
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE

FACULTY OF CHEMISTRY
INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY

STUDIUM BARIÉROVÝCH VLASTNOSTÍ LAKŮ PRO
OCHRANU FOTOGRAFIÍ

BARRIER PROPERTIES OF VARNISHES FOR PROTECTION OF PHOTOGRAPHS

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. RADKA LOKOTSCHOVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. MICHAL VESELÝ, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2013



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická

Purkyňova 464/118, 61200 Brno 12

Zadání diplomové práce

Číslo diplomové práce: FCH-DIP0715/2012 Akademický rok: 2012/2013
Ústav: Ústav fyzikální a spotřební chemie
Student(ka): Bc. Radka Lokotschová
Studijní program: Spotřební chemie (N2806) 
Studijní obor: Spotřební chemie (2806T002) 
Vedoucí práce doc. Ing. Michal Veselý, CSc.
Konzultanti:

Název diplomové práce:
Studium bariérových vlastností laků pro ochranu fotografií

Zadání diplomové práce:
1. Literární rešerše na téma ochranné laky pro fotografie.
2. Studium propustnosti vodní páry a kyslíku vrstvou laku.
3. Studium ochranných vlastností laků vůči ozonu.

Termín odevzdání diplomové práce: 3.5.2013
Diplomová práce se odevzdává ve třech exemplářích na sekretariát ústavu a v elektronické formě
vedoucímu diplomové práce. Toto zadání je přílohou diplomové práce.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bc. Radka Lokotschová doc. Ing. Michal Veselý, CSc. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Student(ka) Vedoucí práce Ředitel ústavu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V Brně, dne 31.1.2013 prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.

Děkan fakulty



 
 
 
 

3 

ABSTRAKT 
V diplomové práci jsou shrnuty základní principy inkoustového tisku, složení inkoustu, 

tisková média a mechanismy degradace barviv v inkoustech. Dále se práce se zabývá studiem 
bariérových vlastností laků na barevných inkoustových výtiscích. V závislosti na nanesené 
vrstvě laku byla testována propustnost vodní páry a kyslíku, látek, které jsou běžnou součástí 
atmosféry. Dále byl zkoumán vliv ozónu prostupující bariérovou lakovou vrstvou výtisku na 
degradaci barviv. Ozón hraje důležitou roli v degradačních procesech inkoustových výtisků a 
jeho působením dochází k jevu, který se nazývá gas fading. Koncentrace působícího ozónu na 
inkoustové výtisky byly stanoveny jodometrickou titrací. Současně byla studována kinetika 
degradace barviva Orange 7 ozónem na indikačních papírech. 

 

Klíčová slova: inkoustový tisk, lak, gas-fading, ozón, barvivo, kyslík, vodní pára 

 
 
 
 
ABSTRACT 
In this diploma thesis the basic principles of inkjet print, ink composition, print media and 
degradation mechanisms of ink dyes are summarized. The thesis deals with study of varnish 
barrier properties in coloured inkjet prints. Permeability of water vapour and oxygen (parts of 
atmosphere) depending on different coatings are tested there. In addition the influence of ozone 
on degradation of dyes was studied, while ozone was permeating through barrier varnish layer 
of inkjet print. Ozone plays an important role in degradation processes of the inkjet prints and 
it also causes a gas-fading. Concentrations of acting ozone were established by iodometric 
titration. Simultaneously kinetics of degradation of Orange 7 was studied on indicator papers.  

 

Key words: inkjet, varnish, gas-fading, ozone, dye, oxygen, water vapour 
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1 ÚVOD 

Od roku 2003 zaujal tisk inkoustových fotografií mezi reprodukčními fotografiemi významné 
místo. Rozlišení tisku se zlepšilo až tak, že digitálně tištěná fotografie je k nerozeznání 
od klasické halogenstříbrné fotografie, a dokonce i s vyšším barevným gamutem.1 

Bohužel se ukazuje, že inkoustová tisková technologie je z hlediska stálosti velmi 
problematická. Proto je důležité upozornit na některé aspekty, které je třeba brát v úvahu 
při posuzování archivní stálosti inkoustového tisku. Vždy je třeba velmi pečlivě uvážit, 
za jakých podmínek byly testy prováděny a co vlastně bylo testováno. V reálném světě se 
vždy uplatňuje kombinace všech faktorů (světlo, teplo, vlhkost, atmosféra, katalýza) a většina 
současných testů sleduje vždy jeden nebo nejvýše vlivy dva. Pozornost je třeba věnovat 
i konstrukci testovacích obrazců a způsobu měření.2 

 

2 CÍL PRÁCE 

Cílem práce bylo vypracovat rešerši na téma ochranné laky pro fotografie, prostudovat 
propustnost vodní páry a kyslíku vrstvou laku a prostudovat ochranné vlastnosti laků 
vůči ozónu. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Digitální fotografie 

3.1.1 Historie, současnost a vývojové trendy 

Pojem fotografie se běžně volně překládá jako kresba světlem, což platí jak pro klasickou, 
tak i pro digitální fotografii. Vývoj digitální fotografie je úzce spjat s vývojem digitálních 
fotoaparátů.5 

Digitální fotoaparát je zařízení umožňující s využitím světlocitlivých záznamových prvků 
zaznamenat statické barevné obrazy pomocí elektrických signálů a v digitalizované podobě je 
uložit na paměťovém médiu.34 

První digitální fotoaparát byl představen v roce 1981 pod názvem Sony Mavica. Prvním 
plně digitálním fotoaparátem byl Nikon NASA F4 Electronic Still Camera. V roce 1995 
vznikl první fotoaparát s displejem – model Casio QV-10 a první fotoaparát se záznamem 
videa – model Ricoh RDC. O tři roky později, v roce 1999 byla na trh uvedena první digitální 
zrcadlovka Nikon D1 s rozlišením 2,7 Mpx.3 

 

Tabulka 1 Vývoj digitálních fotoaparátů v datech3 

1981 První digitální fotoaparát Sony Mavica 

1988 První skutečně digitální fotoaparát Dycam Model 

1991 První plně digitální fotoaparát Nikon NASA F4 ESC 

1995 První digitální fotoaparát s integrovaným displejem Casio QV-10 

1995 První digitální fotoaparát se záznamem videa Ricoh RDC 

1996 První digitální fotoaparát využívající paměťové karty Kodak DC-25 

1999 První digitální zrcadlovka Nikon D1 

 
V následujících letech se rozpoutala "bitva" o dosažení co nejvyššího rozlišení i přesto, 

že se nejedná o jediný rozhodující faktor pro pořízení kvalitních digitálních snímků. 
Po uklidnění situace se výrobci začali zaměřovat spíše na funkce fotoaparátů, a to jak 
v oblasti zrcadlovek, tak i u kompaktů. Současně probíhala i miniaturizace a úpravy 
v designu.  

Výsledkem jsou dnes velmi dobře vybavené fotoaparáty schopné pořídit velmi kvalitní 
snímky, aniž by měl jejich uživatel jakékoliv schopnosti s fotografováním. V současné době 
je vývoj trošku pozastaven, jelikož už kvalita snímků dosáhla kvality odpovídající klasické 
fotografii a stejně tak i miniaturizace dospěla do hraničního stádia, kdy by další zmenšování 
znamenalo zhoršení manipulace. Výrobci se teď soustředí zejména na dvě základní oblasti: 
nové automatické funkce usnadňující fotografování s co nejlepším výsledkem a úpravy 
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v designu, jelikož digitální fotoaparát není už pouze přístrojem na fotografování, 
ale reprezentuje uživatele podobně jako mobilní telefon či jiné technologické výstřelky dnešní 
doby.3  

Posledními novinkami kompaktních fotoaparátů jsou inovativní fotoaparáty s technologií 
DualView se dvěma displeji, které napomáhají dosáhnout správné kompozice záběrů 
určených k vytváření autoportrétů a snímků páru. Další novinkou je bezdrátové připojení 
pomocí Bluetooth nebo Wi-Fi, díky čemuž lze okamžitě odesílat fotografie do mobilního 
telefonu či do počítače. V neposlední řadě jsou to kompakty s výměnným objektivem. Systém 
je navržený tak, aby pracoval podobně jako běžné digitální zrcadlovky (tedy aby umožňoval 
výměnu objektivu), ale zároveň jsou kompaktnější, protože neobsahuje tradiční optický 
hledáček ani zrcadlo.4  

 

3.1.2 Princip, konstrukce a rozdělení digitálních fotoaparátů 

Digitální fotoaparáty jsou navrženy tak, aby s nimi bez větších problémů uměl zacházet každý, 
kdo někdy fotil klasickým přístrojem na film. Většina výrobců si dává záležet, aby se koncepce 
jejich digitálních fotoaparátů nelišila od koncepce klasického fotoaparátu na film.6,7 

Ve srovnání s tradiční fotografickou technikou nabízí digitální fotografie obrovské 
množství výhod – praktických, technických, tvůrčích a dokonce ekonomických. Více 
než 95 % v současnosti prodávaných fotoaparátů tvoří digitální přístroje, ale jejich výhod 
a předností využívá velmi málo fotografů. Zbylých 5 % prodávaných fotoaparátů připadá 
na klasické fotoaparáty, kde se jako záznamové médium používá negativní film.6 

Proces záznamu se barevného digitálního obrazu sestává z několika kroků. Prvním je 
vytvoření a transformace obrazu pomocí čoček, zrcadel nebo svazků optických vláken. 
Následuje separace barevných složek obrazu pomocí vhodných optických filtrů (např. RGB 
nebo CMY) a potom zaznamenání barevných složek pomocí fotocitlivého snímače. Dalším 
krokem je zpracování elektrických signálů pro jednotlivé obrazové body (pixely) a barevné 
složky. Nakonec jsou elektrické signály transformovány na digitální data vzorkováním 
a kvantováním na definovaný počet úrovní pomocí A/D převodníku. V digitálních 
fotoaparátech se dnes používají dva druhy záznamových fotocitlivých snímačů, CCD 
a CMOS. Na povrchu fotocitlivého snímače musí být místo i pro elektronické prvky, sběrnice 
apod. Proto každý fotocitlivý prvek snímače bývá překryt mikročočkou, která soustředí 
paprsky na jeho fotocitlivou část. 34 

Nejčastější kombinace fotocitlivého snímače je tzv. mozaikový snímač ‒ jednotlivé 
fotocitlivé prvky jsou seřazeny do řádků a sloupců a každý z těchto prvků je překryt 
barevným filtrem, propouštějícím pouze třetinu viditelného spektra ‒ červeným, zeleným 
nebo modrým. Protože lidské oko je nejvíce citlivé na zelené světlo, je v těchto snímačích 
dvojnásobný počet prvků se zeleným filtrem; snímač tedy zachytí 25 % modrého a červeného 
světla a 50 % zeleného světla. Toto uspořádání je nazýváno Bayerova maska.34 

Odlišným typem sensoru je Foveon, který je založen na skutečnosti, že světlo o různých 
vlnových délkách proniká do křemíku do různé hloubky. To umožňuje snímat všechny tři 
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barevné složky RGB v jedné buňce. Díky absenci filtrů dopadá do buňky všechno dostupné 
světlo. Barvy tedy není nutné dopočítávat, tudíž v obraze nevznikají nežádoucí efekty, 
např. barevné moaré. Obraz je věrnější, ostřejší a s více detaily. 

 

 

Obr. 1 Sensory používané v digitálním fotoaparátu. Vlevo Bayerova maska a vpravo sensor 
Foveon.8,9  

Základní konstrukční prvky fotoaparátu: 

• Tělo ‒ drží a chrání veškerou mechaniku a elektroniku fotoaparátu, včetně baterie. 
Zpravidla je vyrobeno z různých typů plastu, nicméně některé vyšší řady mohou být 
vyrobeny z hořčíkové slitiny, čehož lze ocenit zejména při náhodných nárazech 
a pádech. 

• Objektiv ‒ jedna z komponent, která má významný vliv na výslednou technickou kvalitu 
fotografie. Jedná se o soustavu čoček, pomocí které je usměrněn světelný tok a pomocí 
které lze zaostřit snímaný objekt na snímací plochu. Typickým parametrem digitálních 
přístrojů je ohnisková vzdálenost objektivu.6,10 

• Hledáček ‒ hledáčkem je pozorována snímaná scéna. Digitální fotoaparáty mohou být 
osazeny dvěma typy hledáčků: elektronickým nebo optickým. Optický hledáček 
umožňuje vypnout zobrazení na velkém barevném displeji, a šetřit tak akumulátor 
v přístroji, elektronický hledáček (EVF) trochu elektrické energie spotřebuje, ale jeho 
výhodou je zobrazení informací o nastavení fotoaparátu.6,10  

• Blesk ‒ zábleskové osvětlovací jednotky mohou být rozděleny do několika skupin: 
vestavěné blesky, přenosné přídavné nebo ruční. Ačkoliv je vestavěný blesk pohodlný 
zdroj světla, který může být použit také k doplnění světla denního, má také nevýhody. 
Za prvé, světelný výkon blesku je omezený, a pokud je jediným zdrojem osvětlení, musí 
se používat poměrně blízko objektu. Za druhé, pokud se blesk použije jako čelní 
osvětlení, má sklon k vytváření nepříjemného, nezajímavého osvětlení. Za třetí, blesk 
a objektiv jsou velmi blízko u sebe, a to způsobuje efekt červených očí.11 
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• Tlačítko spouště ‒ prostřednictvím spouště se pořizují fotografie. Stisknutím tlačítka 
zpola a přidržením v této poloze, se aktivuje zaostřovací systém a veškerá elektronika, 
která měří aktuálně dostupné množství světla (expozimetr). Ozve se nepříliš hlasité 
pípnutí nebo se na barevném displeji objeví indikátor, v některých případech se navíc 
vedle hledáčku rozsvítí zelené světlo ‒ to vše znamená, že fotoaparát zaostřil snímanou 
scénu. Úplným stiskem tlačítka se otevře závěrka a fotoaparát fotí.6 

• Ovládací displej ‒ pomocí displeje si lze okamžitě prohlédnout snímky a ujistit se, 
že jsou dobře nasnímané. Na displeji lze dále zobrazovat nastavení fotoaparátu 
a nabídky či informace o snímcích nebo zobrazit právě snímaný objekt a díky tomu 
opravovat a vylepšovat kompozici.6 

 

 

Obr. 2 Základní konstrukční prvky fotoaparátu69 

3.1.3 Typy fotografických přístrojů: 

• Digitální kompaktní fotoaparát ‒ je jednoduchý přístroj určený zejména 
pro fotoamatéry, kteří spíše než výslednou kvalitu obrazu (malý snímač, velký šum) 
ocení snadné ovládání. Nezanedbatelnou předností kompaktních fotoaparátů jsou jejich 
malé rozměry a nízká hmotnost. Představuje univerzální přístroj, který lze zakoupit 
v nižší cenové kategorii.13 Ve většině případů jsou vybaveny průhledovým hledáčkem, 
který má hlavní nevýhodu tzv. paralaktickou vadu – neleží v jedné ose s objektivem, 
a proto dochází k odchylce obrazu zkomponovaného v hledáčku oproti obrazu 
výslednému. Pro vzdálené předměty tento efekt prakticky neexistuje, ale čím blíže je 
fotografovaný předmět, tím se projevuje více.14 Novou kategorií kompaktů jsou 
kompakty s výměnnými objektivy, které se začínají čím dál více rozšiřovat. 
Tyto přístroje díky své nově řešené konstrukci s absencí zrcadlového systému 
a s velkým čipem vynikají malou velikostí, nízkou hmotností a vysokou kvalitou 
zpracování obrazu, která je typická u klasických zrcadlovek (viz 3.1.1).12  
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Obr. 3 Konstrukce a princip digitálního kompaktu71 

• Digitální zrcadlovka (DSLR) ‒ patří mezi digitálními fotografickými přístroji k naprosté 
špičce. Jsou drahé, mají vynikající kvalitu a vysoké rozlišení. Jejich cílovou skupinou 
jsou nadšenci do fotografování a profesionálové. Při fotografování přístrojem 
označeným SLR se fotograf dívá na fotografovanou scénu snímacím objektivem, kterým 
světlo prochází na zrcadlo, a odtud obvykle speciálním hranolem (tzv. pentaprisma) 
do hledáčku. Díky tomu lze vidět přesně to, co je zachyceno objektivem. Při samotném 
focení se zrcadlo odklopí nahoru a světlo tak může dopadnout na snímač. Jsou typické 
robustní konstrukcí, čímž dobře padnou do ruky a u některých modelů již lze najít 
LiveView ‒ živý náhled, díky kterému lze na velkém displeji komponovat snímek stejně 
jako na kompaktním digitálním fotoaparátu.6 

 

 

 

Obr. 4 Konstrukce a princip digitální zrcadlovky71 
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3.1.4 Tisk digitální fotografie 

