in optična prekrivnost. Pigmente
delimo v dve skupini: nefektni in efektni pigmenti. (9)

2.2.1

Efektni pigmenti

Efektni pigmenti se v tisku uporabljajo zaradi svojih optičnih, zaščitnih in dekorativnih
lastnosti. (16) Po teoriji Kleina efektne pigmente delimo v štiri skupine in sicer: v
kovinske, biserne, interferenčne in difrakcijske pigmente. Vse vrste efektnih
pigmentov so v obliki lusk, z velikostjo od 1µm do 1 mm (Slika 9). Debelina lusk je tista,
ki vpliva na interferenco vidne svetlobe. Debeline lusk večinoma znašajo pod 1 µm.
(10, 11)

Slika 9: Primer efektnega pigmenta (SEM; 13.000× povečava) (12)

Efektne pigmente lahko razdelimo v dve skupini, glede na učinek oz. efekt, ki ga
povzročijo na površini tiskovnega materiala:


efekt kotno odvisnega odbitega svetlobnega toka – sijajni pigmenti in



efekt povečane svetlosti – biserni pigmenti.

Sijajni pigmenti(ang. Luster pigments) so pogosto kategorizirani kot kovinski in biserni
pigmenti. Ponavadi so sestavljeni iz luskastih delcev, ki se ob nanosu na tiskovni
material vzporedo poravnajo s površino. Zaradi tega dajejo značilen sijaj, katerega
opazimo zaradiodboja vpadle svetlobe od gladke površine pigmentnih lusk. Kovinski
pigmenti večinoma vsebujejo aluminijaste kovinske delce. (9)
Biserni pigmenti so sestavljeni iz delno transparentnih kovinskih oksidovali drugih
materialov z visokim lomnim količnikom. Podobno kot kovinski se tudi biserni pigmenti
pri tisku na tiskovni material orientirajo vzporedno s površino in prispevajo k
11

značilnemu bisernemu sijaju, ki nastane zaradi večkratnega odboja vpadle svetlobe.
Zaradi večbarvnega odseva jih imenujejo tudi interferenčni pigmenti., saj se barva
popolnoma ali pretežno ustvarja s pojavom interference svetlobe. (10)
Efektne pigmente se pogosto uporablja v embalažni, avtomobilski in elektronski
industriji, v proizvodnji igrač itd. (12)

2.2.2

Neefektni pigmenti

Neefektni pigmenti za razliko od efektnih nimajo posebnih učinkov in nosilno snov zgolj
obarvajo. Poznamo različne pigmente, ki v odvisnosti od izhodiščnega materiala
ustvarijo različne barvne odtenke. Premeri delcev belih, črnih in barvnih pigmentov so
različni, a nekje v povprečju med 0,1 do 1 µm, čeprav imajo nekateri ogljikovi črni
pigmenti premere tudi manjše od 0,1 µm.

Pri odtisih, narejenih z neefektnimi pigmenti, je kotna porazdelitev odbite svetlobe
odvisna predvsem od hrapavosti površine, ni pa odvisna od velikosti in porazdelitve
pigmentih delcev v sami notranjosti.
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3.

EKSPERIMENTALNI DEL

V naslednjih poglavjih so na kratko predstavljeni uporabljeni materiali in metode, ki smo
jih uporabili za izdelavo raziskave vpliva tiskovnega materiala na barvne vtise vzorcev,
potiskanih z efektnimi pigmenti.

3.2

Materiali

V raziskavi smo uporabili tri različne tiskovne materiale in sitotiskarsko barvo, ki
vsebuje

efektne

pigmente.

Podrobnosti

posameznih

izbranih

materialov

so

predstavljene v nadaljevanju.

3.2.1

Tiskovni material

Za potrebe raziskave smo uporabili tri različne tiskovne materiale (Slika 10), in sicer
dve tkanini in en debelejši papir:


svetlo modra tkanina (v nadaljevanju SMT) – vezava platno, surovinska
sestava: 90 % bombaž (krajše CO) in 10 % poliester (krajše PES);



temno modra tkanina (v nadaljevanju TMT) – vezava keper, surovinska
sestava: 100 % bombaž;



črn papir (v nadaljevanju ČP)– nepremazan papir, surovinska sestava: 100 %
celuloza.

a.

b.

c.

Slika 10: Izbrani tiskovni materiali: SMT (a.), TMT (b.) in ČP (c.)
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Tiskovni materiali so bili izbrani v različnih barvah z namenom, da smo lahko opazovali
vpliv sitotiskarske barve na končne barvne vrednosti odtisov.

3.2.2

Tiskarska barva

Za namen raziskave smo uporabili tiskarsko barvo Minestar Argento (v nadaljevanju
MA) proizvajalca Minerva (Italija) (Slika 11). Sitotiskarsko barvo MA smo izbrali zaradi
posebnih lastnosti, saj poleg osnovnih komponent, vsebuje tudi biserno-srebrne delce,
ki na odtisih omogočajo lesketajoči – sijajni efekt.

Slika 11: Izbrana sitotiskarska barva Minestar Argento (Minerva, Italija)

3.2.3

Pogoji tiska

Vsi izbrani vzorci tiskovnega materiala so bili potiskani z izbrano sitotiskarsko barvo
MA v tehniki sitotiska, z dvema različnima tiskovnima formama.
Tisk je bil izveden ročno in sicer z enkratnim, dvakratnim in trikratnim prehodom raklja.
Odtisi so bili po tisku sušeni na zraku, nakar so bile izvedene meritve, skladno z
metodami, ki so opisane v nadaljevanju.

3.2.3.1

Tiskovna forma

Pri tisku smo uporabili dve različni sitotiskarski tiskovni formi z različnim lastnostmi:


tiskovna forma 1: gostota niti 62 niti/cm, premer monofilamenta 64 μm; kot
napenjanja sitotiskarske tkanine 0°, napetost sitotiskarske tkanine na okvir 15
N; iz navedenih podatkov lahko ime tiskovne forme zapišemo krajše kot: PET
62-64 0° 15 N;
14



tiskovna forma 2: gostota niti 43 niti/cm, premer monofilamenta 80 μm; kot
napenjanja sitotiskarske tkanine 0°, napetost sitotiskarske tkanine na okvir 15
N; iz navedenih podatkov lahko ime tiskovne forme zapišemo krajše kot: PET
43-80 0° 15 N.

Čisti, suhi in razmaščeni tiskovni formi smo obojestransko oslojili in posušili na zraku, v
času
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ur.

