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IZVLEČEK

V okviru magistrskega dela in razvojnega projekta v podjetju Radeče papir nova, d.o.o. (v
nadaljevanju RPN) je bila pripravljena nanokristalinična celuloza (v nadaljevanju krajše
NCC), ki je bila v različnih koncentracijah vmešana v škrobni in polivinil alkoholni premaz (v
nadaljevanju krajše PVA) kot dodatek za izboljšanje potiskljivosti in mehanskih lastnosti
izbranih vzorčnih papirjev. Glavni namen raziskave je bil optimizirati površinske lastnosti in
s tem izboljšati potiskljivost papirja ter tako povečati kakovost digitalnih odtisov
personaliziranih podatkov na vrednostnih dokumentih.
Potiskljivost papirja je odvisna od površinskih in mehanskih lastnosti papirja, ti pa ustvarjajo
dobre pogoje za visoko kakovost tiska. To je še posebej pomembno pri tisku
personaliziranih podatkov na vrednostnih dokumentih (npr. fotografij, osebnih podatkov in
drugih verifikacijskih elementov pri različnih osebnih dokumentih), kjer se zaradi številnih
možnih poneverb zahteva kakovosten in neponovljiv odtis.
Celulozni in bombažno-celulozni papir, ki pride iz papirnega stroja za izdelavo vrednostnih
in drugih papirjev je preveč hrapav, da bi pri tisku nanj dobili vrhunsko kakovost odtisov
personaliziranih podatkov in fotografij (v rasterski oz. bitni obliki) v tehniki kapljičnega tiska.
Hrapavost papirja je pogojena z debelino vlaken, ki ga sestavljajo, zato je pri tisku
visokoločljivostnih grafičnih predlog (npr. fotografij) obvezna uporaba premazanega papirja.
Večina premazov je kompleksna mešanica, ki vsebuje različne komponente, pri čemer je
vsaka komponenta sestavljena iz več različnih snovi.
Namen magistrske naloge je bil preučiti in razviti pravo strukturo škrobnega in PVA premaza
z dodano optimalno koncentracijo NCC ter tako izboljšati potiskljivost papirja. Izbrana sta
bila dva tiskovna materiala (v nadaljevanju krajše TM) oz. papirja, da bi bil lahko analiziran
vpliv dodane NCC. Na izbranih vzorcih, tako nepremazanih kot premazanih s pripravljenima
škrobnim in PVA premazom ter dodatkom različnih koncentracij NCC, so bile opravljene
mehanske meritve in analize. Na podlagi dobljenih rezultatov so bile postavljene smernice
za nadaljevanje optimizacije sestave premazov, ki bodo uporabljene na izbranih papirnih
vzorcih.
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Na vzorcih paprija, ki so bili premazani z NCC premazi, so rezultati meritev pokazali, da
so optimizirani premazi izboljšali nekatere mehanske lastnosti vzorcev, s čimer se je na
določenih vzorcih izboljšala tudi potiskljivost vzorčnega papirja.

Ključne besede:

nanokristalinična celuloza (NCC), škrobni premaz, polivinil alkoholni
premaz (PVA premaz), potiskljivost, personaliziran tisk, vrednostni
dokumenti
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ABSTRACT

As a part of the master thesis and the development project in the company Radeče papir
nova, d.o.o. (in the continuation RPN) nanocrystalline cellulose (in the continuation NCC)
was developed. This NCC was in various concentrations mixed into the starch and
polyvinyl alcohol coatings (in the continuation PVA), as an additive for improving the
printability and mechanical properties of selected printing materials. The main purpose
of the study was to optimize the surface properties and thereby to improve the printability
of paper as well as to improve the quality of digital personalized data prints on the
security documents.
The printability of the paper depends on the surface and the mechanical properties of
the paper, which control the adequate conditions for high-quality printing. This is
especially important when printing personalized data for security documents (eg. photos,
personal data and other verification elements in a veriety of personal documents such
as passports, identity cards etc.), where due to the wide veriety of possible frauds highquality and inimitable printing is required.
Cellulose and cotton-cellulose based paper, which comes from the paper machine for
manufacturing of security documents and other papers, is too rough to enable highquality prints of personalized data and images (in raster e.g. bit mode) made with the
ink-jet printing technology. The roughness of the paper is conditioned by the thickness
of the consisting fibers, therefore in printing of high-resolution graphic designs (e.g.
photographs) requires the use of the coated paper. Most coatings are a complex mixture,
containing various components, where each component is composed of several different
substances.
The purpose of the master's thesis was to study and develop the propper structure of the
starch and PVA coating with the optimal added concentration of the NCC and thus to
improve the printability of the paper. Two paper substrates (in the continuation TM) e.g.
papers have been selected for the purpose of analizing the influence of NCC addition.
On selected samples, uncoated as well as coated with the prepared starch and PVA
coatings and addition of different NCC concentrations, mechanical measurements and
analyses have been made. Based on the obtained results guidance for the continued
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optimization of coating compositions, which will be used on paper samples, have been
set.
On the samples of the paper, which have been coated with the optimized NCC coatings,
results of the measurements have shown, that the coatings have improved the
mechanical properties of the samples, by which the printability of the sample paper has
also improved.

Keywords:

nanocrystalline cellulose (NCC), starch coating, polyvinyl alcohol coating
(PVA coating), printability, personalized printing, security documents
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POVZETEK

Vrednostni papirji, ki poleg zaščitnega tiska zahtevajo naknadno personalizacijo podatkov,
morajo izkazovati dobre površinske in mehanske lastnosti papirja. Take lastnosti lahko
zagotovimo predvsem z optimalnim mletjem snovi in površinskim klejenjem.
Potiskljivost je odvisna od površinskih lastnosti papirja, ki ustvarjajo dobre pogoje za
kakovosten tisk. Različni postopki tiska zahtevajo različne lastnosti površinske gladkosti in
absorpcijskih sposobnosti. V okviru magistrskega dela smo raziskovali mehanske in
površinske lastnosti papirja z namenom zagotovitve kakovostnejšega kapljičnega tiska
personaliziranih podatkov (visokoločljivostne grafične predloge). Tako smo v škrobni in PVA
premaz dodali različne koncentracije NCC ter preverjali vpliv na mehanske ter površinske
lastnosti papirja za vrednostne dokumente.
NCC je kristalinični del celuloznih vlaken in ima izjemne mehanske lastnosti. Je lažja, a
močnejša od jekla, izdelana iz obnovljivih virov in je biorazgradljiva. Z uporabo NCC v
premaznih sredstvih papirja je možno doseči enakomernejšo in bolj gladko površino, s tem
pa direktno vplivati na izboljšanje mehanskih lastnosti papirja in obenem kakovosti odtisa.
Glavni namen raziskave magistrskega dela je bil izdelati optimizirane premaze na osnovi
škroba in PVA, ki bi vsebovali NCC, s katerimi bi premazali izbrane vzorčne papirje in tako
izboljšali njihove mehanske lastnosti ter posledično potiskljivost v tehniki kapljičnega tiska.
V raziskavi smo uspešno izolirali celulozne nanokristale do velikosti 200-300 nm, po
postopku opisanem v patentu SI24656 A (1), iz surovih bombažnih vlaken. Stranske
produkte smo odstranili s spiranjem in centrifugiranjem. Končna suspenzija NCC je bila
rjavo-bele (mlečne) barve.
Za potrebe raziskave smo uporabili dva papirja – 100 % celulozni (v nadaljevanju C) in
50/50 % mešanico bombažno-celuloznega papirja (v nadaljevanju BC). V pripravljen
škrobni in PVA premaz smo dodali 3 in 5 % konc. NCC ter obojestransko premazali vzorce
papirjev. Skupaj smo tako dobili trinajst vzorcev papirjev (2 nepremazana in 11
premazanih), katerim smo primerjali mehanske in površinske lastnosti. Premazovanje smo
izvedli v laboratorijski kadi s potapljanjem vzorcev papirjev, ki smo jih oželi na laboratorijski
stiskalnici. Vzorce papirja smo nato sušili v laboratorijskem sušilniku in kondicionirali pri
ustreznih klimatskih pogojih.
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Raziskava je pokazala, da se lastnosti nepremazanih in premazanih papirjev med seboj
razlikujejo. Na razlike je vplivala tako vrsta premaza (škrobni in PVA) kot tudi dodatki
različnih konc. NCC. Dodatek kakršnegakoli premaza nekoliko izboljša mehanske lastnosti
izbranih vzorcev papirja, te lastnosti, kot tudi potiskljivost, pa se z dodatkom NCC še
izboljšajo.
Največjo razliko pri testiranju mehanskih lastnostih smo beležili pri merjenju števila dvojnih
prepogibov ter poroznosti papirja, kar potrjuje dejstvo, da se z dodatkom določene
koncentracije NCC v premazno sredstvo lahko izboljšajo mehanske lastnosti na najbolj
kritični problematiki pri zahtevanih specifikacijah izdelave vrednostnih dokumentov.
Potiskljivost smo testirali z uporabo Epson L220 kapljičnega tiskalnika. Pri tisku smo
uporabili standardna črnila na vodni osnovi. Z dodatki NCC v premaze je prihajalo do
razmazovanja končnih odtisov. Najbolj optimalen rezultat smo dobili na bombažnoceluloznem papirju (BC) z dodano 3 % koncentracijo NCC in najmanj optimalen rezultat na
papirju s PVA premazom in dodano 5 % konc. NCC (C-P-5NCC), kar potrjuje dejstvo, da
prevelika dodana konc. NCC ruši optimalno sestavo premaza in na površino delujeje
negativno. Površino papirja naredi preveč hidrofilno za sprejemanje standardnih črnil pri
kapljičnem tisku.
Za natančno analizo smo preverjali površinsko energijo in podali vrednosti kontaktnega kota
omočenja. Visoka vrednost kota omočenja pomeni slabše omakanje materiala oziroma
slabše absorpcijske lastnosti. Z dodatkom NCC se stični kot zmanjša, kar pomeni, da smo
z dodatkom povečali površinsko hidrofilnost. Najbolj optimalen rezultat oz. primeren stični
kot smo dosegli z dodano 3 % koncentracijo NCC v škrobnem premazu, kar je potrdilo
predvidevanja ob vizualnem ocenjevanju vzorcev potiskanega papirja. Glede na najbolj
optimalni rezultat potrjujemo, da se voda, ki nosi pigment, pravočasno vpije v papir, pigment
pa ostane na površini papirja in skrbi za kakovosten odtis.
Izboljšanje potiskljivosti, bi v delu produktnega programa podjetja na področju
personalizacije dokumentov pomenila približevanje konkurenci, ki na trgu že ima papirje,
oplemenitene za personalizacijo podatkov v kapljičnem tisku. Ti papirji se morajo dobro
odražati tudi v mehanskih lastnostih zaradi vedno bolj zahtevnih specifikacij vrednostnih
dokumentov. Bodoče raziskave bodo namenjene optimizaciji dodatka NCC v premazu in
njegovega vpliva na mehanske in površinske lastnosti ter nadaljnem preverjanju možnosti
izboljšanja tiska s kapljično tehnologijo. Poleg omenjenega je predvidena tudi stroškovna
analiza pridobivanja NCC kot dodatka k osnovnim premazom.
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UVOD

Vrednostni papirji se uporabljajo za banknotne papirje, potne liste, čeke, vize, različne
certifikate, rojstne liste, delnice, volilne lističe, takse, znamke in druge osebne
verifikacijske dokumente. Tako kot pri pridelavi navadnega pisarniškega papirja moramo
tudi surov vrednostni papir premazati in primerno obdelati za nadaljnjo uporabo.
Vrednostni papir je načeloma sestavljen iz 100 % celuloze ali 100 % bombaža, ali pa
mešanice celuloze in bombaža, odvisno glede na namen in uporabo vrednostnega
papirja.
Celuloza je eden najbolj zastopanih materialov v naravi in jo lahko najdemo v praktično
vseh živih organizmih na našem planetu. V svojem naravnem stanju je enostavni
polisaharid, a je zelo pomembna in osnovna sestavina za izdelavo materialov, kot so
papir, robčki, karton, lepenke, vata, tkanine, laki, eksplozivi, lepila itd. Nanokristalinična
celuloza (v nadaljevanju krajše NCC) je kristalinični del celuloznih vlaken in ima izjemne
mehanske lastnosti, saj je lažja in močnejša od jekla. Omenjene lastnosti omogočajo
njeno široko uporabo na praktično vseh področjih.
Premazovanje surovega vrednostnega papirja izboljša mehanske in prav tako
površinske lastnosti. S premazovanjem papirja ustvarimo dobre pogoje za tisk s
konvencionalnimi in digitalnimi tehnikami tiska. V tej raziskavi smo želeli preveriti, ali
lahko z dodatkom deleža NCC v osnovni škrobni in PVA premaz vplivamo na
spremembo mehanskih in površinskih lastnosti, ter tako neposredno na tisk
visokoločljivostnih bitnih fotografij v tehniki kapljičnega tiska na vrednostnih dokumentih.
Danes v svetu poznajo več različnih postopkov pridelave NCC. Uporabljata se predvsem
dva: 1. s hidrolizo z žveplovo kislino, kjer uporabljajo kislino v koncentraciji 60 % in
več, in 2. z mehanskim mletjem. Postopki so energetsko zahtevni, zaradi uporabe
žveplove kisline pa neprijazni za okolje. Tako je tudi cena NCC izjemno visoka. Na
Kemijskem inštitutu v Ljubljani so na osnovi izkušenj in spoznanj pri raziskavah,
povezanih z utekočinjanjem lesa oz. biomase, ki potekajo že več kot deset let, razvili nov
postopek pridobivanja NCC – z glikozo v zmesi glikolov in kislinskim katalizatorjem,
ki je hitrejši in cenejši (1, 2).
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V raziskavi magistrskega dela bo opisan omenjen postopek pridobivanja NCC iz
bombaža, ki se da s pridom izkoristiti v papirni industriji. Predstavljen bo učinek uporabe
dodatka različnih koncentracij pridobljene NCC v dva klasična osnovna premaza (škrob
in PVA), s katerimi bosta obojestransko premazana izbrana papirja.
Ker je glavni namen raziskave preučiti možnosti izboljšanja potiskljivosti z optimizacijo
površine papirja s pomočjo kapljičnega tiskalnika, bodo na izbranih vzorcih
nepremazanega in premazanega papirja preučene mehanske in površinske lastnosti.
Rezultati in izsledki raziskave bodo uporabljeni kot nove smernice za zagotovitev boljše
kakovosti tiska vrednostnih dokumentov v podjetju RPN.