Dříve měl fotograf pro sdílení své fotografie pouze dvě možnosti ‒ prezentovat svou fotografii 
na papíře nebo prostřednictvím promítání. Digitální fotografie, počítače a internet dneska 
dávají daleko širší spektrum možností.16  

Tiskárny pro fotografický tisk prošly v poměrně krátké době rychlým vývojem, 
motivovány snahou o dostižení nebo překonání vizuální kvality klasických, analogových 
fotografií. Důraz na pojem fotografický tisk se postupně odrazil v nepřehlédnutelném 
vydělení se nové kategorie tiskáren. Zatímco dříve byl fotografický tisk jako jedna 
z vlastností barevné tiskárny, případně jeden z kvalitativně vymezených tiskových modů, 
v současnosti se v produktových řadách všech hlavních výrobců vyčlenily samostatné řady 
fototiskáren. Rychlý rozvoj samostatné kategorie fotografických tiskáren vypovídá o silném 
zájmu uživatelů o fotografický tisk.17  

Výběr správné technologie pro tisk digitálních fotografií je velice důležitý a je nutné 
ho provádět na základě osobních potřeb a možností každého uživatele. Velkou výhodou je, 
když je možné využít tiskárnu i pro další činnosti a práci. Nejdůležitějšími prvky kritérií 
by měla být časová náročnost a flexibilita, maximální formát fotografií, cena 
zařízení/provozu, požadovaná kvalita a vzhled fotografií, snadnost obsluhy a značka tiskárny. 
Po technické stránce lze využít inkoustový tisk, termosublimační tisk, tisk tuhým inkoustem 
či elektrofotografický tisk.18  

Termosublimační tisk je jednou ze dvou nejrozšířenějších technologií tisku. Tisk probíhá 
prostřednictvím tepelného působení na tuhé barvivo, které se odpařuje z nosné folie 
a následně sublimuje na potiskovaném materiálu. Každá tiskárna obsahuje tzv. tepelnou 
hlavu, která se skládá z řady jemných, termálních jehliček. Každá tato jehlička může být 
zahřívána a její teplota je regulovatelná. Pod tepelnou hlavou se odvíjí folie s barvivem 
a pod folií prochází potiskované medium, většinou speciální papír. Na rozdíl od jehličkových 
tiskáren se jehličky v tepelné hlavě ani nepohybují, ani nedotýkají pásky s barvou. Jejich 
zahříváním dochází k odpařování barviva v bezprostřední blízkosti jehličky z přenosové folie 
a toto barvivo následně tuhne na papíru. Teplota jehličky určuje, kolik barviva se odpaří 
a jaký odstín vznikne. Tisk probíhá postupně skládáním tří základních barev CMY. 
To znamená, že se nejprve vytiskne žlutá vrstva (Y), následně purpurová (M) a dále 
azurová (C). V praxi dochází k tomu, že papír projde tiskárnou třikrát až čtyřikrát a vždy se 
opět vrátí, aby mohla být natištěná další vrstva barvy. Ve čtvrtém průchodu se již netiskne 
žádná barva, ale dochází k povrchové úpravě zažehlením čiré ochranné folie, zvyšující 
odolnost potištěného materiálu a stálost tisku.18 Mezi silné stránky tisku na sublimačních 
tiskárnách patří dlouhá životnost, vynikající kvalita, ale naopak jsou obecně nákladnější, 
nabízí menší výběr médií a jejich světlostálost je nižší než u inkoustové tiskárny. Tato 
skupina tiskáren se nejčastěji objevuje v menších tiskových studiích.16 
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Obr. 5 Schéma sublimačního tisku70 

 
Tabulka 2  Přehled výhod a nevýhod nejpoužívanějších technologií tisku  

technologie inkoustová sublimační 
cena vynikající velmi dobrá 
výběr médií vynikající přiměřená 
kvalita tisku vynikající vynikající 
životnost tisku přiměřená přiměřená 

 
Bezesporu nejrozšířenější a nejdostupnější technologií barevného tisku je inkoustový 

tisk.18  
 

3.1.4.1 Inkoustový tisk 

Inkoustová technologie se stává stále atraktivnější technologií v grafickém průmyslu, a to díky 
své zvyšující se kvalitě a rychlosti tisku, včetně velmi kvalitní správy barev a postskriptové 
kompatibilitě. Většina současných tiskáren již dnes dokonce podporuje přímý tisk, takže 
fotoaparát lze připojit přímo dodávaným kabelem, bez nutnosti připojovat tiskárnu k počítači 
nebo vložením paměťové karty do již zabudovaného slotu.6,20  

Princip inkoustového tisku je obecně známý: do tiskové hlavy, která se skládá z několika 
stovek miniaturních trysek, pohybující se v horizontálním směru tisku od kraje do kraje, je 
kontinuálně dodávána tisková barva (inkoust) ze zásobníku, který může i nemusí být součásti 
tiskové hlavy. Tisková hlava vystřeluje mikrokapky barvy, které jsou kontrolovatelně 
umísťovány na tiskový materiál. Po dopadu na tiskový materiál se mikrokapka vpije 
nebo zaschne. Všechny prvky stránek jsou vytvářeny pomocí kapek, na rozdíl 
od sublimačního tisku, který se vyznačuje tiskem s plynulým přechodem barev. Počet kapek 
umístěných za časovou jednotu na potiskovaný materiál, spolu s jejich velikostí určuje 
rychlost tisku. Inkoustové tiskárny nejsou schopné smíchat ze základních barev libovolný 
odstín, pouze skládají na papír mikrokapky základních barev do tzv. rastrů tak, že opticky pak 
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výsledné body působí tak, jakoby měly určitý barevný odstín. Ke vzniku výsledného odstínu 
tedy dochází až na papíru. Proto je důležité, aby tiskárna dokázala produkovat co nejmenší 
kapičky a co nejpřesněji a nejefektivněji je umísťovala na tiskové médium. Nejmodernější 
tiskárny poskytují tiskové rozlišení 9600 dpi s kapičkami o objemu 1 pl.18,19,63 

U techniky inkoustového tisku Continual stream dochází k vytlačení inkoustu do trysek 
pomocí čerpadla, čímž vzniká nepřetržitý proud kapek, jejichž frekvence je dána 
prostřednictvím piezoelektrického krystalu (v rozmezí 50 kHz až 175 kHz). Průchodem kapek 
elektrostatickým polem získají kapky náboj a pomocí elektrod jsou vychylovány tak, aby část 
kapek byla umísťována na tiskový materiál a druhá část byla pomocí sběrače vrácena zpět 
do zásobníku.21,22 

Pro kontinuální tisk je charakteristické kontinuální vysokotlaké dávkování inkoustu 
a vysoká rychlost. 

  

Obr. 6 Schéma inkoustové tisku Continual stream45 

Technika inkoustového tisku Drop on demand (DOD) je založena na tvorbě kapiček, 
které jsou určené k tisku.23 

 Podle způsobu tvorby kapičky se tato metoda dělí: 

• Termální inkoustový tisk ‒ u tiskáren s touto technologií dochází k vystřelení 
mikrokapky z tiskové hlavy díky tepelné rozpínavosti inkoustu. U každé trysky je 
komůrka, ve které je tenká odporová ploška (tepelný zdroj). Průchodem proudu dochází 
k zahřátí plošky, vzniku bubliny rozpouštědla inkoustu a vytlačení mikrokapky inkoustu 
skrz trysku. Nevýhodou termálních hlav je omezená životnost, takže jsou buď spojeny 
se zásobníkem inkoustu a používají se pouze do vyčerpání zásobníku, nebo jsou sice 
odděleny od zásobníku, přesto se musí pravidelně vyměňovat. Patří k nejrozšířenější 
technologii a jeho výhodou je nízká cena.18,62 
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Obr. 7 Schéma inkoustového tisku Drop on Demand – Termální tisk45 

 
• Piezo-elektrický tisk ‒ tato metoda se od předchozí liší pouze způsobem vytlačení kapky 

inkoustu z komůrky. Místo tepelného působení je využíván piezo krystal, který se 
po přívodu elektrického impulsu prohne, stlačí inkoust v komůrce a ten je vypuzen ven 
tryskou na papír. Při přechodu krystalu do klidového stavu je do komůrky inkoust zase 
natažen a čeká na další proces. Objem vypuzeného inkoustu je závislý na průhybu piezo 
krystalu (jeho rozkmitu). Výhodou tohoto řešení je výrazně delší životnost piezo hlav 
ve srovnání s hlavami termálními, nevýhodou je mnohem vyšší výrobní cena. Proto je 
tisková hlava je vždy oddělena od zásobníku inkoustu.18,24  

 

 

Obr. 8 Schéma inkoustové tisku Drop on demand – Piezo-elektrický tisk 45 

V současnosti termální i piezo technologie dosáhly takové kvalitní úrovně, že jejich 
výsledky jsou v praxi v podstatě srovnatelné. Proto o kvalitě tisku rozhodují zejména její další 
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parametry. Například u fototiskáren se lze setkat se čtyřbarevným, šestibarevným a dokonce 
i sedmibarevným tiskem, který spolu s různými přijímacími médii určuje kvalitu výsledného 
tisku.18  

 

3.1.4.2 Inkousty  

Inkousty jsou nízkoviskózní homogenní nebo mikroheterogenní kapaliny, skládající se 
z rozpouštědla, barvonosné složky a řady pomocných látek (povrchově aktivní látky, látky 
ovlivňující viskozitu, konzervační látky atd.). Inkousty dnes vyrábí celá řada společností, nejen 
výrobci tiskáren. Principiálně lze všechny tyto inkousty rozdělit do dvou kategorií, a to 
na inkousty na vodní bázi a rozpouštědlové inkousty.18,25  

S ohledem na zdravotní a ekologické požadavky se dnes jednoznačně dává přednost 
inkoustům na vodní bázi. Základní složkou těchto inkoustů je voda, která je transportním 
médiem barviva na papír. Voda je ekologická látka, takže provoz takovéto tiskárny je velmi 
šetrný k životnímu prostředí, výpary z vody nejsou škodlivé (jde o vodní páru, běžně 
přítomnou v ovzduší). Negativem těchto inkoustů je pomalejší zasychání a nutnost 
speciálních materiálů (s povrchovou úpravou ‒ coating).26 

Inkousty na rozpouštědlové bázi se využívají v průmyslových aplikacích, kde je možno 
zajistit ochranu obsluhy a bezpečně zlikvidovat odpady. Na rozdíl od vody je ředidlo vysoce 
těkavé, takže velmi rychle vyprchá z materiálu a tisk je téměř okamžitě suchý. Inkousty 
nemají čas proniknout hlouběji do materiálu, nemohou se tedy rozpíjet, a proto není třeba 
žádný speciální coating. V glykolových inkoustech jsou molekuly barviva rozpuštěny 
v glykolu, který je stejně jako voda šetrný k životnímu prostředí, jeho výpary nejsou zdraví 
škodlivé a navíc má výhody v rychlejším odpařování, takže tisk rychleji zasychá.26 

Formulace a vlastnosti tiskových barev těsně souvisejí nejen s technikou tisku (klasická 
či digitální tisková technika), ale také s dalšími okolnostmi, zejména s typem potiskovaného 
materiálu a požadavky vyplývajícími z použití tiskoviny.  

Barvy používané pro digitální tiskové techniky se výrazně liší od barev pro klasické 
tiskové techniky svým složením i způsoby zasychání. Při přenosu barvy jsou u jednotlivých 
digitálních technik využívány různé principy, např. kinetická energie, elektrické 
nebo magnetické síly. 

Digitální tisková technika využívá buď tonery – práškové či kapalné barvy, které jsou 
na potiskovaném materiálu fixovány pomocí tlaku a teploty nebo inkousty.34 

Práškový toner je obvykle tvořen 80 až 90 % hm. pojiva, 5 až 15 % hm. pigmentu a 1 až 
3 % hm. příměsí ovlivňujících velikost náboje. Dále mohou být přítomna inertní nebo externí 
aditiva (vosky, silikon) sloužící k optimalizaci vlastností, kvality, ceny a funkčností, tokových 
vlastností, nebo usnadnění čištění povrchu vodivého materiálu; pomáhají zlepšovat přenos, 
ovlivňují vodivost, prodlužují životnost, vyvolávací směsi apod. Vlastnosti toneru 
při zapékání a dlouhodobém skladování ovlivňuje především struktura makromolekul pojiva. 
Základním pojivem tonerů může být např. kopolymer polystyren-methakrylát. V některých 
tonerech jsou použity polyestery, které poskytují dobré vlastnosti při skladování i zapékání 
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a mají požadovanou křehkost. Během výroby toneru jsou základní komponenty míchány, 
zvláčňovány, homogenizovány a mlety na požadovanou střední velikost částic, obvykle 
v rozmezí 5 až 15 µm. Pro vyšší kvalitu tisku je vhodné mít tonery s částicemi stejné velikosti 
a co nejmenším průměrem, většina tonerů je proto tříděných (jsou v nich odstraněny částice 
s nevyhovující velikostí).34 

Kapalné tonery jsou tvořeny disperzí pigmentů, aditiv a někdy polymerů v elektricky 
nevodivé kapalině. Velikost částic je v tomto případě menší než 2 µm a tloušťka výsledné 
barvové vrstvy nepřesahuje 3 µm.34  

Druhou velkou skupinou barev pro digitální tisk jsou inkousty. Inkousty se skládají 
z barvonosných látek, pojiv, rozpouštědel a různých aditiv. V inkoustu pro běžné stolní 
tiskárny můžeme najít okolo dvaceti různých chemikálií, které hrají důležitou roli pro tvorbu 
výsledného výtisku jak individuálně, tak v kombinaci s ostatními. Pro běžnou stolní 
inkoustovou tiskárnu používající vodou ředitelný inkoust je složení inkoustu: 20 % hm. 
barvonosné látky (barvivo, či pigment), 2 až 5 % povrchově aktivní látky a aditiv, 
které zajišťují dobré povrchové a smáčecí podmínky nebo působí proti zanášení a tím 
i poškození tiskové hlavy, 30 % zvláčňujícího činidla (ethylenglykol nebo diethanolamin), 
65 % absolutně čisté vody a konzervační látky, které potlačují zárodky a bakterie, které by 
mohly v kapalině vznikat.27,29 

 

 

Obr. 9 Poměr jednotlivých složek tvořících inkoust45 
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Rozdělení inkoustů podle barvonosného média: 

• Barvivové inkousty (dye-based inkousty) ‒ barvivo je rozpuštěno v příslušném nosiči, 
výsledný inkoust je tedy homogenní směsí, pravým analytickým roztokem. Předností 
těchto inkoustů je to, že barva jako kapalina proniká do struktury potiskovaného média 
a dochází tak k jejímu rovnoměrnému rozlévání. To má vliv na kvalitu obrazu, stejně 
jako klidnost tiskových ploch. Pro dosažení co nejvyšší kvality tisku je nutné používat 
média se speciální povrchovou úpravou. Ta napomáhá proniknutí inkoustu do nitra 
své struktury a její umístění v tenké vrstvě pod povrchem, a následně ji po zaschnutí 
zvnějšku ochraňuje. Další předností těchto inkoustů jsou sytější barvy a nabízejí větší 
barvový gamut. K nevýhodám, které znemožňují jejich širší použití, patří nižší stálost, 
než je u inkoustů pigmentových. Hůře odolávají UV záření a povětrnostním vlivům, 
což tyto inkousty předurčuje k použití v interiéru.28 

• Pigmentové inkousty – molekuly pigmentu obsažené v inkoustu se nerozpouštějí, 
ale tvoří suspenzi. Při interakci tohoto inkoustu nedochází k penetraci, ale inkoust 
zůstává z velké části díky velkým shlukům molekul na povrchu média. Pojivo obsažené 
ve složení inkoustu usnadňuje částečnou penetraci pigmentů do papíru, protože kdyby 
ulpěly jenom na povrchu, byly by příliš náchylné k mechanickému oděru. Výsledkem je 
nejen preciznější kvalita tisku, ale také lepší možnost vytváření oboustranně potištěných 
dokumentů. Jelikož jsou nerozpustné ve vodě, nedochází při kontaktu s vodou 
k rozmazání výtisku. Vyznačují se odolnosti proti mechanickému poškození, 
povětrnostním vlivům a chemickým vlivům. Nevýhodou je nižší barvový gamut.29 

 

 

Obr. 10 Porovnání barvového a pigmentového inkoustu45  
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• Pigmentované inkousty (pigmented inks) – představují výsledek snahy eliminovat 
nevýhody obou výše popsaných typů inkoustů pomocí jejich kombinace. V praxi však 
spíše než potlačení nevýhod jednotlivých přispívajících složek pozorujeme vznik 
nových problémů, např. tzv. chromatografickou separaci: pokud inkoust obsahující 
pigment i barvivo zároveň interaguje s porézním substrátem, může se snadno stát, 
že podstatně menší, a proto pohyblivější molekuly barviva proniknou hlouběji 
než objemnější částice pigmentu. Následkem této separace může dojít k výrazné změně 
barevného odstínu, ale tato změna je na různých médiích různá, proto má výtisk 
na různých papírech různé barvy.30 

 

 

Obr. 11 Schéma interakce pigmentovaného inkoustu s porézním substrátem25 

Zvláštní skupinu tvoří UV inkousty. Skládají se z monomerů, prepolymerů/oligomerů, 
pigmentů, aditiv a fotoiniciátorů. Ke schnutí nedochází pomocí odpařování ředidla 
či rozpouštědla, jako je tomu u solventního systému inkoustů, ale jde zde o vytvrzování 
polymerizací odstartovanou dopadem UV záření (100 až 380 nm). Během expozice UV záření 
prepolymery/oligomery reagují s monomery za vzniku třídimenzionální sítě polymeru. 
Fotoiniciátory se rozkládají na radikály a vyvolávají polymerizaci. Takto vzniklé radikály 
vytvářejí další radikály, které reagují s monomery a prepopolymery a vytvářejí síťovanou 
strukturu. Aditiva a barvotvorné látky jsou téměř totožné s těmi, které se používají v běžných 
inkoustech. UV inkousty nabízejí oproti ostatním řešením celou řadu výhod. Jde především 
o možnost potisku velmi širokého spektra materiálů, a to jak se speciální povrchovou 
úpravou, tak i neupravených. Mezi další přednosti tohoto systému pak patří také široký 
barevný gamut, velká sytost a v neposlední řadě také odolnost proti dalšímu působení jak UV 
záření, tak i vody, chemikálií a povětrnostních vlivů.31,28 

K dalším skupině speciálních inkoustů patří tuhý inkoust. Tuhý inkoust, čili inkoust 
založený na vosku, je zajímavou alternativou inkoustu neobsahující těkavé složky. 
Před tiskem je vosk roztaven a vosková tavenina je nanášena piezoelektrickou tiskovou 
hlavou. Kvůli technologickým komplikacím (potřeba přenášecího válce podobně jako 
v ofsetu, velmi dlouhý studený start) je ale použití této technologie omezeno na tiskárny 
určené pro větší pracovní skupiny a nepřetržitý provoz. 

