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ABSTRAKT 
 
Tato diplomová práce se zabývá vlivem ozónu na inkoustový tisk. V teoretické části jsou 
shrnuty poznatky o způsobu tisku, materiálech pro inkoustový tisk, vlivech prostředí na 
degradaci výtisků a způsobech hodnocení degradace. Byla připravena testovací škála obsa-
hující 108 barevných polí C, M, Y a jejich přetisků, která byla vytištěna na dva typy papíru 
pro inkoustový tisk a podrobena urychlenému stárnutí vlivem ozónu o různé koncentraci. Z 
naměřených spektrálních dat byly počítány optické hustoty, La*b* souřadnice a barvová 
odchylka. Byla zjištěna a diskutována změna barev inkoustů po působení ozónu. Byla 
studována platnost recipročního zákona při působení ozónu na výtisky. Reciproční chování 
nebylo potvrzeno u obou typů papíru pro inkoustový tisk.  
 
ABSTRACT 
 
This thesis is focused on the effect of ozone on ink-jet prints. The knowledge about print 
technologies, materials for ink-jet printing, influence of environmental factors on the prints 
degradation and the methods of print lifetime estimation are discussed in the theoretical part 
of the thesis. Test-charts of 108 samples of C, M, Y primary colours and their overprints were 
prepared. I used two types of papers designed for ink-jet printing. These samples were 
exposed the effect of ozone in various concentrations to perform an accelerated aging 
experiment. Optical density values, La*b* coordinates, colour difference values were 
calculated from the measured spectral data. Changes of colours of the ink due to ozone 
exposure were determined and discussed. The validity of the reciprocal law due to ozone 
exposure was studied, too. The reciprocal behaviour was not confirmed for both types of the 
studied papers. 
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1 ÚVOD 
Technologie inkoustového tisku prošla v několika posledních letech zásadním vývojem. 
Jednoduchost inkoustového tisku, bez sekundárních procesů vyvolávání a ustalování, 
obvyklých pro klasickou halogenidostříbrnou fotografii, stejně jako rychlost, nízká cena 
a vysoká kvalita jej staví do popředí zájmu u domácích, kancelářských a malotirážních 
uživatelů. Inkoustové tiskárny dnes nacházejí využití v nepřeberném množství situací, jako 
jsou domácí kanceláře, tisk na textil nebo tisk fotografií. 

Fotografie, vytištěné inkoustovými tiskárnami, mají sice velmi vysokou kvalitu, trpí však 
krátkodobou stálostí obrazu. Zvláště pak, nejsou-li před okolními vlivy nijak chráněny.  

V současné době existuje několik druhů médií pro záznam inkoustového tisku, každé 
z nich má své výhody i nevýhody. Jsou to především média mikroporézní, která zajišťují 
prakticky okamžité schnutí inkoustů, a média bobtnající, kdy barvivo difunduje do vzniklého 
gelu.  

Klíčovou roli v degradaci hrají podmínky skladování. Na stabilitu inkoustových tisků má 
vliv např. způsob uskladnění, rozsah okolních teplot, vlhkost vzduchu i celkové světelné 
podmínky. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 
2.1 Inkoustový tisk 

Inkoustový tisk je digitální tiskový proces, kdy je malá kapička inkoustu vystříknuta přímo na 
substrát z trysky tiskárny poháněné elektrickým signálem. Většina tiskáren v domácnostech 
i kancelářích jsou dnes již inkoustové. Díky schopnosti inkoustového tisku tisknout na různé 
podklady a materiály je stále více využíván v průmyslu. Spolu s laserovým tiskem je 
nejrychleji rostoucí oblastí polygrafického průmyslu1,2. 
 
2.2 Historie inkoustového tisku 

Základ pro inkoustový tisk byl položen před téměř sto padesáti lety. V roce 1865 belgický 
fyzik J.A.F. Plateau psal ve své studii On the recent theories of the constitution of jet liquid 
issuing from circular orifices o vytlačení kapaliny z kruhových otvorů. Na aplikaci 
inkoustového tisku jsme si ale museli ještě dlouho počkat. S prvními Drop on Demand tech-
nologiemi přišla firma Siemens v roce 1977, kontinuální tisk byl výsadou společnosti IBM, 
který se pro svou finanční náročnost prosadil pouze v průmyslovém tisku. Naopak Drop on 
Demand si, i přes nižší rychlost, pro své nižší náklady získal popularitu v maloformátovém 
tisku3. 

 
2.3 Rozdělení inkoustového tisku 

Inkoustový tisk se dělí na Drop on Demand a kontinuální tisk. Jak název napovídá, hlavní 
rozdíl je v tom, že při kontinuálním tisku je produkován nepřetržitý proud kapiček, z nichž jen 
vybrané jsou vychýleny na potiskované médium a tvoří na něm obraz, zatímco ostatní jsou 
odváděny sběrným zařízením zpět do zásobníku. Tento způsob tisku je rychlý, ale nákladný. 
Proto našel uplatnění pouze ve velkoformátovém a velkonákladovém tisku.  

Drop on Demand technologie znamená, že každá vygenerovaná kapička dopadne na 
médium, resp. že se vygeneruje jen takový počet kapiček které mají tvořit výsledný obraz, 
tedy co kapka, to tiskový bod.  

 

 

Ink jet 

Drop on 
demand 

Kontinuální tisk

Termální tisk Piezoelektrický 
tisk

 
Obr. 1 Schéma rozdělení inkoustového tisku. 
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2.3.1 Termální inkoustový tisk 

Termální inkoustový tisk získal své pojmenování dle procesu, jenž zajišťuje vypuzení 
inkoustu z tiskové hlavy s řadou drobných komůrek na potiskované médium. Rychlým 
ohřevem se bublinka vzduchu k komůrce rozpíná, čímž vznikne přetlak, který vystřelí 
kapičku z komůrky tryskou na potištěné médium.  

Společnost Canon objevila tuto metodu v roce 1979, když jeden z pracovníků ponechal 
pájku v blízkosti injekční stříkačky naplněné inkoustem, ve stříkačce se objevila bublinka, 
která svým rozpínáním v důsledku zahřívání zvětšovala svůj objem a tím vypudila inkoust ze 
stříkačky. Canon si tuto metodu nechal patentovat jako „Bubble jet“. 

Pro kvalitu tisku je důležitá velikost kapiček inkoustu. Čím jsou kapičky menší, tím lepší je 
kresba. Dnešní tiskárny produkují kapičky menší než 2 pl. Velikost tiskového bodu se 
pohybuje v desítkách mikrometrů. Tiskové hlavy termálních systémů jsou při výrobě levnější 
než dále zmiňované piezoelektrické, mají však nižší výdržnost.  

  

 Inkoust 

Přetlaková 
komora 

Štěrbina 
Zdroj 
tepla 

 
Obr. 2 Jednoduché schéma termálního tisku. 
 
2.3.2 Piezoelektrický tisk 

Piezoelektrický tisk je spolu s termálním inkoustovým tiskem druhou stěžejní technologií 
inkoustového tisku. Podstatou piezoelektrického tisku je tzv. piezoelektrický jev, jenž se 
vyskytuje u některých krystalických látek.  

Při tomto jevu mění krystal svůj tvar při změně napětí. Pokud napětí odstraníme, krystal se 
vrátí do původního tvaru. Tyto deformace mohou probíhat frekvencí řádu desítek MHz. Celý 
cyklus trvá jen několik mikrosekund. Předností je tvorba velmi malých a konzistentních 
tiskových bodů skládajících se z kapiček o objemu 3-5 pl.  

Piezoelektrické hlavy mají mnohem delší dobu života než hlavy termálních tiskáren, ale 
jejich výrobní náklady jsou také vyšší. Piezoelektrické hlavy tvoří pevnou součást tiskárny.  

Vypuzování kapiček inkoustu z tiskové hlavy pomocí piezoelektrického není závislé na 
složení inkoustu, proto se tyto tiskárny s oblibou používají pro exteriérové tisky, kdy se 
používají např. pevné vosky.  
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Tento typ tiskárny je patentován firmou Epson, která rovněž patří mezi nejvýznamnější 
zástupce používající tuto technologii v inkoustovém tisku.  
 

 
Obr. 3 Jednoduché schéma piezoelektrického tisku. 
 
2.4 Inkousty 

Inkousty se dělí na dvě skupiny, podle povahy barvonosné složky. Rozeznáváme inkousty 
barvivové a inkousty pigmentové. Oba typy mají své výhody i nevýhody.  

Pro barevný tisk je nutný systém barev schopný namíchat ostatní odstíny barev. K tomu to 
účelu se používá systém CMYK, ve kterém se všechny barevné tóny kombinují pomocí 
čtveřice inkoustů. Jsou to azurová (Cyan), purpurová (Magenta), žlutá (Yellow) a černá 
(blacK).  

Dalšími inkousty, používanými v inkoustových tiskárnách jsou světlé varianty purpurové a 
azurové, tzv. light magenta a light cyan (CMYKcm). Někdy se také přidává zásobník 
s ředěným černým inkoustem. Světlejší inkousty se používají ze dvou důvodů. Za prvé pro 
rozšíření barvového gamutu. Za druhé pro lepší vykreslení ve světlejších oblastech tisku tak, 
aby nebyly viditelné velké, od sebe vzdálené tmavé body. 

Dále se používají přímé inkousty, např. pro tisk firemních materiálů, kdy má firma 
výraznou barvu v logu (fialová, oranžová), která se špatně míchá a její spotřeba je taková, že 
se vyplatí mít pro ni samostatnou cartrige.  

Dále se inkousty dělí podle typu rozpouštědla na vodou ředitelné a ředidlové inkousty.  
 

2.4.1 Složení inkoustu 

Inkousty, ať už barvivové nebo pigmentové, jsou složeny především z vody, barvonosné 
látky, povrchově aktivních látek, zvlhčujících látek a penetrantů. 
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Tabulka 1 Složení vodou ředitelných  inkoustů4 

Látka Zastoupení 
Barvonosná složka 3–6 % 
Voda 70–80 % 
Zvlhčující látky 5–10 % 
Povrchově aktivní látky 1 % 
Penetranty 2–10 % 
 
2.4.1.1 Azurový inkoust 

Většina azurových barvivových i pigmentových inkoustů v inkjetovém tisku je založena na 
ftalocyaninu mědi. Tato sloučenina je velmi dobře odolná vůči světlu.  

 
 

Obr. 4 Ftalocyanin mědi. 
 

2.4.1.2 Purpurový inkoust 

Jedním z často používaných barviv pro purpurové inkousty je C.I. Acid Red 52. Toto barvivo 
se vyznačuje vysokou sytostí, ale velmi špatnou světelnou stabilitou. Toto barvivo obsahuje 
xantenový chromofor.  