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Pri tisku personaliziranih osebnih podatkov in fotografij na vrednostnih dokumentih igra
natančnost, finost in visoka ločljivost tiska pomembno vlogo. Pogosto se takšne vrste
tiskovin tiskajo s tehniko digitalnega kapljičnega tiska (ang. Ink-jet), pri katerem se
uporablja tiskarska barva (v nadaljevanju TB) v obliki nizkoviskoznega črnila na vodni
osnovi. Zaradi premajhne razlike površinske energije med papirjem in črnilom pride
velikokrat do nekontroliranega razlivanja posameznih kapljic črnila in posledično do
nekvalitetnega odtisa.
Nepremazan papir ni mehansko odporen, njegova površinska energija pa je neprimerna
za sprejem TB, bodisi na osnovi topil ali vode. V podjetju RPN tako vrednostne papirje
večinoma premazujejo z osnovnimi škrobnimi ali PVA premazi, včasih pa tudi z drugimi,
odvisno glede na vrsto uporabe vrednostnega papirja.
Pri tisku s kapljičnim tiskalnikom na papir prihaja do interakcij med TB in TM oz. papirjem,
zato je končna kakovost odtisa odvisna tako od kakovosti črnila in papirja kot tudi od
njunih medsebojnih interakcij. Eden pomembnejših procesov je sušenje črnila, ki
predstavlja kombinacijo absorpcije in izhlapevanja, in je odvisno od hidrofobnosti papirja
(površinske obdelave – npr. klejenje, premazovanje ...). Za ugodno in hitro sušenje
moramo papir oz. njihovo površino ustrezno obdelati. Glede na zahteve po končni
kakovosti izpisov uporabljamo površinsko klejenje ali premazovanje.
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Na trgu obstajajo mnogi dodatki, katere lahko uporabljamo v premaznih mešanicah za
izboljšanje mehanskih in/ali površinskih lastnosti. Z raziskavo magistrskega dela smo
želeli preveriti ali dodatek NCC v osnovnih premaznih mešanicah vpliva na:
-

izboljšanje mehanskih in površinskih lastnosti (enakomernejša in bolj gladka
površina);

-

optimalnejše navzemanje črnil za kapljični tisk;

-

izboljšanje kakovosti tiska;

-

kakovostnejši tisk finih detajlov (npr. visokoločljivostnih bitnih fotografij).

1.2

NAMEN IN CILJI RAZISKAVE

Na povečanje površinske energije TM oz. papirja in s tem izboljšanjem kvalitete tiska
lahko vplivamo na različne načine. V ta namen se pogosto uporabljajo škrobni in PVA
premazi. V okviru magistrske naloge smo se odločili obstoječa premaza obogatiti z
dodatkom različnih koncentracij NCC in preveriti, ali dodatek le-teh omogoča izboljšanje
mehanskih lastnosti tiskovin in boljšo potiskljivost izbranih dveh papirjev.
Raziskave smo izpeljali v obliki večkrat ponovljenih meritev izbranih testnih metod, ki
smo jih opravili pri konstantnih pogojih, na izbranih nepremazanih in premazanih vzorcih
papirja. Pripravljene premaze škroba in PVA brez in z dodatkom NCC smo nanesli na
izbrana papirja iz 100 % celuloznih vlaken (vzorci C), ki se v praksi uporablja večinoma
za vizni papir, in 50/50 % mešanice bombažno-celuloznih vlaken (vzorci BC), ki se v
praksi uporablja v večini za tisk potnih listov. Skupaj z nepremazanimi in premazanimi
papirji smo tako dobili trinajst vzorcev.
Na vseh vzorcih, nepremazanih in premazanih, smo izmerili izbrane mehanske lastnosti,
skladno z veljavnimi standardi, ter opredelili površinske lastnosti s pomočjo vrstičnega
elektronskega mikroskopa (v nadaljevanju krajše SEM; ang. Scanning Electron
Microscope). Izbrana vzorca papirja smo potiskali z izbrano predlogo ter vzorce odtisov
vizualno in številčno ovrednotili. Na podlagi dobljenih rezultatov smo potrdili ali ovrgli
postavljene raziskovalne hipoteze (predstavljene v nadaljevanju, poglavje 1.3). Na
osnovi ugotovitev bo načrtovan nadaljnji razvoj.
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1.3

DELOVNE HIPOTEZE

Ob predpostavki, da je raziskovalni problem rešljiv in da je mogoče priti do želenih
rezultatov ter končnega cilja, smo postavili naslednje delovne hipoteze:
1. z nanosom pripravljenih škrobnih in PVA premazov, katerim smo dodali različne
koncentracije NCC pozitivno vplivamo na izboljšanje mehanskih lastnosti papirja;
2. z dodajanjem NCC v premaza lahko dosežemo boljšo potiskljivost materiala,
zagotovimo višjo kakovost tiska in tako pozitivno vplivamo na zmanjšanje izmeta;
3. dodatek NCC pozitivno vpliva na zmanjšanje kota omočenja, saj ima NCC visoko
polarnost zaradi visoke vsebnosti OH skupin, zato postane površinska energija
papirja optimalnejša za izvedbo digitalnega tiska;
4. z določitvijo optimalne koncentracije NCC v premazih in kontroliranim nanosom
na papir je omogočen tisk finih detajlov v višji ločljivosti, s čimer se izboljša
kakovost odtisa;
5. z optimizacijo škrobnega in PVA premaza in postavitvijo internega standarda
uporabe je mogoče doseči optimizacijo proizvodnega procesa v podjetju RPN in
izboljšati proizvodnjo vrednostnih papirjev ter posledično povečati prodajo le-tega
na podlagi dodane vrednosti in višje kvalitete potiskljive površine.
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TEORETIČNI DEL

V teoretičnem delu so predstavljene teoretične osnove papirne tehnologije, vrednostnih
dokumentov, kapljičnega tiska in nekatere dosedanje raziskave, opravljene na področju
uporabe NCC, ki so potrebne za razumevanje in izvajanje raziskovalnega dela.

2.1

PAPIR IN VREDNOSTNI PAPIR

Papirna industrija je ena najstarejših industrij na slovenskem ozemlju, ki se je v dolgi
zgodovini ohranila in razvila v pomemben segment predelovalne industrije. Danes
slovensko papirno industrijo predstavlja sedem podjetij: Količevo karton, proizvodnja
Kartona, d.o.o., Lepenka d.d. Tržič, Paloma, higienski papirji d.d., Papirnica Vevče
d.o.o., Goričane tovarna papirja Medvode d.d., Vipap Videm Krško d.d. in Radeče papir
nova, d.o.o..
Papirna industrija se uvršča med kapitalsko intenzivne dejavnosti. Je velik porabnik
surovin, energije in vode, zato je bila podoba le-te v javnosti tradicionalno negativna,
predvsem zaradi velike porabe lesa, energije in večjega onesnaževanja okolja. Danes
postaja papirna industrija v Evropi in širše zgled trajnostnega razvoja:
-

v uporabi surovin, z uporabo lesa iz certificiranih gozdov in povečanjem uporabe
recikliranega papirja;

-

v povečanju energetske učinkovotosti, z zmanjšanjem porabe in povečanjem
deleža obnovljivih virov energije;

-

v zmanjševanju vplivov na okolje, z zapiranjem snovnih in energetskih tokov, s
čiščenjem in re-uporabo tehnološke vode, z zmanjševanjem emisij;

-

v proizvodnji obnovljivih in reciklabilnih produktov (3).

Papir je enoplastna vlakninska tvorba iz mešanice različnih vrst vlaknin. Za proizvodnjo
papirja je potrebno iz lesa ali enoletnih rastlin pridobiti vlakna in iz njih izdelati porozen,
ploskoven in anizotropen izdelek, v katerem so vlakna naključno porazdeljena in tudi
medsebojno prepletena. Papir lahko delimo na različne načine – glede na vlakninsko
sestavo, barvo, gramaturo, debelino, površinsko obdelavo (premazan ali nepremazan,
kalandriran ali nekalandriran itd.), dodelavo ali namen uporabe (pisalni, tiskovni, risalni,
grafični, specialni itd.).
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Glede na uporabnost se papirji delijo na grafične, lesovinske, brezlesne, pisarniške in
specialne papirje, med katere uvrščamo tudi vrednostne papirje. Papirji prihajajo na
tržišče v obliki zvitkov ali rol in v obliki listov ali pol, različnih dimenzij (3).
Papirje, ki so sestavljeni bodisi iz tekstilnih odpadkov (danes prava redkost), mešanice
tekstilnih odpadkov in celulozne vlaknine, ali same celulozne vlaknine, imenujemo
»brezlesni papirji«. Te papirje prištevamo k t.i. »finim« papirjem. Papirji, ki so narejeni
pretežno iz lesovine z dodatki celuloze, se imenujejo lesovinski ali srednje fini papirji. Če
je delež lesovine nižji (cca. 10-15 %), govorimo o skoraj brezlesnih papirjih ali papirjih z
majhnim deležem lesovine. Dovoljena so 5 % odstopanja navzgor in navzdol. Tako se
sme papir, ki vsebuje okrog 5 % lesovine še vedno imenovati brezlesni (4).
V glavnem se vrednostni papirji od navadnih razlikujejo predvsem v sestavi in
mehanskih lastnostih, pogojenih s končnim namenom uporabe (Preglednica 1).
Preglednica 1:

Vrste vrednostnih papirjev (5)

VRSTA VREDNOSTNEGA PAPIRJA
SPECIALNI

IDENTIFIKACIJSKI

VREDNOTNICE

vstopnice

potni listi

bankovci

karte

licence

čeki

loterijski listi

certifikati

delnice in menice

taksne znamke

diplome

kuponi

…

nalepke za vize

vavčerji

Da bi zadoščali potrebam nadaljnje obdelave, dodelave ter uporabe, morajo imeti
vrednostni papirji visoko mehansko trdnost, odpornost na obrabo in odpornost na
zunanje vplive, ki zagotavljajo njihovo trajnost. Te lastnosti jim zagotavljajo specifične
vrste vlaken (Preglednica 2), razna polnila in sredstva, ki se uporabljajo za izboljšanje
površinskih lastnosti (Preglednica 3).
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Preglednica 2:

Surovinska sestava različnih vrst vrednostnih papirjev (5)

Surovinska
sestava

Vrsta vlaken
100 % celulozna
vlakna

50/50 % bombažnocelulozna vlakna

certifikati

potni listi

loterijski listi

čeki

diplome

vize

Vrsta
vrednostnega
papirja

Preglednica 3:

100 % bombažna
vlakna

denar

Vpliv nekaterih dodatkov za izboljšanje mehanskih in površinskih
lastnosti na lastnosti vrednostnih papirjev (5)

SESTAVA

LASTNOSTI

Vlakna

celuloza
bombaž

Dodatek vlaken da visoko mehansko trdnost

Polnila

TiO2
CaCO3

Povečajo prepogibno trdnost

Površinski
premazi

PVA
želatina
škrob

Povečajo utržno jakost vrednostnih papirjev v
mokrem in omogočajo dobro potiskljivost v vseh
tehnikah tiska

V vrednostne papirje so navadno vgrajeni različni zaščitni elementi, ki dokazujejo
avtentičnost materiala in preprečujejo ponarejanje dokumentov. Ti elementi so lahko
vidni pri dnevni ali UV svetlobi. Elementi so integrirani v papir na način, da jih je praktično
nemogoče odstraniti, ne da bi pri tem poškodovali površino osnovnega materiala. Najbolj
poznani zaščitni elementi integrirani v papir so vodni znak, zaščitna nitka, zaščitna
vlakna in drugi mikrodelci.

2.1.1

Mehanske lastnosti vrednostnega papirja

Namen preizkušanja mehanskih lastnosti papirja je določitev lastnosti in kakovosti
materiala. Kakovost predstavlja skladnost z zahtevami pri standardnih klimatskih
pogojih, potrebnih za zagotovitev ponovljivosti in primerljivosti (T = 23±1 °C in R.V. =
50±2 %).
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Kontrolni predpisi določajo način preverjanja kakovosti na stroju izdelanega papirja z
matičnega navitka in papirja po previjanju/razrezu. K standardnim metodam določanja
mehanskih lastnosti prištevamo gramaturo, klejenost papirja – absorpcija vode po
Cobbu, raztržna odpornost (odpornost po Elmendorfu), utržna jakost (sila utrga), utržna
jakost v mokrem, dvojni prepogibi, poroznost in suho cepljenje.

2.1.2

Površinske lastnosti vrednostnega papirja

Površinske lastnosti določajo gladkost, hrapavost, omočljivost in nekatere druge
lastnosti papirja in nakazujejo, kako se bodo papirji obnašali pri nadaljnji obdelavi glede
na uporabo. Pri izdelavi papirja je oplemenitenje papirja z nanosom premaza
najpomebnejši proces za izboljšanje potiskljivosti. To lahko izmerimo kot višji sijaj,
gladkost, belino, opaciteto, zaprtost površine in s tem enakomernosti navzemanja TB
(6).
Standardne metode določanja površinskih lastnosti so:


preverjanje velikosti delcev premazov na vzorčnih papirjih,



potiskljivost,



površinska energija oz. kontaktni kot omočenja in



slikovna analiza potiskanih vzorčnih papirjev.

Kot omočenja oz. stični (kontaktni kot) je eden pomembnejših pokazateljev, ki ga je
potrebno preveriti, kadar želimo doseči optimalno potiskljivost vzorčnega papirja. Z
merjenjem kota omočenja lahko določimo površinske lastnosti omočenja papirja z vodo
ali TB oz. črnilom. Omočljivost je fizikalna lastnost na mejnih površinah, ki je povezana
tudi s površinsko napetostjo mejhnih ploskev med različnimi snovmi, to je med tekočino,
trdnino in zrakom. Gladina tekočine se ob stiku s trdno snovjo in zrakom oblikuje tako,
da je celotna površinska energija najmanjša. Tekočina omoči površino samo tedaj, če je
njena površinska napetost manjša, kot je površinska energija površine.
Kot omočenja je kot, ki nastane med ravno podlago oz. površino in tangento tekočinske
kapljice. Je merilo za jakost adhezivnih sil, ki delujejo med tekočino in površino snovi v
primerjavi s kohezivnimi silami same tekočine. Slika 1 prikazuje tri različne stične kote
kapljice tekočine na ravni površini (4).
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Slika 1: Oblika kapljice na ravni površini pri različnih kotih omočenja (4)
Če so adhezivne sile večje od kohezivnih, je kontaktni kot manjši od 90° in takrat tekočina
omoči površino. Do popolnega omočenja pride, kadar je kontaktni kot enak 0°. V kolikor
pa so adhezivne sile manjše od kohezivnih, je kontaktni kot večji od 90° in manjši ali
enak 180° (7). V teh primerih je omočenje nepopolno oz. tekočina ne omoči površine.
Kote omočenja lahko določamo s čisto vodo ali pa katerokoli drugo tekočino oz.
raztopino, vključno s črnili. Za merjenje kota omočenja ni točno predpisanega standarda,
meritve se lahko izvajajo različno, vendar z natančno opredeljenimi pogoji (8–12). Kot
omočenja lahko merimo takoj po dotiku kapljice s površino papirja, ali pa v različnih
časovnih intervalih, odvisno od tega, kaj želimo določiti.