V neposlední řadě lze zde zahrnout také inkoust termální, který je po vytištění obrazu 
vložen do pece, kde dojde k termální reakci inkoustu. Ten na povrchu papíru vytvoří glazuru, 
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která fixuje obraz a chrání jej před účinky slunečního záření. Z toho plyne nasazení 
v externích podmínkách..25,26 

 
3.1.4.3 Přijímací média 

Se stoupajícím počtem uživatelů rostou i nároky na speciální technologie, tedy rostou nároky 
na tisková media, jako jsou fólie, papíry a jiné materiály.32 

Přijímací médium použité pro tisk může mít na konečný výsledek tisku ohromný vliv. 
Každý druh jiným způsobem absorbuje inkoust a má jinou strukturu.16  

Pro inkjetové fotopapíry, tj. papíry mající za úkol imitovat vzhled klasických fotografií, se 
používají stejné podložky, jako pro jejich fotografické předchůdce určené pro mokré 
fotografické procesy. Suverénně nejrozšířenější podložkou tohoto typu je papír oboustranně 
laminovaný polyethylénem, tzv. RC papír (z angl. resin-coated), pro speciální aplikace 
a nároky se používají různé polyesterové fólie (PES). V případě inertních podložek nesoucích 
barrier-type materiály jsou na přijímací vrstvu kladeny velmi vysoké nároky zejména kvůli 
schopnosti absorpce velkých množství inkoustu. Na rozdíl od obyčejného papíru a do určité 
míry i fine-artových papírů, kdy inkoust mohl být absorbován hluboko do profilu papírového 
listu, v případě inertní podložky musí být veškerý inkoust fixován pouze v samotné přijímací 
vrstvě, jejíž tloušťka se pohybuje od několika do několika desítek mikrometrů.  

Pro dye-based inkousty se používají přijímací vrstvy na bázi hydrofilních polymerů, 
nejčastěji polyvinylalkoholu, často doplněného o modifikované želatiny a/nebo škroby. Tyto 
přijímací vrstvy se potom nazývají bobtnající vrstvy (swellable polymer type). Při interakci 
s inkoustem dojde k nabobtnání potištěného místa rozpouštědlem a barvivo difunduje 
do vzniklého gelu. Posléze se rozpouštědlo odpaří a výsledkem je selektivně probarvený 
xerogel. 

Zcela zásadní vliv na kvalitu tisku mají v tomto případě povrchové síly řídící interakce 
mezi kapičkami inkoustu a potiskovanou plochou, tj. stupeň smáčení: pokud by inkoust 
nesmáčel dostatečně potiskovanou plochu, kapičky by se na povrchu sbalovaly a měly by 
tendenci ujíždět ve směru dopadu; naopak pokud by se kapičky příliš rozestíraly 
po potiskovaném povrchu, docházelo by příliš velkému nárůstu rastrového bodu. Proto musejí 
být vzájemné povrchové vlastnosti tiskového média a inkoustu pečlivě vyladěny, a to je taky 
jeden z důvodů, proč výrobci nedoporučují použití neoriginálního spotřebního materiálu. 

Při tisku pigmentovými inkousty na polymerní přijímací vrstvu, může docházet k situaci, 
při které rozpouštědlo sice nabobtná přijímací polymer, ale částice pigmentu jsou příliš velké 
a nemohou difundovat do vzniklého gelu. Pigmenty se tak hromadí na povrchu a jsou 
příčinou vzniku rušivých artefaktů označovaných nejčastěji jako tzv. mottling.  

Takto vzniklý problém byl vyřešen zavedením vysoce porézních přijímacích vrstev, 
označovaných jako mikroporézní. V hydrofilním polymeru jsou rozptýleny vysoce porézní 
mikrokapsule s obrovským aktivním povrchem, jejichž póry jsou větší než rozměry 
pigmentových částic. V praxi se využívalo např. zeolitů, které jsou však nyní nahrazovány 
syntetickými sorbenty, které výrobci označují např. poněkud zavádějícím termínem 
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„mikrokeramické nanočástice“. „Nano“ se zde vztahuje spíše k velikosti pórů než k velikosti 
vlastních částic. Hydrofilní polymer plní již pouze funkci pojiva a zajišťuje lesklý povrch 
vrstvy, fixace inkoustu potom probíhá výhradně v mikropórech sorbentu. Tento přístup se 
ukázal jako velice vhodný a dobře použitelný i pro dye-based inkousty. Dye-based inkoust 
proniká do takovéto vrstvy tak rychle, že pečlivé vyladění povrchových vlastností již není 
nezbytně nutné a takováto tisková média jsou univerzálně použitelná s inkousty různých 
výrobců. Výtisky jsou navíc prakticky okamžitě „suché“ v tom smyslu, že přijímací vrstva 
nelepí. Rozpouštědlo se však z pórů může odpařovat delší dobu (několik hodin) a během této 
doby může výtisk mírně změnit barvu. Molekuly barviva se v tomto případě vážou na aktivní 
místa sorbentů tak pevně, že výtisky získávají vysoký stupeň voděodolnosti. 33 

 
3.2 Působení vnějších vlivů na fotografie 

V posledních letech došlo k významnému zlepšení stability inkoustových výtisků. Stabilitu 
inkoustových výtisků ovlivňuje mnoho faktorů. Velmi významnou úlohu zde hraje okolní 
prostředí: světlo, teplo, vlhkost, vzdušné polutanty, atd., druh přijímací vrstvy, složení inkoustu 
či interakce molekul barviva se složkami přijímací vrstvy. Avšak největší problém 
při posuzování archivní stálosti inkoustových tisků činí celková komplexnost probíhajících 
dějů a jejich vzájemné ovlivňování. Tyto specifické interakce mohou natolik ovlivnit 
trvanlivost výtisků, že je snahou výrobců inkoustů neustále odolnost zvyšovat.35,36,37 

K procesu stárnutí fotografií přispívá také interakce molekul barviva s přijímacím médiem. 
Zatímco v klasickém fotografickém materiálu vznikaly barvy v oddělených vrstvách, 
v inkoustovém materiálu jsou vzájemně překrývány kapičky inkoustů v jediné vrstvě. To má 
za následek vzájemné interakce barviv během skladování či vystavování na světle.  

Vlastnosti fotografického obrazu včetně jeho stárnutí na světle i ve tmě detailně popisuje 
norma ISO 18909 – Fotografické materiály – Metody měření obrazové kvality. Upravuje 
podmínky testování (intenzity osvětlení, teploty a relativní vlhkosti), doporučuje měřící 
techniku a konečná kritéria. Pro měření optických hustot klasických fotografií je předepsán 
status A a maxima křivek spektrálního produktu se kryjí s maximy absorbance barviv 
v jednotlivých vrstvách. Pro inkoustové výtisky je situace složitější, protože maxima 
absorbance nemusí plně odpovídat maximům spektrálního produktu statusu A, neutrálně šedá 
pole jsou dosažena inkoustovým tiskem s různým množstvím jednotlivých barviv 
a v neposlední řadě při degradaci barviv při stárnutí dochází u inkoustových výtisků 
k nerovnoměrnému blednutí. Většina hlavních výrobců inkoustových materiálů se přiklání 
k obecné testovací metodě vyvinuté a používané společností Wilhelm Image Research, Inc., 
vycházející z fotografické normy ISO 18909, ale zohledňující specifika inkoustových 
materiálů. Ačkoliv mají firmy své vlastní moderní laboratoře s vybavením pro testování 
světlostálosti, pravidelně předkládají své fotopapíry, inkousty a tiskárny laboratoří WIR 
k otestování.38 

Pro hodnocení stárnutí fotografických výtisků vlivem ozónu je používána norma ISO 
18941:2011 Imaging materials – Colour reflection prints – Test method for ozone gas fading 
stability. Tento mezinárodní standard zahrnuje zařízení, metody a postupy k vytváření ozonu 



 
 
 
 

23 

určeného k expozici vzorků a následné měření a vyčíslení změn ve fotografickém výtisku 
po expozici. Zahrnuje také vliv proudění vzduchu nad vzorkem, charakter chemických změn, 
relativní množství reaktantů (molekuly ozónu a barviv), vlhkost a pH exponované vrstvy. 
Každý z těchto faktorů může mít vliv na vzájemnou reakci a je jim potřeba porozumět 
k dosažení co nejpřesnější analýzy.39 

 

3.2.1 Vliv světla 

K nejdůležitějším faktorům stálosti tištěných fotografií patří odolnost vůči blednutí vlivem 
záření. Světlo je ve své podstatě elektromagnetické záření, jež je vyzařováno a pohlcováno 
jako částice a šíří se jako vlny. Jedná se o tzv. korpuskulárně-vlnový dualismus záření. 
Ve spektru elektromagnetického záření, jež zahrnuje záření kosmické, záření gama, rentgenové 
záření, optické záření, radiové a televizní vlny a střídavé síťové napětí, patří světlo do oblasti 
optického záření, které zahrnuje záření viditelné a s ním sousedící záření ultrafialové a záření 
infračervené.  

Podle původu lze světlo rozdělit na světlo denní a umělé. Denní světlo (přímé sluneční 
světlo a světlo rozptýlené atmosférou – tzv. světlo oblohové) obsahuje vždy a umělé světlo 
téměř vždy určitý podíl ultrafialového a infračerveného záření. V archivní, muzejní a galerijní 
praxi je této skutečnosti, zvláště ultrafialovému záření, nutné věnovat zvýšenou pozornost, 
neboť některé materiály, jako např. papír, pigmenty, fotografie apod., jsou-li vystaveny 
větším dávkám ozáření, rychleji stárnou, ztrácejí své barevné vlastnosti a může být narušena 
i jejich struktura a mechanická pevnost. Mezi nejznámější projevy působení světla 
na inkoustové výtisky patří blednutí, žloutnutí, změny barvy, zkřehnutí a vznik prasklin.40,56 
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Tabulka 3 Oblasti optického záření v elektromagnetickém spektru 

 

 

3.2.1.1 Mechanismus degradace  

Světlem vyvolané blednutí může nastat několika mechanismy. Barviva, tak jako ostatní 
materiály mohou absorbovat fotony, které mohou buď přímo nebo nepřímo způsobit ztrátu 
barevnosti. Tyto absorbované fotony iniciují fotochemické reakce a hladina jejich energie 
naznačuje jejich schopnost vyvolat poškození. Tyto reakce probíhají v závislosti na složení 
barviva, prostředí ve kterém se barvivo nachází a okolních podmínkách.41,42  

Za stejných podmínek blednou molekuly barviva rychleji než částice pigmentů. Základní 
příčinu lze popsat z fyzikálního hlediska: v případě tenké vrstvy barviva je teoreticky každá 
molekula přístupná interakci s dopadajícím zářením. Naopak u pigmentových částic je 
interakci s dopadajícím zářením přístupná pouze povrchová „slupka“ pigmentové částice. 
Pokud dojde k degradaci „slupky“, obnaží se sice vnitřní část pigmentové částice, 
ale barevnost je do značné míry zachována.43,44  

Proces, při kterém dochází k adsorpci fotonu barvivem a degradaci vazby za vzniku 
nových produktů, se nazývá fotolýza. Energie fotonu excituje elektrony molekul barviva 
ze základního do excitovaného stavu. Elektron, který absorboval energii z fotonu, je obvykle 
součástí π-vazby. Fotolýza této vazby způsobuje ztrátu rozsahu konjugace potřebného 
pro chromofor, a tím ztrátu barevnosti. Tato fotochemická reakce je velmi složitá a většinou 
zahajuje první stupeň řetězových změn, kde rychlosti následující stupňů mohou být významně 
ovlivněny jinými vlivy.41  

Většina barviv podléhá oxidačnímu rozkladu v přítomnosti světla, vlhkosti a kyslíku. 
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Za jistých specifických podmínek se může vyskytnout i redukční rozklad, ale tento 
mechanismus je méně běžný.45  

 

Fotoredukční degradace barviv 

Redukční mechanismus degradace se může uplatnit například za anaerobních podmínek, 
kdy dochází k rozkladu azobarviva na příslušné aminy vlivem působení donoru vodíku. 
K zástupcům donoru vodíku lze zařadit alkoholy, aminy, ketony, karboxylové kyseliny, ethery 
a estery. Výsledkem této redukční degradace bývá blednutí barev (Obr. 12). Tato reakce může 
být značně urychlena, jestliže se donor vodíku či barvivo nachází v excitovaném stavu.42,53  

 

 

Obr. 12 Schéma redukčního mechanismu45 

Oxidační mechanismus 

Blednutí azobarviv oxidačním mechanismem je připisováno ataku singletového kyslíku 
na jejich tautomer. Reakcí kyslíku v základním (tripletovém) stavu s molekulou barviva 
v excitovaném stavu může dojít k reakci a vzniku kyslíku v excitovaném (singletovém) stavu. 
Singletový kyslík je silné oxidační činidlo a reaguje s nejbližší molekulou. Působení kyslíku 
v singletovém stavu na tautomery azobarviv vede k vytvoření nestabilního peroxidu, který je 
podroben rozkladu za vzniku chinonu (Obr. 13). Výsledkem oxidační degradace barev bývá 
změna barev.41,42,53 
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Obr. 13 Schéma oxidačního mechanismu45 

Rychlost blednutí závisí na poměru hydrazo- a azo- tautomerů v azobarvivech. Hydrazo 
tautomery snadněji podléhají oxidační degradaci než azo tautomery. 

Všeobecně barviva aplikovaná v bílkovinné přijímací vrstvě mají nižší sklon k blednutí 
a barviva aplikovaná v celulózní či polyesterové struktuře podléhají oxidační degradaci.53  

 
3.2.2 Vliv ozónu 

S rozvojem tiskových technologií vystoupil do popředí požadavek na zvýšení odolnosti výtisků 
vůči přízemnímu ozónu a na testování jeho účinku. Zkoumání blednutí vytištěných fotografií 
způsobeného přízemním ozónem nám poskytuje informaci o jejich trvanlivosti.46  

Ozón v atmosféře se dle místa svého výskytu obvykle rozděluje na dvě skupiny, 
na stratosférický a troposférický ozón. Troposférický neboli také přízemní ozón je sekundární 
polutant, který je součástí fotochemického smogu.47  

Fotochemický smog je výsledkem složitých interakcí mezi těkavými organickými 
sloučeninami (VOC) a oxidu dusičitého (NO2) v přítomnosti slunečního záření.48,49 Ozónem 
jsou proto zatíženy hlavně oblasti městských aglomerací s velkou hustotou dopravy. 
Znečištění troposféry ozónem je vážný problém z několika důvodů: vznik ozónu je složitý 
komplex reakcí, a jelikož se jedná o sekundární polutant, je množství ozónu těžko 
kontrolovatelné. Zdroje NOx a VOC je také obtížné kontrolovat. Kromě chemického složení 
atmosféry mají na množství ozónu vliv i meteorologické podmínky a rychlost depozice ozónu 
na povrchu Země. Koncentrace ozónu se pohybuje v rozmezí 20 až 120 µg·m−3 v létě 
a v zimním období klesá na 30 až 60 µg·m−3.47,54  

Bylo zjištěno, že také kancelářské stroje jsou zdrojem ozónu a těkavých organických 
sloučenin a semi-těkavých organických sloučenin. VOC a SVOC mohou být také emitovány 
při tisku a kopírování. Emise VOC uvolňované z kopírek a tiskáren jsou všeobecně vyšší 
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než z počítačů, zejména pro styren, toluen, xylen a další alkylbenzeny.  