Pro vyšší světlostálost se používají barviva s azo-chromofory. Tyto nemají tak vysokou 
sytost, ale vyznačují se velmi dobrou stabilitou vůči světelnému blednutí. Tyto se dále liší dle 
navázané skupiny na H-acid a Gamma-acid. H-acid se vykazují vyšší jasností, ale průměrnou 
světlostálostí, gamma-acid existují pouze v azo-formě a mají vysokou světlostálost.5  

 
Obr. 5 C.I. Acid Red 52. 
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2.4.1.3 Žluté inkousty 

Žluté inkousty jsou rovněž tvořeny převážně azosloučeninami. Azopyridony a azopyrazolony 
(C.I. Acid Yellow 23) existují převážně v hydrazo-tautomerních formách, díky přítomnosti 
intramolekulární vodíkové vazby. Tato skutečnost je ale činí více náchylnými k fotodegra-
daci. C.I. Acid Yellow 23 se mimo jiné používá také v potravinářství k dobarvování pome-
rančových šťáv. 

Žluté pigmenty využívané v inkjetovém tisku obsahují isoindoliny a monoazoaceto-
acetylamidy. Oba tyto typy chromoforů se vyznačují vysokou světlostálostí. Dalším pigment-
tem používaným v inkoustovém tisku je C.I. Direct Yellow 1236. 

 

 
 

Obr. 6 C.I. Acid Yellow 23. 
 

 
Obr. 7 C.I. Direct Yellow 123. 
 
2.4.1.4 Černé inkousty 

V pigmentových černých inkoustech se nejčastěji používají saze7. Nejpoužívanější černá 
barviva pro inkoustový tisk jsou založena na azo-chromoforu8. Obecně mají černé inkousty 
vysokou optickou hustotu, velmi dobrou světlostálost a jsou široce využívány v tiskových 
aplikacích. Některá černá azobarviva obsahují měď, chrom či kobalt. 
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2.4.2 Barvivové inkousty 

Inkousty založené na barvivech, tzv. dye-based inkousty, používají jako barvonosnou složku 
výhradně rozpustná barviva. Výsledný inkoust je tedy zcela homogenní směsí, pravým 
analytickým roztokem. Barviva se však vyznačují omezenou světlostálostí, na světle se 
rozkládají.  

 

 
Obr. 8 Schéma zasychání barvivového inkoustu. 
 
2.4.3 Pigmentové inkousty 

Inkousty založené na pigmentech, tzv. pigment-based inkousty, používají jako barvonosnou 
složku výhradně nerozpustné pigmenty. Ty mohou být jak anorganické tak organické. 
Přírodní i umělé.9 Mikroskopické částečky nerozpustného pigmentu jsou rozptýleny v roz-
pouštědle a stabilizovány proti sedimentaci a koagulaci. Výsledný inkoust je tedy mikrohete-
rogenní směsí. Pigmenty se však z principu věci vyznačují vysokou světlostálostí, která je 
předurčuje pro archivní tisky.  

 

 
Obr. 9 Schéma zasychání pigmentového inkoustu. 
 
2.4.4 Pigmentované inkousty 

Tento typ inkoustů se snaží o jakýsi kompromis mezi inkousty barvivovými a pigmentovými. 
Obsahují jak rozpustné barvivo, tak nerozpustný pigment. Často se jedná o černé inkousty 
k tisku textu. Pigmentové částice zajistí odolnost vůči blednutí a barvivový inkoust zvyšuje 
optickou hustotu. V praxi však vznikají problémy při použití tohoto typu inkoustu.10  
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2.4.5 Vodou ředitelné inkousty 

Vodouředitelné inkousty jsou nejběžnějším typem inkoustu. Používají se jak ve 
velkoformátovém tisku, tak ve stolních tiskárnách. Hlavní složkou těchto inkoustů je voda, 
která plní funkci transportního média barviva na papír. Použití vody, jako transportního média 
je ekologické a ekonomické. Voda je levná a při provozu nevznikají škodlivé výpary.  

Použití vody má však i svá negativa. Její odpaření z povrchu média je pomalé (oproti 
těkavým látkám v ředidlových inkoustech), což znamená pomalejší zasychání a nutnost 
speciálních materiálů s povrchovou úpravou, což zvyšuje náklady na tisk. Nátěry musejí být 
kvalitní, aby vodu rychle odvedly, aby se mohla odpařit, a musejí dobře fixovat barvivo na 
povrchu. 

Rozpouštědlo 
 
Aditiva 
 
Barvonosná látka 

 Barvivo Pigment 
 

Obr. 10 Schéma složení inkoustu. 
 

2.4.6 Ředidlové inkousty 

Ředidlové inkousty se svým principem velmi podobají pigmentovým vodou ředitelným 
inkoustům. I zde nalezneme jemné částečky materiálu barevného pigmentu, které jsou však 
rozpuštěny v agresivním ředidle, jejichž výpary mají vážný dopad na životní prostředí. 

Na rozdíl od vody je ředidlo vysoce těkavé, takže se z materiálu velmi rychle odpaří a tisk 
je téměř okamžitě suchý. Inkousty nemají čas proniknout hlouběji do materiálu, proto se tolik 
nerozpíjejí. Není tady zapotřebí žádných speciálních nátěrů, což snižuje náklady na tisk. Na 
druhou stranu je potřeba nebezpečné výpary odsávat, což náklady zvyšuje. 
 
2.5 Tisková média 

Tisková média musí splňovat náročné podmínky. Mezi nejdůležitější patří rychlá absorpce 
inkoustu, která zajistí rychlé schnutí nebo hladký povrch bez defektů. Kvalita tiskového 
média hraje stejně důležitou roli, jako samotné inkousty. Média se skládají z nosné podložky, 
která není v kontaktu s inkoustem a přijímací vrstvy11.  

 
2.5.1 Přijímací vrstvy 

Přijímací vrstvy tzv. fine-art papírů (tedy na bezdřevých nebo hadrovinových podložkách) 
jsou sestaveny tak, aby zachovávaly přírodní matný povrch a strukturu kvalitních papírů po-
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užitých na podložky. Matné přijímací vrstvy obsahují velmi málo polymerního pojiva 
a vysoké procento konvenčního minerálního plniva. Tím je zaručena kompatibilita jak 
s barvivovými tak pigmentovými inkousty. Vytvoření lesklého povrchu na přírodním papíru 
však zůstává technologickým problémem.  

V případě inertních podložek nesoucích tzv. barrier-type materiály jsou na přijímací vrstvu 
kladeny velmi vysoké nároky na absorpci velkého množství inkoustu. Na rozdíl od obyčejné-
ho papíru, kdy je inkoust absorbován hluboko do profilu papírového listu, v případě inertní 
podložky musí být veškerý inkoust fixován pouze v samotné přijímací vrstvě. Její tloušťka se 
v praxi pohybuje v řádu desítek mikrometrů. 

 
2.5.1.1 Botnající přijímací vrstvy 

Pro barvivové 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 „swellable polymer type“ (bobtnající přijímací vrstvy). Při interakci 
s inkoustem dojde k nabobtnání potištěného místa rozpouštědlem a barvivo pak difunduje do 
vzniklého gelu. Posléze se rozpouštědlo odpaří a výsledkem je selektivně probarvený xerogel. 
Barvivo „schované“ v gelu je tak chráněno před vzdušnými polutanty.  

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 k příliš velkému nárůstu rastrového bodu. Proto musejí 
být povrchové vlastnosti tiskového média a inkoustu pečlivě vyladěny. To je jeden z důvodů, 
proč výrobci nedoporučují použití neoriginálního spotřebního materiálu. Nehledě na jejich 
ekonomické ztráty.  

Špatné vyladění mezifázových sil mezi inkoustem a potiskovaným médiem se projevuje 
jevem nazvaným pooling, kdy se inkoust slévá do malých loužiček zejména ve více krytých 
oblastech (tmavé odstíny). Problém se řeší buď snížením rychlosti tisku, aby inkoust měl čas 
nabobtnat přijímací vrstvu a byl tak fixován do gelu, anebo zvýšením rychlosti průniku 
inkoustu. Za tímto účelem se do přijímací vrstvy přidávají anorganická porézní plnidla (např. 
různé formy oxidů křemíku a hliníku), která zvyšují porozitu přijímací vrstvy a urychlují tak 
průnik inkoustu do vrstvy. 

 Použití pigmentových inkoustů v kombinaci s bobtnajícími médii není vhodné. Roz-
pouštědlo, obsažené v inkoustu, sice vrstvu nabobtná, ale pigmentové částice jsou příliš 
veliké, než aby difundovaly do gelu. Částice tak zůstávají na povrchu, kde nejsou chráněny 
ani před mechanickým poškozením, ani proti vlivům z okolí. Jevu, kdy se částice hromadí na 
povrchu se říká „mottling“. 
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Obr. 11 Schéma pronikání inkoustu do bobtnající přijímací vrstvy. 
 
2.5.1.2 Mikroporézní přijímací vrstvy 

Problémům vzniklým použitím pigmentového inkoustu na bobtnající médium se můžeme 
vyhnout použitím vrstev mikroporézních. Tyto vysoce porézní vrstvy jsou tvořeny částicemi 
s velkým počtem pórů rozptýlenými v hydrofilním polymeru. Tyto částice mají velmi velký 
aktivní povrch. Velikost pórů je větší než velikost pigmentových částic. V praxi se používaly 
např. zeolity, které se v dnešní době nahrazují syntetickými sorbenty. Hydrofilní polymer zde 
má pouze funkci pojiva a zajišťuje lesklý povrch papíru. Fixace inkoustu probíhá výhradně 
v mikropórech.  

Tento model je velmi dobře použitelný i pro barvivové inkousty. Tyto inkousty do vrstev 
pronikají velmi rychle a proto již není nutné perfektní vyladění povrchových sil. Nedochází 
tak k jevům spojeným se pomalým zasycháním jako v případě bobtnajících médií. Výtisky 
jsou navíc téměř okamžitě suché a nelepí. Rozpouštědlo se však z pórů odpařuje ještě po dobu 
několika hodin, během kterých výtisk může měnit barvu12.  

 
Obr. 12 Schéma pronikání inkoustu do mikroporézní přijímací vrstvy. 
 
2.5.1.3 Konvenční cast coated vrstvy 

Tyto přijímací vrstvy jsou založené na minerálním plnivu (dnes velmi často kaolín) 
a organickém pojivu. V závislosti na výrobním postupu a poměru plnivo/pojivo je možné 
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dosáhnout lesklých, pololesklých i matných povrchů. Z hlediska archivní stálosti je tento typ 
v podstatě bezrizikový, snad s výjimkou extrémně vysoké vzdušné vlhkosti. 
 
2.5.2 Podložky 

Nosné podložky sice nejsou v přímé interakci s inkoustem, mají však mnohem důležitější 
funkci než jako pouhý nosič záznamu. Kromě mechanických a optických parametrů se totiž v 
jejich případě klade vysoký nárok na jejich archivní stálost.  

Nabídka podložek pro inkoustový tisk je analogická k podložkám pro klasickou fotografii. 
Dominantní roli zde hrají RC (tzv. resin coated) papíry, čili papíry oboustranně potažené 
vrstvičkou polyethylenu. Toto je běžná a levná podložka známá z minilabových zvětšenin 
i profesionálních laboratoří. Pro extrémní požadavky na kvalitu jsou k dispozici také tiskové 
materiály na PES podložkách. Tyto podložky se v oblasti inkoustového tisku souhrnně 
nazývají „barier type“, protože přestavují bariéru pro průnik inkoustu pod přijímací vrstvu.  