2.2

PREMAZOVANJE – KLEJENJE PAPIRJA

Površinsko oplemenitenje oz. zaščita papirja je postopek, pri katerem nanesemo na odtis
ali nepotiskan papir tanek sloj premaza, s katerim površino mehansko zaščitimo, ji
povečamo odpornost proti absorpciji tekočin in plinov ter izboljšamo zunanji videz,
predvsem sijaj. Od premazov pričakujemo izboljšanje hitrosti sušenja in odpornosti proti
drgnjenju, zagotovitev visokega sijaja, zmanjšanje neprijetnega vonja in omogočanje čim
višje neprepustnosti vodne pare (11).
Celuloza je lahko omočljiva z vodo, zato ima kot omočenja blizu 0°, kar pomeni, da
vsrkava tekočine v kapilare. Da do tega ne bi prihajalo, je potrebno papir klejiti s premazi,
ki omogočajo, da površina postane hidrofobna. Klejenje lahko spremeni kot omočenja iz
vrednosti približno 0° na kot večji od 90°.
Klejiva so kemikalije, ki vsebujejo polarne in nepolarne dele. Polarni deli so (kemijsko
reaktivni) v kontaktu z vlakni papirja direktno s kovalentno vezjo ali pa indirektno preko
posrednika, kot je npr. aluminijev sulfat. Adhezijske sile vode do klejene površine papirja
so manjše od kohezijskih sil - voda ne penetrira v pore vlaknin (7).
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Z nanosom premaza poteka predvsem adhezija premaza na vlakna papirja. Adhezija je
lahko mehanska, se pravi, da se premaz zasidra v pore, ali kemijska, kjer potekajo
interakcije zgoraj omenjene vrste. Za premazovanje oz. klejenje papirja uporabljamo
predvsem raztopine naravnih polimerov (škrob in metil celuloza, PVA se uporablja
večinoma na specialnih papirjih) v različnih koncentracijah. Mehanizem klejenja površine
s škrobom ali parafini je drugačen; tu se pore papirja s temi snovmi zamašijo in
onemogočijo penetracijo vode v sam papir (4).
Papirji so lahko enostransko ali obojestransko, enkrat, dvakrat ali trikrat premazani na
isti strani (4). Premazane papirje odlikuje večja površinska trdnost oz. jakost, visoka
vodoodpornost in hkrati sposobnost vpijanja vlažilne tekočine, so pa tudi bolj porozni,
kar omogoča hitro usidranje TB.
Hrapavost papirja je pogojena z debelino vlaken, pri čemer je običajno vrednost srednje
globine hrapavosti okrog 5 μm in tudi več. Zato je pri tisku zahtevnejših slik nujno
potrebno uporabljati premazan papir. Premazovanje papirja s premazi, ki vsebujejo fine
pigmente, omogočajo dosego enakomernejše in bolj gladke površine, saj je srednja
globina hrapavosti premazane površine papirja le okoli 1 μm.
Kakovost papirne površine se izboljša že z minimalnim nanosom premaza (3-5 g/m2) pri
t.i. pigmentiranih papirjih, še bolj z majhnim nanosom (5-8 g/m2) pri t.i. LWC (ang. Low
Weight Coated) papirjih, kakovostnejši pa so papirji z večjim nanosom premaza (10-20
g/m2), medtem ko najvišjo kakovost dosežejo papirji in kartoni z velikim nanosom (več
kot 25 g/m2) premaza (4).
Glajenje premazanega papirja za doseganje boljših površinskih lastnosti je nujno
potreben proces, zato se na koncu papirnega stroja običajno nahaja strojni gladilnik,
sestavljen iz petih valjev, ki so nameščeni drug nad drugim (14). S postopkom glajenja
se izravnavajo eventuelna neravna mesta, površina postane bolj gladka in enakomerna
(4).

2.2.1

Sestava in lastnosti premaznih sredstev

Sestava premazne mešanice je odvisna predvsem od kakovosti osnovnega TM (papirja,
kartona itd.), končne uporabe le-tega in vrste premazovalnega sistema ter hitrosti
premazovanja. Premazne mešanice se razlikujejo po vrsti in količini uporabljenih
pigmentov, vrsti in količini veziv in pomožnih sredstev kot tudi po vsebnosti suhe snovi
(4). Premazne mešanice delimo v tri skupine glede vsebnosti suhe snovi:
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-

nizka vsebnost suhe snovi: 35-45 %,

-

srednja vsebnost suhe snovi: 45-55 % in

-

visoka vsebnost suhe snovi: 55-70 % (4).

Pri višji vsebnosti suhe snovi je prenos premazne mešanice na papir hitrejši, zadrževanje
(retencija) vode boljše in nevarnost migracije tekočih komponent v osnovni papir manjše,
kot pri nižje koncentriranih premaznih mešanicah (4, 7). Priporočljivo je, da imajo
premazne mešanice najvišjo možno koncentracijo za dani premazovalnik, ker se s tem
prihrani sušilna energija.

2.2.2

Škrobni premaz

Škrob (lat. amylum; kemijska formula (C6H10O5)n) je naravni polimerni polisaharid,
sestavljen iz povezanih glukoznih enot monomerov amiloze (nerazvejanih verig) in
amilopektina (razvejanih verig). Je proizvod fotosinteze zelenih rastlinskih celic. Pod
vplivom sončne svetlobe nastjajo v rastlini D–glukoze (dekstroze), ki polimerizirajo v
škrob tako, da so povezane z α1,4 in α1,6 glukozidnimi vezmi (enačba 1):
n (6 CO2 + 6 H2O) = (C6H10O5)n + n 6 O2

enačba 1

Škrob, dodan celulozi, s svojimi hidroksilnimi skupinami tvori vodikove vezi s
hidroksilnimi skupinami celuloze in ojača povezavo med celuloznimi vlakni. Pri barvnem
tisku imajo barvna črnila nižje površinske napetosti od klejiv, zato zgolj površinsko
klejenje ne zadostuje.
Kapilare in pore TM moramo dodatno zapreti oz. zmanjšati njihov premer, npr. s pravilno
kombinacijo nanosa hidrofilnega škroba in hidrofobnega površinskega klejiva. Za
povečanje vodoodpornosti in mehanske obstojnosti moramo uporabiti kationski škrob in
kationsko površinsko klejivo, saj je večina črnil za kapljični tisk anionske narave (15).
Obdelava izdelanega papirja (glajenje in povečanje gostote) povzroči deformacijo
intermolekularnih vodikovih vezi, kar vpliva na elektro prevodne lastnosti papirja.
Kationske lastnosti premazov ali pigmentirane površine papirja namenjenega
kapljičnemu tisku povzročajo nevtralizacijo nabojev med površino anionskih kolorantov.
S tem s papirjem zmanjšajo absorptivne lastnosti vode, zviša se njihova optična gostota
in posledično je boljša kakovost barvnega tiska (16).
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Zrna naravnega škroba so sestavljena iz dveh vrst škrobnih polimerov: ravnih, spiralno
oblikovanih verig amiloze in razvejanih verig amilopektina. Amiloza je v vodi težko topna
in ne tvori lepka, temveč le nestabilne raztopine. Poleg amiloze in amilopektina škrob
vsebuje še vodo, maščobe in proteine, fosfor in anorganski del, ki ga določujemo kot
pepel.
Nepoškodovano škrobno zrno je netopno v hladni vodi. Pri segrevanju suspenzije škroba
in vode pride do ireverzibilnega navzemanja vode in s tem nabrekanja, ki povzroči
zaklejitev in nastanek škrobne paste, ki ima lastnost retrogradacije, kar pomeni, da
nastane gel, ki izgubi sposobnost vezanja vode.
Površinsko klejenje s škrobom izboljša kvaliteto odtisa, omogoča večjo intenzivnost barv,
zmanjša prašnost in onesnaževanje pri tisku z npr. laserskim, kapljičnim tiskalnikom ali
fotokopirnim strojem (15).

2.2.3

Polivinil alkoholni premaz

PVA je vodotopen polimer, ki je zaradi svoje sestave primeren za izdelavo premazov na
vodni osnovi. Je kristalinični polimer, sestavljen iz linerane verige. Vodikove vezi, ki med
polimernimi verigami tvorijo kristalno strukturo omogočajo dobro zaporo pred mastmi,
olji, kisikom.
V glavnem se PVA premaz uporablja kot premazno sredstvo v papirni industriji, lahko pa
tudi kot lepilo v tekstilni, gradbeni in keramični industriji, pri pakiranju in elektrotehniki.
Njegove fizikalne in kemijske lastnosti omogočajo vsestransko uporabo zaradi njegove
vodotopnosti in elastičnosti. Reaktivnost njegovih številnih hidroksilnih skupin v
kombinaciji z drugimi snovmi še razširi njegovo uporabo. Omogoča fino formacijo fima,
ima visoko lepljivo moč, omogoča dobre barierne lastnosti, lahko se kombinira s
številnimi snovmi, reaktanti in je topen v vodi.
PVA je lahko biološko razgradljiv, mogoče ga je reciklirati in ni zdravju škodljiv. Zaradi
odlične vezave na papir lahko nadomesti škrobni premaz, saj dodatno izboljša optične in
površinske lastnosti nepremazanega papirja.
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Uporablja se kot premaz za proizvodnjo matiranih, sijajnih ali drugih papirjev, kjer se
potrebujejo večje hitrosti tiska (tudi kapljičnega). Izboljša površinske lastnosti, omogoča
boljšo potiskljivost papirja, je kompatibilen s škrobom in drugimi premaznimi sredstvi,
poveča vodoodpornost v primerjavi s škrobnim premazom in zmanjša poroznost papirja,
kar predstavlja negativni vidik za namen kapljičnega tiska, kjer je za dobro potiskljivost
primernejša večja poroznost, cca. 35–40 mL/min (17).

2.3

NANOKRISTALINIČNA CELULOZA

Nanoceluloza je naravni material, ki ga izoliramo iz obnovljivih virov, ki vsebujejo
celulozo. Pridobivamo jo v dveh oblikah in sicer kot nanofibrilno celulozo (v nadaljevanju
krajše NFC) ali kot nanokristalinično celulozo (krajše NCC). NCC je polikristalni material,
katerega kristali imajo najmanjšo dimenzijo oz. premer v nanometerskem območju (1).
NCC je biorazgradljiva, biološko kompatibilna in nestrupena substanca. Njeni nanodelci
so igličaste oblike z visoko stopnjo kristaliničnosti. Izboljšajo reološke, mehanske,
optične, električne in kemijske lastnosti (18).
Nanokristali celuloze so velikosti okoli 200-300 nm, najpogosteje pridobljeni s kislinsko
hidrolizo celuloznih vlaken, kjer se amorfni deli celuloznih vlaken razgradijo. Temu
postopku sledi nevtralizacija z NaOH in spiranje, pri čemer je delež pridobljene NCC še
vedno relativno majhen, saj je odvisen od vsebnosti celuloze v izhodiščnem materialu.
Del celuloze je amorfen in zato kemijsko manj odporen od kristalne faze. Zato se v
primeru, ko vlakna segrevamo v kislem mediju (običajno klorovodikovi ali žveplovi (V)
kislini), amorfni del razgradi in ostanejo le igličasti kristali nanometrskih dimenzij. Premeri
nanodelcev so velikosti od 3 do 20 nm, dolžina pa med 200 in 300 nm. Premeri in dolžine
so odvisni predvsem od vira celuloze.
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Slika 2: Slikovno prikazan postopek pridobivanja NCC (46)
Z dodatkom NCC v premazno mešanico PVA ali škrobnega premaza se hidrofilnost
papirja poveča zaradi visoke vsebnosti hidroksilnih skupin na površini nanokristalov.
Izboljša se površinska energija in izboljšajo se mehanske lastnosti, s čimer se nosilni
komponenti TB ali črnila omogoča, da lažje pronica v osnovni papir, pigment pa ostaja
na površini strukture papirja in s tem se doseže kakovostnejši odtis.
NCC lahko, zaradi njenih odličnih lastnosti, uporabimo kot aplikacijo v kompozitnih,
gradbenih, poroznih in/ali vlaknastih materialih, za izboljšanje njihovih lastnosti, prav
tako pa je zelo uporabna tudi v bioloških in biomedicinskih tehnikah.

2.3.1

Pridelava nanokristalinične celuloze po patentu 24656 A

Hitra metoda pridobivanja NCC, predstavljena v slovenskem patentu Metoda za izdelavo
nanokristalinične celuloze 24656 A, opisuje pridobivanje NCC iz začetnega materiala, ki
vsebuje celulozo (1).
V reakciji z glikoli in kislinskim katalizatorjem se raztopijo vse komponente
lignoceluloznega materiala razen nanokristalinične nanoceluloze, ki je zaradi svoje
kristalne strukture odpornejša. Reakcija poteka pri povišani temperaturi in atmosferskem
tlaku. Po končani reakciji NCC očistimo s spiranjem s topili in centrifugiranjem.
Glede na to, kakšno topilo uporabimo pri spiranju, je končni produkt suspenzija NCC v
topilu, ali pa v vodi. Uporabimo lahko vsako naravno snov, ki vsebuje celulozo. To so
predvsem lignocelulozni materiali, kot je les, lesno žaganje, papir, odpadni papir, slama,
seno, rastlinska vlakna, bombažna vlakna ali ostanki sladkornega trsa. Najboljši je
bombaž, papir ali očiščena celulozna vlakna, kot so mikrokristalična celulozna vlakna
zaradi visoke vsebnosti celuloze.
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2.4

KAPLJIČNI TISK

Kapljični tisk spada med digitalne tehnike tiska. Pri teh tehnikah je tiskovna forma (v
nadaljevanju krajše TF) zamenjana z digitalnimi podatki, ki omogočajo krmiljenje
naprave za tisk. Grafični proces je z uporabo digitalnih tiskarskih tehnik digitaliziran od
vnosa tekstovnih in slikovnih podatkov do operacije digitalnega tiska. Z brizganjem TB
oz. črnil se na površine primernih TM izpisujejo slike, grafike ali besedila. Glava
kapljičnega tiskalnika se premika po površini papirja in s pršenjem majhnih,
elektrostatičnih vodenih kapljic črnila ustvarja upodobitve grafičnih predlog. Kapljični tisk
je tehnika nekontaktnega odtisovanja, ki deluje z ločevanjem toka (curka) tiskovnega
črnila v serije finih kapljic. Poznamo dva tipa izpisovanja črnila in sicer z neprekinjenim
(ang. Continious Ink-jet, krajše CIJ) in s prekinjenim tokom kapljic črnila (ang. Drop on
Demand, krajše DOD) (20).
Pri tisku na površino TM prihaja do interakcij med TB in TM, zato je končna kakovost
odtisa odvisna tako od kakovosti črnila in papirja kot od njunih medsebojnih interakcij.
Pomembno vlogo pri kapljičnem tisku igra sušenje črnila, ki predstavlja kombinacijo
absorpcije in izhlapevanja in je odvisno od hidrofobnosti papirja. Tako morajo biti papirji
ustrezno površinsko obdelani – klejeni ali premazani, da zagotovijo ustrezno hidrofilnost
površine. Na tak način obdelana površina papirja omogoča:


plitvo in enakomerno penetracijo črnila za doseganje visoke in enakomerne
optične gostote barv (previsoka penetracija namreč povzroči prebijanje črnila);



hitro sušenje in fiksiranje kapljice črnila – zagotovitev pravilne (okrogle) oblike
kapljice, zagotovitev ostrosti robov in preprečitev medsebojnega zlivanja barv na
površini.