Nato

smo

tiskovni

formi

osvetljevali

preko

izdelane

kopirne

predloge(opisana v naslednjem poglavju) na osvetljevalni napravi Auto Plate Making of
Machine (Kitajska) (Slika 12). Pogoji osvetljevanja so bili sledeči: grobi vakuum 40
sekund, fini vakuum 40 sekund in čas osvetljevanja 130 sekund.
Po osvetljevanju smo tiskovno formo izprali in dodatno utrdili na osvetljevalki v času
grobi in fini vakuum 10 sekund in čas osvetljevanja 200 sekund. Z izdelanima
tiskovnima formama smo potiskali izbrane tiskovne materiale.

Slika 12: OsvetljevalnanapravaAuto Plate Makingof Machine

3.2.3.2

Kopirna predloga

Za potrebe raziskave smo izdelali enostavno kopirno predlogo, sestavljeno iz različno
debelih linij in polnih kvadratov (Slika 13). Različno debelino linij smo uporabili za
namene raziskave kakovosti odtisa, ugotovitve zmožnosti tiska finih linij in njihove
zveznosti (neprekinjenost linij), z uporabo različnih parametrov tiskovnih form. Polna
polja (kvadrate) pa smo uporabili za merjenje barvnih vrednosti barvnega tona (a* in
b*) in svetlosti (L*), iz katerih smo nato izračunali barvne razlike (ΔE*ab).
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Slika 13: Izdelana kopirna predloga

3.3

Metode

Nepotiskane in potiskane tiskvne materiale smo analizirali z različnimi metodami in
meritvami, ki so predstavljene v nadaljevanju.

3.3.1

Gostota niti vzorcev tkanin

Gostota niti je bila določena zgolj za nepotiskane vzorce izbranih dveh tkanin in sicer
skaldno s standardom SIST EN 1049-2:1999. (13)

3.3.2

Debelina vzorcev

Vrednosti debeline smo določali na nepotiskanih in potiskanih vzorcih tiskovnih
materialov z enim, dvema in tremi prehodi raklja.
Za tekstilne vzorce je bile debelina izmerjena skladno s standardom SIST EN
ISO5084:1996 (11), medtem ko pa je bila debelina papirnega materiala izmerjena
skladno s standardom SIST EN ISO 534:2005. (14) Debelina vzorcev je bila izmerjena
na napravi Metrimpex (Madžarska) (Slika 14).
Parametri merjenja debeline:
Obremenitev:

500 cN/cm2 oz. 50 kPa, brez uteži

Površina noge:

1 cm2
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Slika 14: Naprava za merjenje debeline Metrimpex (16)

3.3.3

Ploščinska masa in gramatura vzorcev

Ploščinska masa tkanine je bila preverjena skladno s standardom SIST EN
12127:1999. (16) Gramatura papirja je bila izmerjena na petih vzorcih, skladno s
standardom SIST ENISO 536:2000. (17)

3.3.4

Kapilarna vpojnost vzorcev

Kapilarna vpojnost je lastnost nekaterih papirjev in kartonov, da vpijajo vodo v navpični
smeri. Zaradi kapilarnih sil substrata se vpita tekočina dviguje po vzorcu (le-ta jo vpija)
nad nivo tekočine, v katero so vzorci potopljeni. (4)
Z upoštevanjem standarda SIST ISO 8787:1996 (18) smo izmerili kapilarno vpojnost
na izbranih vzorcih tiskovnega materiala (SMT, TMT in ČP).
Kapilarna vpojnost je glede na posamezne vrednosti kategorizirana različno:


do 20 mm – premajhna kapilarna vpojnost;



do 40 mm – slaba kapilarna vpojnost;



do 60 mm – srednja kapilarna vpojnost;



do 90 mm – velika kapilarna vpojnost;



do 120 mm – zelo velika kapilarna vpojnost;



nad 120 mm – prevelika kapilarna vpojnost (18).
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3.3.5

Barvne vrednosti vzorcev

Vsem nepotiskanim in potiskanim vzorcem smo izmerili barvne vrednosti, pri čemer
smo za določitev posameznih vrednosti izbrali CIEL*a*b* barvni sistem (Slika 15).
Izmerjene barvne vrednosti smo podali v vrednostih svetlosti (L*) in barvnega tona (a*
in b*), iz dobljenih vrednosti pa smo izračunali barvne razlike za posamezne vzorce
(ΔE*ab), skladno z enačbo 1:

(1).

Kjer so:
ΔE*ab barvna razlika dveh vzorcev;
ΔL*

razlika v svetlosti dveh vzorcev;

Δa*

barvna razlika na rdeče-zeleni osi dveh vzorcev;

Δb*

barvna razlika na rumeno-modri osi dveh vzorcev.

Slika 15: CIEL*a*b* barvni prostor (14)

Za potrebe raziskave smo uporabili spektrofotometer Eye-one (GretagMacbethTM,
ZDA).

Parametri spektrofotometra Eye-one:
Optična ločljivost:

10 nm

Spektralni obseg podatkov: 380–730 nm
Korak meritev:

10 nm

Geometrija merjenja:

45º/0º

Kot opazovanja:

2°
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Barvne razlike se določajo skladno z določili odstopanj, ki pa se za posamezne
vrednosti med seboj lahko razlikujejo (11). V preglednici 2 so predstavljene posamezne
vrednosti barvnih razlik skupaj z oceno dopustnosti odstopanja.

Preglednica 2: Vrednosti barvnih razlik (14)

Barvne razlike

3.3.6

∆E*<0,2

barvna razlika ni vidna

∆E*<0,5

zanemarljiva razlika (natančnost inštrumentov)

∆E*=0,2–1,0

opazna, zelo majhna razlika

∆E*=1,0–3,0

vidna, majhna razlika

∆E*=3,0–6,0

dobro vidna, očitna razlika

∆E*=6,0–12,0

dobro vidna, izjemno velika razlika

∆E*>12,0

moteča, nedopustna razlika

Slikovna analiza vzorcev

Za potrebe raziskave smo opravili dve različni slikovni analizi, prvo s pomočjo
manjšega optičnega mikroskopa in drugo s pomočjo vrstičnega elektronskega
mikroskopa (krajše SEM). Metode so podrobneje opisane in predstavljene v
nadaljevanju.