Existují také speciální bezdřevé papíry nebo papíry z hadroviny, které tvoří alternativu k 
FB (tzv. fiber based) podložkám. Tyto podložky nemají bariérovou funkci. Při tisku je sice 
barvonosná složka inkoustu zachycena především v horní přijímací vrstvě, ale pohyblivější 
rozpouštědlo může proniknout hlouběji do profilu papírového nosiče. 

Papírové podložky  mohou být dřevité, bezdřevé, recyklované nebo tzv. rag papíry. 
Bezdřevý papír může obsahovat maximálně 5 % dřevoviny. Dřevitý papír obsahuje zbytky 
ligninu a proto má tendenci žloutnout.13 Rag papíry jsou vyráběny z bavlny nebo hadroviny. 
Tyto podložky nemají bariérovou funkci. 

 
2.6 Vliv vnějšího prostředí na archivní stálost výtisků 

2.6.1 Vliv světla – světlostálost 

Světlostálost inkoustových výtisků je i v dnešní době nesrovnatelná se světlostálostí 
klasických fotografií. Světlo má zcela zásadní vliv na archivní stálost inkoustového tisku. 
Barviva a pigmenty tvořící obraz absorbují dopadající světlo, a tím mění spektrální složení 
odraženého a rozptýleného světla. Absorbovaná energie však způsobí excitaci molekul barviv 
a pigmentů a excitované molekuly se musí této přebytečné energie zbavit, což činí nejčastěji 
vyzářením fotonů z infračervené oblasti elektromagnetického spektra. Excitované molekuly 
jsou však z principu nestabilní a mohou se zapojit do chemické reakce dříve, než dojde 
k jejich deaktivaci. 

Světlo samozřejmě působí na ostatní složky potištěného média, takže ve výsledku můžeme 
pozorovat komplexní barevné změny způsobené různými dílčími procesy:  

• blednutí, tedy zvyšování světlosti a snížení sytosti barev způsobené světelným roz-
kladem barvonosných složek;  

• žloutnutí podložky způsobené fotooxidací ligninu, obsaženého v podložce;  
• degradace podložky způsobená případnou fotokatalytickou aktivitou některé přítomné 

komponenty;  
• zdánlivé žloutnutí, způsobené ztrátou opticky zjasňujících prostředků a skutečné 

žloutnutí, způsobené produkty degradace opticky zjasňujících prostředků.  
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Zásadní vliv na rychlost těchto procesů má především intenzita exponovaného světla a jeho 
spektrální složení. Zvláště neblahý vliv na inkoustové výtisky má UV záření, které má vyšší 
energii než viditelné světlo, a proto má i ničivější účinky.  

Bobtnající přijímací vrstvy poskytují inkoustům jakousi ochranu před UV zářením. Proto 
probíhá degradace na tomto typu médií pomaleji než na mikroporézních vrstvách.14

K posuzování světlostálosti byla vypracována celá řada standardních postupů využívajících 
metody urychleného stárnutí k předpovědi dlouhodobého chování výtisků. Tyto postupy se 
liší především použitým světelným zdrojem a použitím skla či UV filtru kryjícího testovaný 
výtisk. Všechny tyto podmínky mají vliv na spektrální složení světla a tím pádem i na 
světlostálost. Zásadní vliv na výsledky těchto testů má také vzdálenost krycího skla od 
testovaného výtisku, protože se tak mění podmínky vzdušného proudění a koncentrace ozónu, 
která také významně přispívá k degradaci tisků.  

Světlostálost může být velmi ovlivněna médiem, na které tiskneme. Na nevhodném papíře 
může výtisk vyblednout již za rok, při správné volbě média můžeme zaznamenat změny až za 
20 let. Navíc zde hraje roli i katalytické blednutí v místech kde se setkává více inkoustů 
najednou (šedé, pleťové barvy apod.).1, ,15 16

ISO norma, která by se věnovala problému světlostálosti stále chybí. 
 
2.6.2 Vliv tepla 

Teplo spolu s vlhkostí na výtisky působí i v případě, že jsou archivovány bez přístupu světla 
(tzv. dark storage). Blednutí ve tmě se nejvíce projevuje žloutnutím podložky. Nejedná se 
tedy ani tak o problematiku blednutí inkoustů, jako o degradaci podložky. Rychlost degradace 
se zvyšuje se zvyšující se koncentrací NO2. 17

Rychlost rozkladu silně závisí na teplotě. Proto se při testování používá série testů, při 
nichž se vzorky uchovávají při několika různých, zvýšených, teplotách. Ze získaných 
výsledků se určují barevné změny a extrapolují a odhadují životnosti výtisků při dané teplotě. 
Inkoustové tisky jsou při uchování ve tmě, za stejných podmínek, obecně trvanlivější něž 
klasické fotografie. V halogenidostříbrných fotografiích dochází k řadě degradačních reakcí 
nezreagovaných barvotvorných složek. Produkty těchto reakcí způsobují barevný závoj. 
Inkoustové výtisky jsou těchto problémů uchráněny. 1,18

 
2.6.3 Vliv vlhkosti 

Zvýšená vlhkost má neblahý vliv jak na inkjet, tak na klasickou halogenid stříbrnou fotografii. 
Mezi materiály pro inkoustový tisk způsobují největší problémy média s bobtnající přijímací 
vrstvou, které jsou v mnohem větší míře náchylné k mechanickému poškození. Při běžných 
skladovacích podmínkách jsou hydrofilní polymery obsažené ve vrstvách pod teplotou 
skelného přechodu. Při zvýšené vzdušné vlhkosti ale voda nasorbovaná do vrstvy působí jako 
změkčovadlo, a proto může způsobit pokles teploty skelného přechodu přijímací vrstvy. Tato 
teplota se může dostat až pod teplotu okolí, a vrstva se tak stává viskoelastickou.  

Přijímací vrstva s takto narušenou strukturou se stává náchylnou k mechanickému 
poškození. Dochází ke slepování papírů, otěru, změně lesku nebo dokonce zapouštění barviv.  

Dalším problémem ke kterému dochází u všech typů vrstev při vysoké vzdušné vlhkosti je 
zvýšená difúze barvonosné složky inkoustu.19  
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Při uložení výtisku při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 70 % dochází k sorpci vodních 
par do přijímací vrstvy. Nasorbovaná voda zvyšuje pohyblivost molekul barviv, které 
v důsledku koncentračního gradientu migrují do nepotištěných oblastí, nebo oblastí s nižším 
plošným krytím. Migrace barviv způsobuje snížení hranové ostrosti (Obr. 13) a chroma-
tografickou separaci a vznik barevných kontur (Obr. 14). Tento jev je patrný především 
u tmavých oblastí vzniklých přetiskem tří barevných inkoustů. Nejpohyblivější inkoust pak 
vytváří barevnou konturu.  

Pigmentové inkousty jsou proti migraci více odolné, protože pigmentové částice jsou velké 
a mají řádově nižší pohyblivost než molekuly barviv.20, ,21 22

 
Obr. 13 Obrázek před a po 44 hodinové expozici vysokou vlhkostí, kde je patrná ztráta 

ostrosti 

 
Obr. 14 Obrázek před a po 44 hodinové expozici vysokou vlhkostí s patrnou migrací 

pohyblivějšího purpurového inkoustu. 
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2.6.4 Vliv vody 

Z principu výroby halogenidostříbrných fotografií mokrým procesem vyplývá, že jim voda 
nijak zvlášť neškodí. V případě, že si nedáme pozor, se mohou fotografie slepit. Ale polijeme-
li hotovou fotografii vodou, bez problémů a větších škod vrstva zase zaschne.  

Naopak pro inkoustové výtisky vytvořené vodou ředitelnými inkousty znamená kontakt 
s vodou velký problém. Přitom se fotografie mohou dostat do kontaktu s vodou velmi snadno 
(např. déšť, polití nebo kondenzace). Vliv vody je podobný jako vliv vlhkosti. Dochází 
k rozpíjení a migraci barviv.  

Při dlouhodobém kontaktu s vodou navíc může dojít k rozmočení podložky. 
 

2.6.5 Vliv ovzduší 

Složení okolního vzduchu má vliv jak na podložku, přijímací vrstvu, tak na samotný inkoust. 
Na inertní podložky jakou jsou RC nebo PES papíry nemají atmosférické podmínky téměř 
žádný vliv. Papírové podložky jsou schopny interagovat s polutanty ze vzduchu, především 
oxidy dusíku a síry, které jsou kyselinotvorné a dochází tak k postupnému okyselování papíru 
a jeho degradaci kyselou hydrolýzou. Tomuto jevu se dá částečně zabránit použitím papíru 
s dostatečnou alkalickou rezervou.  

Bobtnající vrstvy nejsou vůbec porózní a proto jsou velmi dobře odolné vůči všem 
vzdušným polutantům. Cast-coated vrstvy jsou málo porózní, proto jsou poměrně dobře, 
nikoli však úplně, odolné vůči vzdušným polutantům.  

Mikroporézní vrstvy jsou vysoce porézní, proto jsou k degradaci vzdušnými polutanty 
velmi náchylné. Experimenty ukazují, že výtisky pořízené stejnou sadou inkoustů jsou 
mnohem trvanlivější na bobtnajících médiích, než na mikroporézních. K degradaci dochází 
jak na vzduchu, tak ve tmě.  

Příčinou je sorpce vzdušných polutantů, především ozónu, který má ze všech polutantů 
vůbec nejvíc devastující účinky. Molekuly ozónu jsou zachytávány aktivním povrchem 
syntetických sorbentů, obsažených v přijímací vrstvě, i ve velmi malých koncentracích. Ozón 
pak dále napadá molekuly inkoustu. Barvivové inkousty jsou oxidovány velmi rychle. 
Pigmentové částice jsou o něco odolnější, ale i ty vlivem ozónu degradují22,23.  

 
2.6.6 Katalytické blednutí 

Ke katalytickému blednutí dochází, když produkty degradace jednoho barviva urychlují 
(katalyzují) degradaci jiného barviva v jeho těsné blízkosti. Dochází tak k němu v místech kde 
se setkává více inkoustů, především na tmavých přetiskových polích. Světlejší odstíny jsou 
tedy katalytickým blednutím postiženy méně.  

Absorpce záření z viditelné nebo UV oblasti může převést barvivo či jinou složku inkoustu 
do excitovaného stavu. Ten pak může iniciovat reakce vedoucí k degradaci, nebo může 
energii převést na jiné barvivo, jehož excitovaný stav má nižší energii. V tomto excitovaném 
stavu se barvivo stává více reaktivním a je náchylné k degradaci, pokud získanou energii 
rychle nerozptýlí24. 
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2.6.7 Ochrana výtisků 

Výtisky se proti blednutí světlem, zvýšenou vlhkostí i vzdušnými polutanty lze chránit 
lakováním a laminováním. Tyto metody navíc do určité míry chrání výtisk před mechanickým 
poškozením a nečistotami. Obě metody se používají celkem běžně, kvůli vysokým nákladům 
je ale potřeba zvážit kdy má takováto ochrana smysl.  