Interakcí VOC a molekul NO2 v přítomnosti slunečního záření je NO2 fotoredukován 
na oxid dusnatý (NO). Uvolní se atomární kyslík, který okamžitě reaguje s molekulou kyslíku 
(O2) za tvorby ozónu (O3). Za normálních podmínek O3 oxiduje zpět, oxid dusnatý na oxid 
dusičitý a z ozónu se stává neškodný kyslík. Pokud jsou ale v prostředí prchavé organické 
látky a jejich radikály, které jsou schopné nahradit O3 při reakci s oxidem dusnatým, vznikne 
NO2 a reakce jeho rozkladu účinkem slunečního záření produkuje další molekulu O3.50  

ONONO2 +→hv   (1) 

32 OOO →+   (2) 

223 ONOONO +→+   (3) 

22 ONOROONO +→+ •   (4) 

 

3.2.2.1 Mechanismus degradace 

Ozón hraje důležitou roli v degradačních procesech inkoustových výtisků.1 Působením ozónu 
dochází k jevu, který se nazývá gas fading. Tento jev je všeobecně přisuzován vzdušným 
polutantům a může probíhat jak na světle, tak také ve tmě. Vystavení inkoustových fotografií 
ozónu může způsobovat degradaci barviv, žloutnutí tiskových médií a praskání přijímacích 
vrstev. Odolnost výtisků vůči ozónu opět značně závisí na typu a značce inkoustu, tiskového 
média a okolních podmínkách (koncentrace ozónu, relativní vlhkosti atd.). Všeobecně jsou 
pigmentová barviva více stabilní vůči ozónu než dye-based inkousty (viz str. 24).50,51,52,73 

Co se týče stálosti barviv vůči ozónu obsažených v inkoustech, jsou inkousty obsahující 
azurová a purpurová barviva více náchylná k blednutí, než inkousty obsahující žluté 
barvivo.52 

Struktura přijímací vrstvy, především její porozita, má hlavní vliv na absorpci plynů 
z prostředí a na následné reakce s barvivy. Absorbované plyny, především ozón, startuje 
degradaci barviv/pigmentů. V porovnání jsou mikroporézní přijímací vrstvy tiskových médií 
vůči ozónu citlivější než bobtnající přijímací vrstvy, což je způsobeno obrovským aktivním 
povrchem syntetických sorbentů, který je schopen účinně zachytávat molekuly ozónu 
i ve velmi malých koncentracích. Velký vliv na absorpci plynu přijímací vrstvou má také 
rychlost průtoku vzduchu nad vzorkem. Rychlost plynu v blízkosti vzorku při testování 
stálosti musí být taková, aby rychlost blednutí či žloutnutí byla nezávislá na rychlosti proudu 
vzduchu nad vzorkem. Sorbovaný ozón si zachovává svou vysokou reaktivitu a napadá 
přítomné molekuly barviva či částice pigmentu. Barviva jsou potom velice rychle oxidována. 
Bobtnající přijímací vrstvy jsou neporézní a vysoce odolné. Vrstvy cast-coated se vyznačují 
obecně nízkou porozitou, a proto nejsou náchylné ke kontaminaci vzdušnými 
polutanty.50,53,39 
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Ozón je relativně nestálý plyn a silné oxidační činidlo. Při kontaktu přijímací vrstvy 
s inkoustem se rychle rozkálá na molekulový či atomární kyslík nebo reaguje s vodou 
resp. vlhkostí za vzniku hydroxylového radikálu. Proces mechanismu může být vyjádřen 
následujícími rovnicemi. 

oxid3 dyedyeO →+   (5) 

223 OOHOHO +→+ •   (6) 

oxiddyedyeOH →+•   (7) 

V kyselém prostředí reaguje ozón s barvivem přímo za vzniku oxidované formy barviva. 
V prostředí zásaditém dochází k reakci ozónu s vlhkostí či vodou v médiu za vzniku 
hydroxylového radikálu. Hydroxylový radikál je velmi silné oxidační činidlo, které má 
hodnotu redox potenciálu 2,80 V (vyšší hodnota než hodnota molekuly ozónu – 2,07 V) 
a který poté reaguje s molekulou barviva za vzniku oxidované formy barviva. Vzniklé 
oxidované formy barviva se dále účastní dalších řetězových reakcí. Takto se mohou barviva 
degradovat až na CO2 a další skupiny molekul (dusitany, dusičnany, kyselinu sírovou). 55,77 

Existuje mnoho různých skupin barviv používaných v inkoustech, které se liší strukturou 
a podle typu chromoforu je lze rozdělit např. na azobarviva, ftalocyaniny, antrachinonová 
barviva. 

 

Degradace azobarviv  

Azobarviva jsou organické sloučeniny, jejich charakteristickým znakem je přítomnost jedné 
a více azoskupin (–N=N–), které jsou zpravidla vázány na benzenový nebo naftalenový kruh, 
případně aromatický heterocyklus (např. pyrazol). Základem barevnosti je rozsáhlý 
konjugovaný systém π elektronů, obvykle jde o kombinaci aromatických jader s nenasycenými 
skupinami (chromofory) a skupinami s volným elektronovým párem (autochromy). Tyto látky 
pohlcují určitou oblast dopadajícího světla a odražené či prošlé světlo se jeví jako barevné.74 

Reakce molekulárního ozónu jsou selektivní a v mnoha případech deficit elektronů 
v určitých rezonančních strukturách způsobuje vytvoření parciálního kladného náboje 
v molekule, což umožňuje elektrofilní atak vazeb s vysokou hustotou náboje, včetně dvojných 
vazeb (–N=N–; –C=C–). Řada studií poukazuje na fakt, že molekuly ozónu jsou zodpovědné 
za parciální oxidaci azobarviv a k prvnímu stupni odbarvování dochází prostřednictvím 
reakce ozónu s dvojnými vazbami azo skupiny nebo dvojnými vazbami –C=C– skupiny, 
které jsou součástí aromatických kruhů. Všeobecně tedy dochází k odbarvování vlivem ozónu 
během destrukce konjugovaného řetězce dvojných vazeb, který odpovídá za barevnost 
(chromoforu). 77 

Při degradaci azobarviv s ozónem hraje významnou roli pH prostředí, ve kterém k reakci 
dochází (viz 3.2.2.1), koncentrace ozónu a barviva a vliv dalších faktorů (UV záření, vlhkost, 
atd.) Reakční schéma degradace je velice komplexní a pro každé barvivo charakteristické. 
Všeobecně tedy kromě elektrofilního ataku ozónu vazeb s vysokou hustotou náboje může 
ozón podléhat cykloadiční reakci s nenasycenými vazbami, což vede ke vzniku sloučenin, 
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které obsahují karbonylovou (–C=O–) nebo nitroso (–N=O–) skupinu. Degradace azo skupiny 
vede ke vzniku nitroskupiny. Dále všeobecně vznikají molekuly založené na struktuře fenolu 
(hydroxyfenoly, dihydroxyfenoly), triazinové skupiny a substituovaná benzenová 
a naftalenová jádra. Oxidace meziproduktů a jejich následná mineralizace může vést 
až ke vzniku oxidu uhličitého a vody. Dusík obsažený v molekulách azo barviv se uvolňuje 
buď jako plyn nebo dusičnan. Klesající pH během degradace, které doprovází většinu 
publikovaných prací, je známkou vznikajících kyselin (zejména karboxylových). 55,77 

Sulfonová azobarviva podléhají oxidaci a štěpení sulfonových skupin z aromatických 
kruhů a následnému uvolnění síranů. Pokles pH během reakce u tohoto typu azobarviv je 
přisuzován především vzniku kyseliny sírové.77 

Za předpokladu, že reakce probíhá podle pseudoprvního řádu, je rychlostní konstanta 
k odbarvování stanovena z rovnice: 

kt
c

c =−
0

ln    (8) 

kde c a c0 jsou koncentrace barviva v čase t a 0 a k je rychlostní konstanta pseudoprvních 
reakcí (čas‒1). 

Rychlost blednutí barviv závisí na poměru, pozici a charakteru substituentů 
v azobarvivech. Umístění a vlastnosti substituentů hrají roli v určení stavu rovnováhy 
tautomerů. Azo skupina (N=N) je akceptor elektronů. Elektron-donorové substituenty, zvláště 
OCH3, stabilizují azo tautomery. Navíc, iminová skupina (NH) je elektronovým donorem 
a hydrazonové toutomery jsou podporovány substituenty přitahující elektron, zvláště NO2. 
Mezimolekulární vodíkové vazby mohou poskytovat další stabilitu hydrazonovým 
tautomerům. Typicky se toto děje mezi skupinou OH v orto poloze a dusíkem azo skupiny 
(N=N). Protože je O2 více elektronegativní než dusík, tvoří silnější vodíkovou vazbu, a proto 
je hydrazonový tautomer více stabilní. Mezimolekulární vodíkové vazby s medii 
a komponentami inkoustu mohou mít podobný efekt, a obecně více polární materiály 
upřednostňují hydrazonový tautomer. Média omezují volnou tautomerní záměnu. Naneštěstí 
hydrazo tautomer je méně odolný vůči atakům singletového kyslíku vzniklého z ozónu.54  

 

 

Obr. 14 Azo barvivo Reactive Red 120 55  
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Obr. 15 Schéma degradace azo barviva Reactive Red 120 55  

Ozonizace je jeden z nejefektivnějších oxidačních procesů. Rychlost degradace může být 
zvyšována přítomností UV záření nebo H2O2.  

 
Degradace antrachinonových barviv  

Základní jednotkou antrachinonových barviv je antrachinon, který se vyrábí oxidací antracenu. 
Samotný antrachinon je nažloutlá sloučenina s maximem absorbance při 405 nm. Jeden 
nebo lépe dva substituenty, elektron-donory, mají silný bathochromní vliv a zvyšují absorpční 
koeficient o mnoho řádů. Proto i jednoduše substituované antrachinony jsou barviva.74  

Degradací antrachinonových barviv ozónem dochází odbarvování, což je způsobeno 
především štěpením chromoforu. Za štěpení antrachinonových kruhů je zodpovědné zvyšující 
se vibrační pnutí C=O skupiny napojené na C=C skupinu, které se zvyšuje se zvyšujícím se 
časem vystavení. Degradaci ozónem podléhají také funkční skupiny napojené na aromatické 
kruhy (př. NH2).75 

Možné degradační cesty antrachinonového barviva po reakci s ozónem jsou znázorněny 
na Obr. 16. 

Reakční schéma degradace je opět velice komplexní a pro každé barvivo charakteristické. 
Jednou z možných reakcí je atak ozónu nejprve amino skupiny (cesta A). Příčinou reakce 
ozónu se záporně nabitým dusíkovým atomem je absence elektronů v jednom z koncových 
kyslíkových atomů v rezonančních strukturách (elektrofilní charakter ozónu). Amino (NH2) 
skupina se oxiduje na nitro (NO2) skupinu. Degradace pokračuje za vzniku meziproduktů 
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(př. 4-amino-3methyl-phenol, 1,3-indanon) a kyseliny ftalové.75 

Další možné reakce představují štěpení nejprve dusíkatých vazeb mezi antrachinonem 
a benzenovým kruhem.  

Cesta B předpokládá vznik 1-aminoantrachinonu ztrátou části molekuly a abstrakcí 
protonu. Následně amino skupina 1-aminoantrachinonu podléhá hydrolýze nebo aromatické 
substituci za vzniku OH skupiny. Další oxidace této molekuly vede ke vzniku dalších 
produktů znázorněných na obrázku (Obr. 16). Postupnou oxidací může opět vznikat kyselina 
ftalová. 

Cesta C je podobná degradačnímu schématu B za předpokladu, že atakem ozónu vznikne 
aldehydická funkční skupina, která dále podléhá oxidaci za vzniku karboxylových kyselin. 
Oxidací těchto karboxylových kyselin je opět možný vznik kyseliny flatové. 

Společné pro všechny tři cesty je vznik kyseliny ftalové, jejíž následnou oxidací může 
vznikat kyselina mravenčí a šťavelová, které dále podléhají mineralizaci 75 

 

 

Obr. 16 Schéma degradace antrachinonového barviva Reactive Blue 1975 

3.2.2.2 Indikační papírky na ozón – ozónové dozimetry 

V současné době je publikováno mnoho publikací o stavení množství ozónu. Metody 
ke stanovení množství ozónu je možno rozdělit na dvě skupiny: chemické (př. chemická 
oxidace, metoda indikačních papírků) a fotochemické metody (př. chemiluminiscence, 
fluorescence, absorpce UV záření).  
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Indikační papírky s indigokarmínem 

Jedná se o přímou, jednoduchou a levnou metodu využívanou k detekci koncentrace ozónu 
pomocí vysoce citlivých indikačních papírků, která je založená na reakci ozónu 
s indigokarmínem. 76 

Indikační papírky jsou připravovány ponořením filtračního papíru do 50 g roztoku 
obsahujícího 0,045 g indigokarmínu, 3,5 g kyseliny citrónové, 12,5 g glycerolu a vodu 
po dobu 30 s a následným vysušením dusíkem po dobu 1 dne. Metoda popisuje také vliv 
humektantů (glycerolu, etylenglykolu, propylenglykolu), kyselin (kyseliny citrónové, mléčné 
propionové a octové), relativní vlhkosti, teploty a rychlosti proudění vzduchu na stupeň 
vyblednutí barviva.76 

Vystavením vzorků vlivu ozónu generovaného pomocí elektrického výboje o koncentraci 
80 až 90 ppb, po dobu 0 až 8 hodin, při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 60 %, dochází 
k barevným změnám; z modré barvy na vybledlou modrou. Změny vyvolané reakcí ozónu 
s indigokarmínem jsou měřeny spektrometrem a zaznamenány pomocí reflexních spekter 
(v rozmezí 200 až 800 nm. Hodnota log(1/R) při 618 nm klesá s koncentrací akumulovaného 
ozónu.76 

 

Obr. 17 Změny barev indikačních papírků při teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 60 % 
po expozici ozónem: a) 0 ppb.h, b) 129 ppb.h, c) 268 ppb.h, d) 416 ppb.h 
e) 640 ppb.h76 

Při aplikaci této metody na okolní ozón je testovaný vzorek (indikační papírek) umístěn 
na plastovou desku v testovací místnosti při relativní vlhkosti přibližně 60 % a každou hodinu 
jsou měřena reflexní spektra. Místnost musí být ventilovaná, aby byla zajištěna stálá 
koncentrace ozónu. Hodnota log(1/R) klesá s přibývajícím časem vystavení.76 
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Indikační papírky s azobarvivem Orange I a Orange II 

Jedná se opět o přímou, jednoduchou a levnou metodu využívanou k detekci koncentrace 
ozónu pomocí vysoce citlivých indikačních papírků, která je založená na reakci ozónu 
s azobarvivem Orange I a Orange II. 

Metoda popisuje vliv pH připraveného roztoku azobarviva na koncentraci ozónu, vliv 
použitých humektantů a porovnává vliv struktury použitého barviva; barviva Orange I 
a Orange II. 

Indikační papírky, určené k detekci koncentrace ozónu, jsou připravovány ponořením 
filtračního papíru do 50 g roztoku obsahujícího 0,034 g Orange I (Orange II), 10 g glycerolu 
a činidla ke kontrole pH (NaOH a kyselina citrónová) po dobu 30 s a následným vysušením 
dusíkem po dobu 1 dne.81 

 

 

Obr. 18 Chemická struktura (a) Orange I a Orange II.81 

Vystavením vzorků vlivu ozónu generovaného pomocí elektrického výboje o koncentraci 
100 ppb, po dobu 3 hodin, při teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 60 %, dochází k barevným 
změnám; z růžové barvy na vybledlou růžovou. Změny vyvolané reakcí ozónu s azobarvivem 
Orange I (Orange II) jsou měřeny spektrometrem a zaznamenány pomocí reflexních spekter. 
Hodnota log(1/R) při 520 nm klesá s koncentrací akumulovaného ozónu. 81 
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Obr. 19 Změny barev indikačních papírků při teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 60 % 
po expozici ozónem: a) 0 ppb.h, b) 84 ppb.h, c) 182 ppb.h, d) 296 ppb.h 
e) 501 ppb.h81 

Testováním bylo zjištěno, že azobarvivo Orange I (s hydroxylovou skupinou v p-poloze) 
v roztoku s pH větším než 11,5 vykazuje vysokou citlivost vůči ozónu. Azobarvivo Orange II 
v roztoku s pH 12,5 vykazuje také citlivost vůči ozónu, ale podstatě nižší než orange I.81 

 

3.2.2.3 Norma pro hodnocení stálosti výtisků vůči ozónu 

Hodnocením stárnutí fotografických výtisků vlivem ozónu se zabývá Mezinárodní Standard 
ISO 18941:2011 (viz 3.2). 