Hitro absorpcijo topila in s tem hitro sušenje zagotavljajo pigmenti z visoko specifično
površino. Premaz za kapljični tisk mora biti po naravi hidrofilen (21–23).
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2.4.1

Tiskarske barve kapljičnega tiska

TB kapljičnega tiska je sestavljena iz tekočine in majhnih pigmentnih delcev, ki niso
popolnoma raztopljeni, v obliki suspenzije. Prednost kapljičnih TB je v tem, da se v papir
vpije le osnovna tekočina (ki potem hitro izhlapi), medtem ko barvni delci ostanejo na
površini (Slika 3). TB kapljičnega tiska se ne razlivajo in prelivajo po površini papirja,
razmeroma veliki barvni delci pa so dobro odporni na bledenje med delovanjem svetlobe
in ultravijoličnih (krajše UV) žarkov (20).

Slika 3: Proces vezanja kapljičnega črnila na papir: a – nanos črnila na površino
papirja; b – izhlapevanje topila; c – ostanek pigmenta na površini papirja (15)
Ločimo tri vrste TB za kapljični tisk: na vodni osnovi, na nevodni osnovi in hot melt (barve
s fazno spremembo). Mehanizmi sušenja različnih TB so prikazani v Preglednica 4 (16).
Preglednica 4:

Mehanizmi sušenja TB za diskontinuirani kapljični tisk (16)

Vrsta TB

Mehanizmi sušenja

Na vodni osnovi

Absorpcija in izhlapevanje

Na osnovi organskih topil

Izhlapevanje in absorpcija

Na oljni osnovi

Absorpcija

UV

Absorpcija in čas pred sušenjem

Hot melt (fazna sprememba)

Zamreževanje
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Kakovost odtisa je odvisna od količine nanosa TB na TM, lastnosti TB (površinska
energija in viskoznost) in absorpcije papirja, ki je pogojena s površinsko energijo,
hrapavostjo in poroznostjo površine.
Večina TB za kapljični tisk, kot tudi nepremazni papirji, imajo anionski naboj, zato je
otežen proces interakcij med TB in papirjem, kar povzroča tehnološke omejitve v procesu
odtisovanja: zvijanje, gubanje in počasno sušenje. Barvilna sredstva morajo v stiku s
površino papirja v hipu postati toga in se ločiti od nosilne tekočine. Kadar se TB
premočno absorbira v papir, imajo barve na odtisu nizko optično gostoto. Prepočasna
absorpcija povzroča razlivanje, nepestrost in nazobčenost odtisov. Te zahteve so si
nasprotujoče, zato je potreben ustrezen kompromis z vplivanjem na lastnosti poroznosti
in absorptivnosti s površinsko obdelavo in premazovanjem papirjev.

2.4.2

Papir namenjen kapljičnem tisku

Navaden kot tudi vrednostni papir, namenjen kapljičnemu tisku, mora biti hidrofilen in
visoko porozen (brez makroskopske) strukture, da omogoča hitro absorpcijo TB. Tak
papir omogoča manjše razlivanje (ang. Bleeding) in zagotavlja boljšo pokrivnost (ang.
Wicking), saj je prodiranje pigmentnih delcev v strukturo papirja manjše. Za zagotovitev
ustreznih pogojev tiska mora imeti vrednostni papir stabilnejše lastnosti za naknadno
obdelavo kot navadni pisarniški papirji, saj mora pogosto omogočati tisk v več tehnikah,
hkrati pa mora imeti tudi dobro tiskovno prehodnost in obstojnost.
Za kapljični tisk se zato večinoma uporabljajo premazani papirji, kjer površinska
obdelava papirja s tankimi nanosi hidrofilnega premaza in uporabo površinsko aktivnih
snovi (surfaktantov) rezultira primerno kakovost tiska. Za premazovanje papirja,
namenjenega kapljičnemu tisku s TB na vodni osnovi se najpogosteje uporabljajo
premazi s silikatnimi polnili, ki so z uporabo barv na vodni osnovi najprimernejši za
odtisovanje v tehniki kapljičnega tiska. Premazi s polnili, kot so kaolin, kalicijev karbonat
in titanov oksid niso primerni, saj površino papirja preveč zaprejo, zato se nosilna
tekočina TB ne more vezati (16).
2.4.3

Kakovost odtisov kapljičnega tiska

Kakovost potiskljivosti lahko določimo z različnimi metodami. Fizikalne spremembe
preverjamo s testiranjem mehanskih lastnosti, spremembe površinskih lastnosti pa z
merjenjem kota omočenja, spremembo površinske energije, slikovno analizo itd.
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Kakovost tiska določajo upodobljene tonske in barvne vrednosti, kakovostno upodobljeni
kontrasti, optična gostota TB, oblika rasterskih pik in pripadajoče rasterske tonske
vrednosti (v nadaljevanju krajše RTV), ki so pogojene z velikostjo in obliko pik, ostrostjo
(ang. Wicking) in razlivanjem (ang. Bleeding) robov odtisov, neenakomernostjo odtisov
(skladnost, prisotnost nečistoč, mazanje in toniranje) itd. (24).
RTV - označena s črko A (ang. Dot Area) je merska enota, ki podaja delež (v %) pokritosti
potiskane površine papirja z rasterskimi pikami. Merimo jo s pomočjo denziotometrov.
Oblika in velikost rasterske pike se lahko med prenosom in upodobitvijo precej spremeni.
V primeru geometrijskega ali navideznega povečanja rasterske pike govorimo o prirastu
rasterske pike (ang. Dot gain) (Slika 4), v primeru zmanjšanja pa o izgubi rasterske
pike (ang. Dot loss) (Slika 5). Prirast RTV je odvisen od površinskih lastnosti papirja,
njegove absorpcije, reoloških značilnosti TB in tiskovnega pritiska pri nekaterih tehnikah
tiska (24).

Slika 4: Izbrana želena rasterska pika (levo) in prirast rasterske pike (desno) (25)

Slika 5: Izbrana želena rasterska pika (levo) in izguba rasterske pike (desno) (26)
Neostri – nazobčeni robovi se lahko pojavijo pri enobarvnem (črno-belem) ali
večbarvnem tisku (Slika 6). Pri enobarvnem tisku je razlivanje posledica premočnega
omakanja papirja s TB, pri večbarvnem pa posledica prepočasne absorpcije vodne faze
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črnila v notranjost papirja in/ali premočnega omakanja. Ocena ostrosti oz. nazobčenosti
robov odtisov omogoča ovrednotenje kakovosti odtisa. Oceno izvedemo z objektivno
analizo na podlagi ocene pokritosti površine vzorca določene velikosti s črnimi oz. belimi
pikami določene intenzitete.

Slika 6: Neostri – nazobčani robovi črnih črk (levo) in razliti robovi črt na barvni površini
(desno) (27)
Neenakomernost odtisa je eden glavnih pokazateljev kakovosti odtisov pri kapljičnem
tisku, kjer preverjamo geometrijsko pravilnost natisnjenih okroglih elementov – rasterskih
pik. Z novejšimi tiskalniki je mogoče odtisniti rasterske pike, pri katerih je volumen
kapljice črnila vsega nekaj piktolitrov, s čimer lahko ob uporabi primernega premazanega
papirja dobimo zelo jasen, oster izpis visoke kakovosti.
Najenostavnejša oblika analize neenkomernosti odtisa je prikaz histograma, na katerem
vidimo, glede na razmerje med višino in širino oz. iz porazdelitve posameznih barvnih
tonov, prisotnost neenakomernosti. Idealno enakomerna površina vsebuje le en ton,
neenakomerna pa množico tonov (27).

2.5

DOSEDANJE

RAZISKAVE

UPORABE

NANOKRISTALINIČNE

CELULOZE ZA NAMEN KAPLJIČNEGA TISKA
V nadaljevanju magistrskega dela smo podrobno preučili in predstavili dosedanje
raziskave s področja pridelave NCC in oplemenitenja papirja s premazi za namen
kapljičnega tiska.
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2.5.1

Pridobivanje nanokristalinične celuloze za površinsko oplemenitenje
papirja

Postopkov pridobivanja NCC je več. Eden od postopkov pridobivanja NCC je z žveplovo
hidrolizo (postopek je opisan v poglavju 2.3, na strani 14). Ta postopek je preučeval Kos
s sodelavci (28), kjer so skušali raziskati možnosti hitre in kontrolirane izdelave NCC iz
mikroceluloze z mikrovalovi podprto hidrolizo. Z mikrovalovi ter spreminjanjem
koncentracije žveplove kisline in temperature hidrolize so dobili povprečno velikost
delcev kristalov med 126 in 1310 nm v kratkem reakcijskem času 10 minut. Pridobljeno
NCC so očistili s petimi ponovitvenimi izpiranji z destilirano vodo in jo kasneje
homogenizirali z ultrazvočnim razbijanjem. Tako pripravljena suspenzija NCC je bila, pri
sobni temperaturi, stabilna mesec dni. V raziskavi so avtorji prilagajali temperaturo med
70 in 90 °C in koncentracijo žveplove kisline med 50 in 64 %. Reakcijski čas je bil 10
minut in razmerje med mikroceluloznim delom ter žveplovo kislino je bilo 0,05. Ugotovili
so, da so imeli vsi vzorci stabilne suspenzije v vodi, s povprečnim hidrodinamičnim
premerom med 125 in 1310 nm. Pri optimalnih reakcijskih pogojih (temperature: 70 °C,
konc. žveplove kisline: 60 % in čas mikrovalovnega segrevanja: 10 minut) je imela NCC
povprečno dolžino 360 nm in povprečno širino delcev 29 nm. Izkoristek je bil 38 %.
Dokazali so, da je z mikrovalovnim segrevanjem moč doseči visoko ponovljivost in
kontrolirane velikosti delcev NCC (28).
V raziskavi, objavljeni v reviji Industrial & Engineering Chemistry Research (29) so avtorji
z dodajanjem NCC v škrobni premaz ugotovili, da NCC izboljša mehanske lastnosti
papirja in obenem poveča prepustnost zraka v papirju. NCC so pripravili s podobnim
postopkom kot Kos s sodelavci (28), pri čemer niso uporabili hidrolize z mikrovalovi.
Pripravljeno NCC iz bombažnih vlaken so v različnih koncentracijah vmešali v škrobni
premaz in premazali celulozni papir. Ugotovili so, da so reološko obnašanje, mehanske
lastnosti in prepustnost zraka optimalni pri dodani 0,3 % konc. NCC glede na osnovni
papir.
V slovenskem patentu »Metoda za izdelavo nanokristalinične celuloze 24656 A« (1), je
predstavljen poenostavljen postopek pridobivanja NCC iz naravnih lignoceluloznih
materialov. Metoda temelji na raztapljanju začetnega materiala z mešanico glikolov in
kislinskega katalizatorja. Reakcijska zmes po končani reakciji vsebuje le NCC, saj se
ostale komponente in amorfna celuloza med reakcijo utekočinijo. Reakcijsko zmes je
potrebno očistiti z izpiranjem s topili in centrifugiranjem. Postopek je zelo enostaven,
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hiter in primernejši od predhodnega. Ugotovljeno je bilo tudi, da NCC ostane v stabilni
suspenziji in ne pride do agregacije in/ali aglomeracije.

2.5.2

Interakcija kapljičnega tiska na papirju, premazanem z
nanokristalinično celulozo

Za boljše razumevanje pomembnosti premazanega papirja za kapljični tisk navajamo
raziskavo Shija in Schumana (30), ki opisujeta vodno obstojnost papirja in njen vpliv na
odtise izdelane s pomočjo kapljične tehnike. Avtorja članka sta preučevala TB – črnila,
njihovo uporabo in papir, na katerega sta tiskala. Raziskava je obravnavala izboljšanje
vodne obstojnosti papirja s spreminjanjem formulacije premaza papirja, v katerega sta
vmešala kationsko spremenjene bemite (γ-AlO(OH)), z namenom boljše interakcije
anionskh barvil. Ugotovili so, da se z uporabo takšnih premazov na papirju odtis izboljša,
črnilo fiksira in dosežejo se boljše absorpcijske lastnosti v primerjavi s papirjem, ki ni bil
obdelan s premazom.
Raziskava Muckove in Goloba (23) je preučevala interakcije med TB in TM kapljičnega
tiska. Za testno metodo preverjanja kakovosti odtisa sta uporabila CCD kamero Micro
Eye, ki se je izkazala kot hitra in učinkovita metoda ugotavljanja formacije kapljice črnila
na površini različnih pigmentno premazanih papirjev. Z uporabo metod suhega cepljenja
in površinske trdnosti odtisa sta ugotovila, koliko dodanega veziva v premazni mešanici
je potrebnega, da bi dosegla želeni cilj – dobro površinsko trdnost premaza in odtisa. Pri
študiji vpliva vrste pigmenta in količine veziva na končno kakovost premaza sta avtorja
ugotovila, da vrsta pigmenta močno vpliva na končno obliko pike kapljice črnila, na
proces sušenja črnila in končno barvo črnila na površini pigmentno premazanega papirja.
Raziskava je pokazala, da je vsebnost veziva v pigmentnem premazu odvisna od
lastnosti pigmenta in ima močan vpliv na končno površinsko trdnost odtisa. Kakovostne
premaze je mogoče pripraviti tudi s kombinacijo pigmentov, saj lahko tako združimo
pozitivne lastnosti različnih pigmentov in dosežemo sinergičen učinek, ki ima zelo
ugoden vpliv tudi na znižanje cen premazne mešanice.
Muckova in Lozova (22) sta preučevali radialno in vertikalno porazdelitev kapljičnega
črnila na in pod površino različnih vrst papirja ter želeli določiti vpliv površine papirja na
končno kakovost odtisa. Cilj študije je bil najti nedestruktivno metodo, ki bi omogočala
hitro in natančno informacijo o penetraciji črnila v tiskovni material. Ugotovili sta, da sta
predstavljeni metodi uporabe denzitometra z režo, ki poda kvalitativno informacijo o
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horizontalni in vertikalni porazdelitvi kapljičnega črnila, kot konfokalne laserske
mikroskopije (ang. Confocal Laser Scanning Microscopy, krajše CLSM), ki omogoča
kvantitativno določitev globine penetracije črnila brez posebne (destruktivne) priprave
vzorca, zelo uporabni. Z opravljeno študijo sta potrdili, da sta uporabljeni metodi, kljub
omejitvam pomembni za preučevanje interakcij med TB in TM, kakor tudi za preučevanje
vpliva TM na končno kakovost odtisa.
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

V nadaljevanju so predstavljene posamezne lastnosti uporabljenih materialov, vzorcev
in metod preiskav, kot tudi dobljeni rezultati z razpravo in zaključki.