K ochraně lakováním se používají laky disperzní, lihové a UV. Nejrozšířenějšími laky jsou 
laky disperzní. Jejich největší výhodou je, že jsou vodou ředitelné. Jsou složeny 
z polymerních částic rozptýlených ve vodě. Po zaschnutí zůstane transparentní film. Druhým 
často používaným lakem je UV lak, k jehož vytvrzení dochází působením UV záření. Od 
používání lihových laků se postupně ustupuje. Obsahují vysoký podíl organických 
rozpouštědel a s ním spojené vysoké riziko vzniku emisí.  

Principem laminace je nanesení umělohmotné fólie na potiskovaný materiál, čemuž se 
využívají speciální laminovací stroje. Laminace může probíhat jak za tepla, tak za studena.  

Dále se výtisky mohou chránit krytím skleněnou, plastovou či jinou transparentní deskou 
(např. fotografie v rámečcích). 

 
2.7 Metody testování urychleným stárnutím 

Testování blednutí výtisků na světle je důležitým ukazatelem trvanlivosti materiálů. Poskytují 
radu zákazníkům při výběru nejvíce nejlepší kombinace média a inkoustu, které splňují jejich 
potřeby z hlediska nákladů, kvality obrazu, velikosti tisku a pohodlí.  

Stejně důležité je testování stability výtisků pro výzkumná a vývojová oddělení výrobců 
tiskáren, inkoustů a papírů, ať už pro srovnávání s produkty jiných výrobců nebo pro rozvoj 
jejich vlastních technologií. Vysoké požadavky na informace ohledně trvanlivosti 
inkoustových výtisků vedly k úsilí o vytvoření metod dávajících odhad o trvanlivosti 
výtisku25. 

K simulaci vnitřních i venkovních podmínek se používají xenonové výbojky s příslušnými 
filtry. Testování a měření obrazu je velice složité a musí být brána v potaz celá řada faktorů 
ovlivňující stabilitu výtisků.  

Standardy poskytují doporučení a pokyny pro výklad a používání dat získaných 
testovacími metodami. Jedná se však pouze o obecné pokyny a doporučení, protože výtisky 
mají obecně širokou škálu požadavků na stabilitu založenou na rozdílném použití nebo 
podmínkách uskladnění.  

Pokud bychom chtěli stálost výtisků testovat pečlivě a v reálných podmínkách, měli 
bychom vzorky jednotlivých tisků vystavit dlouhodobým účinkům přirozeného, eventuálně 
běžně užívaného umělého osvětlení a skutečným atmosférickým podmínkám. Tato metoda je 
z podstaty věci velmi náročná na čas.  

Aby výrobci tiskáren, inkoustů a tiskových médií zkrátili dobu testování, používají se 
nejrůznější laboratorní metody a přesně definované způsoby kontrolovaného stárnutí. Ty dobu 
nezbytnou k testování zkracují o jeden až dva řády.  

V posledních letech byla kodifikována celá řada procedur metod urychleného stárnutí. V 
praxi se rozeznávají dva základní typy procesů testování světelné stability. Důležitější z nich 
vychází z existujících standardů pro fotografické materiály a sledování změn denzito-
metrickým měřením. První ANSI standard pro urychlené stárnutí byla PH1.42-1969 ANSI. 
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Její součástí však nebyly prediktivní testy, které by mohly udávat kolik let výtisky vydrží za 
zadaných skladovacích podmínek. V roce 2005 byla zavedeno technické doporučení ASTM F 
2366 – Standard Practise for Determining the Relative Lightfastness of Inkjet Prints Exposed 
to Window Filtred Daylight Using a Xenon Arc Light Apparatus (ve volném překladu 
„standardní test pro určení relativní světelné stability inkoustových tisků exponovaných 
xenonovou obloukovou lampou s filtrem simulujícím denní světlo“)26,27

Dalším dokumentem je ISO 18909: 2006 – Photography – Processed Photographic 
Colour Films and Paper Prints – Methods for Measuring Image Stability. Tento dokument se 
věnuje pouze hodnocení stálosti fotografií pomocí denzitometrických měření. Je zde popsáno 
jak provádět urychlené testy využívající fluorescenční zářivky a wolframové žárovky pro 
simulaci vnitřního osvětlení a xenonové lampy pro různé varianty simulovaného slunečního 
záření. 

Starší ANSI a ISO normy sledovaly pokles optické hustoty z počáteční hodnoty 1. Pro 
moderní inkjetové materiály ovšem není takové měření možné. Do výsledné změny se 
promítá celá řada proměnných, jako složení a vzájemná interakce inkoustů a tiskových médií 
katalytické blednutí nebo vliv okolního prostředí. Abychom mohli získat přehled o chování 
výtisku během blednutí, musíme studovat celou řadu barevných odstínů. Samotná 
denzitometrie už není postačující a stále roste význam kolorimetrický měření.  

 
2.8 Světlo a barva 

Světlem označujeme viditelnou část spektra elektromagnetických vln, kterou jsme schopni 
vnímat lidským okem. Elektromagnetické záření může mít jak vlnový, tak částicový 
charakter. Částicový charakter se projevuje tím, že emise i absorpce zářivé energie 
molekulami a atomy látek může probíhat jen v tzv. kvantech, nazývaných fotony. 

Každé vlnové délce viditelného záření, která se nachází v rozmezí 380–780 nm je 
přiřazena určitá spektrální barva. Existují i barvy nespektrální, které nejsou obsaženy ve 
viditelném spektru a mohou vzniknout složením světla s více vlnovými délkami (např. 
purpurové odstíny).  

Viditelné spektrum přechází na své spodní hranici do oblasti UV záření (100 až 400 nm), 
na horní hranici do záření infračerveného (780 nm až 1 mm). 

Šíření světla je ovlivněno vlastnostmi prostředí, které charakterizuje konstanta nazývaná 
index lomu. Absolutní index lomu určitého prostředí n je definován jako poměr rychlosti 
šíření světla ve vakuu a rychlosti šíření světla v daném prostředí. Čím je jeho hodnota vyšší, 
tím pomaleji světlo prostředím prochází – látka je opticky hustší. Světlo, které dopadá na 
rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu se částečně odráží a částečně láme28. 
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Obr. 15 Spektrum elektromagnetických vln.29 
 

2.8.1 Barva 

Barva není žádná fyzikální veličina, ale je to vjem. Barevný vjem vzniká při dopadu světla na 
sítnici oka díky různé spektrální citlivosti tří druhů čípků. 

Určitou barvu lze získat aditivním nebo subtraktivním mícháním ve vhodném poměru. Při 
aditivním míchání se spektrální složky sčítají, při subtraktivním míchání odečítají. Aditivním 
mícháním lze složit jakékoli (i bílé) světlo pomocí tří primárních světel, a to červeným (R-
red), zeleným (G-green) a modrým (B-blue). 

Subtraktivní míchání barev je založeno na odečítání spektrálních složek světla, k němuž 
dochází  při absorpci např. barvovou vrstvou. V případě bílého světla má výsledné odražené 
nebo propuštěné světlo barvu odpovídající barvě doplňkové k barvě absorbovaného světla, 
např. azurová barvová vrstva absorbuje červenou složku spektra a odráží modrou a zelenou 
složku. Při subtraktivním míchání jsou tedy barvy C, M a Y primární a barvy R, G a B 
sekundární. Sekundární barvy lze získat absorpcí spektrálních složek odpovídajících 
kombinaci dvou primárních barev, realizované např. směsí pigmentů  nebo pomocí barevných 
filtrů28,30. 
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Obr. 16 Principy aditivního a subtraktivního míchání barev. 
 
2.8.2 Objektivní popis barvy 

Hodnocením barev s ohledem na jejich vnímání lidským zrakem se zabývá kolorimetrie. Pro 
standardizaci kolorimetrického hodnocení bylo nutné nejprve objektivně stanovit spektrální 
citlivost oka. Byl definován standardní pozorovatel, jehož barevné vidění je popsáno 
statistickým průměrem spektrálních citlivostí oka sedmnácti experimentujících osob, 
nezatížených poruchou barvocitu. Na základě těchto experimentů stanovila komise CIE v roce 
1931 tři spektrální funkce – trichromatické členitele )(),( λλ gr  a )(λb pro standardního dvou-
stupňového pozorovatele. Tyto funkce popisují barevné vidění pozorovatele při pozorování 
objektu pod zorným úhlem 2°. Tyto hodnoty nabývají záporných hodnot, proto byly převede-
ny na nezáporné trichromatické členitele )(),( λλ yx  a )(λz . 

Trichromatické členitele mají zásadní význam při výpočtech trichromatických hodnot X, Y 
a Z, které jednoznačně popisují každou barvu. Tyto hodnoty v sobě mají zahrnutu spektrální 
distribuci osvětlení Ф0(λ) světelného zdroje, spektrální odrazivost R(λ) (jinak taky 
označovanou jako koeficient odrazu) povrchu vzorku a samotné trichromatické členitele 

)(),( λλ yx a )(λz . 

∑
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kde K je normalizační konstanta, která je získána dosazením hodnoty 100 za Y (dokonale bílý 
předmět – ideální, nefluorescentní předmět s izotropickým rozptylem světla, jehož reflektance 
je pro celé spektrum jednotková) a platí pro ni vztah(4): 
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Normováním těchto trichromatických složek lze získat trichromatické souřadnice x, y, z, 
z jejich vzájemného vztahu vyplývá, že x + y + z = 1. 

ZYX
Xx

++
= , 

ZYX
Yy

++
= , 

ZYX
Zz

++
=  (5) 

K popisu barvy tedy stačí dvě trichromatické souřadnice x a y, které spolu s trichromatickou 
složkou Y (definuje světlost) určují polohu barvy v barvovém prostoru CIEYxy. Rovina, 
definována trichromatickými souřadnicemi x a y, se nazývá chromatickou rovinou a popisuje 
pestré vlastnosti barev. Soubor souřadnic x a y všech barev vytváří v chromatické rovině 
kolorimetrický trojúhelník – chromatický diagram CIE xy.30

 

 
Obr. 17 Barvový prostor CIE xy. 
 