Principem je vystavení vzorku zvýšeným hladinám ozónu při specifikovaných 
podmínkách. Předpokládá se, že se zvyšováním koncentrace ozónu se proporcionálně zvyšuje 
rychlost blednutí. Tato metoda je vhodná pouze v tom případě, že hlavním činitelem v gas 
fadingu je ozón. 39 

Testovací škály k testování jsou uvedeny v normě ISO 18944 spolu s požadavky 
a doporučeními k přípravě vzorku. Další doporučení k přípravě vzorku jsou obsažena v normě 
ISO 18909. K testování mohou být také použity fotografické výtisky. 

K testování musí být připraveny alespoň dva vzorky. Během testování dochází k barevným 
změnám, a proto musí být naměřeny kolorimetrické hodnoty vzorku L*, a*, b* 
a denzitometrický Status A před a po zkoušení. Barvové odchylky jsou poté vypočteny 
dle rovnice (20). 

Vzorky musí být před měřením a mezi zkušebními fázemi uchovávány v temnu při teplotě 
23 ± 2 °C, relativní vlhkosti 50 ± 10 % a v prostředí bez ozónu (≤ 2 nl·l‒2 za 24 h). Testování 
musí být prováděno při relativní vlhkosti 50 %, při teplotě 23 °C a koncentraci ozónu 1 µl·l‒1 
(± 0,1 µl·l‒1). Pokud je koncentrace vyšší než 1 µl·l‒1 je nutné provést test reciprocity. 
Pokud testovací podmínky měření budou odlišné, musí odpovídat podmínkám použití vzorku 
(v praxi) a podmínky musí být zaznamenány. 

Všeobecně mohou být využity dva typy zařízení pro testování ozónu. Každý z nich, 
svým unikátním způsobem doručuje ozón k testovaným vzorkům. 

První návrh zařízení se skládá z komory s atmosférickým tlakem, do které může být 
současně umístěno více zkušebních vzorků a ozonizovaný vzduch může být dodáván 
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při požadované koncentraci, teplotě, relativní vlhkosti, objemu a proudění. Zkušební komora 
může být opatřena otvorem, přes který lze vzorek pozorovat. 39 V tomto uzavřeném systému 
ozonizovaný vzduch dokola cirkuluje komorou. 

 

 

Obr. 20 Schéma uzavřeného systému39 

Druhý návrh zařízení pro testování výtisků ozónem je opatřen dávkovacím systémem, 
který přímo a rovnoměrně nanáší ozonizovaný vzduch na celou plochu testovaného vzorku. 
Každý vzorek je uzavřen samostatně a není ovlivňován ostatními vzorky.39 

Ozonizovaný vzduch je plynule připravován "čerstvě" z laboratorního vzduchu. Zařízení se 
skládá z filtru s aktivním uhlím (1), prachového filtru (2), ventilátoru (3), vysoušeče vzduchu 
(4), generátoru ozónu (5), průtokoměru (6), (19), ventilu (7), (8), regulátoru teploty (9) 
a vlhkosti (10), teplotního (11) a vlhkostního sensoru (12), desky s otvory (13), ventilátorů 
(14), (15), odsávače (16), analyzátoru ozónu (17), tlakoměru (18) a pumpy (20).39 

 



 
 
 
 

36 

 

Obr. 21 Schéma otevřeného systému39 

Obě testovací zařízení musí být ošetřeny nebo vyrobeny z materiálu, který nepodléhá 
degradaci ozónem (př. nerezová ocel). Rozměry musí být takové, aby splňovaly požadavky 
na testovací podmínky (relativní vlhkost, teplota, koncentrace ozónu, atd.). 

Zdrojem ozonizovaného vzduchu (generátor ozónu) může být jakákoliv metoda, 
která generuje ozón s dostatečnou kvalitou, čistotou a průtokem. Příkladem takových aparatur 
může být UV lampa či systém s koronovým výbojem. 39 

Henry Wilhelm a spol. ve své práci uvádí, že UV metoda je pokládána za "čistější" metodu 
produkce ozónu, protože energie UV záření je přímo absorbována molekulami kyslíku, 
které se rozdělí na dva atomy kyslíku. Atom kyslíku poté reaguje s molekulou kyslíku 
za vzniku ozónu. Zatímco, jestliže je použit systém s korónovým výbojem, může docházet 
ke generaci polutantů NOx a hydroxylových radikálů, a to především v případě, že je jako 
zdroj použit laboratorní vzduch. V závěru své práce uvádí, že při použití těchto metod 
za stejných podmínek, nedochází k výrazně rozdílným výsledkům a to zřejmě proto, 
že koncentrace polutantů vzniklých korónovým výbojem je nízká. 57 

 

3.2.2.4 Měření barvy 

Kolorimetrie 

Měření barvy je založeno na systémech a standardech, které vypracovala a vydala Mezinárodní 
komise pro osvětlování (Commision Internationale de l´Eclarage – CIE). Roku 1931 vydala 
CIE standard, který se týkal nejdůležitějších prvků systému měření barvy, definice 
standardních zdrojů osvětlení, podmínek osvětlování vzorků a detekce odraženého světla, 
definice spektrální citlivosti detektorů zavedením standardního pozorovatele, doporučení k 
vyhodnocování získaných primárních údajů.19 

Standardní pozorovatel definuje v systémech měření barvy spektrální citlivost fotometru 
pro tři základní barvy barevného vidění. Funkce standardního pozorovatele představuje 
spektrální citlivost průměrného normálního lidského oka na tři základní barvy – červenou, 
zelenou a modrou. Tyto funkce se nazývají CIE trichromatičtí členitelé x̅, y̅, z̅ jsou také 
označovany jako 2° standartní pozorovatel CIE 1931, protože odpovídají pozorování 
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barevného pole pod úhlem asi 2°, kterým je na sítnici vymezená žlutá skvrna. Později 
definovala CIE doplňkové trichromatické členitelé x̅10, y̅10, z̅10 pro 10° standarního 
pozorovatele (10° úhel zahrnuje i sítnici v blízkém okolí žluté skvrny). Trichromatičtí 
členitelé definují, jak se barevný signál při měření barvy transformuje na tři čísla nazývané 
trichromatické složky X, Y, Z. Pomocí určitých hodnot těchto tři trichromatických složek lze 
charakterizovat každou barvu a počítají se pomocí funkcí normálního pozorovatele CIE 1931 
nebo doplňkového pozorovatele CIE 1964 podle vztahů (10), (11), (12), kde Ф(λ) je 
spektrální rozdělení intenzity světelného zdroje, R(λ) je spektrální odrazivost (propustnost) 
objektu, x̅(λ), y̅(λ), z̅(λ) jsou funkce normálního (doplňkového) pozorovatele CIE. Hodnoty X, 
Y, Z se nazývají trichromatické složky. Konstanta K je normalizační faktor, který je dán 
vztahem (13).19,64 

 

Obr. 22 Funkce standardního kolorimetrického pozorovatele CIE (plně 2°, čárkovaně 10°) 
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Trichromatické souřadnice se získávají normováním trichromatických složek: 
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ZYX

Y
y
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=   (15) 

ZYX

Z
z

++
=   (16) 

Protože x + y + z = 1, stačí na definici barvy dvě trichromatické souřadnice x a y, 
které spolu s trichromatickou složkou Y (definující světlost) určují polohu barvy v barvovém 
prostoru CIEYxy. Soubor souřadnic x a y všech barev vytváří v chromatické rovině 
kolorimetrický trojúhelník – diagram chromatičnosti CIE xy. Obvod tohoto trojúhelníku 
odpovídá škále spektrálních barev viditelného světla. Na obvodu trojúhelníka se nacházejí 
syté barevné tóny, sytost barvy se snižuje směrem k jeho středu. Barvy se stejným odstínem 
leží na přímce spojující bod na obvodu trojúhelníka a bod odpovídající bílé barvě. Tento 
barvový prostor není úplně dokonalý, protože barevné rozdíly odpovídající stejným rozdílům 
barevného vjemu se v této rovině zobrazují nestejně dlouhými úsečkami.16 

 

Obr. 23 Diagram chromatičnosti CIE 193164 

Barvu lze chápat jako bod v trojrozměrném prostoru. Nejčastěji užívaným barvovým 
prostorem, specifikovaný Mezinárodní komisí pro osvětlení, vykazující uniformitu, je prostor 
CIE L*a*b*.  
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Obr. 24 Barvový prostor CIE 1976 L*a*b* 65 

Pravoúhlé osy tohoto prostoru tvoří měrná světlost L*, která nabývá hodnot z intervalu 
0 (černá) až 100 (bílá) a dvě chromatické osy a* a b*. Osa a* probíhá od zelené barvy 
k červené, osa b* od modré ke žluté. Souřadnice barvy se počítá z trichromatických složek 
pomocí následujících vztahů:64 
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kde Xn, Yn, Zn jsou trichromatické složky použitého světla.  

Tento barvový prostor umožňuje výpočet objektivních odchylek ∗
ab∆E  (rozdíl barev) 

mezi jednotlivými barvami z odchylek jasu ∆L* a odchylek chromatických souřadnic ∆a* 

a ∆b* a to pomocí vztahu:64 
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Barvová odchylka ∆E představuje důležitou, obecně uznávanou metodu hodnocení rozdílu 
barev. Pro snadnější orientaci byla stanovena stupnice udávající stupeň neshody dvou 
barev.64  
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Tabulka 4 Stupnice udávající stupeň neshody dvou barev 64 

∆E rozdíl 

0,0 až 0,2 nepostřehnutelný 

0,2 až 0,5 velmi slabý 

0,5 až 1,5 slabý 

1,5 až 3,0 jasně postřehnutelný 

3,0 až 6,0 střední 

6,0 až 12,0 výrazný 

12,0 až 16,0 velmi výrazný 

Větší než 16,0 rušící 

Samostatně lze hodnotit i odchylky jednotlivých složek 

∆L* > 0 vzorek je světlejší (a naopak) 

∆a* > 0 vzorek je červenější (a naopak) 

∆b* > 0 vzorek je žlutější (a naopak) 

 

Denzitometrie 

Denzitometrie je metoda k měření optické hustoty. Přístroj, který se používá k měření optické 
hustoty, se nazývá denzitometr a používá se na měření optických hustot filmů a fotografií 
na transparentních (transmisní denzitometrie) nebo odrazivých podložkách (reflexní, odrazová 
denzitometrie). Součástí denzitometru je stabilizovaný zdroj osvětlení v oblasti viditelného 
záření, filtry (optické, polarizační, teplené), fotodetektor, elektronické obvody a displej 
pro zobrazení naměřených hodnot.66,67 

Pro transparentní vzorky je optická hustota rovna zápornému logaritmu transmitance, 
kde transmitance je vyjadřována jako poměr intenzit prošlého It a dopadajícího světla I0.67 
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Obr. 25 Schéma měření transmisních vzorků67 

Pro odrazivé vzorky je optická hustota rovna zápornému logaritmu reflektance, 
přičemž reflektance je vyjadřována jako poměr intenzit odraženého Ir a dopadajícího světla 
I0.67 
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Obr. 26 Schéma měření reflexních vzorků67 

Optickou hustotu každého barviva v jednotlivých vrstvách barevné fotografie, je možné 
měřit denzitometrem s pomocí barevných filtrů, a to postupně pro každý filtr. Sada filtrů se 
nazývá denzitometrický status. Pro měření optických hustot klasických fotografií je předepsán 
status A a maxima křivek spektrálního produktu se kryjí s maximy absorbance barviv 
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v jednotlivých vrstvách. Barevné negativy mají mírně odlišné absorpční charakteristiky, 
a proto je předepsán denzitometrický status M. Moderní denzitometry už nepoužívají 
skutečné filtry, ale digitální filtry a umožňují měření všech tří optických hustot najednou. 
Každý digitální filtr se nazývá spektrální produkt.66 

Při výpočtu optické hustoty ze spektra se využívá obecný vzorec: 
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Výpočty optických hustot pro jednotlivé barvy; žlutou, purpurovou a azurovou: 
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kde R(λ) je reflektance a I(λ) je spektrální produkt příslušného senzitometrického statusu. 

 

Barvový gamut 

Barvový gamut je vyjadřován mnohoúhelníkem v barvového prostoru, který zobrazuje 
rozsah barev, které je schopné dané zařízení reprodukovat. Gamuty jsou běžně zobrazovány 
v CIE 1931 diagramu chromatičnosti, avšak plné zobrazení gamutu musí být zobrazeno v 3D 
barvovém prostoru. K tomuto zobrazení je preferováno použití CIE Lab barového prostroru. 
Barvový gamut bývá doprovázen 2D „řezem“ z CIE Lab prostoru v různých hodnotách L, 
nejčastěji při L=50. Toto trojrozměrné těleso má svůj objem, závislý především na existenci 
nejpestřejších barev výtisku. Jenže právě ty se při ozonové degradaci výtisku nejrychleji 
ztrácí, a tak je objem barvového gamutu citlivým indikátorem degradace obrazu.38,78,79 
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Výpočet objemu gamutu je možné použitím programu VolGa 3.0, který pracuje v prostředí 
MatLabu. Výpočet vychází z L*a*b* dat z N naměřených barevných políček, které se nachází 
uvnitř nebo na hranici barvového gamutu.. Tento program kromě výpočtu objemu gamutů 
nabízí i další funkce; vizualizaci gamutu v 2D, vizualizaci gamutu v 3D v L*a*b* prostoru, 
výpočet koeficientu rychlosti blednutí, atd.78,79 

 

 

Obr. 27 Změna barvového gamutu (vpravo) a řez barvovým gamutem (vlevo) 78 

3.3 Ochrana inkoustového tisku lakováním 

3.3.1 Laky pro ochranu fotografií 

Lakování je vytvoření průhledné, bezbarvé vrstvy na tištěných fotografiích s tloušťkou nánosu 
1 až 20 µm.19 

Lakování výtisků zvyšuje brilianci barev, navozuje dojem hloubky obrazu, umožňuje 
dosáhnout kontrastu lesklé a matné plochy na tiskovině. Výsledný efekt lakování ovlivňuje 
celá řada faktorů, z nichž nejdůležitější jsou typ laku a technologie nanášení laku, určující 
především tloušťku lakované vrstvy, dále pak typ tiskoviny, složení tiskových barev 
a potiskovaný materiál. Lak může být nanesen na celé ploše tisku nebo na vybraných místech 
a potom se jedná o lakování parciální (partial, spot), někdy označované také jako lokální 
nebo tónované. Cílem lakování není jen optický efekt, ale také ochrana výtisků 
před poškozením.34 

Pokud má na povrchu vzniknout rovnoměrná, opticky dokonalá lakovaná plocha, musí být 
splněno několik základních fyzikálních předpokladů. 

Povrchové napětí kapalného laku musí být nižší než je povrchové napětí, aby kapalina 
povrch dobře smáčela a rychle se na něm rozestřela. Dokonalému rozlivu brání i mechanické 
nerovnosti a vlhkost papíru. K zaschnutí lakované vrstvy nesmí dojít dříve, než je rozliv laku 
po povrchu dokončen. Protože rychlost roztékání závisí na viskozitě, používá se někdy 
ke snížení viskozity, předehřívání laku. 

Pokud není povrch hladký, musí být na povrch nanesena vrstva laku minimálně v takovém 
množství, aby zakryla nerovnosti povrchu. S rostoucí tloušťkou lakované vrstvy roste lesk. 
Obecně se lak nesmí příliš vsakovat do struktury materiálu, aby se na povrchu mohla vytvořit 
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dostatečně silná hladká vrstva a po vysušení nebyl žádný viditelný rozdíl lesku na potištěných 
a nepotištěných místech výtisku; vysoká nasákavost papíru také zvyšuje spotřebu laku.34 

Adheze kapalného i vytvrzeného laku k výtisku (k potiskovanému materiálu i barvou 
pokryté ploše) musí být větší než koheze laku, aby nedocházelo k odlupování lakované 
vrstvy. Pružnost lakové vrstvy musí být přizpůsobena potiskovanému materiálu; 
při vysychání a vytvrzování laků je třeba počítat se zmenšením objemu (smrštěním) 
závisejícím na podílu sušiny a způsobu zasychání.34 

Pro hodnocení dostatečného vytvrzení laku se v praxi používají jednoduché testy, jako je 
tzv. acetonový test, který byl požíván především pro rozpouštědlové laky (povrch lakovaného 
výtisku se několikrát přetře hadříkem namočeným v acetonu a pomocí lupy se pozoruje, 
zda na povrchu laku dochází k viditelným změnám), zkouška adheze pomocí speciální lepící 
pásky (tzv. Tesa test), zkouška tvrdosti vrypem nehtem či zkouška na mechanickou pevnost 
tenkých vrstev pomocí tužkové metody .34 

 

Tužková metoda 

Hodnocením tvrdosti tenké vrstvy se zabývá Mezinárodní Standard ISO 15184:1988. 
Principem tužkové metody je vryp tuhy definované tvrdosti do tenké vrstvy. Jedná se o velmi 
rychlou, levnou, ale destruktivní metodu, která může být aplikovaná pouze na hladké 
povrchy.72 

K měření se využívají tužky s definovanými stupni tvrdosti. Tvrdost je označována číslem 
a písmenem.  