3.1

MATERIALI IN PRIPRAVA VZORCEV

V raziskavi smo uporabili dva različna TM (papirja), dva osnovna premaza (škrobni in
PVA) in dve različni konc. pridelane NCC. Vzorce papirja smo potiskali na kapljičnem
tiskalniku, z anionskim črnilom. Posamezni izbrani materiali so predstavljeni v
nadaljevanju.

3.1.1

Tiskovni material

V raziskavi smo uporabili dva papirja izdelana v podjetju Radeče papir nova, d.o.o.,
Slovenija:
1. 100 % celulozni papir (v nadaljevanju C), ki se uporablja večinoma za vizne
dokumente in
2. 50/50 % mešanico bombažno-celuloznega papirja (v nadaljevanju BC), ki se
večinoma uporablja za izdelavo potnih listin in ostalih verifikacijskih dokumentov.
Lastnosti posameznih papirjev, izmerjene s pripadajočimi standardnimi metodami, so
predstavljene v Preglednici 5.
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Preglednica 5:

Lastnosti nepremazanega celuloznega papirja (C-N) in bombažnoceluloznega papirja (BC-N)

Parameter
Sestava (%)
Gramatura (g/m2)

Standard
ISO 9184-4

C-N papir

BC-N papir

100 % kemična
50 % bombaž
celuloza
50 % kemična celuloza

ISO 536

100

89

ISO 1924-1

138
65

96
34

ISO 3781

36

36

ISO 1974

1132
1282

588
818

ISO 5626

1565
1162

804
203

Poroznost (Bendtsen) (mL/min)

ISO 5636-3

43

262

Absorpcija vode (Cobb) (g/m2)

ISO 535

67

58

Utržna jakost (N)
Vzdolžna smer
Prečna smer
Utržna jakost v mokrem (%)
Raztržna odpornost (mN)
Vzdolžna smer
Prečna smer
Št. dvojnih prepogibov
Vzdolžna smer
Prečna smer

3.1.3

Nanokristalinična celuloza

NCC smo izolirali iz surovih bombažnih vlaken po postopku, opisanem v patentu
SI24656 A (1).

3.1.3.1

Pridobivanje nanokristalinične celuloze

Pri pridobivanju NCC smo uporabili navedene kemikalije podjetja Aldrich Chemicals,
ZDA:


dietilenglikol (v nadaljevanju krajše DEG), čistoče p.a., s kemijsko formulo
(HOCH2CH2)2O,



glicerol, čistoče p.a., s kemijsko formulo HOCH2CH(OH)CH2OH in



metan sulfonsko kislino (v nadaljevanju krajše MSA), čistoče p.a., s kemijsko
formulo CH3SO3H.
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Reagente smo v reaktorju segreli do izbrane temperature, skladno z zahtevanimi časi
obdelave (Preglednica 6).
Preglednica 6:

Količine, koncentracije in pripadajoči temperaturni pogoji reagentov za
pridobivanje NCC

Masa
(g)

Koncentracija
(%)

Temperatura
(ºC)

Bombaž

75,00

100

sobna

Glicerol

247,00

85

146

DEG

90,00

30

144

MSA

12,90

70

155

Reagent

Temperatura in
čas obdelave
(ºC/h)

150 ºC / 6 h

Pri pripravi smo uporabili steklen reaktor z zunanjim mešalom in nameščenim
hladilnikom (Slika 7). Končna masa reakcijske zmesi po končani reakciji je bila 335 g.

a

b

c

Slika 7: Zatehta bombažnih vlaken (a), steklen reaktor z zunanjim mešalom in
nameščenim hladilnikom (b) in končni produkt utekočinjenja NCC (c).
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3.1.3.2

Spiranje in centrifugiranje nanokristalinične zmesi

Z utekočinjenjem bombaža smo dobili zmes utekočinjenih delov bombaža in
nanokristalinične celuloze. Stranske produkte utekočinjenega bombaža smo odstranili s
spiranjem in centrifugiranjem v ultracentrifugi (Unversal 320, Hetich – Lab Technology,
Germany) pri 8000 RPM v času 20 minut. Pri spiranju pridobljene NCC smo uporabili:


1,4-dioksan s kemijsko formulo C4H8O2 (Aldrich Chemicals, ZDA), čistoče p.a. in



destilirano vodo.

Po vsakem centrifugiranju smo odstranili dioksan, dodali svež dioksan, vsebino
zmešali z ultrazvočno sondo in postopek ponovili trikrat. Končni produkt spiranja in
čiščenja je bila nebeljena NCC, v pastozni obliki, ki je bila rjavo obarvana (Slika 8).

a

b

c

Slika 8: Centrifugirna naprava (a), centrifugirka z dioksanom in utekočinjeno NCC (b) in
končni produkt nebeljene NCC (c)
Po centrifugiranju in spiranju smo usedlino, ki je vsebovala NCC, belili. Postopek smo
izvedli z:


destilirano vodo,



belilnim sredstvom – 25 % natrijev klorat (NaClO2) (Aldrich Chemicals, ZDA) in



ocetno kislino (Aldrich Chemicals, ZDA).
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Usedlino z NCC smo zmešali z 200 ml destilirane vode in segreli na 70 C. Med
mešanjem z magnetnim mešalom smo dodali 5 ml belilnega sredstva in 0,5 ml ocetne
kisline (Slika 9). Po 30 minutah reakcije smo beljeno NCC ponovno sprali z destilirano
vodo in centrifugirali. Postopek smo ponovili štirikrat. S postopkom smo pripravlili 320 g
beljene NCC v obliki vodne suspenzije.

a

b

c

d

Slika 9: Postopek beljenja NCC – spiranje (a), vzorec nebeljene NCC (b), mešanje z
ultrazvočno sondo (c) in primerjava vzorcev NCC pred in po beljenju NCC (d)

3.1.2

Premazna sredstva

V raziskavi smo uporabili dva osnovna premaza, katerima smo za namen raziskave
dodali dve različni koncentraciji pripravljene NCC. Podrobnosti so predstavljene v
nadaljevanju.

3.1.2.1

Osnovna premazna sredstva

Za analizo vpliva premazov in dodane NCC na lastnosti izbranih papirjev in izdelanih
barvnih odtisov smo uporabili dva osnovna premaza:
1. škrobni premaz C*Film (Cargil, EU) – in
2. PVA premaz Kuraray Poval 28/99 (Kuraray, EU).
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Osnovna premaza smo pripravili kot 7 % vodno mešanico. Izmerjene lastnosti premazov
so predstavljene v Preglednici 7.
Preglednica 7:

Izmerjene lastnosti osnovnega škrobnega (Š) in PVA (P) premaza

Parameter

Škrobni premaz

PVA premaz

/

≥ 95

10,0 – 13,0

/

5,5 – 7,5

5,0 – 7,0

Vsebnost pepela (5)

/

≤ 0,5

Stopnja hidrolize (mol %)

/

99,0 – 99,8

Viskoznost (konc. 4 %, 20 °C) (mPa∙s)

/

26,0 – 30,0

Viskoznost (konc. 44 %, 25 °C) (mPa∙s)

≤ 1000

-

Suha snov (%)
Vsebnost vlage (%)
pH vrednost (/)

3.1.2.2

Premazna sredstva z dodatkom nanokristalinične celuloze

Za premazovanje vzorcev papirja smo pripravili 3 in 5 % deleža NCC v škrobnem in PVA
premazu. Pripravili smo po 0,5 l vsakega premaza. NCC suspenzijo smo vmešali v
pripravljene premaze s pomočjo ultrazvočne sonde, saj imata škrobni in PVA premaz
precej visoko viskoznost. Vsebnosti beljene NCC v premaznih sredstvih so bile
preračunane na delež čiste NCC in ne suspenzije.

3.1.3

Nanos pripravljenih premazov

S pripravljenimi premazi smo izbrana celulozni in bombažno-celulozni papir premazali v
laboratorijski kadi, kar je precej bolj zapleteno in zamudno kot uporaba industrijskega
premazovalnika na papirnem stroju. Premazovanje poteka tako, da vzorce papirja
potopimo v pripravljeni suspenziji in ga nato spustimo skozi valje laboratorijske klejne
stiskalnice. Sam postopek je popolnoma neavtomatiziran, zato nihanja osnovnih
lastnosti ter rezultatov niso bila izključena.
Vzorce papirja smo zračno sušili 4 ure. Nato smo jih vstavili v sušilni boben ter dokončno
posušili pri 100 C in naknadno zopet kondicionirali pri 50 % R.V. in temperaturi 23 C.
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3.1.4

Tisk na kapljičnem tiskalniku

Pri tisku izbrane testne predloge (Slika 10) na kapljičnem tiskalniku Epson L220 (Epson,
ZDA) smo uporabili komercialno dostopne TB oz. črnila na vodni osnovi 664 C (Epson
Europe B.V.).

Slika 10: Testna predloga
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3.2

VZORCI

V Preglednici 8 so prikazani vzorci nepremazanih in premazanih papirjev s pripadajočimi
oznakami.
Preglednica 8:

Vzorci

nepremazanega

in

premazanega

celuloznega

(C)

in

bombažno-celuloznega (BC) papirja

Vzorec C
papirja

Premaz

Vzorec BC
papirja

Premaz

C-N

nepremazan

BC-N

nepremazan

C-Š

škrobni

BC-Š

škrobni

C-Š-3NCC

škrobni + 3 % NCC

BC-Š-5NCC

škrobni + 3 % NCC

C-Š-5NCC

škrobni + 5 % NCC

BC-Š-5NCC

škrobni + 5 % NCC

C-P

PVA

C-P

PVA

C-P-3NCC

PVA + 3 % NCC

BC-P-5NCC

PVA + 3 % NCC

C-P-5NCC

PVA + 5 % NCC

BC-P-5NCC

PVA + 5 % NCC

3.3

METODE

V nadaljevanju so opisane uporabljene merilne metode. Optičnih lastnosti nismo
preverjali, ker v osnovno NCC ni bila dodana dovolj velika koncentracija belilnega
sredstva, zato so tudi vzorci papirja videti nekoliko rjavkaste barve.

3.3.1

Velikost delcev nanokristalinične celuloze

Morfologijo NCC smo določili s pomočjo slikovne analize na elektronskem vrstičnem
mikroskopu (v nadaljevanju krajše SEM) (ang. Scanning Electrone Microscope). 3 g
suspenzije NCC smo razredčili s 15 ml acetona in homogenizirali z ultrazvočno sondo.
Od razredčene suspenzije smo odvzeli 2 ml in ponovno zmešali s 15 ml acetona ter
postopek trikrat ponovili. Večkratno redčenje in homogenizacija z ultrazvokom nam je
omogočila opazovanje posameznih delcev NCC, ki bi sicer bili sprijeti v agregate in
aglomerate.
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3 kapljice razredčene suspenzije smo kapnili na segreto krovno stekelce, da je aceton
izparel. Krovno stekelce smo nato naparili z zlatom, vstavili v SEM in opazovali pri
različnih povečavah. Po določitvi velikosti delcev smo določili suho vsebnost snovi
beljene NCC v premazih.

3.3.2

Gramatura papirja

Gramatura predstavlja maso papirja ali kartona, podano na enoto površine. Meritve
gramature smo izvedli po standardu SIST ISO 536 (31) in po kontrolnih predpisih
podjetja RPN (32).

3.3.3

Klejenost papirja – absorpcija vode po Cobbu

Klejenost papirja predstavlja količino vode, ki jo je papir sposoben navzeti v predpisanem
času na enoto površine in je obratno sorazmerna stopnji klejenosti. Stopnjo klejenosti
smo določali skladno s standardom SIST ISO 535 (33) in kontrolnih predpisih podjetja
RPN (34).

3.3.4

Raztržna odpornost po Elmendorfu

Raztržno odpornost predstavlja sila (mN), ki je potrebna za pretrg vnaprej zarezanega
vzorca v smeri zareze. Meritve smo opravili na napravi L&W raztržnem testerju za
preverjanje raztržne odpornosti (Lorentzen & Wettre, EU) po kontrolnih predpisih
podjetja RPN (35).

3.3.5

Utržna jakost v suhem in mokrem

Metoda služi ugotavljanju absolutne vrednosti utržne sile in raztezka pri pretrgu vzorcev
papirja v suhem in mokrem stanju ter relativne utržne sile v mokrem stanju. Relativna
utržna jakost papirja v mokrem stanju (FRM) predstavlja delež natezne trdnosti, ki jo papir
ohrani po omočenju, podan v %. Meritve utržne jakosti v suhem in mokrem smo izvajali z
merilcem utržne jakosti (Lorentzen & Wettre, EU), skladno s standardom SIST ISO 5626
(36) ter kontrolnimi predpisi podjetja RPN (37).
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3.3.6

Dvojni prepogibi

Dvojni prepogib predstavlja celotno oscilacijo vzorca, ko je ta najprej vpet vzvratno in
nato naprej okoli iste osi. Upogibna odpornost predstavlja desetiški logaritem tistega
števila dvojnih prepogibov, pri katerem nastopi pretrg vzorca pri standardnih pogojih
testiranja. Meritve dvojnih prepogibov smo opravljali na napravi Schopper tester (Karl
Frank, EU) skladno s standardom SIST ISO 5626 in kontrolnimi predpisi podjetja RPN
(38).