3.3.6.1

Optični mikroskop Dino-Lite

Za potrebe raziskave smo opravili slikovno analizo z optičnim mikroskopom DinoLiteDino-Lite Pro AM-413T (AnMo Electronics Corp., USA) (Slika 16). Ločljivost
izbranega optičnega mikroskopa je 5 megapixelov. Mikroskop ima fleksibilno LED
osvetlitev (ang. Flexible LED control), omogoča kalibracijo in vpogled pri različnih
povečavah. Namanjša povečava je 20×, največja pa 220×.

Slika 16: Dino-Lite Pro AM-413T optični mikroskop(AnMo Electronics Corp., USA)
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3.3.6.2

Elektronski vrstični mikroskop

Elektronski vrstični mikroskop je mikroskop, namenjen študiju površine,morfologije in
topografije površin ter velikosti njihovih delcev. Pogosto uporabljamo tudi kratico SEM
(ang. Scanning Electron Microscope) (Slika 17).

Slika 17: Elektronski vrstični mikroskop JSM-6060 LV (Jeol, Japonska)

SEM- sliko tvorijo sekundarni elektroni, katere iz preparata izbija primarni žarek, ki od
točke do točke pregleduje preparat. Število izbitih sekundarnih elektronov je odvisno od
kota, pod katerim objekt zadane primarni žarek elektronov. Slika, ki nastane na zaslonu
nam predstavlja relief opazovalnega objekta, in odkriva prostorsko vizijo mikrosveta.
Neprevodne preparate je potrebno pred opazovanjem napariti z zlatom in platino. Zlato
zaradi visokega atomskega števila zlahka oddaja sekundarne elektrone in preprečuje
statični naboj na objektu. (19)

3.4

Vzorci

Zaradi lažjega razumevanja smo izbrane vzorce ustrezno označili; posamezni vzorci so
predstavljeni v Preglednica 3.
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Preglednica 3: Predstavitev posameznih vzorcev

Vzorec

Tiskovni
material

SMT nepotiskan

Gostota niti

Premer

Število

sitotiskarske

monofialmentnih

prehodov

tkanine (niti/cm)

niti (μm)

raklja

/

/

/

SMT–62–1
SMT–62–2
SMT–62–3
SMT–43–1

1
svetlo modra

62

64

3

tkanina

SMT–43–2

1
43

80

SMT–43–3
/

/

TMT–62–1

TMT–62–3
TMT–43–1

temno modra

62

64

1
43

80

2
3

ČP nepotiskan

/

/

ČP–62–1

/
1

ČP–62–2

62

64

črn papir

2
3

ČP–43–1
ČP–43–3

2
3

tkanina

TMT–43–3

ČP–43–2

/
1

TMT–43–2

ČP–62–3

2
3

TMT nepotiskan

TMT–62–2

2

1
43

80

2
3
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4.

REZULTATI IN RAZPRAVA

V nadaljevanju bodo za opravljene meritve vseh nepotiskanih in potiskanih vzorcev
predstavljenii rezultati z razpravo.

4.2

Gostota niti vzorcev tkanin

Za izbrana nepotiskana vzorca tkanin smo izmerili gostoto niti. Analiza je pokazala, da
imata vzorce sledeče gostote niti:


SMT – št. niti osnove: 19 niti/cm in št. niti votka: 20 niti/cm;



TMT – št. niti osnove: 12 niti/cm in št. niti votka: 13 niti/cm.

Izbrana vzorca tkanin sta se razlikovala v tipu vezave. Vzorec SMT je bil stkan v platno
vezavi, medtem ko je bil vzorec TMT stkan v keper vezavi. Gostota niti vzorca SMT je
nekoliko višja od gostote TMT.

4.3

Debelina vzorcev

Debelino vzorcev smo merili na nepotiskanih in potiskanih izbranih tiskovnih materialih.
V nadaljevanju so predstavljene posamezne izmerjene vrednosti vzorcev.

Na Slika 18 so predstavljene izmerjene vrednosti debeline nepotiskanih in potiskanih
vzorcev SMT. Iz rezultatov meritev debeline nepotiskanih in potiskanih vzorcev SMT je
razvidno, da se debelina s tiskom poveča, kar je bilo sicer pričakovano. Je pa zanimiv
rezultat, da se z večanjem števila raklanja debelina zmanjša, a minimalno, kar pa bi
lahko pripisali količini sitotiskarske barve, ki se ob nanosu porazdeli med niti vzorca
SMT tkanine in tako zmanjša debelino oz. premer samih niti (verjetno tudi zaradi teže
same tiskarske barve). Odstopanja meritv vzorcev SMT, natisnjene z gostoto
sitotiskarske tkanine 43 niti/cm, od navedenega bi lahko pripisali statističnim
odstopanjem.
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Debelina (mm)
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Slika 18: Debelina nepotiskanih in potiskanih vzorcev SMT

Podobnega pri vzorcih potiskanih z gostoto 62 niti/cm nismo zaznali, saj se tam
debelina najpreej zniža in nato spet poviša. Iz rezultatov in statistične obdelave
izmerjenih vrednosti bi lahko zaključili, da gre v tem primeru za statistično napako, saj
so si vrednosti debeline med seboj zelo podobne. Del rezultatov pa bi lahko pripisali
tudi dejstvu, da pri samem merjenju debeline z izbrano napravo Metrimpex merilna
noga obteži površino in morda tudi s tem vpliva na dobljene vrednosti.
Iz rezultatov meritev debeline TMT vzorcev je razvidno (Slika 19), da imajo, kot

Debelina (mm)

pričakovano, potiskani vzorci višje izmerjene vrednosti debeline.
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Vzorec

Slika 19: Debelina nepotiskanih in potiskanih vzorcev TMT
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Pri vseh potiskanih vzorcih, kjer je bila uporabljena tiskovna forma z gostoto
sitotiskarske tkanine 43 niti/ cm lahko vidimo, da se z večanjem št.plasti oz. prehodov
raklja debelina povečuje. To lahko pripišemo dejstvu, da so številčnejši prehodi raklja
nanesli več sitotiskarske barve na tkanino. Vzorec izbranega tiskovnega materiala TMT
je bil tkan v vezavi keper, ki se razlikuje od vzorca SMT, tkanega v vezavi platno. Pri
potiskanih vzorcih TMT debelina, neglede na izbrano sitotiskarsko tkanino, narašča. Iz
slednjega lahko zaključimo, da se zaradi same strukture keper vezave tiskarska barva
zadrži bolj na površini in ne pronica tako zelo v notranjost strukture tkanine kot se to
zgodi pri platno vezavi. Vrednosti debeline potiskanih vzorcev TMT so višje kot
vrednosti potiskanih vzorcev SMT.
Pri meritvah debeline nepotiskanih in potiskanih vzorcev ČP smo ugotovili, da podobno
kot pri vzorcih SMT in TMT debelina s potiskom narašča (Slika 20). Do odstopanj je
prišlo le pri vzorcu ČP-43-2, kateremu smo izmerili nižje vrednosti debeline od vzorca,
ki je bil večkrat rakljan (ČP-43-3), vendar bi to razliko lahko pripisali statistični napaki.
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0,10
0,05
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Vzorec