2.8.3 CIE L*a* b* 

Tento prostor, spolu s prostorem CIE L*u*v* byl navržen s ohledem na rovnoměrnost 
rozložení barev a zavedeny komisí CIE v roce 1976. Jsou vztaženy k trichromatickým hod-
notám Xn, Yn a Zn a zvolené referenční bílé barvě, zpravidla odpovídající některému ze 
standardních zdrojů. Hodnoty souřadnic L*, a* a b* udávají polohu barvy v třírozměrném 
barvovém prostoru a jsou získány přepočtem z trichromatických hodnot X, Y a Z podle rovnic 
(6),(7) a (8). Souřadnice C*

ab a h* jsou definované vztahy (9) a (10). 
1/3116( / ) 16nL Y Y∗ = −  (6) 

( ) ( )1 3 1 3
n n* 500 ⎡= ⋅ −⎣a X X Y Y ⎤

⎦  (7) 
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( ) ( )1 3 1 3
n n* 200 ⎡= ⋅ −⎣b Y Y Z Z ⎤

⎦  (8) 

2/12*2**
ab )( baC +=  (9) 

)/( arctan ***
ab abh =  (10) 

 
Prostor CIE L*a*b* je pravoúhlý, s nepestrými barvami (bílá, stupně šedé a černá) na 

vertikální ose, kterou reprezentuje měrná světlost L*. Chromatická osa a* postupuje od zelené 
na svém záporném konci k červené na konci kladném. Stejně tak u osy b* najdeme na 
záporném konci barvu modrou, na kladném žlutou (viz Obr. 18). Tyto osy vytváří 
chromatickou rovinu a*b*. Prostor je uniformní (stejně jako prostor CIE L*u*v*) a umožňuje 
tak vyhodnotit rozdíl barev. Při hodnocení rozdílů či shody dvou barev má zásadní význam 
číselné vyjádření, barvová odchylka. Rozdíl dvou barev v barvovém prostoru CIE L*a*b* se 
nazývá rozdílem barev CIE 1976 a značí se ΔE*ab (11), změnu barevného odstínu udává 
ΔH*

ab : 
2 2

abΔ * (Δ *) (Δ *) (Δ *)= + +E L a 2b

)

, (11) 

( ) ( ) (2 2* * * *
ab ab abH E L CΔ = Δ − Δ − Δ

2
 (12) 

kde Δa*, Δb*, ΔL* a ΔC*ab jsou rozdíly příslušných veličin pro obě porovnávané barvy.28

 

 
Obr. 18 Schéma barvového prostoru CIE L*a*b*. 

Dosud nebyl schválen žádný dokument, který by jasně definoval přípustné hodnoty 
barevných odchylek, obecně se ale dá řídit dle Tabulka 2  
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Tabulka 2 Hodnocení rozdílu barev  

ΔE*ab Hodnocení 
0,5–2 Rozdíl vnímaný jako barevná shoda 
2–4 Rozdíl barev vnímaný jen při přímém porovnání 
4–8 Rozdíl vnímaný i bez možnosti přímého porovnání0 
>8 Výrazný rozdíl barev 
 
2.8.4 Optická hustota 

Optická hustota (anglicky optical density, odtud zkratka OD) je mírou absorpce světla 
dopadajícího na potištěný arch. Nepotištěný, bílý arch papíru odráží na něj dopadající bílé 
světlo. Jelikož přitom téměř nic nepohlcuje, vykazuje velmi nízkou hodnotu optické hustoty. 
Na druhé straně ve vrstvě barvy nanesené tiskem dochází ke značné absorpci na ni 
dopadajícího světla a tedy naměřená optická hustota je vysoká. Rovnice pro výpočet optické 
hustoty při odraženém světle: 

1logD
R

=  (13) 

kde R je reflektance. 
Počítáme-li optickou hustotu ze spektra, využijeme všeobecný vzorec: 
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Chceme-li znát optickou hustotu pro jednotlivé filtry, tedy pro jednotlivé barvy, využijeme 
vzorce (15) pro žlutou, (16) pro purpurovou a (17) pro azurovou. 
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kde R(λ) je reflektance a I (λ) je spektrální produkt příslušného senzitometrického statusu. 
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2.8.5 Síťová tónová hodnota 

Síťová tónová hodnota, neboli plošné krytí, nám poskytuje informace o míře zaplnění 
potištěné plochy inkoustem. Tato hodnota se udává v procentech. Např. hodnota plošného 
krytí 80 % znamená, že 80 % potiskované plochy je vyplněno inkoustem.  

 

 
Obr. 19 Fotografie políčka s 10% plošným krytím. 
 
2.9 Ozón 

Kromě obvyklých dvouatomových molekul O2 se kyslík vyskytuje i ve formě tříatomové 
molekuly jako ozón O3. Za normálních podmínek je to vysoce reaktivní plyn modré barvy 
a charakteristického zápachu s mimořádně silnými oxidačními účinky. 

Ozón vzniká působením elektrických výbojů nebo krátkovlnného ultrafialového záření na 
molekuly obyčejného kyslíku, přičemž tato reakce probíhá ve dvou stupních. V prvním 
dodaná energie rozštěpí dvouatomovou molekulu dikyslíku na dva atomy, tedy na dva vysoce 
reaktivní jednoatomové radikály, které se okamžitě spojí s další molekulou dikyslíku za 
vzniku ozonu: 

2O Ohν⎯⎯→ +O

3

 (18) 

2O +O O→  (19) 

V chemických laboratořích slouží jako oxidační činidlo, zejména v organické syntéze a při 
přípravě některých peroxidických sloučenin. 

V průmyslu se používá především k bělení (například textilních látek), při dezinfekci, 
zejména vody, kde ozonizace nahrazuje běžnější a lacinější, ale zdravotně méně výhodné, 
chlorování pitné vody, v potravinářském průmyslu k dezinfekci provozoven a k povrchové 
konzervaci potravinářských výrobků a v zemědělství k povrchovému ošetření zeleniny 
a ovoce (zejména zabránění růstu plísní a kvasinek). 
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2.9.1 Příprava ozónu 

Protože je ozón vysoce reaktivní a nemůže být skladován delší dobu, musí být generován na 
místě. Ozón může být připraven následujícími technologiemi: fotochemicky (UV záření), 
koróna (tichý elektrický výboj) a elektrochemicky (elektrolýza vodného roztoku).31

Ozón lze velmi dobře připravit tak, že proud kyslíku (O2) prochází při 0,1 MPa a 25 °C 
soustředěnými pokovenými skleněnými trubicemi, na které je přivedeno nízkofrekvenční 
napětí 50 až 500 Hz a 10 až 20 kV tak, aby byl udržován tichý elektrický výboj. Trubice 
ozonizátoru se zahřívá dielektrickými ztrátami, a musí být proto ochlazována na pokojovou 
teplotu. Koncentrace ozónu ve vyrobeném plynu může být, při zachování nízkých průtoků, až 
10 %. Reakce probíhající v ozonizátoru jsou interakce atomů O s povrchem M (20), vznik 
excitovaných molekul O2 (21) a rekombinace vzniklých iontů za současné disociace (22): 

2O +O+M O +M∗→ 3  (20) 
*

2 2 3O +O O +O→  (21) 
+
2 2 3O +O O +O− →  (22) 

Metoda ozařování O2 ultrafialovým zářením se používá pro přípravu ozónu v nízké 
koncentraci, např. pro dezinfekci nebo sterilizaci potravin. Ozón v malých koncentracích lze 
též připravit hydrolýzou studené zředěné H2SO4 při vysokých proudových hustotách na 
anodě. 

 
2.9.2 Stanovení koncentrace ozónu 

Při výrobě ozónu a jeho aplikacích v průmyslu je zapotřebí znát jeho koncentraci. V současné 
době je publikováno mnoho prací o stanovení množství ozónu. Jedná se o různé analytické 
metody, při nichž se využívá např. chemická oxidace, katalytický rozklad, absorpce 
ultrafialového záření, chemiluminiscence nebo fluorescence a štěpení dvojných vazeb. 

Většina z těchto metod není specifická pro ozón, ale obecně stanovuje množství 
oxidačních činidel. Metody stanovení množství ozónu lze rozdělit na dvě podskupiny, a to na 
chemické metody a na fotochemické metody. 

Nejvýznamnější chemickou metodou je jodometrická titrace. Její největší předností je 
přesné absolutní stanovení množství ozónu. Nevýhodou této metody je, že se nedá 
koncentrace sledovat průběžně, ale vždy je potřeba provést titraci až po ukončení expozice.  

Fotochemické stanovení je založeno na absorpci záření v UV oblasti. Při této metodě lze 
sledovat koncentraci ozónu kontinuálně. Tak lze průběžně regulovat výkon ozonizátoru podle 
aktuální potřeby. 32

 
2.9.2.1 Fotochemická metoda 

Nejpoužívanější fotochemickou metodou je absorpce UV záření při průchodu látkou. 
Schopnost částice pohlcovat záření o dané vlnové délce je charakterizována absorpčním 
účinným průřezem σ(υ) nebo absorpčním koeficientem k(υ). Z Lambert-Beerova zákona 
získáme vztah pro absorpční účinný průřez:  

0
σ( )( ) ( )e NI I νν ν −=  (23) 
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kde I0(υ)  je intenzita dopadajícího záření na absorbující sloupec plynu, I(υ) je intenzita 
plošného záření, σ(υ) je absorpční účinný průřez a N je počet absorbujících částic (molekul 
nebo atomů) nacházející se ve válci se základnou o ploše 1 cm2. Účinný průřez σ(υ) se 
obvykle udává v jednotkách Megabarn (Mb), přičemž platí 1 Mb = 10–18 cm2. Lambert-
Beerův lze zapsat také pomocí absorpčního koeficientu k(υ)(24): 

0
k( )( ) ( )e lI I νν ν −= ,  (24) 

kde l je dráha, kterou prošel paprsek v daném prostředí. Vztah mezi účinným průřezem 
σ(υ) a absorpčním koeficientem k(υ) lze určit pomocí Loschmidtova čísla N0, které udává 
počet molekul nacházejících se v jednom cm3, za tzv. normálních podmínek, tj. při teplotě 
T0 = 273,15 K a tlaku p0 = 101 325 Pa, pak je N0 = 2,687·1019 molekul cm–3 (cit.32).  
 
2.9.2.2 Chemická metoda 

Základem jodometrické titrace je reakce ozónu s roztokem alkalického jodidu: 

3 2 22KI+O +H O I +2KOH+O→ 2

6

 (25) 

při které se z jodidu vyloučí jod. Ten zbarví roztok žlutohnědě. Množství jodidu se 
následně stanoví vlastní titrací thiosíranem sodným v kyselém prostředí: 

2 2 2 3 2 4I +2Na S O 2I Na S O−→ +  (26) 

přičemž redukce jodu na jodid se projeví odbarvením žlutohnědého roztoku. Před koncem 
titrace se přidává škrobový roztok, který zabarví titrovaný roztok do modra a snáze se tak 
stanoví bod ekvivalence, který je tak lépe viditelný.  
 
2.9.3 Koncentrace ozónu v ovzduší 

Dle Českého hydrometeorologického ústavu byla průměrná denní koncentrace přízemního 
ozónu v Brně-střed v roce 2009 34,8 μg·m–3 (Tabulka 3). Nejvyšší průměrná denní 
koncentrace přízemního ozónu v České republice v roce 2009 byla naměřena na stanici 
Krkonoše-Rýchory a to 70,6 μg·m–3. Naopak nejnižší průměrná koncentrace byla naměřena 
na stanici Praha Smíchov a to 30,4 μg·m–3. Koncentrace přízemního ozónu silně kolísá 
s ročním obdobím (Tabulka 4) i denní dobou. Stejně tak se liší koncentrace ozónu uvnitř a vně 
budov, např. v okolí kopírovacích strojů může být koncentrace ozónu vyšší. Hodnoty pro rok 
2010 ještě nebyly zveřejněny.  