3.3.7

Poroznost papirja po Bendtsenu

Poroznost oz. hrapavost papirja po Bendtsenu predstavlja količino zraka s predpisanim
nadtlakom, ki steče skozi definirano površino papirja v časovni enoti. Meritve smo izvajali
na napravi PTA-Line Bendtsen (Frank-PTI, EU), skladno s standardom SIST ISO 5636-3
(39) in kontrolnimi predpisi podjetja RPN (40).

3.3.8

Suho cepljenje papirja

Cepljenje predstavlja poškodbo površine papirja med tiskom. Nastane zaradi delovanja
vlečnega naprezanja, ki ga povzroča TB in je večje kot kohezija v papirju. Cepilna hitrost
predstavlja hitrost odtisovanja (m/s), pri kateri se pod določenimi pogoji pojavlja suho
cepljenje.
Odtise smo naredili na napravi IGT AIC2-5 (VAP-TU, Gratz), cepilno hitrost pa smo
določili skladno s standardi Tappi 499, Tappi 514, ISO 3783 (41–44) in prilagojenim
kontrolnim predpisom podjetja RPN (45).

3.3.9

Kot omočenja

Zaradi premajhne površinske energije med papirjem in TB lahko med tiskom pride do
razlivanja kapljic črnila. Odtisi so slabe kakovosti, tisk finih detajlov pa ni mogoč.
Kot omočenja predstavlja statični kot med mejnima površinama voda–papir in voda–
zrak, merjen na vodni kapljici, nameščeni na površini papirja. Izmerjeni kot predstavlja
merilo za omočljivost papirja.
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Kot omočenja smo merili z vodo in s črnilom cian barve (Cyan Epson 664, C13T66424A)
na napravi Theta (Theta – Optical Thensitometer, Biolin Scientific, US), skladno s Tappi
standardom T558 (40).

3.3.10

Slikovna analiza odtisov

Za ugotavljanje RTV prirasta na izdelanih odtisih smo naredili slikovno analizo. Predloge
smo zajeli z napravo PixelProof (Systemintegration, Germany) v ločljivosti 600 dpi. S
pomočjo programa ImageJ smo zajete slikovne predloge analizirali. Za analizo
sprememb RTV smo s slikovne predloge izbrali element, ki je prikazan na Sliki 11.

Slika 11: Slikovni element, ki je bil izbran za analizo sprememb RTV
Naprava PixelProof nam je omogočila, da smo na posameznih vzorcih odtisov dobili
pripadajoče histograme, iz katerih smo lahko odčitali skupno število pikslov ter število
belih in črnih pikslov (binarne slike). Iz dobljenih podatkov smo izračunali pripadajoče
RTV in njihov prirast.
Da bi ugotovili kakovost odtisov, smo preučevali tudi razlivanje kapljic črnila na
potiskanih vzorcih papirja. Ti rezultati sovpadajo z rezultati izmerjene RTV in
pripadajočega prirasta oz. izgube RTV. V ta namen smo izbrali element slikovne
predloge, ki je prikazan na Sliki 12.

Slika 12: Slikovni element, ki je bil izbran za analizo razlivanja kapljic
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati in razprava opravljenih meritev vzorcev.

4.1

NEPOTISKANI VZORCI

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati opravljenih meritev na pridobljenih NCC in
nepremazanih ter premazanih tiskovnih materialih.

4.1.1

Velikost delcev nanokristalinične celuloze

Iz opravljene slikovne analize na SEMu je bilo ugotovljeno, da imajo izolirani delci NCC
velikost 200-300 nm (Slika 13). Izmerjene velikosti potrjujejo, da dejansko lahko
govorimo o nanokristalinični celulozi.

Slika 13: Velikost izoliranih delcev pripravljene NCC

4.1.2

Površina tiskovnih materialov

S pomočjo SEMa je bila narejena vizualna slikovna analiza strukture površine
nepremazanih in premazanih vzorcev. V nadaljevanju so prikazane in analizirane
površine posameznih premazanih in nepremazanih papirnih vzorcev.
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4.1.2.1

Površina nepremazanih papirjev

Na Sliki 14 je prikazana površina nepremazanih vzorcev pod 150× povečavo na SEMu.
Iz slike je razvidno, da sta površini nepremazanih paprijev precej odprti, TB ali TČ na
taki površini preveč penetrira v strukturo papirja in povzroči veliko sipanje svetlobe.
Nepremazane papirje zato za zmanjšanje penetracije TB ali TČ v papir zapremo s
premazovanjem.

Slika 14: Površina nepremazanih vzorcev C-N (levo) in BC-N (desno) (SEM; 150×
povečava)

4.1.2.2

Površina premazanih papirjev

Na Sliki 15 so prikazane površine premazanih vzorcev papirjev. Iz slik je mogoče
sklepati, da se v vseh primerih površine papirja s premazovanjem, ne glede na
uporabljen premaz, zaprejo in postanejo hidrofilnejše za navzem TB. Analiza je
pokazala, da je površina bolj zaprta v primeru uporabe PVA premaza.
Dodatek NCC v škrobni in PVA premaz je pokazal, da se struktura površine celuloznega
papirja nekoliko bolj zapre (Slika 15 c-f) kot pri premazanih vzorcih brez dodatka NCC.
Višji dodatek NCC (5 %) (Slika 15 e in f) strukturo še bolj zapre, zaradi česar smo
predvidevali, da bi bila lahko potiskljivost, v primerjavi z vzorci, kjer je bila dodana le 3 %
konc. NCC (Slika 15 c in d) slabša. Za zagotovitev dobre potiskljivosti mora namreč
struktura papirja ostati dovolj odprta in hidrofilna, da je omogočena dobra absorpcija
črnila in vezava pigmentnih delcev.
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Slika 15: Površina s škrobom in PVA ter različnim dodatkom NCC premazanih vzorcev
celuloznega papirja (SEM; 150× povečava)
Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi za vzorce potiskanega bombažno-celuloznega
papirja (Slika 16). Edina razlika, ki smo jo opazili pri teh vzorcih je bila ta, da je za razliko
od potiskanih vzorcev celuloznega papirja tu površino bolj zaprl škrobni premaz.
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Predvidevamo, da je na rezultat vplivala osnovna sestava papirja, narejena iz mešanice
bombaža in celuloze.
Delež
dodane
NCC

Škrobni premaz

PVA premaz

(a) BC-Š

(b) BC-P

(c) BC-Š-3NCC

(d) BC-P-3NCC

(%)

0

3

5

Slikovna analiza ni bila narejena*

(e) BC-Š-5NCC

(f) BC-P-5NCC

*Vzorca BC-Š-5NCC ni bilo mogoče izdelati, saj je bila premazna raztopina preveč viskozna in bi se v njej
papir ob premazovanju strgal.

Slika 16: Površina s škrobom in PVA ter različnim dodatkom NCC premazanih vzorcev
bombažno-celuloznega papirja (SEM; 150× povečava)
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4.1.3

Gramatura

V Preglednici 9 so predstavljene izmerjene vrednosti gramature nepremazanih (C in BC)
vzorcev papirja. Končne gramature premazanih vzorcev nismo beležili, saj teh zaradi
ročnega nanosa premaznih sredstev, kjer je prišlo do zgubanja in skrčenja papirja, nismo
mogli podati.
Preglednica 9:

Gramatura

nepremazanega

celuloznega

(C)

in

bombažno-

celuloznega papirja (BC)

Vzorec C
papirja
C-N

4.1.4

Gramatura
(g/m2)
106

Vzorec BC
papirja
BC-N

Gramatura
(g/m2)
89

Klejenost papirja – absorpcija vode po Cobbu

Na podlagi izmerjenih vrednosti absorpcije vode vzorcev celuloznega (C) in bombažnoceluloznega papirja (BC) (Slika 17; Preglednica 11, Priloga 1, str. 63) smo ugotovili, da
uporaba premazov zniža vrednosti absorpcije. Absorpcija vode se je manj znižala v
primeru bombažno-celuloznih vzorcev, pri čemer je bila višja za primere uporabe
škrobnih premazov.
Glede na dejstvo, da je za tisk s pomočjo kapljičnega tiska potrebno imeti papir z
vrednostmi absorpcije vode med 35-40 ml/s (34), lahko zaključimo, da so na podlagi teh
meritev najprimernejši vzorci papirja premazani s škrobnim premazom. Ostali vzorci
papirja so za tisk na kapljičnem tiskalniku neprimerni.
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Slika 17: Absorpcija vode na nepremazanih in premazanih vzorcih celuloznega (C) in
bombažno-celuloznega papirja (BC)
Stopnja klejenosti papirja vpliva na kontaktni kot omočenja in s tem na površinsko
energijo papirja, zato smo na podlagi pridobljenih mehanskih in ostalih površinskih
rezultatov predvideli, da bomo ob vzorcu z dodatkom 3 % NCC v škrobnem premazu
dobili najbolj optimalen odtis.

4.1.5

Raztržna odpornost

Raztržno odpornost nepremazanih in premazanih vzorcev smo določali v vzdolžni in
prečni smeri papirja. Kot je razvidno iz Slike 18 in Slike 19 (Preglednica 12 in Preglednica
13; Priloga 1, na str. 63, 64) so izmerjene vrednosti raztržne odpornosti celuloznih (C) in
bombažno-celuloznih vzorcev papirja (BC) manjše v vzdolžni smeri, kar je skladno z
orientacijo vlaken. Izmerjene vrednosti raztržne odpornosti so večje v primeru
celuloznega papirja.
Na vzorcih celuloznega papirja (C), ki je bil premazan s škrobnim premazom se pretržna
odpornost v prečni smeri poveča, v vzdolžni pa precej pade. Z dodatkom 3 % NCC v
škrobni premaz raztržna odpornost v prečni smeri naraste in vzdolžni pade in se s
povečanjem koncentracije (5 %) precej poveča. Pri vzorcih, premazanih s PVA raztržna
odpornost pade, vendar precej bolj kot v primeru škrobnega premaza. Z dodatkom 3 %
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NCC se izboljša raztržna odpornost. Pri 5 % dodatku NCC se v vzdolžni smeri odpornost
še dodatno poveča, medtem ko v prečni smeri za enak delež pade.
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Slika 18: Raztržna odpornost nepremazanega in premazanih vzorcev celuloznega (C)
papirja v prečni in vzdolžni smeri
Na vzorcih bombažno-celuloznega papirja (BC) so enako kot pri celuloznem papirju (C)
izmerjene vrednosti raztržne odpornosti nižje v vzdolžni smeri (Slika 19). Pri vzorcih se
z uporabo škrobnega premaza raztržna odpornost zniža, ko pa dodamo 3 % NCC se leta zviša in je višja kot pri izhodiščnem nepremazanem papirju.
Pri PVA premazu se enako kot pri škrobnem premazu raztržna odpornost zniža, dodana
NCC (v 3 % konc.) pa raztržno odpornost poveča. Slednja se s povečevanjem konc.
dodane NCC (5 %) v vzdolžni smeri nekoliko zniža in v prečni poviša.
Ugotovitve kažejo na to, da pri bombažno-celuloznem papirju (BC) škrobni in PVA
zvečata togost materiala, kar kaže na dejstvo, da se materialu zniža raztržna odpornost,
na katero pozitivno vpliva dodatek določene – 3 % konc. NCC. Ta dodatek pa, sklepajoč
iz rezultatov, ne sme biti prevelik, saj drugače negativno vpliva na raztržno odpornost.
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Slika 19: Raztržna odpornost nepremazanega in premazanih vzorcev bombažnoceluloznega (BC) papirja v prečni in vzdolžni smeri

4.1.6

Utržna jakost v suhem in mokrem

Absolutno utržno jakost v suhem in mokrem stanju povezujemo z relativno utržno
jakostjo v mokrem. Na Sliki 20 in Sliki 21 (Preglednica 14, Preglednica 15; Priloga 1, str.
64, 65) so prikazani rezultati absolutne utržne jakosti v suhem, za prečno in vzdolžno
smer, in mokrem za vzdolžno smer ter vrednosti izračunane relativne utržne jakosti v
mokrem za vzdolžno smer celuloznih (C) in bombažno-celuloznih (BC) nepremazanih in
premazanih vzorcev papirja. Vrednosti v mokrem so bile izmerjene po 5 minutah
namakanja v vodi.
Iz rezultatov lahko za oba papirja trdimo, da je vrednost izmerjene absolutne utržne
jakosti v suhem v prečni smeri za vse vzorce znatno nižja od vzdolžne smeri; pri
celuloznem papirju (C) je v prečni smeri utržna jakost manjša za približno polovico, pri
bombažno-celuloznem (BC) pa kar za približno dve tretjini. Rezultati so skladni z
meritvami raztržne odpornosti.
Z nanosom premaza se vrednosti utržne jakosti v suhem malenkostno povečajo, porast
pa je bolj opazen na mokrih vzorcih, kar pomeni, da je papir z nanosi premazov postal
mokro močen.
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Pri suhih vzorcih celuloznega papirja (C) se z nanosom škrobnega premaza vrednosti
izmerjene utržne jakosti minimalno povečajo, pri čemer se z dodatkom 3 % NCC
povrnejo na izhodiščno vrednost in se z večanjem koncentracije dodane NCC bistveno
ne spremenijo. Večje nihanje je opaziti pri vzorcih premazanih s PVA, kjer je utržna
jakost v suhem večja z dodatkom NCC, ki ima z večanjem koncentracije večji vpliv.
Rezultati utržne jakosti imajo enak trend kot v suhem, a s to razliko, da so vrednosti v
mokrem (vzdolžna smer) znatno nižje kot pri suhih vzorcih in so celo nižje kot vrednosti
izmerjene v prečni smeri (Slika 20).
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Slika 20: Absolutna utržna jakost v suhem (v prečni in vzdolžni smeri) in mokrem (vzdolžna
smer) za vzorce nepremazanega in premazanega celuloznega (C) papirja
Meritve absolutne utržne jakosti v suhem za vzorce bombažno-celuloznega papirja (BC)
so pokazale zelo podobne rezultate. Uporaba škrobnega premaza minimalno poveča
utržno jakost v suhem in mokrem, medtem ko je vpliv PVA večji (vrednosti se bolj
zvišajo). Izmerjene vrednosti v suhem in mokrem so vseeno precej nižje kot pri
celuloznem papirju. Dodatek 3 % NCC pri PVA premazu v suhem in mokrem zniža utržno
jakost v primerjavi s premazanim vzorcem, a je rezultat vseeno višji kot pri
nepremazanem vzorcu (Slika 21).
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Slika 21: Absolutna utržna jakost v suhem (v prečni in vzdolžni smeri) in mokrem (vzdolžna
smer) za vzorce nepremazanega in premazanega bombažno-celuloznega (BC) papirja
Izmerjene vrednosti relativne utržne jakosti v mokrem so pokazale (Slika 22), da z
dodajanjem koncentracij NCC povečamo mokro močnost papirja. Najbolj jo poveča
dodana 3 % koncentracija NCC na celuloznem (C) in bombažno-celuloznem (BC) papirju