Slika 20: Debelina nepotiskanih in potiskanih vzorcev ČP

Iz vseh izmerjenih vrednosti debeline bi lahko zaključili, da so se največje spremembe
debeline zgodile pri vzorcu ČP, kjer se je izmerjena vrednost debeline največ
spremeila. To potrjuje dejstvo, da je ČP vzorec tiskovnega materiala najmanj vpojen in
da tiskarska barva ni penetrirala v nejgovo notranjost kot pri vzorcih STM in TMT, kar v
nadaljevanju potrjujejo tudi rezultati izmerjene kapilarne vpojnosti.
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4.4

Ploščinska masa in gramatura vzorcev

Iz rezultatov meritev ploščinske mase vzorcev SMT in TMT (Slika 21 in Slika 22) je
razvidno, da imajo potiskani vzorci z več prehodov raklja večjo gramaturo zaradi večje
količine in mase sitotiskarske barve. Lahko pa tudi ugotovimo, da imajo vzorci, ki so bili
potiskani na tiskovni formi 43 niti/cm večjo ploščinsko maso od vzorcev, ki so bili
potiskani na tiskovni formi 62 niti/cm. To lahko pripišemo dejstvu, da večji in številčnejši
pritisk raklja povzroči večjo penetracijo sitotiskarske barve v notranjost tiskovnega
materiala – tkanine, in s tem povzroči večjo maso oz. ploščinsko maso vzorcev.

300

Ploščinska masa (g/m2)

250
200
150
100
50
0

Vzorec

Slika 21: Ploščinska masa nepotiskanih in potiskanih vzorcev SMT

Iz rezultatov meritev ploščinske mase TMT vzorcev (Slika 22) lahko vidimo, da so
razmerja med rezultati zelo podobni SMT vzorcem, sicer pa je ploščinska masa TMT
vzorcev dosti večja. Kot je bilo pričakovano, se je ploščinska masa vzorcev zviševala z
naraščanjem števila raklanj.
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Slika 22: Ploščinska masa nepotiskanih in potiskanih vzorcev TMT

Iz rezultatov meritev gramature ČP vzorca (Slika 23), lahko opazimo podobne rezultate
kot pri SMT in TMT vzorcih. Največjo gramaturo ima ČP-43-3 vzorec, kar je bilo
pričakovano zaradi največje prenesene količine sitotiskarske barve skozi sitotiskarsko
mrežico. Najmanjšo gramaturo smo izmerili pri vzorcu ČP-62-1, saj je bila debelina
plasti nanesene sitotiskarske barve najmanjša, sitotiskarska tkanina pa gosta (62
niti/cm).
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Slika 23: Gramatura nepotiskanih in potiskanih vzorcev ČP
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4.5

Kapilarna vpojnost vzorcev

Kapilarno vpojnost izbranih tiskovnih materialov smo merili skladno s Klemmovo
metodo. Rezultati meritev so pokazali da ima vzorec SMT (slika 24 a.) slabo kapilarno
vpojnost, medtem ko ima vzorec druge tkanine TMT (slika 25 b.) srednjo kapilarno
vpojnost. Oba vzorca sta tkanini, vendar bi slabšo vpojnost SMT lahko delno pripisali
surovinski sestavi (le-ta je narejen iz mešanice CO/PES, v razmerju 90/10 %), delno pa
tudi tipu vezave (platno). Kot kažejo rezultati je vpojnost vzorca SMT v smeri osnove
precej višja (2,70 cm) od vpojnosti v smeri votka (1,97 cm) (preglednica 14). Dejstvo
lahko pripišemo verjetno drugačnemu vitju preje, saj je iz slikovne analize (slika 29)
razvidno, da so niti votka precej tanjše.
Meritve kapilarne vpojnosti vzorca TMT pa so skoraj enake v smeri osnove kot v smeri
votka (4,16 cm in 4,11 cm) (preglednica 14). Višje vrednosti kapilarne vpojnosti, v
primerjavi z vzorcem SMT bi lahko pripisali keper vezavi in surovinski sestavi, saj je ta
vzorec narejen iz 100 % bombaža.

a.

b.

Kapilarna vpojnost (mm)

5,00

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

SMT osnova

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Vzorec SMT
SMT votek

Vzorec TMT
TMT osnova

TMT votek

c.
5,00
Kapilarna vpojnost (mm)

Kapilarna vpojnost (mm)

5,00

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Vzorec ČP
ČP osnova

ČP votek

Slika 24: Kapilarna vpojnost nepotiskanih SMT (a.), TMT (b.) in ČP (c.) vzorcev
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Vzorec papirja ČP (slika 25 c.) ima v primerjavi z vzorcema tkanine najmanjšo vpojnost
in sicer le 0,55 cm oz. 0,53 cm v smeri osnove in votka (preglednica 14). Zaradi tega
ima ta vzorec tudi najvišje izmerjene debeline odtisov.

4.6

Barvne vrednosti vzorcev

Na vseh izbranih nepotiskanih in potiskanih vzorcih smo določili barvne vrednosti (a* in
b*) in vrednosti svetlosti (L*). Rezultati so predstavljeni v nadaljevanju.