 

Tabulka 5 Sada tužek s definovanými stupni tvrdosti 

 

Mechanické zařízení je opatřeno kovovým blokem se dvěma koly na každé straně. 
Ve středu kovového bloku je válcový otvor pod úhlem (45 ± 1)°. Přístroj musí být navržen 
tak, aby v horizontální poloze bylo zatížení na hrotu tužky (750 ± 10) g na povrchu vzorku. 

Tuha je ořezána speciálním ořezávátkem, které odstraní pouze dřevo, takže válcový tvar 
tuhy zůstane neporušen a zabroušena jemným brusným papírem č. 400 do úhlu 90°. 

Hrot se postaví na kraj vzorku a rychlostí 0,5 mm·s‒1 až 1 mm·s‒1 se posouvá směrem 
od provozovatele, nejméně 7 mm. Tvrdost vrstvy určuje ta tuha, která nepoškrábne povrch. 
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Obr. 28 Schéma mechanického zařízení72 

 

Obr. 29 Schéma zabroušení hrotu tužky72 

 
3.3.1.1 Přehled laků používaných k ochraně fotografií a jejich složení 

Laky lze dělit podle optických vlastností – varianty od dokonale průhledného a lesklého, 
přes polomatný až k matnému povrchu jsou k dispozici pro všechny typy laků. Samostatnou 
skupinu tvoří laky speciální, u nichž jsou optimalizovány některé dílčí vlastnosti, jako např. 
laky odpuzující mastné látky nebo vodu (impregnační), laky s aditivy zvyšující nebo snižující 
koeficient tření (pro výrobu hracích karet). 

Podle složení se laky dělí na rozpouštědlové, olejové, disperzní, reaktivní a UV laky. 

1. Rozpouštědlové laky se skládají z filmotvorné látky rozpuštěné v těkavém rozpouštědle. 
Obsah sušiny je okolo 20 až 30 %. Podle použitého rozpouštědla nebo podle filmotvorné 
látky se dělí na lihové, nitrocelulózové. Nanášejí se v samostatných lakovacích zařízeních 
a schnou odpařováním rozpouštědla. Odpařování se urychluje zvýšenou teplotou 
a odsáváním par v sušícím zařízení.19 

2. Olejové (tiskové) laky se skládají z tvrdé (křehké) pryskyřice, která dodává laku lesk, 
mechanickou odolnost a povrchovou tvrdost, měkké alkydové pryskyřice, která určuje 
pružnost, vysychavých rostlinných olejů, minerálních olejů, dále z různých aditiv (např. 
antioxidantů a vosků) a sušidla. Základní podmínkou pro výběr surovin je optická 
průhlednost, bezbarvost a mechanická pružnost vytvrzeného lakového filmu. Tiskové laky 
se dodávají jako lesklé, polomatné, matné, ochranné a impregnační laky.34 Tiskové laky 
zasychají na vzduchu za pokojové teploty déle než dvě hodiny. Po aplikaci laku na povrch 
tiskoviny minerální olej okamžitě penetruje do kapilár papíru a makromolekulární klubka 
po úbytku oleje vytvářejí lepivou gelovou strukturu. Do této fáze probíhají pouze 
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fyzikální děje. Následuje chemická reakce – oxypolymerace s účastí vzdušného kyslíku, 
vedoucí ke vzniku polymerní sítě, tedy tuhé a pružné vrstvy laku. Při lakování tiskovým 
lakem nemusejí být barvy odolné vůči alkáliím a organickým rozpouštědlům. Mají 
tendenci ke kontaktnímu žloutnutí, které se projevuje na rubové straně archů v místech 
kontaktu s lakovaným povrchem. Povrch lakované tiskoviny není po zaschnutí ideálně 
hladký a lesk tak dosahuje jen asi 65 %. Pro digitální výtisky je však tento lak většinou 
nevhodný.34 

3. Disperzní laky se skládají z polymeru ve formě dispergovaných částic, hydrosolů, vosku 
ve formě disperze, látky upravující filmotvorné vlastnosti, smáčedel a odpěňovačů. Podíl 
sušiny je nad 45 %. Jako polymer se používají akrylátové polymery a kopolymery, 
nerozpustné ve vodě. Vodná fáze obsahuje ve vodě rozpustné akrylátové kopolymery 
ve formě amonných nebo sodných solí. Proces sušení probíhá fyzikálně: penetrací 
a odpařováním vody z rozpouštědla se k sobě částice polymeru přibližují, což zvyšuje 
kapilární tlak v takovém rozsahu, že se částice polymeru vzájemně spojují a vytvářejí 
jednotný film laku. Disperzní lak patří k nejpoužívanějšímu laku. Tvorba filmu a schnutí 
je velice rychlé, vrstva laku má dobrý lesk a oděruvzdornost.19,68 

4. Reaktivní laky je možné také zařadit mezi laky rozpouštědlové. Po nanesení laku dochází 
nejprve k fyzikálnímu schnutí odpařením nebo vsakováním rozpouštědla. Úplné vyschnutí 
je zabezpečeno chemickým procesem – vytvrzováním.  

5. UV laky se skládají z monomerů, oligomerů, fotoiniciátorů a dalších chemikálií, které 
mají za úkol úpravu vlastností výsledného laku. Monomery a oligomery jsou tvořeny 
estery akrylových kyselin a tvoří velkou část samotného laku. Poměrem akrylových 
monomerů a oligomerů je ovlivňována jedna ze základních vlastností laků- vizkozita; 
monomery snižují a oligomery zvyšují vizkozitu. Fotoiniciátory jsou látky, které 
vyvolávají fotochemickou reakci v laku. UV vytvrzení se uskutečňuje bezprostředně 
po nanesení laku a trvá zlomek sekundy, což je velká přednost tohoto laku. Okamžitě 
po lakování je možné tisk dál zpracovávat. Tiskovina opatřená UV lakem má také velmi 
dobré povrchové vlastnosti. Vrstva UV laku vykazuje výbornou povrchovou pevnost, 
takže takto zušlechtěná tiskovina je ochráněná proti oděru a poškrábání. 60 

 
3.3.1.2 Stanovení propustnosti laků kyslíkem 

Propustnosti kyslíku plastovými bariérami, se zabývá norma DIN 53380-3. Metoda předepsaná 
v tomto standardu slouží k určení rychlosti přenosu kyslíku plastovým filmem. Plyn používaný 
k testování musí obsahovat 99,5 % (v/v) a více kyslíku nebo se musí jednat o směs plynů 
(kyslík nejlépe s dusíkem) bez přítomnosti oxidu uhličitého. 

Vzorky určené k testování touto metodou musí být celistvé, bez známek poškození 
a tloušťka se určí metodou a přístroji uvedenými v normě DIN 53370.61 

Testování probíhá v difúzní cele (Obr. 30), která se skládá ze dvou kovových oddílů, 
mezi nimiž se nachází těsnící kroužek (R), který upíná vzorek (VB) a utěsňuje celu. Těsnost 
je také zajištěna aplikací maziva mezi spoje. Oba kovové oddíly cely jsou vybaveny 
samostatným teploměrem (T). Směs vzduchu s kyslíkem vstupuje (B) a vystupuje (A) z cely 
pomocí kovových trubic.61 
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Obr. 30 Schéma difúzní cely 61 

Po napnutí vzorku mezi kovové oddíly difúzní cely je testována těsnost cely 
proplachováním vzorku z obou stran nosným plynem. Nosný plyn musí být dusík obsahující 
0,5 % až 3 % (v/v) vodíku a méně jak 0,01% (v/v) kyslíku. Délka proplachování je závislá 
na tloušťce vzorku. Jakmile dojde k ustálení (pod 0,4 cm3·m‒2·d‒1·bar‒1), je dosažená hodnota 
považována za nulovou hladinu. Nepatrné stoupání může být způsobeno "odplyňováním" 
vzorku, netěsností cely či kombinací obou těchto faktorů. 

Jakmile je stanovena nulová hodnota (U0), je nutno nastavit ventil V2 do testovací polohy, 
čímž se dusík v horní části cely nahradí kyslíkem. Kyslík procházející vzorkem je přiváděn 
na sensor, kde je produkován elektrický proud, který je úměrný koncentraci plynu. Výstupní 
napětí se postupně zvyšuje a posléze stabilizuje (Obr. 32). V závislosti na testovaném vzorku 
může stabilizace trvat sekundy až hodiny.  

Jestliže bude rychlost přenosu vyšší jak 200 cm3·m‒2·d‒1·bar‒1 bude produkce vysoká 
a může docházet k přetížení sensoru. Tomuto problému je možnost vyvarovat se použitím 
směsi dusíku a kyslíku nebo použitím vzduchu s nižší hladinou kyslíku či použitím difúzní 
cely menších rozměrů.61 
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Obr. 31 Schéma aparatury61 

Aparatura se skládá z: 

• Ventilů (V1,V2), které zajišťují přístup kyslíku nebo nosného plynu do cely 
nebo na sensor. 

• Kovové trubice (K) vyplněné platinovým katalyzátorem nebo absorbentem kyslíku, 
kterou prochází nosný plyn před vstupem do cely, a to z důvodu odstranění zbytkového 
kyslíku. 

• Nádoby na případné zvlhčování nosného plynu (B). 
• Nádoby na stanovení vlhkosti testovaného plynu (G). 
• Coulometrického sensoru (S) detekujícího kyslík procházející vzorkem. Sensor je 

tvořen elektrodami z kadmia a grafitu, které jsou saturované roztokem hydroxidu 
draselného. Reakce probíhá na povrchu grafitové katody, kde každá molekula kyslíku 
přijímá 4 elektrony za vzniku hydroxidového iontu, který poté reakcí na porézní 
kadmiové katodě uvolňuje 4 elektrony. Průběh je znázorněn následujícími reakcemi: 

 
  -

22 4OH4eO2HO −→++   (29) 

−− +→+ 4e2Cd(OH)4OH2Cd 2   (30) 

 

• Průtokoměru (D) sloužícího k nastavení a monitorování průtoku nosného vzduchu. 
• Zatěžovacího rezistoru (L). 
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• Tlakové lahve se stlačeným nosným plynem (T). 
• Tlakové láhve se stlačeným kyslíkem (O). 
• Napojení na difúzní celu (AH). 
 

 

Obr. 32 Schéma průběhu měření61 

1.  výměna kyslíku v cele za nosný plyn (UE, UE ‒ U0) 
2.  zkouška těsnosti 
3.  výměna nosného plynu za kyslík (U0) 
4.  desorpce kyslíku ze vzorku 
5.  sensor v aktivním stavu 
6.  sensor v neaktivním stavu 
7.  doba průniku 

 

Rychlost přeneseného kyslíku vztažená na určitou plochu se vypočítá následujícím vztahem: 

 
( )

amb0

A0E

2

100

PδRA

QUU
qA ⋅⋅⋅

⋅⋅−
=   [cm3·m‒2·d‒1·bar‒1] (31) 

UE rovnovážné napětí [mV] 

U0 nulové napětí [mV] 

A velikost testovaného povrchu [cm2] 

QA kalibrační konstanta [cm3·cm2·Ω· m‒2·d‒1·mV‒1] 

R odpor rezistoru [Ω] 

Pamb atmosférický tlak [bar] 

20δ  procentuální množství kyslíku v testovaném vzduchu 
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3.3.1.3 Stanovení propustnosti laků vodní parou 

Propustnosti vodní páry tenkými plošnými materiály (papír, kartón, plastové fólie, kovovou 
fólii a kombinace těchto materiálů) se zabývá norma ČSN 77 0332 – Stanovení propustnosti 
tenkých plošných materiálů pro vodní páru gravimetrickou metodou. Podstata metody spočívá 
ve stanovení množství vodní páry, která projde vzorkem stanovené plochy za danou dobu 
při stanovené teplotě a vlhkosti vzduchu.80 

Vzorky určené k testování touto metodou musí být celistvé, bez známek poškození 
a v množství 5 až 10 v závislosti na struktuře povrchu. Velikost zkoušené plochy vzorku musí 
být stanovena s přesností 0,5 % a musí být v rozmezí 25 až 50 cm2.  

Před zkouškou se vzorky kondicionují do konstantní hmotnosti při teplotě (20±1) °C 
a relativní vlhkosti (65±2) %. Kondiciování se provádí tak dlouho, až hmotnost vzorku 
stanovená v intervalu 3 h se nezmění víc jak o 0,5 %. 

Vlastní zkouška se provádí v klimatizované komoře zajišťující teplotu 20 až 40 °C, 
relativní vlhkost vzduchu 65 až 90 % a při nuceném proudění vzduchu 0,5 m/s až 2,5 m/s (viz 
Tabulka 6).80 

 

Obr. 33 Schéma testovacího zařízení; 1) zkušební miska, 2) prstencová šablona, 3) ochranné 
víčko, 4) vzorek, 5) vosk, 6) vysoušedlo80 
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Tabulka 6 Druhy a parametry režimů pro stanovení propustnosti vodní páry80 

parametry režimů 
druhy režimů 

teplota vzduchu (°C) relativní vlhkost vzduchu (%) 

A 25 ± 0,5 90 ± 2 

B 38 ± 0,5 90 ± 2 

C 25 ± 0,5 75 ± 2 

D 20 ± 0,5 65 ± 2 

 

 

Tabulka 7 Doporučené roztoky solí k udržování stanovené relativní vlhkosti v komoře80 

Druh režimu Nasycený roztok solí 

A Na2C4H4O6 · 2 H2O 

B KNO3 nebo Na2C4O6 · 2 H2O 

C NaCl 

D KCl 

 

Propustnost (q) za 24 h se vypočte dle vzorce: 

tS

m
q

∆

∆240

⋅
⋅=  [g·m‒2]  (32) 

∆m zvýšení hmotnosti za dobu ∆t [mg] 

∆t doba, za kterou bylo dosaženo zvýšené hmotnosti [h] 

S zkoušená plocha vzorku [cm2] 

Za výsledek zkoušky se považuje aritmetický průměr všech souběžných stanovení, 
přičemž hodnota žádného ze stanovení se nesmí odchýlit víc než o 10 % od aritmetického 
průměru. Pokud není tato podmínka splněna, je nutno uvést hodnoty všech jednotlivých 
řešení.80 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použitá zařízení  

• Ozonizátor  
• Spektrofotometr Gretag Macbeth Spectroscan  
• Spektrofotometr Eye One X-Rite 
• Tiskárna Fuji Dimatix 2831 
• Ultrazvuková lázeň PS 02000A ultrasonic compact cleaner 1,5 l (výrobce: Powersonic) 
• Exsikátor 
• Hliníková testovací nádoba 
• Analytické digitální váhy 
• Tiskárna HP Designjet 500 PS (výrobce: Hewlett Packard) 
 

4.2 Použité chemikálie a inkousty 

• KI 
• HCl 
• Na2S2O3, p.a. 
• Acid Orange 7 
• Silikagel 
• Cartridge HP 82, barva cyan (výrobce: Hewlett Packard) 
• Cartridge HP 82, barva magenta (výrobce: Hewlett Packard) 
• Cartridge HP 82, barva yellow (výrobce: Hewlett Packard) 
• Cartridge HP 82, barva black (výrobce: Hewlett Packard) 
 

4.3 Použitý software 

• Microsoft Office Word 2003 
• Microsoft Office Excel 2003 
• Gretag Macbeth MeasureTool 5.0.5 
• Gretag Macbeth KeyWizard V2.5-Eye-One 
• Volga 3.0 
•  

4.4 Použité tiskové médium 

• Ilford prestige Gallerie SmoothGloss, 290 g·cm‒2 (výrobce: Ilford Imaging Switzerland 
GmbH) 

• Bílý křídový papír Foma 1224, 120 g·cm‒2 
• Filtrační papír 
• Hahne Mühle FineArt Inkjet Paper Photo Rag, 188 g·cm‒2 (výrobce: Hahnemühle) 
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4.5 Použitý lak 

• Hahnemühle fineart protective spray  
 

4.6 Příprava vzorků 

4.6.1 Degradace inkoustových výtisků ozónem 

K testování působení ozónu v různých částech reakční trubice byla natištěna škála políček 
azurové barvy (Obr. 34). Škála se skládala z 288 políček (16 řad; 18 sloupců) a byla natištěna 
na papír Ilford Smoot Gloss o velikosti A4. Při testování aparatury byl brán v úvahu fakt, že 
hustota ozónu (2,1410 kg·m‒3) je větší než hustota vzduchu (1,2959 kg·m‒3). Škály byly 
měřeny spektrofotometrem Gretag Macbeth Spectroscan a k měření byl použit software Gretag 
Macbeth Measure Tool 5.0.5. 