AOT40: kumulativní expozice ozonem AOT40 se spočte jako suma diferencí mezi 
hodinovou koncentrací ozonu a prahovou úrovní 80 µg.m–3 (= 40 ppb) pro každou hodinu, 
kdy byla překročena tato prahová hodnota. Podle požadavků nařízení vlády č. 597/2006 Sb., 
se AOT40 počítá pro období tří měsíců od května do července, změřených každý den mezi 
8:00 a 20:00 SEČ (= 7:00 až 19:00 světového času UTC).33
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Tabulka 3 Průměrné roční koncentrace přízemního ozónu v μg·m–3 ve vybraných městech 

 2006 2007 2008 2009 
Praha Smíchov 31,1 34,1 27,9 30,4 
Praha Libuš 51 52,4 52,4 47,6 
Brno-střed 36,6 36,5 33,9 34,8 
České Budějovice 52,9 50,0 46,9 36,8 
Chomutov-Tušimice 55,7 53,7 50,3 47,8 
Trutnov Krkonoše-Rýchovy 85,7 73,4 73,4 70,6 
Frýdek-Místek Bílý Kříž 76,5 69,4 68,6 66,9 
Mikulov-Sedlec 65,8 62,4 59,9 60,2 

 

Tabulka 4 Průměrná koncentrace přízemního ozónu v μg·m–3 v jednotlivých čtvrtletích 
roku 2009 

 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 
Praha Smíchov 23,6 46,0 37,9 14,2 
Praha Libuš 37,6 68,7 58,3 26,6 
Brno-střed 27,3 53,3 44,8 13,6 
České Budějovice 38,9 60,8 34,9 15,8 
Chomutov-Tušimice 41,4 66,3 56,6 26,6 
Trutnov Krkonoše-Rýchovy 53,4 94,1 84,2 48,5 
Frýdek-Místek Bílý Kříž 59,6 86,2 77, 5 43,6 
Mikulov-Sedlec 50,6 80,9 74,8 33,8 
 
 

 
Obr. 20 Přehled hodnot expozičního indexu AOT40 v ČR. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  
3.1 Použitá zařízení  

• Tiskárna Epson Stylus Photo R220 
• Spektrofotometr Gretag Macbeth Spectrolino s měřícím stolem Spectroscan 
• Ozonizátor s bariérovým výbojem 
• Průtokoměr pro měření průtoku vzduchu 
• Lahve se stlačeným kyslíkem a dusíkem 
• Skleněné komory pro studium průtoku ozonu 
• Odrazový senzitometr X-rite 518 

 
3.2 Použité chemikálie 

• Jodid draselný, Lachema s.r.o., CZ 
• Thiosíran sodný, Merci s.r.o., CZ 
• Kyselina chlorovodíková, Lachema s.r.o., CZ 
• Škrobový roztok 
• Barvivové inkousty:  
• Cyan ESC-R200-4-C (MIS Dyebase) 
• Magenta ESC-R200-4-M (MIS Dyebase) 
• Yellow ESC-R200-4-Y (MIS Dyebase) 

 
3.3 Použitý software 

• Microsoft® Office Word 2003 
• Microsoft® Office Excel 2003 
• Adobe® Photoshop® CS2 9.0 
• Origin® 7.5 
• Gretag Macbeth™MeasureTool 5.0.5 
• Quad Tone RIP Graphical Interface Version 2.5.2.0 
• Matlab 7.1 

 
3.4 Použitá tisková média 

• Ilford Gallery Smooth Gloss, 290 g·m–2 
• Hahnemühle-Photo Rag Baryta, 315 g·m-2 

 
3.5 Příprava testovací škály 

V první řadě bylo potřeba navrhnout testovací škálu tak, aby splňovala zadané podmínky. 
Musela tedy obsahovat políčka čistých inkoustů (o plošném krytí 5, 10, 20, 30, 40 a 100 %), 
jejich přetisků v kombinacích C+Y, C+M a Y+M (v kombinacích 5, 10, 20, 30, 40 a 100 % 
plošného krytí), přetisk všech tří inkoustů (o stejném plošném krytí, např. 5% C + 5% M + 
5% Y), políčka s optickou hustotou blízkou jedné pro každý samostatný inkoust a srovnávací 
bílé (nepotištěné) políčko. Tabulka pro jednotlivé výtažky byla připravena v programu Adobe 
Photoshop. Vytištěny byly pomocí programu Quad Tone RIP. 
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Azurový inkoust Purpurový inkoust 

 
 

Žlutý inkoust 

 
Obr. 21 Schéma rozložení výtažků pro azurový, purpurový a žlutý inkoust. 

 
3.5.1 Hledání referenčního políčka 

Prvním z úkolů bylo zjistit, při jakém plošném krytí bude mít políčko pro konkrétní inkoust 
optickou hodnotu blízkou 1. K tomuto účelu byla použita šedá škála, pomocí programu Quad 
Tone RIP vytištěna zvlášť pro každý inkoust a proměřena odrazovým denzitometrem. Do 
připravené škály potom bylo použita hodnota plošného krytí, při které se optická hustota 
nejvíce blížila jedné. Pomocí šedé škály bylo zjištěno, že pro azurový inkoust se jedná o 40 % 
plošného krytí, purpurový 50 % plošného krytí a pro žlutý inkoust bylo políčko s hodnotou 
optické hustoty blízké jedné 30 % pro papír Ilford Gallery Smooth Gloss a 35 % plošného 
krytí pro papír Hahnemühle-Photo Rag Baryta. 

 

 
Obr. 22 Šedá škála. 
 
3.6 Tisk testovací škály 

Na vybraná média byly vytištěny připravené tabulky v pořadí azurová, purpurová a nakonec 
žlutá. Mezi jednotlivými přetisky vzorek alespoň 24 hodin zasychal. Při tisku bylo třeba dbát, 
aby se jednotlivé přetisky přesně shodovaly (ke kontrole byly vytištěny soutiskové značky) 
a nedocházelo tak k chybám při měření. 
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Obr. 23 Testovací škála po vytištění azurového inkoustu. 
 

 
Obr. 24 Testovací škála po přetištění purpurovým inkoustem. 
 

 
Obr. 25 Testovací škála po přetištění žlutým inkoustem. 
 
3.7 Měření spektrofotometrem 

Měření vzorků probíhalo na spektrofotometru Gretag Macbeth Spectrolino s měřícím stolem 
Spectroscan a pomocí software Gretag Macbeth™MeasureTool 5.0.5. Pomocí spektro-
fotometru byly získány reflektanční spektra a hodnoty L*, a* a b*. Měření probíhalo s po-
užitím standardního osvětlení D50, standardního 2° pozorovatele a bez polarizačního filtru. 
Všechny připravené škály byly po vytištění proměřeny. 
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Obr. 26 Přístroj Gretag Macbeth Spectrolino s měřícím stolem Spectroscan. 
 
3.8 Urychlené stárnutí vlivem ozónu 

Aparatura pro testování ozónem se skládala z lahve se stlačeným dusíkem a lahve se 
stlačeným kyslíkem (které byly míchány v poměru 1:4). Směs plynů byla přiváděna do 
výbojové trubice ozonizátoru. Dále plyn procházel dvěma sériově zapojenými skleněnými 
komorami, které byly uzavřeny v krabici, aby experiment probíhal ve tmě. Přebytečný ozón 
byl jímán do promývací baňky s roztokem KI o c = 0,2 mol·dm–3.  
 

5 

4 3 
2 

 
Obr. 27 Schéma aparatury pro vývoj ozónu. 1-láhve se stlačeným kyslíkem a dusíkem, 2-

průtokoměry, 3-výbojová trubice ozonizátoru, 4-komora se vzorky, 5-promývačka 
s KI. 

 

1

N2 O2 
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Obr. 28 Rozložení vzorků v komůrkách. 
 

 
Obr. 29 Aparatura pro testování ozónem 
 
3.8.1 Stanovení průtoku plynu 

Průtok směsi plynu byl stanoven pomocí soustavy dvou odměrných válců s vodou. Stopkami 
byl měřen průtok 100 ml směsi kyslíku a dusíku. Na průtokoměrech byly hodnoty nastaveny 
na 0,2 dm3·min–1 pro kyslík a 0,8 dm3·min–1 pro dusík. Z naměřených časů byla celkový 
průtok směsi aparaturou.  
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Tabulka 5 Výpočet průtoku směsi aparaturou. 

Číslo měření Čas průtoku [s] 
1 4,57 
2 4,69 
3 4,57 
4 4,72 
5 4,63 
Průměr 4,64 
Průtok [ml·s–1] 21,57 

–1Průtok [l·hod ] 77,65 
 
3.8.2 Stanovení koncentrace ozónu v aparatuře 

Koncentrace ozónu v aparatuře byla kontrolována jednak pomocí jodometrické titrace, jednak 
s pomocí spektrofotometru. Jako spolehlivější byla vyhodnocena jodometrická titrace. 
Základem tohoto stanovení jsou rovnice (25) kdy vygenerovaný ozón reaguje s 0,2M 
roztokem KI za vzniku jódu a rovnice (26) kdy je vzniklý jód redukován 0,05M roztokem 
Na S O  za vzniku Na2 2 3 2S O4 6, což je provázeno odbarvením roztoku. Při titraci je 
k titrovanému jódu přidává ještě 2M HCl pro znecitlivění reakce a roztok škrobu pro lepší 
vizuální indikaci bodu ekvivalence.  

Při výpočtu koncentrace ozónu víme, že 1 ml spotřebovaného Na2S O2 3 odpovídá 1,2 mg 
ozónu. A pokud známe dobu průtoku ozónu v minutách, pak lze spočítat hmotnost ozónu m 
vygenerovaného za 1 hodinu dle vztahu: 

3 2 2 30
60 601, 2 2,8 1, 2 13, 4 mg

15Na S Om V
t

⎛ ⎞= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (27) 

Dalším krokem je výpočet látkového množství n, což je hmotnost ozónu m převedená na 
gramy vydělená molární hmotností M v g·mol–1: 

3

3

3

4
0

/1000 13,44 /1000 2,8 10  mol
48

O

O

m
n

M
−= = = ⋅  (28) 

Ze stavové rovnice ideálního plynu je potom vypočten objem ozónu V v litrech, který je po 
převodu na μl vydělen průtokem ν v l·h–1 a výsledkem je koncentrace v jednotkách ppm (parts 
per milion): 

3

3

4
3

0

R 2,8 10 8,314 298,15 1000 6,85 10  l
101325

On T
V

p

−
−⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = = ⋅  (29) 

3

3

6 3 6

0

1 10 6,85 10 1 10 80,2 ppm
77,65

OV
c

ν

−⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  (30) 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 
4.1 Kontrola gradientu koncentrace ozónu v komoře 

Nejprve byl proveden test, kdy byl testovací obrazec exponován ozónem po dobu dvou hodin 
při koncentraci 80 ppm a poté proměřen ihned, po hodině a na druhý den na spektrofotometru. 
Z výsledků je možné usuzovat, že i po vyjmutí z aparatury ještě dochází k reakci vzorku 
s nasorbovaným ozónem a reakci vzniklých radikálů mezi sebou (Obr. 30 a Obr. 31). Proto 
bylo veškeré měření na spektrofotometru prováděno vždy s hodinovou prodlevou, aby měl 
vzorek čas se ustálit.  