Primerjava barvnih vrednosti a* in b* ter L* nepotiskanih tiskovnih materialov je
pokazala, da se le-ti, kot je bilo mogoče opaziti že na pogled, med seboj precej
razlikujejo (slika 25), zaradi česar se med seboj močno razlikujejo tudi odtisi.
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Slika 25: Izmerjene barvne vrednosti (a* in b*) (levo) in vrednosti svetlosti (L*) (desno)
nepotiskanih SMT, TMT in ČP vzorcev

Iz meritev SMT vzorcev smo ugotovili, da se barvne vrednosti a* in b*, kot tudi L*, z
nanosom tiskarske barve bistveno ne spremenijo (slika 26). Potisk s srebrnim
pigmentom

tako ne ustvari želenih bistvenih sprememb barvnega tona in

svetlosti,zaradi česdar se na izbranem tiskovnem materialu, v primerjavi z odtisi,
narejenimi na drugih dveh vzorcih TMT in ČP, barvni vtis najmanj opazi. To ugotovitev
potrjujejo tudi posnetki slikovne analize v naslednjem poglavju.
Kar pa se tiče uporabe različne gostote sitoriskarske mrežice bi lahko rekli, da število
rakljanj pri vzorcu SMT bistveno ne vpliva na barvni odtenek odtisov.
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Slika 26: Barvne vrednosti (a* in b*) (levo) in vrednosti svetlosti (L*) (desno) nepotiskanih in
potiskanih SMT vzorcev

Izračuni barvnih razlik so pokazali, da razlike med posameznimi odtisi SMT vzorcev
obstajajo. Razlike v barvnem odtenki so manjše pri vzorcih, kjer je bila uporabljena
enaka sitotiskarska tkanina, če pa primerjamo odtise, ki so bili narejeni z različnima
sitotiskarskima tkaninama, so barvne razlike večje. Barvne razlike so v večini primerov
vidne, ponekod celo očitne, kar potrjuje tudi opravljena slikovna analiza. Rezultati
izračunov barvnih razlik za vzorce SMT so prikazani v preglednici 4.
Preglednica 4: Izračunane vrednosti barvnih razlik za vzorce odtisov narejenih na
SMT tiskovnem materialu

Vzorec

SMT-43-1

SMT-43-2

SMT-43-3

SMT-62-1

SMT-62-2

SMT-62-3

SMT-43-1

0

3,82

4,81

0,67

1,38

1,33

SMT-43-2

3,82

0

1,36

3,44

3,37

3,31

SMT-43-3

4,81

1,36

0

2,77

2,75

3,52

SMT-62-1

0,67

3,44

2,77

0

0,80

0,75

SMT-62-2

1,38

3,37

2,75

0,80

0

0,09

SMT-62-3

1,33

3,31

3,52

0,75

0,09

0

Rezultati, ki smo jih dobili za vzorec TMT se nekoliko razlikujejo od rezultatov za SMT
vzorce. Barvni ton (a* in b*) se s potiskom spremeni in sicer postane bolj zelenomodrikast (slika 27). Svetlost se močno poveča, pri čemer je svetlost vzorcev
potiskanih z manjšo gostoto sitotiskarske mrežice večja kot pri mrežici z manjšo
gostoto.
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Slika 27: Barvne vrednosti (a* in b*) (levo) in vrednosti svetlosti (L*) (desno) nepotiskanih in
potiskanih TMT vzorcev

Izračuni barvnih razlik za vzorec TMT so pokazali, da so na tiskovnem materialu TMT
izračunane barvne razlike mnogo večje kot v primeru tiskovnega materiala SMT. Pri
vzorcih tiskanih z enako sitotiskarsko tkanino so barvne razlike mnogo manjše kot pa
če primerjamo vzorce tiskane z različnimi sitotiskarskimi tkaninami. Tu barvne razlike
presegajo dovoljene mejne vrednosti (max. ΔE = 6,0). Izračunane barvne razlike so
prikazane v preglednici 5.
Preglednica 5: Izračunane vrednosti barvnih razlik za vzorce odtisov narejenih na
TMT tiskovnem materialu

Vzorec

TMT-43-1

TMT-43-2

TMT-43-3

TMT-62-1

TMT-62-2

TMT-62-3

TMT-43-1

0

1,50

2,24

8,09

3,08

2,75

TMT-43-2

1,50

0

0,35

9,16

3,84

3,44

TMT-43-3

2,24

0,35

0

2,87

3,19

4,18

TMT-62-1

8,09

9,16

2,87

0

5,39

5,80

TMT-62-2

3,08

3,84

3,19

5,39

0

0,45

TMT-62-3

2,75

3,44

4,18

5,80

0,45

0

Do podobnih ugotovitev kot pri vzorcu TMT smo prišli za vzorce ČP, s to razliko, da se
tu vrednosti svetlosti skoraj ne spreminjajo med seboj (slika 28).
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Slika 28: Izmerjene barvne vrednosti (a* in b*) (levo) in vrednosti svetlosti (L*) (desno)
nepotiskanih in potiskanih ČP vzorcev

Pri izračunu barvnih razlik vzorcev ČP smo ugotovili (preglednica 6), da smo na tem
vzorcu tiskovnega materiala dosegli odtise z najmanjšimi barvnimi razlikami. Barvne
razlike so izjemno majhne in bi jih v nekaterih primerih lahko šteli celo kot zanemarljive
(ΔE < 0,5).
Preglednica 6: Izračunane vrednosti barvnih razlik za vzorce odtisov narejenih na ČP
tiskovnem materialu

Vzorec

ČP-43-1

ČP-43-2

ČP-43-3

ČP-62-1

ČP-62-2

ČP-62-3

ČP-43-1

0

0,59

0,85

0,29

0,34

0,98

ČP-43-2

0,59

0

0,24

0,77

0,90

0,80

ČP-43-3

0,85

0,24

0

0,21

0,67

0,21

ČP-62-1

0,29

0,77

0,21

0

0,21

1,25

ČP-62-2

0,34

0,90

0,67

0,21

0

1,25

ČP-62-3

0,98

0,80

0,21

1,25

1,25

0

Iz opravljenih meritev barvnih vrednosti in svetlosti bi lahko zaključili, da je tisk izbrane
tiskarske barve s srebrnim pigmentom videti drugače izgleda na vseh treh izbranih
tiskovnih materialih. Delno bi to lahko pripisali različni strukturi površine tiskovnih
materialov, saj se kovinski pigmenti različno postavijo po površini in zato drugače
odsevajo svetlobo. Drugi vzrok razlik v barvi bi lahko pripisali razlikam v barvi podlag
tiskovnega materiala. Manjši delež, vsekakor pa ne zanemarljiv pa bi lahko pripisali tudi
izbiri sitotiskarske mrežice, saj prepustnost različno velikih delcev pigmentov in količine
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sitotiskarske barve na površino tiskovnega materiala vpliva na končne barvne
vrednosti.