 

 

Obr. 34 Tiskový obrazec  
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Obr. 35 Spektrofotometr Gretag Macbet Spectroscan (vlevo) a spektrofotometr Eye One 
(vpravo) 

K testování degradace inkoustového tisku vlivem ozónu byl vybrán tiskový obrazec 
i1 RGB Target 1.5, který byl natištěn tiskárnou HP Designjet 500 na tiskové médium Ilford 
Smooth Gloss. Byly připraveny 4 vzorky; bez laku, s jednou vrstvou laku, se dvěma vrstvami 
laku a se třemi vrstvami laku. Vrstvy laku byly rovnoměrně nanášeny pomocí spreje 
Hahnemühle fineart protective spray. Vzorky byly ponechány volně ke schnutí po dobu 
24 hodin. 

 Tiskové obrazce byly měřeny spektrofotometrem X-Rite Eye One Xtreme před a po 
testování, k měření byl použit software Eye-One Match 3 a k následné konverzi dat (z RGB 
na Lab) program Gretag Macbeth Measure Tool 5.0.5. 

 

 

Obr. 36 Tiskový obrazec i1 RGB Target 1.5 
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4.6.2 Degradace barviva Orange 7 ozónem 

Ke studiu kinetiky degradace barviva Orange 7 ozónem, byly připraveny vysoce citlivé 
indikační papírky, k jejichž přípravě byla použita média Ilford Smooth Gloss, filtrační papír, 
bílý inkjetový papír Foma 1224 a inkjetový papír Photo Rag Smooth. 

Indikační papírek byl připraven tak, že list papíru byl nejprve smáčen v 500 ml roztoku 
hydroxidu sodného o pH 12 po dobu 30 s a poté sušen v sušárně při 40 °C po dobu 2 hodin. 
Roztok barviva byl připraven rozpuštěním 0,017 g barviva Acid Orange 7 v 5 ml glycerolu 
a v 19,9 ml roztoku vody, isopropanolu, propoxyethanolu (2:1:1 obj.). Nakonec byly 
v ultrazvukové lázni odstraněny vzduchové bubliny.  

Roztok barviva byl na připravený list papíru nanášen pomocí tiskárny Fuji Dimatix. Byl 
vytištěn tiskový obrazec o 5 políčkách. Nejtmavší políčko č. 5 bylo tvořeno pěti vrstvami 
roztoku barviva a nejsvětlejší políčko č. 1 pouze vrstvou jednou. Objem jedné kapky byl 10 pl 
a na jednom políčku o velikosti 1×1 cm bylo v jedné vrstvě umístěno 2,50·105 kapek. Přímou 
úměrou byla z připraveného zásobního roztoku barviva vypočtena koncentrace barviva 
v každém políčku. Takto vytvořená škála byla vytištěna na všechna připravená média. Papír 
byl ponechán volně k sušení na vzduchu po dobu 1 dne. 

 

Tabulka 8 Charakterizace políček tiskového obrazce 

 
Počet kapek 
[cm−2] 

Objem roztoku 
barviva [ml·cm−2] 

Látkové množství 
barviva [mol·cm−2] 

Políčko č. 5 (5 vrstev) 1,25·106 1,25·10−2 2,43·10−8 

Políčko č. 4 (4 vrstvy) 1,00·106 1,00·10−2 1,94·10−8 

Políčko č. 3 (3 vrstvy) 7,50·105 7,50·10−3 1,46·10−8 

Políčko č. 2 (2 vrstvy) 5,00·105 5,00·10−3 9,71·10−9 

Políčko č. 1 (1 vrstva) 2,50·105 2,50·10−3 4,85·10−9 

 
 
 

 

 

Obr. 37 Chemická struktura Acid Orange 7 

.  
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4.7 Expozice ozónem 

Nejprve byla sestavena aparatura na urychlené stárnutí vlivem ozónu dle Obr. 38. Aparatura se 
skládala z tlakové lahve se stlačeným vzduchem, ze které byl vzduch veden přes průtokoměr 
do výbojového prostoru (ozonizátoru), přes reakční komoru a dále do dvou po sobě jdoucích 
promývacích Drechslerových lahví se 150 ml 0,2M KI. Větší počet promývacích lahví byl 
zvolen z toho důvodu, aby bylo zajištěné dostatečné množství jodidu pro reakci s ozónem. 

 

 

Obr. 38 Aparatura pro expozici ozónem. 1) láhev se stlačeným vzduchem, 2) průtokoměr, 
3) ozonizátor, 4) reakční komora, 5) promývací lahve 

Reakční komora (Obr. 39) byla tvořena z odměrného válce o objemu 1600 cm3 a utěsněna 
pomocí 6 šroubů. Ozón byl do komory přiváděn shora pomocí tenké dlouhé skleněné trubičky 
(přibližně 1 cm ode dna nádoby). Na dně komory bylo umístěno magnetické míchadlo a celá 
reakční komora byla umístěna na magnetickou míchačku. Rychlost průtoku ozónu byla 
zvolena tak, aby nedocházelo ke kumulaci ozónu na dně reakční komory. 
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Obr. 39 Reakční komora 

4.7.1 M ěření a výpočet průtoku vzduchu aparaturou. 

Měření průtoku vzduchu bylo prováděno pomocí soustavy dvou válců a byl měřen čas, za který 
se měřený objem 100 ml naplní. Měření bylo prováděno šestkrát za sebou a z naměřených dat 
byl vypočítán průtok vzduchu. Měření průtoku vzduchu bylo prováděno až na konci aparatury, 
a to z důvodu možných tlakových ztrát vzduchu průchodem přes aparaturu. 

 

Tabulka 9 Stanovení průtoku 

měření čas [s] 

1 19,0 

2 20,0 

3 20,5 

4 19,5 

5 20,0 

6 20,0 

průměr 19,83 

průtok [ml·s‒1] 5,04 

průtok [l·h‒1] 18,15 

 
 

4.8 Testování propustnosti laků kyslíkem a vodní parou 

K testování propustnosti kyslíku a vodní páry vrstvou laku byly připraveny pro každé měření 
4 vzorky. K přípravě vzorků byly použity čtverečky celofánu (celistvé a bez známek 
poškození) o stejných velikostech, na které byl lak nanášen zároveň při přípravě vzorků 
pro degradaci inkoustových výtisků ozónem. Tento postup byl zvolen z toho důvodu, 
aby pro stejnou vrstvu laku byla nejen testovaná odolnost laku vůči ozónu, ale také 
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propustnost kyslíku a vodní páry. Vrstva laku byla nanášena Hahnemühle fineart protective 
sprejem, který obsahoval izopropylalkohol, hnací látku dimethyleter a polymer n-butylacetát. 
Byly stanoveny hmotnosti nanesených vrstev laků. Vzorky byly sušeny volně na vzduchu 
po dobu jednoho dne. 

 

Tabulka 10  Vzorky k testování 

Stanovení propustnosti kyslíku Stanovení propustnosti vodní páry 

vzorek 
hmotnost naneseného 
laku [g·cm‒2] 

vzorek 
hmotnost naneseného 
laku [g·cm‒2] 

1 (bez laku) ‒ 1 (bez laku) ‒ 

2 (1 vrstva laku) 1,79·10‒4 2 (1 vrstva laku) 6,37·10‒5 

3 (2 vrstvy laku) 4,79·10‒4 3 (2 vrstvy laku) 1,27·10‒4 

4 (3 vrstvy laku) 8,86·10‒4 4 (3 vrstvy laku) 2,07·10‒4 

velikost zkoušené plochy velikost zkoušené plochy 

14,00 cm2 12,56 cm2 

 

4.8.1 M ěření propustnosti kyslíku (OTR) 

Měření propustnosti kyslíku (oxygen transmittion rate) probíhalo na aparatuře (Obr. 40), 
která byla opatřena teploměrem (5) a k detekci ozónu byl využit sensor (4), který se nacházel 
pod testovaným vzorkem. Sensor pracoval na principu změny produkce elektrického proudu 
v závislosti na koncentraci detekovaného plynu. Samotné testování probíhalo v měřící cele 
o objemu 16,5 cm3, která se skládala ze dvou kovových oddílů, mezi nimiž byl vzorek (3) 
uchycen pomocí těsnění (zn. Viton) (1). Dusík (kyslík) vstupoval (2) a vystupoval (2) z cely 
pomocí kovových trubic. Měření probíhalo při teplotě 23 °C. 
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Obr. 40 Schéma měřícího systému OTR: 1) těsnění zn. Viton, 2) kovové trubice pro vstup 
a výstup plynu, 3) vzorek, 4) sensor, 5) teploměr 

Propustnost kyslíku byla měřena jako objemové množství kyslíku (v cm3) propuštěné 
jednotkovou plochou (m2) a jistou tloušťkou materiálu za jednotku času (1 den) při rozdílu 
parciálního tlaku kyslíkových par 1 bar.  

 

4.8.2 M ěření propustnosti vodní páry 

Testovací zařízení (Obr. 41) bylo tvořeno z hliníkové nádoby, která obsahovala 7,3 g 
vysušeného silikagelu (cca 1 cm pod okrajem nádoby). Vzorek kruhového výřezu s velikostí 
zkoušené plochy 12,56 cm2 byl k hliníkové nádobě uchycen pomocí gumového těsnění, 
hliníkového víčka a šroubů. Testování probíhalo při teplotě 20 ± 0,5 °C a relativní vlhkosti 
65 ± 2 % (Tabulka 6).  

 Testování probíhalo v exsikátoru po dobu 24 hodin. Ve spodní části exsikátoru, která byla 
oddělena porcelánovou perforovanou deskou, byl umístěn nasycený roztok KCl, 
který zabezpečil udržování stanovené relativní vlhkosti. 

 

 

Obr. 41 Testovací aparatura 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

5.1 Degradace inkoustových výtisků ozónem 

Koncentrace generovaného ozónu byla stanovena chemickou metodou; jodometrickou titrací. 

Tato metoda má výhodu v přesném absolutním stanovení množství ozónu. Při kontaktu ozónu 
s neutrálním 0,2M roztokem KI docházelo k reakci, 

2223 O2KOHIOHO2KI ++→++  (33) 

6423222 OSNa2IOS2NaI +→+ −   (34) 

při které se z jodidu vyloučil jód, který zbarvil roztok žlutě až hnědě. Množství jodidu se 
následně stanovilo titrací thiosíranem sodným, přičemž redukce jodu na jodid se projevila 
odbarvením žlutohnědého roztoku. 

Pro zcitlivění reakce byl k roztoku přidáván škrobový roztok, jenž zabarvil titrovaný 
roztok do modra (škrobový maz reaguje za studena se stopami jodu) a v bodě ekvivalence se 
roztok odbarvil. 

Při výpočtu koncentrace ozónu se vychází ze stechiometrie rovnic, z nichž vyplývá, 
že 1 ml 0,05M roztoku thiosíranu sodného odpovídá 1,2 mg ozónu. Přesná koncentrace 
připraveného roztoku thiosíranu sodného byla stanovena standardizací na základní látku KIO3 
v kyselém prostředí (2M HCl) na 0,0505M, z čehož lze přímou úměrou určit, že 1 ml 
0,0505M roztoku thiosíranu sodného odpovídá 1,212 mg O3, tj. 4,0907·10‒5 molů, tj. 
1,0073·10‒3 dm3 při teplotě 273,15 K a tlaku 101325 Pa.  

K zavádění ozónu do roztoku byly použity promývačky s fritou (Obr. 38), a to z toho 
důvodu, aby byla zabezpečena co nejlepší interakce ozónu s roztokem KI. Bylo však 
dokázáno, že při použití frity vzniká kromě jódu také jodičnan. Takto vzniklý jodičnan mohl 
vznikat dvěma cestami:82 

−− +→+ 323 IO3OI3O   (35) 

+− ++→++ H2IO2O5OHIO5 32223  (36) 

Měření bylo nejprve prováděno tak, že ozón byl zaváděn do okyseleného roztoku KI. 
Tento způsob stanovení byl poté shledán za nesprávný, a to z toho důvodu, jelikož bylo 
zjištěno, že probíhá-li adsorpce ozónu v kyselém roztoku KI, dochází k tomu, že vzniklý 
jodičnan oxiduje jodid na jod a reakce probíhá oboustranně dle schématu:82 

+− ++ 6H5IIO3           O3H3I 22 +   (37) 

Proto byl zvolen takový postup, při kterém byl roztok okyselen až těsně před každou 
titrací, aby došlo k rozkladu jodičnanu a stanovení mohlo probíhat co nejpřesněji.82 
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5.1.1 Změny objemů barvových gamutů 

Nejdříve byla zkoušena rovnoměrnost působení ozónu v testovací komoře pomocí barevné 
tabulky s azurovými poli (Obr. 34). Zjistilo se, že docházelo k rovnoměrnému odbarvování 
všech polí. Vzorky byly vystaveny rostoucím dávkám ozónu. Během testování docházelo 
k barevným změnám, které byly měřeny spektrofotometrem Eye One X-Rite. Byly měřeny 
kolorimetrické veličiny CIE L*a*b*, z nichž byla vypočtena barvová odchylka ∆E podle 
rovnice (20), která charakterizuje číselně změnu barvy po vyblednutí od původní hodnoty. 
Vyhodnocení barvové změny bylo provedeno změnou objemu barvového gamutu, který je 
definován jako spojitá podmnožina barvového prostoru, která zobrazuje všechny barvy, které 
je dané zařízení schopno přesně reprodukovat. Barvové gamuty a jejich objemy byly 
vypočítány a vykresleny z kolorimetrických hodnot L*, a*, b*  pomocí programu Volga. 
Změna objemu barvového gamutu je citlivým indikátorem degradace obrazu.  

V grafech (Obr. 42, Obr. 43, Obr. 44, Obr. 45) jsou znázorněny závislosti relativního 
objemu gamutu na dávce ozónu. Tyto obrázky znázorňují změnu objemu barvového gamutu 
s rostoucí dávkou ozónu. Z grafů lze usoudit, že blednutí nejvíce podléhal vzorek bez 
ochranné vrstvy laku. Se stoupající počtem vrstev laků stoupala také odolnost vůči ozónu 
(změny objemu barvového gamutu byly již méně patrné). Odlišnost lze sledovat u vzorku se 
třemi vrstvami laku. Tato odchylka mohla být způsobena nerovnoměrností vrstvy laku nebo 
mohlo dojít k reakcím mezi molekulami barviva a laku, čímž mohla být snížena ochranná 
funkce laku. Celková doba testování byla 18 hodin a vzorky byly podrobeny dávce ozónu 765 
ppm. 
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Obr. 42 Změna relativního objemu barvového gamutu na vzorku bez laku  
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Obr. 43 Změna relativního objemu barvového gamutu na vzorku s jednou vrstvou laku  

0 100 200 300 400 500 600 700 800
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

R
el

at
iv

ní
 o

bj
em

 b
ar

vo
vé

ho
 g

am
ut

u

dávka ozonu, ppm.h  

Obr. 44 Změna relativního objemu gamutu na vzorku se dvěma vrstvami laku
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Obr. 45 Změna relativního objemu gamutu na vzorku se třemi vrstvami laku  

 
 

 

Obr. 46 Změna barvového gamutu na vzorku bez laku (vlevo) a na vzorku s jednou vrstvou 
laku (vpravo),  
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Obr. 47 Změna barvového gamutu na vzorku se dvěma vrstvami laku (vlevo) a na vzorku 
se třemi vrstvami laku (vpravo) 

5.1.2 Změny optických hustot 

K vyhodnocení barvových změn byla použita také denzitometrie. U všech vzorků byla 
sledována změna optické hustoty políčka s výchozí hodnotou blízkou 1,0. 