Aby mohla být použita aparatura se sériově zapojenými skleněnými komůrkami, bylo 
potřeba zkontrolovat rozložení ozónu v aparatuře. Nejprve byl proveden test, kdy byly dva 
stejné testovací obrazce umístěny do komor pro testování. Poté byl do aparatury vháněn ozón 
o koncentraci 80 ppm. Test probíhal 4 hodiny. Poté byly vzorky proměřeny na spektro-
fotometru a byly vyhodnoceny barvové odchylky.  

Rozdíl v barevné změně mezi prvním a druhým vzorkem byl minimální. Přesto bylo vždy 
v polovině expozice pořadí komor změněno (Obr. 32 a Obr. 33). 

Dále byl proveden test, kdy byl vytištěn testovací obrazec skládající se ze stejných políček 
(v našem případě 40 % plošného krytí, azurový inkoust). Opět byl exponován 4 hodiny při 80 
ppm a proměřen spektrofotometrem. Z výsledků, které nevykazovaly žádný trend (například 
vyšší barvovou odchylku u místa vstupu ozónu) bylo možné usuzovat, že je rozložení ozónu 
v aparatuře rovnoměrné (Obr. 34). 

 
 

∆E∗
ab = 0–10 

∆E∗
ab = 10–20 

∆E∗
ab = >20 

 
3,5 3,0 2,7 2,7 3,1 6,0 7,5 10,5 12,3 12,6 4,2 15,7
6,8 5,8 4,9 4,3 4,7 8,4 9,6 11,8 13,7 13,7 6,4 10,3

11,6 9,9 8,8 7,9 8,7 11,5 12,3 13,7 14,8 15,2 8,7 9,7 
14,3 11,5 9,4 9,3 10,4 13,5 14,1 15,2 16,2 16,7 12,2 4,4 
14,3 12,0 9,1 8,7 11,8 14,5 15,1 16,2 17,3 17,6 21,1 32,7
2,8 2,7 3,3 4,5 5,6 10,8 9,9 9,0 8,7 9,8 19,6 14,1
5,0 4,4 4,4 5,2 6,3 4,1 7,3 11,3 13,2 13,1 12,4 1,2 
8,3 7,5 6,9 7,1 8,0 2,2 3,0 3,6 4,2 4,7 3,7 1,1 

11,0 9,9 8,8 8,5 9,2 3,4 5,8 8,8 10,8 10,2 9,9 1,0 
Obr. 30 Mapa barvových odchylek po proměření bezprostředně po expozici. Ilford Gallery 

Smooth Gloss. 
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3,0 2,7 2,6 2,7 3,1 5,6 7,2 10,3 12,2 12,2 3,9 14,7
6,0 5,0 4,4 3,9 4,3 7,7 9,1 11,4 13,3 13,4 6,0 9,7 

10,2 8,7 7,8 6,9 7,9 10,6 11,5 12,9 14,3 14,6 8,3 9,6 
12,2 9,9 8,0 8,0 9,2 12,2 13,0 14,2 15,2 15,8 11,6 4,7 
12,2 10,3 7,7 7,3 10,4 13,2 13,9 15,1 16,4 16,5 20,1 31,6
2,7 2,7 3,3 4,6 5,7 10,6 9,6 8,6 8,6 9,7 17,6 12,6
4,9 4,4 4,4 5,3 6,4 3,6 6,5 10,2 11,7 11,8 10,7 1,3 
8,1 7,5 6,8 7,1 8,0 2,3 3,1 3,8 4,5 4,7 4,0 1,1 

10,7 9,8 8,7 8,4 9,2 3,4 5,7 8,7 10,6 10,0 9,6 1,1 
Obr. 31 Mapa barvových odchylek po proměření hodinu po expozici. Ilford Gallery Smooth 

Gloss. 
 

3,9 3,3 3,7 5,1 6,2 8,4 11,5 17,0 19,8 19,8 5,6 20,6
7,6 6,6 5,6 5,4 6,2 10,9 13,0 17,7 20,9 21,3 9,0 14,5

12,4 11,5 10,2 9,3 10,2 14,8 16,7 19,5 22,6 23,2 13,1 15,5
14,6 13,9 12,1 11,5 13,2 17,6 19,0 22,0 24,8 26,0 18,5 18,7
16,1 15,2 12,8 12,6 14,9 19,5 21,1 23,7 26,4 26,5 30,7 44,5
4,9 4,9 6,0 8,7 10,8 17,6 16,8 15,6 17,0 21,4 38,6 24,9
8,6 7,9 8,0 10,3 12,6 5,2 9,0 14,1 17,2 17,9 17,2 0,4 

14,2 13,0 12,2 13,8 16,8 3,1 4,9 6,9 8,9 10,2 8,5 0,4 
18,0 16,5 15,5 18,2 22,4 6,1 10,6 16,6 19,3 18,7 17,8 0,4 

Obr. 32 Mapa barvových odchylek pro materiál v 1. komůrce. 
 

3,6 3,3 4,0 5,3 6,1 8,2 11,2 15,9 19,0 19,1 5,7 20,0
7,2 6,3 5,5 5,4 5,8 10,7 13,1 17,1 19,9 20,0 8,7 15,7

12,5 11,3 9,7 8,8 9,7 14,6 16,2 19,0 21,8 22,7 12,5 16,4
15,2 13,5 10,8 10,5 11,9 17,0 18,5 21,0 23,3 25,2 18,9 18,5
16,0 13,9 10,1 9,7 12,4 17,7 19,4 22,3 24,9 26,0 29,3 43,2
4,6 4,8 6,1 8,7 10,4 17,7 16,5 15,3 17,6 20,5 40,3 24,2
8,5 7,8 7,9 9,9 12,0 5,0 8,7 13,3 15,3 15,5 15,0 0,3 

14,2 13,1 12,3 13,4 15,7 3,1 4,7 6,5 8,2 9,2 7,8 0,3 
17,1 16,3 15,5 16,4 19,3 6,0 10,4 16,0 18,9 18,2 17,4 0,4 

Obr. 33 Mapa barvových odchylek pro materiál v 2. komůrce. 
 
∆E∗

ab = 20–23 
∆E∗

ab = 23–25 
∆E∗

ab = >25 
 
21,5 22,6 22,4 22,4 22,2 22,4 22,6 23,5 23,9 24,1 24,7 24,2
23,4 23,6 23,4 23,2 23,2 23,6 24,3 24,9 24,9 25,1 25,4 24,9
23,5 23,5 23,3 23,2 23,0 23,5 24,1 24,2 24,1 24,2 24,2 24,1
23,7 23,7 23,2 23,1 23,1 23,2 23,4 23,5 23,6 23,9 24,0 23,8
23,9 23,6 23,2 23,1 22,9 22,9 22,8 22,7 22,6 22,9 23,2 23,3
24,2 23,9 23,7 23,4 23,2 22,9 22,5 22,6 22,5 22,7 23,1 23,1
24,3 24,0 23,9 23,7 23,7 23,5 23,1 22,9 22,5 22,8 23,1 22,9
24,1 23,7 24,0 24,0 23,9 23,7 23,6 23,4 23,4 23,1 23,3 22,7
24,5 24,9 24,5 24,8 24,7 24,8 24,7 24,5 24,2 23,9 24,4 23,8

Obr. 34 Barevná mapa azurového výtisku po expoziční dávce ozónu 240 ppm·h. 
 



4.2 Způsoby hodnocení vlivu ozónu 

Vyhodnocení vlivu ozónu je poměrně složité a nejednoznačné. Neexistuje totiž závazná ISO 
norma předepisující způsob vyhodnocení stárnutí inkoustových výtisků ozónem. Proto bylo 
navrženo několik postupů hodnocení.  

První způsob vycházel z měření reflektančních spekter všech políček testovací škály a 
výpočtu hodnot L*a*b* ∗ a z nich ∆E ab. Hodnocení účinku ozónu bylo tedy provedeno na 
základě „map“ ∆E∗ ∗, výpočtu střední hodnoty a mediánu ∆E  všech políček testovací škály.  ab ab

Druhý z nich vycházel z kritéria 30% poklesu optické hustoty políček s původní optickou 
hustotou D0 = 1,00 ± 0,05. Pro barevné chromogenní fotografie je takový pokles optické 
hustoty kteréhokoliv barviva považován za hraniční a taková fotografie je považována za 
nevyhovující.34

Třetí a poslední přístup k hodnocení účinku ozónu vychází z výpočtu koncentrace, resp. 
změny plošné koncentrace barviv v přijímací vrstvě materiálu pro inkoustový tisk a je založen 
na výpočtu koncentrace z reflektančních spekter. 

 
4.3 Hodnocení podle rozdílu barev ∆E∗  ab

Porovnáním spekter před a po expozici pro Ilford Gallery Smooth Gloss (Obr. 35) vidíme, že 
došlo k rovnoměrným poklesům u všech čistých inkoustů. U černého inkoustu je vidět ztráta 
purpurové a azurové, tedy že černé políčko má po expozici zelený nádech.  

U média Hahnemühle-Photo Rag Baryta (Obr. 36) je výrazný pokles především 
purpurového inkoustu. Přetiskové černé pole je v tomto případě mnohem odolnější, větší 
pokles je opět patrný u purpurové složky.  

K zajímavým změnám dochází porovnáme-li spektrum přetiskového pole složeného 
z přetisku 40 % azurového, 40 % purpurového a 40 % žlutého inkoustu a pole složeného 
z 100 % azurového, 100 % purpurového a 100 % žlutého inkoustu (Obr. 37 a Obr. 38). 
Především u Ilford Gallery Smooth Gloss je extrémní ztráta azurové složky při 100% přetisku 
a políčko má po expozici oranžovou barvu (Obr. 1 a Obr. 2 v příloze). 
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Obr. 35 Spektra čistých polí s optickou hustotou blízkou jedné před a po expozici ozónem.  

Ilford Gallery Smooth Gloss. 
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Obr. 36 Spektra čistých polí s optickou hustotou blízkou jedné před a po expozici ozónem. 