4.7

Slikovna analiza vzorcev

V nadaljevanju bodo predstavljeni rezultati slikovne analize nepotiskanih in potiskanih
površin izbranih vzorcev, narejenih na optičnem mikroskopu Dino-Lite in elektronskem
vrstičnem mikroskopu.

4.3.1

Optični mikroskop Dino-Lite

V nadaljevanju so prikazani sprikazani posnetki nepotiskanih in različno potiskanih
površin vzorcev SMT, TMTin ČP, pri pri 50× povečavi. Opravljena je bila tudi slikovna
analiza posnetkov pri 200× povečavi, vendar se je ta izkazala za preveliko. Vsi
posnetki so bili zajeti pri enakih pogojih.
Iz slike 29 je razvidno, da se površina posameznih vzorcev med seboj razlikuje in sicer
ne le po barvi temveč tudi po strukturi. Oba vzorca tkanin sta precej gosto tkana, pri
čemer je vzorec TMT (slika 29 b.) bolj rebrasta oz. ima po površini viden vpliv keper
vezave. Vzorec papirja ČP ima najbolj gladko površino.
a.

b.

c.

Slika 29: Površina nepotiskanih SMT (a.), TMT (b.) in ČP (c.) vzorcev (50× povečava)

Ker smo z raziskavo želeli ugotoviti kako na sam vizualni videz potiskane površine
vpliva izbira sitotiskarske mrežice, smo medsebojno primerjali posamezne posnetke
vzorcev potiskanih z različnima gostotama mrežic in različno količino nanesene
tiskarske barve (v odvisnosti od števila rakljanj). Rezultati so predstavljeni na sliki 30.
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a1.

a2.

b1.

b2.

c1.

c2.

Slika 30: Površina potiskanih SMT–43–3 (a1.) in SMT–62–3 (a 2.), TMT–43–3 TMT–62–3 (b 1.
in b 2.) in ČP–43–3 in ČP–62–3 (c 1. in c 2.) vzorcev z različnima gostotama sitotiskarskih
tkanin(50× povečava)

Iz posnetkov lahko ugotovimo, da je količina tiskarske barve, ki se je prenesla na
izbrane tiskovne materiale večja v primeru sitotiskarske mrežice z manjšo gostoto (43
niti/cm), saj je površina bolj pokrita. Ker so bile izhodiščne barvne vrednosti
nepotiskanih tiskovnih materialov med seboj različne, je različen tudi končni barvni vtis
potiskanih materialov. Bavne vrednosti se na oko razlikujejo tudi na odtisih, narejenih
na istem tiskovnem materialu, a pri enih vzorcih bolj in pri drugih manj. Do največjih
razlik je prišlo pri vzorcu TMT, kjer so bili barvni vtisi rebrnega pigmenta videti bolj zlati.
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Slikovna analiza primerjave različnega števila raklanj je pokazala, da se z naraščanjem
slojev tiskarske barve veča količina pigmenta na odtisih (slike 31, 32 in 33). Hkrati se s
številom raklanj spreminja tudi barvni odtenek odtisov. Pri vzorcih, ki so bili 1× rakljani
je mogoče videti vpliv presevanja barve tiskovnega materiala, ki vpliva na jakost barve
pigmenta.

a.

b.

c.

Slika 31: Površina 1× (a.), 2× (b.) in 3× (c.) potiskanega SMTvzorca, z gostoto sitotiskarske
tkanine 43 niti/cm (50× povečava)

a.

b.

c.

Slika 32: Površina 1× (a.), 2× (b.) in 3× (c.) potiskanega TMT vzorca, z gostoto sitotiskarske
tkanine 43 niti/cm (50× povečava)

a.

b.

c.

Slika 33: Površina 1× (a.), 2× (b.) in 3× (c.) potiskanega ČP vzorca, z gostoto sitotiskarske
tkanine 43 niti/cm (50× povečava)

34

Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi pri odtisih, narejenih s sitotiskarsko mrežico
gostote 62 niti/cm. S slikovno analizo smo prišli do zaključka, da je količina prenesene
sitotiskarske barve v primeru uporabe tkanine z večjo gostoto niti manjša, kar je
razvidno tudi iz posnetkov (slike 34, 35 in 36).

a.

b.

c.

Slika 34: Površina 1× (a.), 2× (b.) in 3× (c.) potiskanega SMT vzorca, z gostoto sitotiskarske
tkanine 62 niti/cm (50× povečava)

a.

b.

c.

Slika 35: Površina 1× (a.), 2× (b.) in 3× (c.) potiskanega TMT vzorca, z gostoto sitotiskarske
tkanine 62 niti/cm (50× povečava)

a.

b.

c.

Slika 36: Površina 1× (a.), 2× (b.) in 3× (c.) potiskanega ČP vzorca, z gostoto sitotiskarske
tkanine 62 niti/cm (50× povečava)
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V namen raziskave smo s pomočjo kopirne predloge izdelali tudi vzorce odtisov
različno širokih linij, saj smo želeli ugotoviti kakšni so njihovi odtisi v odvisnosti od
števila raklanj in gostote sitotiskarske mrežice. Rezultati slikovne analize so podane v
nadaljevanju.S pomočjo slikovne analize smo ugotovili,da se vizualni izgled odtisov,
narejenih s pomočjo različne gostote sitotiskarske mrežice, med seboj razlikujejo. Tako
kot pri tisku polne površine (kvadrata) je tudi tu vidno, da se z manjšo gostoto
sitotiskarske tkanine prenese manjša količina tiskarske barve na površino tiskovnega
materiala. Analiza je tudi pokazala, da se zaradi različno strukturirane površine izbranih
tiskovnih materialov spreminja ostrost tiska linij kot tudi njihova širina (slika 37). Zaradi
strukture vezave žal ponekod linije niso zvezne in tudi ne v celoti polne.
a1.

a2.

b1.

b2.

c1.

c2.

Slika 37: Površina potiskanih linij SMT–43–3 (a1.) in SMT–62–3 (a2.), TMT–43–3 TMT–62–3
(b1. in b2.) in ČP–43–3 in ČP–62–3 (c1. in c2.) vzorcev z različnima gostotama sitotiskarskih
tkanin (50× povečava)
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Slikovna analiza odtisov različnih debelin je pokazala, da na kakovost odtisov močno
struktura tiskovnega materiala (slike 38, 39 in 40). Linije so bile najslabše odtisnjene na
vzorcu STM tiskovnega materiala, saj so bili robovi nezvezni, na tanjših linijah pa je bila
ta tudi prekinjena (slika 38).