Relativna utržna jakost v mokrem (%)
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Slika 22: Relativna utržna jakost v mokrem (v vzdolžni smeri) za vzorce nepremazanega in
premazanega celuloznega (C) in bombažno-celuloznega (BC) papirja
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4.1.7

Število dvojnih prepogibov

Meritve števila dvojnih prepogibov so pokazale, da se rezultati na celuloznem (C) in
bombažno-celuloznem papirju (BC) med seboj precej razlikujejo (Slika 23 in Slika 24;
Preglednica 14, Priloga 1, str. 65). V osnovi lahko zaključimo, da je celulozni papir bolj
trden in omogoča mnogo večje število prepogibov. Število dvojnih prepogibov je v obeh
primerih mnogo večje v vzdolžni smeri, pri čemer je razlika opaznejša pri vzorcih
bombažno-celuloznega (BC) papirja.
Pri celuloznem papirju (C) dodatek škrobnega in PVA premaza poveča število dvojnih
prepogibov v prečni in v vzdolžni smeri, pri čemer ima škrobni premaz večji učinek –
število prepogibov se močno poveča. Dodatek 3 % NCC v škrobnem premazu to število
še poveča, medtem ko se pri večji konc. (5 %) število prepogibov zmanjša. Tega trenda
ni bilo opaziti pri dodatku NCC v PVA premaz, saj se tu z dodajanjem NCC število
prepogibov zmanjša, a je to zmanjšanje nekoliko manjše pri višji koncentraciji (Slika 23).
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Slika 23: Število dvojnih prepogibov nepremazanega in premazanega celuloznega
papirja (C) v prečni in vzdolžni smeri
Analiza rezultatov izmerjenega števila dvojnih prepogibov na vzorcih nepremazanega in
premazanega bombažno-celuloznega papirja (BC) je pokazala, da dodatek škrobnega
premaza zniža, medtem ko uporaba PVA premaza poveča število prepogibov v
primerjavi z nepremazanim vzorcem papirja (Slika 24). Z dodatkom NCC v škrobni
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premaz se število prepogibov poveča in je višje kot za napremazan papir. Z dodatkom
PVA premaza se število prepogibov močno poveča. Število prepogibov se z dodatkom
NCC v PVA premaz sicer nekoliko zmanjša. V prečni smeri ostaja večje kot je v primeru

Število dvojnih prepogibov

nepremazanega vzorca, v vzdolžni smeri pa je nekoliko nižje.
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Slika 24: Število dvojnih prepogibov nepremazanega in premazanega bombažnoceluloznega papirja (BC) v prečni in vzdolžni smeri
Število dvojnih prepogibov se s konc. dodane NCC pri PVA premazu povečuje na vzorcih
celuloznega (C) in bombažno-celuloznega papirja (BC). Pri škrobnem premazu,
uporabljenem na celuloznem papirju se z naraščanjem konc. število prepogibov
zmanjša. Te ugotovitve za bombažno-celulozni papir (BC) ne moremo postaviti, saj
vzorca ni bilo mogoče izdelati.
Glede na velika odstopanja rezultatov pri različnih koncentracijah dodane NCC smo
ugotovili, da dodajanje prevelike koncentracije dodatka NCC (v našem primeru 5 %) zelo
poveča viskoznost, kar negativno vpliva na primerno sestavo premaza in posledično ne
daje dobrih rezultatov. V večini se mehanske lastnosti najbolje odražajo na papirjih
premazanih z škrobnim premazom z dodano 3 % koncentracijo NCC.
Rezultati števila dvojnih prepogibov sovpadajo z rezultati raztržne odpornosti.
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4.1.8

Poroznost papirja

Rezultati merjenja propustnosti zraka skozi vzorce so pokazali, da uporaba škrobnega
premaza poveča prepustnost zraka, medtem ko se le-ta s PVA premaznom drastično
zniža. Pri celuloznem papirju škrobni premaz močneje spremeni (dvigne) vrednosti
prepustnosti kot pri bombažno-celuloznem papirju (Slika 25; Preglednica 17, Priloga 1,
str. 66).

Poroznost (ml/min)
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Vrsta premaza
celulozni papir (C)

bombažno-celulozni papir (BC)

Slika 25: Poroznost nepremazanega in premazanih celuloznih (C) in bombažnoceluloznih (BC) vzorcev papirja
Rezultati so skladni s slikovno analizo opravljeno na SEMu. Zaradi prenizkih vrednosti
izmerjene poroznosti vzorci premazani s PVA premazom, z ali brez dodatka NCC ne
ustrezajo za tisk v kapljični tehniki, kjer je za doseganje optimalnih rezultatov izjemno
pomembna poroznost (višje vrednosti dajo boljše rezultate).

4.1.9

Suho cepljenje

Na vseh vzorčnih papirjih smo uporabili najvišjo hitrost, ki ga aparat IGT omogoča, pa
vidnih poškodb ni bilo. S tem potrjujemo prejšnje ugotovitve, da je površina zelo odprta
in ustrezna za absorpcijo črnila, premaza pa hitro in močno zamrežita površino, da do
poškodb pri cepljenju ne pride.
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4.1.10

Kot omočenja

Meritve kota omočenja, ki smo jih na vseh nepremazanih in premazanih vzorcih izvajali
z merjenima tekočinama vodo in črnilom (v cian barvi) so pokazale, da je bil kot omočenja
z vodo mnogo večji kot kot omočenja s črnilom tako na vzorcih celuloznega kot na
vzorcih bombažno-celuloznega papirja, kar kaže na to, da se črnilo hitreje absorbira kot
voda. Pri kapljičnem tisku je pomembno, da se kapljica črnila hitro absorbira, zato da je
tiskalna glava med tiskom ne razmazuje po površini papirja.
Z nanosom škrobnega in PVA premaza na površino celuloznega papirja se je kot
omočenja z vodo in črnilom povečal. Povečanje je bilo bistveno bolj opazno pri škrobnem
premazu (Slika 26; Preglednica 18, Priloga 1, str. 66). Dodatek 3 % NCC v oba premaza
zniža kot omočenja, ki pa se z večanjem konc. poveča in pri PVA premazu celo preseže
vrednost kota omočenja vzorca z osnovnim premazom. Iz rezultatov lahko zaključimo,
da je v primeru celuloznega papirja za tisk s črnilom primernejši PVA premaz, saj so bili
z njim doseženi manjši koti omočenja, kar pomeni, da je papir bolj absorptiven.

Kot omočenja (°)
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Slika 26: Kot omočenja z vodo in TČ na nepremazanih in premazanih vzorcih
celuloznega (C) papirja
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Visoke vrednosti kota omočenja pomenijo slabše omakanje papirja z vodo oz. slabše
absorpcijske lastnosti. Z dodatkom NCC se stični kot zmanjša, kar pomeni, da smo z
dodajanjem NCC povečali površinsko hidrofilnost.
Koti omočenja na bombažno-celuloznem papirju so bili mnogo nižji kot na celuloznih
papirjih (Slika 26 in Slika 27; Preglednica 18, Priloga 1, str. 66). Kot omočenja z nanosom
premaza sicer naraste, pri čemer je sprememba pri škrobnem premazu mnogo večja. Z
dodatkom 3 % NCC se kot omočenja zmanjša in v primeru PVA premaza vpliva celo do
te mere, da je omogočeno popolno omočenje površine (tako za dodatek 3 kot za 5 %
NCC).
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Slika 27: Kot omočenja z vodo in TČ na nepremazanih in premazanih vzorcih
bombažno-celuloznega (BC) papirja
Iz izmerjenih rezultatov bi lahko povzeli, da je za tisk na kapljičnem tiskalniku z izbranim
črnilom primernejši bombažno-celulozni papir s škrobnim premazom, kjer pride do ravno
primernega kota omakanja papirja.
Na Sliki 28 in Sliki 29 je prikazan diagram poteka kota omočenja površine
nepremazanega celuloznega in bombažno-celuloznega papirja, kjer je lepo vidno, da je
bombažno-celulozni papir popolnoma vpojen in do razlivanja kapljic zaradi velike
hidrofilnosti ne bo prišlo.
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Slika 28: Meritve kota omočenja TČ na nepremazanem celuloznem (C) papirju in oblika
nastale kapljice ob stiku s površino

Izrisani krivulji imata podobno obliko s to razliko, da so izmerjeni koti omočenja po
določenem času trikrat višji za vzorec celuloznega papirja.

Slika 29: Meritve kota omočenja TČ na nepremazanem bombažno-celuloznem (BC)
papirju in oblika nastale kapljice ob stiku s površino
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Na Sliki 30 in Sliki 31 je prikazana primerjava diagramov poteka kota omočenja površine
premazanega celuloznega in bombažno-celuloznega papirja, vzorca BC-Š-3NCC in
vzorca C-P-5NCC, kjer je vidno, da se kapljica črnila na BC papirju premazanim s 3 %
konc. NCC vpije hitreje kot pri vzorcu na C z dodano 5 % koncentracijo NCC, kar
potrjujejo tudi vizualne ocene odtisnjenih predlog in meritev slikovne analize.

Slika 30: Meritve kota omočenja TČ na vzorcu BC-Š-3NCC in oblika nastale kapljice ob
stiku s površino

Slika 31: Meritve kota omočenja TČ na vzorcu C-5NCC in oblika nastale kapljice ob
stiku s površino

50

Pri vzorcu C-5-NCC je kontaktni kot po 1 sekundi 13°, pri vzorcu BC-3-NCC pa 14°, a
kljub temu daje popolnoma drugačen kapljični odtis. Meritve kota omočenja so sovpadne
z meritvami slikovne analize, kjer pride do prirasta in razlivanja odtisnjenih predlog. Iz
tega ugotavljamo, da se na papirju, premazanim z dodatki NCC v PVA premazu kapljice
črnila ne vpijejo v površino papirja dovolj hitro, posledica pa je razmazan odtis zaradi
velikih hitrosti tiskarskih glav pri kapljičnih tiskalnikih.

4.11

SLIKOVNA ANALIZA ODTISOV

V Preglednici 10 so prikazane izmerjene RTV (izražene kot A) vrednosti in prednosti
prirasta oz. izgube glede na odtise, izdelane na nepremazanem papirju. RTV so nekoliko
nižje na celuloznem papirju. Iz rezultatov meritev je razvidno, da je tudi prirast RTV večji
na celuloznem papirju, medtem ko v večini primerov na bombažno-celuloznem papirju
pride do izgube RTV (razen v primeru vzorca potiskanega s PVA premazom in 5 %
dodatkom NCC).
Preglednica 10: Izmerjene RTV vrednosti (izražene kot A) in izračunane vrednosti
prirasta oz. izgube za vzorce odtisov izdelanih na nepremazanih in
premazanih vzorcih celuloznega (C) in bombažno-celuloznega (BC)
papirja

Vzorec C
papirja

A (%)

Prirast/izguba
A (%)

C-N

30,06

/

C-Š

31,05

C-Š-3NCC

Vzorec BC
papirja

A (%)

Prirast/izguba
A (%)

BC-N

33,87

/

3,29

BC-Š

33,38

-1,45

32,61

8,49

BC-Š-3NCC

33,72

-0,46

C-Š-5NCC

32,81

9,16

BC-Š-5NCC

/

/

C-P

32,16

7,01

BC-P

33,84

-0,10

C-P-3NCC

33,36

11,00

BC-P-3NCC

33,52

-1,03

C-P-5NCC

32,31

7,51

BC-P-5NCC

34,32

1,31

Za celulozne papirje bi lahko povzeli, da je prirast RTV manjši v primeru škrobnega
premaza, pri bombažno-celuloznem papirju pa ravno tako dobimo boljše rezultate za
škrobni premaz.
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Dobljene rezultate potrjuje tudi primerjava dveh vzorcev nepremazanega bombažnoceluloznega papirja BC-N in BC-Š-3NCC, na kateri je iz histograma vidna malenkostna
izguba RTV. Vzorca se zato na prvi pogled med seboj bistveno ne razlikujeta (Slika 32).

Slika 32: Vizualna primerjava izbranega elementa odtisa s pripadajočim histogramom
za vzorca bombažno-celuloznega papirja BC-N (levo) in BC-Š-3NCC (desno)
Na Sliki 33 je prikazana primerjava izbranega elementa s pripadajočim histogramom za
vzorca, odtisnjena na celuloznem papirju C-N in C-P-5NCC.
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Slika 33: Vizualna primerjava izbranega elementa odtisa s pripadajočim histogramom
za vzorca celuloznega papirja C-N (levo) in C-P-5NCC (desno)
Analiza odtisov glede vpliva vrste premaza na odtis s pomočjo preučevanja razlivanja
kapljic črnila je pokazala, da rezultati sovpadajo z rezultati meritev RTV in pripadajočega
prirasta oz. izgube RTV. V Preglednici 19 (Priloga 1, na str. 67) so prikazane izmerjene
vrednosti ploščine in obsega zajetih delčkov predloge na posameznih odtisih, narejenih
na vzorcih celuloznega in bombažno-celuloznega papirja.
Analiza rezultatov odtisov je pokazala (Slika 34; Preglednica 19, Priloga 1, str 67), da
mnogo lepše odtise dobimo na vzorcih bombažno-celuloznega papirja. Iz slik lahko
ugotovimo, da so odtisi najlepši pri uporabi škrobnega premaza, medtem ko uporaba
PVA premaza povzroči večje razlivanje črnila. Odtisi so lepši, ostrejših robov pri vzorcih
z dodatkom 3 % NCC, medtem ko dodatek 5 % NCC povzroči razlivanje črnila.
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Slika 34: Vizualen prikaz razlivanja odtisa izbranega elementa predloge na
nepremazanih vzorcih in vzorcih premazanih s škrobnim in PVA premazom s 3 in 5 %
dodatkom NCC
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5

ZAKLJUČKI

S primerjalnimi analizami predvsem mehanskih in površinskih lastnosti vzorcev papirja
smo ugotavljali vplive različnih premazov z dodatki NCC na potiskljivost papirja
namenjenega tisku vrednostnih dokumentov.
Premazovanje izbranih vzorcev papirja s škrobnim in PVA premazom že samo po sebi
izboljša mehanske in površinske lastnosti. Dodatek izbranih konc. NCC pa na te lastnosti
različno vpliva – enkrat izboljša in drugič poslabša. V grobem bi lahko rekli, da je
raziskava pokazala, da dodatek 3 % NCC v povprečju da boljše rezultate kot dodatek 5
% NCC. Tudi sama viskoznost premazne suspenzije s 3 % NCC v osnovnih premazih je
boljša za industrijsko uporabo.
Dodana NCC poveže vlakna papirja v trdnejšo strukturo, jih dodatno zamreži ter hkrati
omogoči bolj hidrofilno površino, ki je primernejša za absorpcijo črnila na vodni osnovi.
Ker kapljični tisk zahteva manjšo klejenost papirja in s tem večjo poroznost, bi lahko na
podlagi rezultatov zaključili, da je najprimernejši škrobni premaz z dodatkom 3 % NCC.
Iz analize površine premazanih papirjev je namreč mogoče zaključiti, da je struktura
površine papirja najbolj zaprta v primerih, ko je bil premazoma dodan 5 % dodatek NCC.
Med uporabljenimi vrstami različnih premazov sta glede mehanskih lastnosti najbolj
optimalna vzorca C-Š-3NCC in C-P-3NCC na celuloznih vzorcih papirja ter BC-P-3NCC
na bombažno-celuloznih vzorcih papirja; oboji z dodanimi 3 % koncentracijami NCC.
Glede optimalne potiskljivosti pa je najbolj primeren vzorec BC-Š-3NCC.