V grafech (Obr. 48, Obr. 49, Obr. 50, Obr. 51) jsou znázorněny závislosti relativních 
optických hustot na dávkách ozónu. Tyto obrázky znázorňují pokles optické hustoty 
pro jednotlivá políčka s rostoucí dávkou ozónu. Z grafů lze usoudit, že azurové a purpurové 
barvivo bylo více náchylné k blednutí než žluté barvivo, a proto byl pokles relativní optické 
hustoty mnohem strmější. Strmé klesání a následné stoupání optické hustoty u azurového 
barviva mohlo být zapříčiněno následnými reakcemi degradačních produktů barviv ve vzorku 
či vzájemným ovlivňováním molekul laku a barviva. 
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Obr. 48 Pokles optických hustot pro jednotlivá políčka azurové, purpurové a žluté barvy 
na vzorku bez laku  

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
 Y
 M
 C

D
re

l

dávka ozonu, ppm.h  

Obr. 49 Pokles optických hustot pro jednotlivá políčka azurové, purpurové a žluté barvy 
na vzorku s jednou vrstvou laku  
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Obr. 50 Pokles optických hustot pro jednotlivá políčka azurové, purpurové a žluté barvy 
na vzorku se dvěma vrstvami laku  
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Obr. 51 Pokles optických hustot pro jednotlivá políčka azurové, purpurové a žluté barvy 
na vzorku se třemi vrstvami laku  
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Pokles optické hustoty azurového barviva po dávce 225 ppm·h u všech vzorků a následně 
její nárůst po dávce ozónu 425 ppm·h není chybou měření. Tato anomálie byla provázena 
změnami v barvovém gamutu (Obr. 52) ilustrujícími nárůst množství azurového barviva po 
dávce ozónu 425 ppm·h. 

 

 

Obr. 52 Změna barvového gamutu mezi dávkami 255 a 425 ppm·h. Plné těleso reprezentuje 
dávku 425 ppm·h. 

 
5.1.3 Porovnání jednotlivých metod 

Po zpracování výsledků byly porovnány metody hodnocení blednutí výtisků vlivem ozónu; 
kolorimetrie a denzitometrie. V tabulce (Tabulka 11) jsou z grafů (Obr. 48, Obr. 49, Obr. 50, 
Obr. 51) odečteny hodnoty dávek ozónu, které způsobily pokles optické hustoty o 30 %. 
V tabulce (Tabulka 12) jsou hodnoty dávek ozónu pro jednotlivé vzorky, které také způsobí 
pokles relativního objemu barvového gamutu o 30 %. Tato data byla odečtena z grafů 
závislosti relativního objemu na dávce ozónu (Obr. 42, Obr. 43, Obr. 44, Obr. 45). 
V tabulce (Tabulka 13) jsou zaznamenány relativní objemy barvového gamutu, které 
odpovídají dávce ozónu způsobující pokles optické hustoty azurového barviva o 30 %. Tyto 
hodnoty byly získány tak, že dávky ozónu z tabulky (Tabulka 11) azurového barviva byly 
vyneseny do grafů (Obr. 42, Obr. 43, Obr. 44, Obr. 45) a následně byly odečteny objemy 
gamutu. 
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Tabulka 11 Dávka ozónu, po které dojde k poklesu optické hustoty o 30 % na jednotlivých 
vzorcích a barvách CMY  

Kriteriální dávka ozónu [ppm·h] 

vzorek vrstva laku 
[g·m‒2] 

C M Y 

bez laku ‒ 159,1 186,9 377,3 

1 vrstva 0,2813 159,1 170,5 373,8 

2 vrstvy 0,4061 170,5 258,7 371,7 

3 vrstvy 0,6091 162,3 201,2 371,7 

 
 

Tabulka 12 Dávka ozónu, po které dojde k poklesu relativního objemu barvového gamutu 
o 30 % na jednotlivých vzorcích 

vzorek 
vrstva laku 
[g·m‒2] 

Kriteriální dávka 
ozónu [ppm·h] 

bez laku ‒ 166,4 

1 vrstva 0,2813 149,9 

2 vrstvy 0,4061 202,2 

3 vrstvy 0,6091 156,0 

 
 

Tabulka 13 Relativní objem barvového gamutu odpovídající dávce ozónu způsobující 
pokles optické hustoty azurového barviva o 30 % 

Vzorek 
vrstva laku 
[g·m‒2] 

Relativní objem 
barvového gamutu 

bez laku ‒ 0,78 

1 vrstva 0,2813 0,67 

2 vrstvy 0,4061 0,76 

3 vrstvy 0,6091 0,68  
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Tabulka 14 Porovnání kolorimetrické a denzitometrické metody 

Denzitometrická metoda Kolorimetrická metoda 

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 

jednoduché a rychlé 
měření 

měření pouze 
vybraných barevných 
polí 

zohledňují chování 
velkého počtu 
kombinací 
barev/pigmentů 

náročnost měření 

jednoduché 
vyhodnocení 

neposuzují se 
nejtmavší a 
nejpestřejší barvy 

možnost vizualizace 
vzhledu výtisku 
pomocí barvových 
gamutů 

velký objem dat 

 

5.2 Propustnost laků kyslíkem  

Testování propustnosti laku kyslíkem proběhlo na připravených vzorcích dle tabulky (Tabulka 
10).  

V grafu (Obr. 53) je znázorněna křivka typická pro průběh růstu koncentrace kyslíku, 
zaznamenaný sensorem, jenž byl umístěn pod vzorkem. Před každým měřením probíhalo 
promývání dusíkem (2 h), což bylo důležité pro snížení hladiny kyslíku. Poté byla měřena 
první část křivky (vodorovná) base-line. Pomocí lineární regrese byla vyhodnocena směrnice. 
Bodové nárůsty koncentrace kyslíku mohly být způsobeny netěsností aparatury, desorpcí 
kyslíku ze stěn cely či kombinací obou těchto faktorů. V následující rostoucí části křivky byl 
měřen nárůst koncentrace kyslíku po průchodu vzorkem (2:05 h). Opět byla pomocí lineární 
regrese vyhodnocena směrnice, která byla odečtena od směrnice vyhodnocené v první části 
křivky. Přepočtem nárůstu koncentrace v prostoru o známém objemu a tlaku je vyhodnoceno 
množství plynu při normálním tlaku, které prošlo za časový úsek 24 hodin. Vztažením 
na jednotkovou plochu m2 je získán výsledný parametr. 
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Obr. 53 Křivka nárůstu koncentrace kyslíku po průchodu vzorkem 
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Obr. 54 Závislost propustnosti kyslíku na vrstvě laku 
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Tabulka 15  Naměřené a vypočtené hodnoty vzorků 

 
hmotnost 
laku [g] 

 

objem laku 
[cm3] 

 

vrstva laku 
[cm] 

propustnost 
[cm3·m−2·atm−1·den−1] 

nosná podložka ‒ ‒ ‒ 1373 

1 vrstva laku 0,0025 2,84·10−3 2,37·10−4 1298 

2 vrstvy laku 0,0067 7,61·10−3 6,34·10−4 1234 

3 vrstvy laku 0,0124 1,41·10−2 1,17·10−3 1202 

 

Na Obr. 54 jsou znázorněny propustnosti kyslíku vrstvou laku. Vrstva laku byla vypočítána 
ze vztahu pro objem kvádru. Vypočítána vrstva laku je pouze přibližná, jelikož je v každém 
místě závislá na rovnoměrnosti povrchu tiskového média. Jak je z grafu patrno, s narůstajícím 
počtem vrstev laku lze pozorovat lepší bariérové vlastnosti, tj. se zvyšujícím se počtem vrstev 
laku se snižuje propustnost kyslíkem. Největší rozdíl lze pozorovat mezi nechráněným 
vzorkem a lakovaným. Rozdíl mezi jednotlivými vrstvami laku již není tak markantní. 

Měření propustnosti kyslíku nosným materiálem (celofánem) bylo provedeno dvakrát. 
Jelikož byly zjištěny rozdíly v hodnotách propustnosti, byla z naměřených hodnot vypočtena 
průměrná hodnota 1373 cm3·m−2·atm−1·den−1 a směrodatná odchylka 66,47. Z toho plyne, 
že bariérové vlastnosti laků budou závislé na rovnoměrnosti vrstvy laku, na homogenitě 
a pórovitosti jednotlivých vzorků celofánu. 

 

5.3 Propustnost laků vodní parou 

Podstata metody spočívala ve stanovení množství vodní páry, která projde vzorkem o velikosti 
plochy 12,56 cm2 za 24 hodin, při teplotě 20 ± 0,5 °C a relativní vlhkosti 65 ± 2 %. 

Uzavřená hliníková nádoba byla zvážena před a po měření, rozdíl hmotností byl využit 
k výpočtu propustnosti dle rovnice (32).  

Na Obr. 55 je znázorněna propustnost vodní páry vrstvou laku v závislosti na hmotnosti 
nanesené vrstvy. Jak je z grafu patrno, propustnost klesá úměrně s hmotností nanesené vrstvy 
(mg) na ploše 1 cm2. Odlišnosti mohly být způsobeny především nerovnoměrností vrstvy 
či netěsností aparatury.  

Měření propustnosti vodní páry nosným materiálem (celofánem) bylo provedeno třikrát, 
průměrná hodnota propustnosti byla 805 g·m‒2 za 24 hodin a směrodatná odchylka byla 
4,6183. Z toho plyne, že bariérové vlastnosti laků budou závislé také na homogenitě 
a pórovitosti jednotlivých vzorků celofánu. 
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Tabulka 16 Vypočtené hodnoty pro propustnost vodní páry vrstvou laku 

 

hmotnost 
nanesenéh

o laku 
[mg·cm‒2] 

propustnost 
[g·m‒2·den‒1] 

Propust-
nost 

[g·m‒2·h‒1] 

hmotnost 
nanesenéh

o laku 
[mg·cm‒2] 

propustnost 
[v g·m‒2·den ‒1] 

Propust-
nost 

[g·m‒2·h‒1] 

1 vrstva 0,0637 5,4 0,2256 0,0717 4,4 0,1858 

2 vrstvy 0,1274 4,3 0,1791 0,1513 3,8 0,1592 

3 vrstvy 0,2070 3,7 0,1526 0,3025 2,7 0,1123 

celofán - 805 33,5291 - 805 33,5291 
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Obr. 55 Závislost propustnosti vodní páry na hmotnosti naneseného laku 

 
5.4 Sledování degradace pomocí indikačních papírků 

K přípravě roztoku bylo použito barvivo Acid Orange 7, které ve své struktuře obsahuje v orto 
poloze hydroxylovou skupinu (vzhledem k azoskupině). Molekula obsahující hydroxylovou 
skupinu v orto poloze je stabilní, protože atom vodíku vytváří vodíkovou vazbu s atomem 
dusíku azo skupiny. Takto vzniklá formace je odolná vůči ozónu pouze u reakcí s pH nižším 
než 7. Proto byla k testování vlivu ozónu upřednostněna reakce na papíru vyrobeném 
v alkalickém prostředí (pH 12).81 

Připravené indikační papírky byly vystaveny ozónu v reakční komoře zároveň se vzorkem 
určeným k měření degradace inkoustových výtisků, aby byla stanovena přesná koncentrace 
ozónu, která byla při měření v reakční komoře.  
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Obr. 56 Srovnání degradace barviva na různých tiskových médiích  

0 100 200 300 400 500 600 700 800
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

 pole č. 5
 pole č. 4
 pole č. 3
 pole č. 2
 pole č. 1

–l
og

 R

dávka ozónu, ppm.h  

 

Obr. 57 Závislost záporného logaritmu reflektace na dávce ozónu u filtračního papíru 
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Obr. 58 Závislost záporného logaritmu reflektace na dávce ozónu u papíru Ilford Smooth 
Gloss  
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Obr. 59 Závislost záporného logaritmu reflektace na dávce ozónu u papíru Foma 1224  
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Obr. 60 Závislost záporného logaritmu reflektace na dávce ozónu u inkjetového papíru Photo 
Rag  

V grafech (Obr. 56, Obr. 57, Obr. 58, Obr. 59, Obr. 60, Obr. 60) jsou znázorněny závislosti 
záporného logaritmu reflektance na dávce ozónu na jednotlivých vzorcích. Hodnota –log(R) 
u všech druhů médií úměrně klesá se zvyšující se dávkou ozónu.  

K největší degradaci barviva došlo na papíru Ilford Smooth Gloss (Obr. 58) s mikroporézní 
přijímací vrstvou. Mikroporézní přijímací vrstva má obrovský aktivní povrch syntetických 
sorbentů, jenž je schopen účinně zachytávat molekuly ozónu i ve velmi malých 
koncentracích. Sorbovaný ozón si zachovává svou vysokou reaktivitu a napadá přítomné 
molekuly barviva. Barviva jsou poté velmi rychle oxidována a podléhají degradaci. 44 

Záporný logaritmus reflektance klesal nerovnoměrně; první dvě hodiny probíhala 
degradace rovnoměrně a poté došlo pravděpodobně ke kumulaci ozónu v mikroporézní 
přijímací vrstvě, což mělo za následek prudké snížení –log(R). Již po 7 hodinách expozice 
bylo již barvivo plně degradováno. U inkjetového papíru Foma 1224 (Obr. 59) došlo nejprve 
k prudkému poklesu –log(R) a po 6 hodinách již degradace probíhala rovnoměrněji. 

Nejvíce odolné vůči ozónu bylo barvivo nanesené na filtračním papíru (Obr. 57), 
což mohlo být způsobeno jeho strukturálním složením. Filtrační papír je vyroben z celulózy, 
která má výrazný krystalický charakter a její makromolekuly jsou uspořádány 
do nadmolekulárních struktur – mikrofibril, které se dále sdružují do fibril a dále do vlastních 
celulózových vláken, tzn. ozón se nemá na čem adsorbovat. Záporný logaritmus reflektance 
klesal rovnoměrně s narůstající dávkou ozónu. Degradace barviva u inkjetového papíru Photo 
Rag probíhala podobně jako u papíru filtračního. 

Výsledky testování mohly být ovlivňovány polutanty NOx a hydroxylovými radikály, 
k jejichž generaci mohlo docházet při vzniku ozónu ze vzduchu výbojovým způsobem. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo studium degradace inkoustových výtisků vlivem ozónu. Byly zkoumány 
bariérové vlastnosti laků a bylo zjištěno, že s narůstající vrstvou laku stoupá také bariérová 
odolnost vůči kyslíku, a to při nánosu 3 vrstev laku o 13 %. Bylo by možné předpokládat, že 
degradace barviv ozónem bude významně zpomalena. To se však nepotvrdilo.  

Bylo také potvrzeno, že degradaci nejvíce podléhá azurové a purpurové barvivo a žluté 
barvivo je nejstabilnější. Strmé klesání a následné stoupání optické hustoty u azurového 
barviva mohlo být zapříčiněno následnými reakcemi degradačních produktů barviv ve vzorku. 

Byla studovaná propustnost vodní páry vrstvami laku. Zjistilo se, že propustnost vodní 
páry úměrně klesá s narůstajícím množstvím naneseného laku. Dále bylo zjištěno, že 
propustnost vodní páry vzorkem je závislá na homogenitě nosné podložky a na rovnoměrnosti 
nanesené vrstvy laku. 

Bylo také provedeno porovnání obou použitých vyhodnocovacích metod; denzitometrie a 
kolorimetrie. Zjistilo se, že obě metody poskytují velmi podobné výsledky s tím, že pro 
rutinní měření je výhodnější denzitometrický přístup, ale pro precizní měření s možností 
předpovědi chování výtisků vystavených působení ozónu je lepší kolorimetrická metoda. 

.Dalším cílem práce bylo navrhnout indikační papírek, na němž by tiskové obrazce 
po určité dávce ozónu vybledly. Degradace by měla probíhat rychle, ale pokud možno 
s lineární odezvou na dávku ozónu. Z výsledků tedy vyplývá, že výše popsaným podmínkám 
nejvíce odpovídá vzorek připravený na papíře Ilford Smooth Gloss.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

CCD Fotocitlivý snímač (Charge-Coupled Device)  

CMOS Fotocitlivý snímač (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 

VOC Těkavé organické látky (Volatile Organic Compounds) 

SVOC Semi-těkavé organické látky (Semi-Volatile Organic Compounds) 

PES Polyester 

DSLR Digitální zrcadlovka (Digital Single-Lens Reflex camera)  

DOD Drop on demand 

UV Ultrafialové záření 

CIE Mezinárodní komise pro osvětlování 

L* M ěrná světlost barvového prostoru CIE L*a*b* 

a*, b* Souřadnice chromatické roviny barvového prostoru CIE L*a*b* 

R Červená (red) 

G Zelená (green) 

B Modrá (blue) 

C Azurová (cyan) 

M Purpurová (magenta) 

Y Žlutá (yellow) 

X, Y, Z Trichromatické složky pro jednotlivé barvy  

Ф(λ) Spektrální distribuce osvětlení 

x̅, y̅, z̅ Trichromatické členitele pro jednotlivé barvy a 2° standardního pozorovatele 

x̅10, y̅10, z̅10 Trichromatické členitele pro jednotlivé barvy a 10° standardního pozorovatele 

R(λ) Reflektance 

I(λ) Intenzita 

T Transmitance 

D Optická hustota 

Dmax Maximální hodnota optické hustoty  

Dmin Minimální hodnota optické hustoty 

∆E barvová odchylka 

ppm parts per milion 

 