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Slika 38: Površina šest različno širokih potiskanih linij SMT vzorca (a-f), z gostoto sitotiskrske
tkanine 43 niti/cm (50× povečava)

Na odtisih linij vzorca TMT so bile te lepše odtisnjene, pri čemer smo opazili, da je bila
kakovosti odtisov odvisna tudi od poravnave linij na smer keper vezave. Tudi pri tem
vzorcu tiskovnega materiala zelo tankih črt ni bilo mogoče odtisniti zvezno (slika 39).
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

Slika 39: Površina šest različno širokih potiskanih linij TMT vzorca (a-f), z gostoto sitotiskrske
tkanine 43 niti/cm (50× povečava)

Na papirnem tiskovnem materialu ČP smo dobili najlepše in najintenzivneše odtise, kot
je bilo tudi pričakovano. Do deformacij odtisov je prišlo predvsem pri debelejših linijah,
saj sklepamo, da je pretisk zaradi večjega št. raklanj (v primeru 3× raklanja) povzročil
razlitje sitotiskarske barve po površini ČP tiskovnega materiala, ki je bil med vsemi
najmanj vpojen (slika 40). Na ČP vzorcih smo lahko kakovostno odtisnili vse širine linij,
kar vsekakor lahkopripišemo gladki površini tiskovnega materiala. Hkrati pa so bili
odtisi najbolj srebrni zaradi najtemnejše barve podlage.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

Slika 40: Površina šest različno širokih potiskanih linij ČP vzorca (a-f), z gostoto sitotiskarske
tkanine 43 niti/cm (50× povečava)

Na slikah 38, 39 in 40 so prikazani zgolj odtisi narejeni z gostoto sitotiskarske tkanine
43 niti/cm, medtem ko slik odtisov, narejenih z gostoto 62 niti/cm, nismo vstavljali.
Rezultati slikovne analize so si bili namreč zelo podobni, s to razliko, da smo pri mrežici
z višjo gostoto dobili nekoliko manj nazobčane robove.

4.3.2

Elektronski vrstični mikroskop

S pomočjo SEM analize smo želeli ugotoviti, kako je strukturaizbranih tiskovnih
materialov in odtisov videti pri večjih povečavah.
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Kot je razvidno s slik 41, 42 in 43 se struktura površin zelo razlikuje. Najbolj groba oz.
hrapava in nepravilna je površina tiskovnega materiala SMT, nekoliko manj TMT in
najmanj ČP. Lastnosti slabših odtisov na SMT lahko tako pripišemo tudi lastnostim
površine, zaradi katere je tiskarska barva penetrirala v odprtine med nitmi, povzročala
nazobčanost robov in drugačno postavitev delcev pigmentov sitotiskarske barve, ki so
zato dali drugačen barvni odtenek kot pa na vzorcih TMT in ČP.

Slika 41: Površina nepotiskanega SMT tiskovnega materiala (SEM; 50× povečava)

Slika 42: Površina nepotiskanega TMT tiskovnega materiala (SEM; 50× povečava)
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Slika 43: Površina nepotiskanega ČP tiskovnega materiala (SEM; 50× povečava)

Slikovna analiza potiskanih površina tiskovnih materialov (slike 44, 45 in 46) je
pokazala, da je potiskana površina in s tem razporejenost posameznih pigmentnih
delcev najbolj strukturirana v primeru SMT tiskovnega materiala (slika 44). Hrapavost
površine in s tem boljša urejenost pigmentov po površini je vidna pri vzorcu TMT (slika
45). Pri obeh omenjenih tekstilnih vzorcih se vidi, da je tiskarska barva oblila vlakna
tkanine in da so po površini ostali pigmentni delci. Za razliko od vzorcev tkanin pa je na
slikah vzorca papirja ČP lepo vidno (slika 46), da je tiskarska barva oblila tudi
pigmentne delce.

Slika 44: Površina potiskanega SMT–43–3 tiskovnega materiala (SEM; 150× povečava)
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Slika 45: Površina potiskanega TMT–43–3 tiskovnega materiala (SEM; 150× povečava)

Slika 46: Površina potiskanega ČP–43–3 tiskovnega materiala (SEM; 150× povečava)
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5.

ZAKLJUČEK

Namen diplomskega dela je bil natisniti efektno sitotiskarsko barvo na tri različne
izbrane različne tiskovne materiale. Želeli smo ugotoviti, ali pride do razlik na izdelanih
odtisih, če je barva izbranih tiskovnih materialov različna, če uporabimo različno
gostoto in premer monofilamentnih niti ter če nanesemo različno št. slojev sitotiskarske
barve.
Čeprav smo pričakovali, da se bodo odtisi na izbranih tiskovnih materialih med seboj
razlikovali, smo pričakovali, da se bodo predvsem na vzorcih, na katere smo nanesli
večje št. plasti sitotiskarske barve razlikovali manj.

Raziskava je pokazala, da smo na vseh treh tiskovnih materialih dosegli zadovoljive
odtise.
Z večanjem števila nanosov oz. št. raklanj se je debelina in gramatura oz. ploščinska
masa odtisov, kot pričakovano, povečevala.
Ugotovljeno je bilo, da na barvnometrične vrednosti vpliva vpojnost in struktura
površine tiskovnega materiala. Izbrani vzorci tkanin so imeli višje vrednosti vpojnosti in
hrapavosti površine kot papir, zaradi česar so bile razlike v kakovosti odtisov in njihovi
raznolikosti barvnih vrednosti večje na tektilnih vzorcih. Izračuni barvnih razlik so
pokazali, da obstajajo barvne razlike med posameznimi vzorci SMT, TMT in ČP. Do
najmanjših barvnih razlik je prišlo pri vorcu papirnega tiskovnega materiala ČP. Razlike
so bile opazne, vendar dopustne pri vzorcu tkanine SMT, a žal prevelike pri vzorcu
TMT.

Z analizo opravljenih meritev smo ugotovili, da na barvo odtisov, narejenih z efektnimi
pigmenti, vplivajo različni parametri – struktura površine, barva tiskovnega materiala,
vpojnost tiskovnega materiala, število prehodov raklja in gostota uporabljene
sitotiskarske mrežice. S pomočjo slikovne analize smo ugotovili, da se pigmentni delci
v odvisnosti od strukture površine različno porazporedijo po površini tiskovnega
materiala in na tak način vplivajo na barvnometrične vrednosti.
Zaključili bi lahko, da prav vsi našteti parametri močno vplivajo na vizualni videz odtisov
in morajo biti zato tudi vsi upoštevani.
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7.