5.1

SKLADNOST POSTAVLJENIH HIPOTEZ

Na začetku postavljene hipoteze smo lahko potrdili oz. ovrgli.
Hipoteza 1: Z nanosom pripravljenih škrobnih in PVA premazov, katerim smo
dodali različne koncentracije NCC pozitivno vplivamo na izboljšanje mehanskih
lastnosti papirja.
Glede na velika odstopanja rezultatov pri različnih koncentracijah dodane NCC smo
ugotovili, da dodajanje prevelike koncentracije dodatka NCC (v našem primeru 5 %) zelo
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poveča viskoznost, kar negativno vpliva na primerno sestavo premaza in posledično ne
daje dobrih mehanskih lastnosti - rezultatov. V večini se mehanske lastnosti najbolje
odražajo na papirjih, premazanih s škrobnim premazom z dodano 3 % koncentracijo
NCC in tako potrjujemo hipotezo 1, kjer smo domnevali, da z nanosom pripravljenih
premazov z dodanimi koncentracijami NCC pozitivno vplivamo na mehanske lastnosti
papirja.
Hipoteza 2: Z dodajanjem NCC v premaza lahko dosežemo boljšo potiskljivost
materiala, zagotovimo višjo kakovost tiska in tako pozitivno vplivamo na
zmanjšanje izmeta.
Z večanjem koncentracije dodatkov NCC v osnovna premaza so bili rezultati preverjanja
potiskljivosti slabši od samih osnovnih premazov. Izjema je vzorec BC-Š-3NCC, kjer je
bil odtis kakovosten in je popolno razlitje kapljice na tako premazanem papirju
pravzaprav optimalno za kapljično tehniko tiska. Tako smo prišli do ugotovitve, da je
dodana 3 % koncentracija na bombažno-celuloznem (BC) papirju optimalna
koncentracija za dodajanje v škrobni premaz, saj smo pri tisku pridobili fine detajle in
ostrino odtisa predloge in tako potrjujemo hipotezo 2, kjer smo domnevali, da je z
optimalno koncentracijo NCC in kontroliranim nanašanjem le-te na papir, mogoče doseči
konstantno pokritost in izboljšanje kakovosti finih detajlov ter s tem izboljšati kakovost
odtisa.
Hipoteza 3: Dodatek NCC pozitivno vpliva na zmanjšanje kota omočenja, saj ima
NCC visoko polarnost zaradi visoke vsebnosti OH skupin, zato postane
površinska energija papirja optimalnejša za izvedbo digitalnega tiska.
Stični koti omakanja s črnilom se ob dodani 3 % in 5 % koncentraciji NCC zelo zmanjšajo,
zato je ta koncentracija res optimalnejša za kapljični tisk in tako potrjujemo hipotezo 3,
kjer smo domnevali, da bo površinska energija zaradi visoke vsebnosti OH skupin na
površini premaza ob dodatku NCC optimalnejša za to tehniko tiska. Deloma pa hipotezo
tudi ovržemo, saj so ti rezultati optimalni samo ob dodani 3 % koncentraciji v škrobnem
in PVA premazu na bombažno-celuloznem papirju (BC).
Hipoteza 4: Z določitvijo optimalne koncentracije NCC v premazih in s
kontroliranim nanosom na papir je omogočen tisk finih detajlov v višji ločljivosti,
s čimer se izboljša kakovost odtisa.
Ročna izdelava premazanih papirjev v laboratorijski kadi je veliko bolj zapletena in
zamudna kot industrijski premazovalnik na papirnem stroju, sam postopek pa je
neavtomatiziran, zato bi, da bi potrdili hipotezo 4, kjer smo domnevali, da bi z dodajanjem
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NCC v premaz lahko dosegli večjo potiskljivost materiala, zagotavljali visoko kakovost
odtisa in tako odpravili problematiko izmeta, bilo potrebno izvesti industrijski proces
izdelave. Hipotezo 4 tako ne moremo potrditi, saj je bil proces izdelave ročnih vzorcev
neavtomatiziran. Poleg tega bi bil za ugotavljanje kakovosti odtisnih predlog potreben
poskusni tisk večje naklade.
Hipoteza 5: Z optimizacijo škrobnega in PVA premaza in postavitvijo internega
standarda uporabe je mogoče doseči optimizacijo proizvodnega procesa v
podjetju RPN in izboljšati proizvodnjo vrednostnih papirjev ter posledično
povečati prodajo le-tega na podlagi dodane vrednosti in višje kvalitete potiskljive
površine.
Hipotezo 5 ne moremo ne potrditi ne ovreči, saj bo potekala nadaljnja raziskava na
podlagi pridobljenih optimalnih rezultatov in bi bila potrebna tudi analiza industrijskega
procesa izdelave vrednostnih papirjev z raziskovanimi premazi in analiza trga, kjer bi
lahko predvideli, ali bo z optimizacijo premazov z dodatki NCC mogoče doseči
optimizacijo proizvodnega procesa ter povečati prodajo na podlagi dodane vrednosti in
višje kvalitete potiskljivosti površine papirja.

5.2

IZHODIŠČA ZA NADALJNJI RAZVOJ

Pri izboljšanju potiskljivosti vrednostnega papirja nam podatek o odprtosti oz. zaprtosti
površine papirja pove, kakšne so absorpcijske vezave črnila. Ker se pri kapljičnem tisku
uporablja črnila na vodni osnovi, ti pa zahtevajo dobre absorpcijske sposobnosti in jih v
interakciji z dodatki NCC lahko dosežemo, bomo nadaljevali z raziskavo.
Z dosedanjo raziskavo smo dokazali, da dodatek NCC ugodno vpliva na želene
mehanske in površinske lastnosti papirja. Na podlagi dobljenih rezultatov bi v
nadaljevanju želeli:


raziskavo omejiti na bombažno-celulozni papir;



preučiti vpliv znižanja deleža dodatka NCC iz obsega 3 % do 1,5 %, saj je
raziskava pokazala, da je manjša koncentracija optimalnejša;



opraviti raziskavo za lažji nanos končnega premaznega sredstva, ki bo
vključevala možnost povečanja viskoznosti uporabljenega premaza, saj mora biti
ta večja v primeru industrijskega premazovanja nepremazanega papirja;
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v osnove premaza z dodano NCC dodati snovi za povečanje mokre utržne jakosti
in nato ponovno preučiti mehanske in površinske lastnosti novo premazanih
vzorcev bombažno-celuloznega papirja;



preučiti vpliv dodatka večje količine belilnega sredstva, da papir ne bi porumenel
(s čimer bi dosegli boljšo opaciteto in belino) in nato ponovno preučiti mehanske
in površinske lastnosti novo premazanih vzorcev bombažno-celuloznega papirja.
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PRILOGE

PRILOGA 1 – Izmerjene številčne vrednosti merjenih parametrov

Preglednica 11: Izmerjene vrednosti absorpcije vode po Cobbu – Klejenost papirja za
za vzorce nepremazanih in premazanih celuloznih (C) in bombažnoceluloznih (BC) papirjev

Vzorec C
papirja

Aksorbcija vode
[ml/s]

Vzorec BC
papirja

Aksorbcija vode
[ml/s]

C-N

67

BC-N

58

C-Š

19

BC-Š

31

C-Š-3NCC

18

BC-Š-3NCC

45

C-Š-5NCC

20

BC-Š-5NCC

C-P

18

C-P

22

C-P-3NCC

17

BC-P-3NCC

23

C-P-5NCC

18

BC-P-5NCC

20

Preglednica 12: Izmerjene vrednosti raztržne odpornosti in izračunana odstopanja (%)
glede na nepremazan vzorec za vzorce celuloznega (C) papirja

Vzorec C
papirja

Raztržna odpornost (mN)
Prečna smer

Δ* (%)

Vzdolžna smer

C-N

1282

/

1132

C-Š

1316

2,7

1072

-5,3

C-Š-3NCC

1306

1,9

1070

-5,5

C-Š-5NCC

1328

3,6

1120

-1,1

C-P

1180

-8,0

1058

-6,5

C-P-3NCC

1308

2,0

1130

-0,2

C-P-5NCC

1244

-3,0

1180

4,2

Δ* (%)

*Preračunana sprememba glede na nepremazan vzorec

63

Preglednica 13: Izmerjene vrednosti raztržne odpornosti in izračunana odstopanja (%)
glede na nepremazan vzorec za vzorce bombažno-celuloznega (BC)
papirja

Vzorec

Raztržna odpornost (mN)
Prečna smer

Δ* (%)

Vzdolžna smer

Δ* (%)

BC-N

818

/

588

/

BC-Š

772

-5,6

548

-6,8

BC-Š-3NCC

844

3,2

664

12,3

BC-Š-5NCC

/

/

/

/

BC-P

734

-10,3

568

-3,4

BC-P-3NCC

832

1,7

600

2,0

BC-P-5NCC

804

-1,7

590

0,3

*Preračunana sprememba glede na nepremazan vzorec

Preglednica 14: Izmerjena absolutna utržna jakost v mokrem in suhem ter izračunana
relativna utržna jakost v mokrem za vzorce nepremazanih in
premazanih celuloznih (C) papirjev

Vzorec C
papirja

Absolutna utržna
jakost v suhem (N)

Absolutna utržna
jakost v mokrem (N)

Relativna utržna
jakost v mokrem (%)

Prečna
smer

Vzdolžna
smer

Vzdolžna smer

Vzdolžna smer

C-N

65

138

36

26

C-Š

68

152

47

31

C-Š-3NCC

67

137

54

38

C-Š-5NCC

65

144

42

31

C-P

77

151

56

37

C-P-3NCC

72

164

54

39

C-P-5NCC

82

139

53

36

64

Preglednica 15: Izmerjena absolutna utržna jakost v mokrem in suhem ter izračunana
relativna utržna jakost v mokrem za vzorce nepremazanih in
premazanih bombažno-celuloznih (BC) papirjev

Vzorec BC
papirja

Absolutna utržna
jakost v suhem (N)

Absolutna utržna
jakost v mokrem (N)

Relativna utržna
jakost v mokrem (%)

Prečna
smer

Vzdolžna
smer

Vzdolžna smer

Vzdolžna smer

BC-N

34

96

27

28

BC-Š

35

100

29

29

BC-Š-3NCC

31

104

33

32

BC-Š-5NCC

/

/

/

/

BC-P

41

119

47

40

BC-P-3NCC

39

112

33

30

BC-P-5NCC

47

119

45

38

Preglednica 16: Izmerjeno število dvojnih prepogibov za vzorce nepremazanih in
premazanih celuloznih (C) in bombažno-celuloznih (BC) papirjev v
prečni in vzdolžni smeri

Vzorec C
papirja

Število dvojnih
prepogibov
Prečna
smer

Vzdolžna
smer

C-N

1162

1565

C-Š

1602

C-Š-3NCC

Vzorec BC
papirja

Število dvojnih
prepogibov
Prečna
smer

Vzdolžna
smer

BC-N

203

804

1737

BC-Š

137

603

1686

1807

BC-Š-3NCC

253

1163

C-Š-5NCC

1245

1706

BC-Š-5NCC

/

/

C-P

1462

1692

BC-P

515

1038

C-P-3NCC

1080

1323

BC-P-3NCC

388

923

C-P-5NCC

1196

1420

BC-P-5NCC

463

1008

65

Preglednica 17: Izmerejne vrednosti poroznosti za vzorce nepremazanih in premazanih
celuloznih (C) in bombažno-celuloznih (BC) papirjev

Vzorec C
papirja

Poroznost
[ml/min]

Vzorec BC
papirja

Poroznost
[ml/min]

C-N

43

BC-N

262

C-Š

124

BC-Š

267

C-Š-3NCC

116

BC-Š-3NCC

215

C-Š-5NCC

98

BC-Š-5NCC

/

C-P

5

C-P

18

C-P-3NCC

15

BC-P-3NCC

33

C-P-5NCC

3

BC-P-5NCC

26

Preglednica 18: Izmerjene vrednosti kota omočenja za vzorce nepremazanih in
premazanih celuloznih (C) in bombažno-celuloznih (BC) papirjev z
vodo in TČ v času 1 sekunde

Vzorec C
papirja

Kot omočenja (°)
Voda

TČ

C-N

105

20

C-Š

122

C-Š-3NCC

Vzorec BC
papirja

Kot omočenja (°)
Voda

TČ

BC-N

103

9

51

BC-Š

88

22

88

17

BC-Š-3NCC

56

14

C-Š-5NCC

115

40

BC-Š-5NCC

/

/

C-P

107

27

BC-P

88

11

C-P-3NCC

98

13

BC-P-3NCC

79

C-P-5NCC

101

30

BC-P-5NCC

68

popolno
omočenje
popolno
omočenje

66

Preglednica 19: Izmerjene in preračunane vrednosti ploščine in obsega izbranega
elementa testne predloge

Rezultat
Vzorec C
papirja

C-N
C-Š
C-Š-3NCC
C-Š-5NCC
C-P
C-P-3NCC
C-P-5NCC

Ploščina
(mm2)

Obseg
(mm)

3,01

12,77

3,81

12,66

3,19

13,30

3,97

12,42

3,19

13,25

4,87

12,77

3,52

13,10

Rezultat
Vzorec BC
papirja

BC-N
BC-Š
BC-Š-3NCC
BC-Š-5NCC
BC-P
BC-P-3NCC
BC-P-5NCC

Ploščina
(mm2)

Obseg
(mm)

3,36

12,70

3,32

12,66

3,29

12,42

/

/

4,44

13,30

3,66

13,10

4,06

13,25

67