PRILOGE

V nadaljevanju so v posameznih preglednicah predstavljene izmerjene
vrednosti posameznih izbranih metod raziskav.

7.1

DEBELINA VZORCEV

Preglednica 7:

Debelina nepotiskanih in potiskanih SMT vzorcev
Povprečna vrednost

Standardno

Variacijski

debeline (mm)

odstopanje

koeficient (%)

SMT nepotiskan

0,333

0,004

1,17

SMT–43–1

0,348

0,004

1,47

SMT–43–2

0,342

0,005

1,47

SMT–43–3

0,346

0,002

0,68

SMT–62–1

0,348

0,003

0,99

SMT–62–2

0,342

0,003

0,92

SMT–62–3

0,340

0,005

1,39

Vzorec

Preglednica 8: Debelina nepotiskanih in potiskanih TMT vzorcev
Povprečna vrednost

Standardno

Variacijski

debeline (mm)

odstopanje

koeficien (%)

TMT nepotiskan

0,501

0,007

1,40

TMT–43–1

0,491

0,014

2,85

TMT–43–2

0,489

0,009

1,84

TMT–43–3

0,506

0,011

2,17

TMT–62–1

0,496

0,010

2,02

TMT–62–2

0,499

0,006

1,20

TMT–62–3

0,508

0,010

1,97

Vzorec
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Preglednica 9: Debelina nepotiskanih in potiskanih ČP vzorcev
Povprečna vrednost

Standardno

Variacijski

debeline (mm)

odstopanje

koeficien (%)

ČP nepotiskan

0,245

0,003

1,22

ČP–43–1

0,273

0,004

1,47

ČP–43–2

0,274

0,001

0,36

ČP–43–3

0,279

0,005

1,79

ČP–62–1

0,267

0,006

2,25

ČP–62–2

0,269

0,002

0,75

ČP–62–3

0,273

0,003

1,10

Vzorec

7.3

PLOŠČINSKA MASA IN GRAMATURA VZORCEV

Preglednica 10: Ploščinska masa nepotiskanih in potiskanih SMT vzorcev
Povprečna vrednost

Standardno

Variacijski

ploščinske mase (g/m )

odstopanje

koeficien (%)

SMT nepotiskan

180,40

0,061

3,38

SMT–43–1

236,00

0,009

1,62

SMT–43–2

241,20

0,012

2,12

SMT–43–3

253,20

0,006

1,03

SMT–62–1

222,40

0,005

0,85

SMT–62–2

226,00

0,011

1,82

SMT–62–3

234,00

0,004

0,63

Vzorec

2

Preglednica 11: Ploščinska masa nepotiskanih in potiskanih TMT vzorcev
Povprečna vrednost

Standardno

Variacijski

ploščinske mase (g/m )

odstopanje

koeficien (%)

TMT nepotiskan

229,80

0,107

4,66

TMT–43–1

286,40

0,010

1,43

TMT–43–2

300,80

0,009

1,25

TMT–43–3

303,60

0,013

1,80

TMT–62–1

279,20

0,009

1,26

TMT–62–2

282,30

0,007

0,93

TMT–62–3

288,80

0,008

1,50

Vzorec

2

47

Preglednica 12: Gramatura nepotiskanih in potiskanih ČP vzorcev
Povprečna vrednost

Standardno

Variacijski

gramature (g/m )

odstopanje

koeficien (%)

ČP nepotiskan

229,80

0,02

0,980

ČP–43–1

244,00

0,01

1,639

ČP–43–2

248,00

0,01

0,613

ČP–43–3

249,00

0,00

0,000

ČP–62–1

236,00

0,00

0,000

ČP–62–2

244,00

0,01

1,639

ČP–62–3

252,00

0,01

1,587

Vzorec

7.3

2

KAPILARNA VPOJNOST VZORCEV

Preglednica 13: Kapilarna vpojnost nepotiskanih in potiskanih SMT, TMT in ČP
vzorcev
Kapilarna vpojnost (cm)
Vzorec

Smer osnove
Povprečna
vrednost

Smer votka

St. dev.

CV (%)

Povprečna
vrednost

St. dev.

CV (%)

SMT

2,70

0,245

9,07

1,97

0,045

0,55

TMT

4,16

0,654

15,72

4,11

0,074

1,80

ČP*

0,55

0,050

9,09

0,53

0,045

8,49

*pri vzorcu papirja ČP smer osnove predstavlja vzdolžno smer vlaken papirja – MD (ang.
Machine direction) in smer votka prečno smer vlaken papirja – CD (and. Cross direction)
glede na način izdelave papirja na papirnem stroju
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7.4

BARVNE VREDNOSTI VZORCEV

Preglednica 14:Barvne vrednosti nepotiskanih in potiskanih SMT vzorcev
a

Barvne vrednosti
*
b

L

SMT nepotiskan

-4,53

-17,70

69,83

SMT-43-1

-4,38

-21,68

68,61

SMT-43-2

-3,61

-18,19

67,24

SMT-43-3

-3,91

-18,05

71,73

SMT-62-1

-4,61

-21,08

68,81

SMT-62-2

-4,51

-20,59

69,44

SMT-62-3

-4,48

-20,59

69,36

Vzorec

*

*

Preglednica 15: Barvne vrednosti nepotiskanih in potiskanih TMT vzorcev
a

Barvne vrednosti
*
b

L

TMT nepotiskan

1,36

-32,95

25,28

TMT-43-1

-0,27

-21,29

38,70

TMT-43-2

-0,52

-21,25

40,18

TMT-43-3

-0,41

-20,91

40,91

TMT-62-1

0,29

-27,41

33,45

TMT-62-2

-0,27

-24,22

37,75

TMT-62-3

-0,48

-23,95

38,05

Vzorec

*

*

Preglednica 16: Barvne vrednosti nepotiskanih in potiskanih ČP vzorcev
a

Barvne vrednosti
*
b

L

ČP nepotiskan

23,34

0,47

-1,39

ČP-43-1

23,37

-1,14

-3,58

ČP-43-2

23,21

-1,60

-3,92

ČP-43-3

23,76

-1,62

-4,16

ČP-62-1

23,21

-1,09

-3,35

ČP-62-2

23,38

-1,00

-3,28

ČP-62-3

23,97

-1,66

-4,16

Vzorec

*

*
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