Hahnemühle-Photo Rag Baryta. 
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Obr. 37 Spektrum černého inkoustu s 40% krytím a se 100% krytím před a po expozici 

ozónem. Ilford Gallery Smooth Gloss. 
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Obr. 38 Spektrum černého inkoustu s 40% krytím a se 100% krytím před a po expozici 

ozónem. Hahnemühle-Photo Rag Baryta. 
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Pro každé pole testovacího obrazce byla vyhodnocena barvová odchylka ∆E∗
ab dle vztahu (11) 

po každé expozici ozónem. Vypočítané hodnoty byly sestaveny do „mapy“ barvových 
odchylek (Obr. 39 a Obr. 40) odpovídající rozložení políček v testovacím obrazci. Ke 
znázornění rozsahu poškození vzorku ozónem byly použity barevné mapy pro jejich lepší 
vizuální přehled. Porovnáním obou médií zjistíme, že na médiu Ilford Gallery Smooth Gloss 
jsou barvové odchylky větší, než na médiu Hahnemühle-Photo Rag Baryta. Graficky tuto 
skutečnost znázorňuje (Obr. 41), kde jsou vyneseny aritmetické průměry a mediány barvo-
vých odchylek ∆E∗

ab. 
 

 
 
∆E∗

ab = 0–10 
∆E∗

ab = 10–20 
∆E∗

ab = >20 
 

4,2 4,2 5,1 6,5 8,3 9,1 12,0 17,9 21,7 21,8 6,3 21,7
7,9 7,1 6,9 6,7 7,7 11,7 13,9 18,7 22,8 23,3 10,0 15,8

13,7 12,7 11,6 11,0 12,1 15,8 17,4 20,8 24,1 25,4 14,5 18,8
16,5 15,1 13,3 13,2 15,1 18,6 19,8 22,4 25,5 27,7 21,9 19,7
16,9 15,6 13,0 13,0 17,2 19,7 20,8 23,2 26,6 28,6 38,8 57,2
5,3 5,4 6,9 10,0 12,5 19,2 18,1 17,2 20,4 25,6 50,1 27,2
9,3 8,5 8,8 11,1 13,7 5,4 9,4 14,9 17,5 18,4 17,6 1,0 

15,3 14,3 13,6 14,8 17,0 3,6 5,4 7,5 9,9 12,1 9,6 0,8 
19,4 18,1 16,9 18,0 20,4 6,4 10,8 16,9 20,3 19,5 18,4 0,8 

Obr. 39 Barevná mapa pro médium Ilford Gallery Smooth Gloss při 80 ppm a 320 ppm.h. 
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6,8 5,8 5,2 5,5 5,8 10,7 13,7 19,6 24,9 26,2 9,5 15,9

11,9 10,7 9,6 9,6 10,0 14,8 16,7 21,7 27,0 29,1 14,8 10,4
14,5 13,2 11,8 11,0 11,3 17,5 19,0 22,6 28,6 31,3 20,0 19,1
15,2 13,9 12,1 11,4 11,6 19,0 20,5 24,1 29,7 32,1 23,4 17,6
5,5 5,2 5,8 7,5 8,6 22,6 21,4 19,7 18,1 18,1 16,2 24,5
9,9 9,0 8,6 9,7 10,6 4,5 8,0 13,6 16,9 17,6 17,7 0,2 

16,6 15,4 14,0 14,1 14,7 2,6 3,8 5,3 6,7 7,2 7,2 0,2 
22,5 21,2 19,3 18,4 18,7 6,4 10,9 17,8 24,0 24,4 23,8 0,2 

Obr. 40 Barevná mapa pro médium Hahnemühle-Photo Rag Baryta při 80 ppm a 320 ppm.h. 
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Obr. 41 Graf závislosti barvové odchylky celého targetu na dávce ozónu vyjádřena 

aritmetickým průměrem a mediánem pro obě média. 
 
Grafy (Obr. 42 a Obr. 43), znázorňující četnosti barvových odchylek nám poskytují dobrý 
celkový přehled o kvalitě tiskového média. Čím užší je distribuce barvových odchylek, tím je 
výtisk odolnější vůči ozónu.  
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Obr. 42  Četnost barvové odchylky v závislosti na dávce ozónu. Ilford Gallery Smooth Gloss. 
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Obr. 43 Četnost barvové odchylky v závislosti na dávce ozónu. Hahnemühle-Photo Rag 

Baryta. 
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Z naměřených hodnot L*a*b* lze určit posun barev v chromatické rovině. Zatímco se u žlutého 
a purpurového inkoustu mění odstín jen minimálně, pouze se snižuje sytost, u azurového 
inkoustu je velmi výrazný posun k zeleným odstínům. Přetisk všech tří inkoustů, dávající 
černou, se posouvá do žluto zelena. Což může být způsobeno výraznější degradací purpur-
ového inkoustu a posunem azurového inkoustu do zelených odstínů. 

Změny odstínů jsou také vyjádřeny grafy (Obr. 46). Porovnáním obou médií vidíme že 
k výraznému rozdílu dochází u purpurového inkoustu, kdy je u média Hahnemühle-Photo Rag 
Baryta výrazný posun až k oranžovým tónům.  
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Obr. 44 Znázornění posunu souřadnic v chromatické rovině prostoru L*a*b* na médiu Ilford 
Smooth Gloss. 
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Obr. 45 Znázornění posunu souřadnic v chromatické rovině prostoru L*a*b* na médiu 
Hahnemühle 
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Obr. 46 Graf změny odstínu pro jednotlivé inkousty na obou médiích: a – azurová, b –

 purpurová, c – žlutá, d – černá, pro políčka s D blízkou 1. 
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4.4 Hodnocení podle optické hustoty 

V následujících grafech (Obr. 47 až Obr. 52) jsou uvedeny relativní optické hustoty políček 
s původní D0 = 0 pro každý inkoust a papíry Ilford Gallerie Sooth Gloss a Hahnemühle-Photo 
Rag Baryta. Předpokládalo se, že nízká koncentrace ozónu způsobí při stejné dávce větší efekt 
než vyšší koncentrace ozónu, tedy že reciproční zákon nebude v tomto případě platit. Ukázalo 
se, že reciproční zákon neplatí při dávkách ozonu větších než 100 ppm.h na obou papírech ve 
studovaném rozsahu koncentrací ozónu skutečně neplatí. 
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Obr. 47 Závislost relativní optické hustoty azurového inkoustu na dávce ozónu.  Ilford 
Gallery Smooth Gloss. 
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Obr. 48 Závislost relativní optické hustoty azurového inkoustu na dávce ozónu. Hahnemühle-
Photo Rag Baryta. 
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Obr. 49 Závislost relativní optické hustoty purpurového inkoustu na dávce ozónu. Ilford 

Gallery Smooth Gloss. 

  49 



0 100 200 300 400 500 600 700
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

 20 ppm
 40 ppm
 80 ppm
 160 ppm

R
el

at
iv

ní
 o

pt
ic

ká
 h

us
to

ta

dávka ozónu, ppm.h  
Obr. 50 Závislost relativní optické hustoty purpurového inkoustu na dávce ozónu. 

Hahnemühle-Photo Rag Baryta. 
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Obr. 51 Závislost relativní optické hustoty žlutého inkoustu na dávce ozónu. Ilford Gallery 

Smooth Gloss. 
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Obr. 52 Závislost relativní optické hustoty žlutého inkoustu na dávce ozónu. Hahnemühle-

Photo Rag Baryta. 
 
Jak již bylo zmíněno dříve, výtisky lze hodnotit dle kritéria poklesu políček s optickou 
hustotou D0 = 1 o 30 %. Toto kritérium vychází z ISO 18909, kdy se takovýto pokles 
považuje za hraniční a výtisk překračující tuto hodnotu považujeme za nevyhovující. Hodnoty 
dávky ozónu při kterých dojde k takového změně pro jednotlivé inkousty znázorňují grafy na 
Obr. 53 a Obr. 54.  

Na médiu Hahnemühle-Photo Rag Baryta byl žlutý inkoust natolik stabilní, že k poklesu na 
kritickou hranici vůbec nedošlo. Pro hodnocení celého výtisku je však důležitá dávka kdy 
dojde k poklesu optické hustoty o 30 % pro kterýkoli z inkoustů. 
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Obr. 53 Znázornění, při jaké dávce při dané koncentraci ozónu dojde k poklesu optické 

hustoty o 30 %. Ilford Gallery Smooth Gloss. 
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Obr. 54 Znázornění, při jaké dávce při dané koncentraci ozónu dojde k poklesu optické 

hustoty o 30 %. Hahnemühle-Photo Rag Baryta. 
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4.5 Hodnocení podle změny koncentrace barviv 

U testovacího obrazce s definovaným množstvím inkoustu je možné sledovat koncentrace 
jednotlivých inkoustů, jak na polích kde se vyskytují samostatně, tak na polích kde dochází 
k přetisku dvou inkoustů.  

Výpočet plošné koncentrace inkoustu vychází z Lambert-Beerova zákona, kdy se intenzita 
světla prošlého vzorkem o dané koncentraci c exponenciálně snižuje s rostoucí tloušťkou 
vzorku l: 

lcεΦΦ ⋅⋅−⋅= 100 ,  (31) 

kde Φ a Φ0 odpovídají dopadajícímu a prošlému toku záření, ε je molární absorpční koeficient 
vzorku a A je jeho absorbance. Tenkou vrstvu natištěného inkoustu můžeme považovat za 
konstantní. Absorbanci A lze nahradit za − log R, což je veličina, kterou lze stanovit 
spektrofotometrickým měřením. Výraz c⋅l pak lze nahradit plošnou koncentrací cp. Jedinou 
neznámou tak zůstává molární absorpční koeficient ε. Tato veličina byla pro použité inkousty 
stanovena proměřením sady kalibračních roztoků o různých koncentracích s využitím UV–
VIS spektroskopie. Výsledkem je vztah pro výpočet plošné koncentrace: 

ε
Rc p

log−
= ,  (32) 

Proměřené spektrum přetiskového pole je rozloženo na jednotlivé složky metotou 
nejmenších čtverců. Spektra soutiskového pole (z) i inkoustů na něm obsažených (x a y) jsou 
nám známá.  

 vidíme spektra čistých inkoustů x  a y  a spektrum přetisku zVe funkci (33) ii i  při vlnových 
délkách i v rozmezí 380−710 nm s krokem 10 nm. Minimalizací této funkce byly získány 
konstanty a a b, jejichž vynásobením spektry čistých složek x a y získáme hodnoty −log R při 
vlnové délce odpovídající maximu pro daný inkoust. Z hodnoty −log R získáme plošné 
koncentrace inkoustu pomocí vztahu (32). Plošné koncentrace dle uvedeného algoritmu byly 
vypočteny pomocí programu Matlab. 

2

0

)ba(b)S(a, ∑ −+=
i

iii zyx ,  (33) 

Pomocí vyhodnocení plošných koncentrací čistých a přetiskových polí lze usuzovat, zda 
dochází ke katalytickému blednutí, tedy že produkty degradace jednoho inkoustu urychlují 
degradaci inkoustu v jeho blízkém okolí. Z grafů je patrné, že na přetiskových polích 
obsahujících žlutý inkoust, ať už se jedná o přetisk azurovým nebo purpurovým inkoustem 
dochází k výraznějšímu blednutí žlutého inkoustu. Tedy, že produkty degradace těchto dvou 
inkoustů urychlují rozklad žlutého inkoustu. Na médiu Ilford Gallery Smooth Gloss navíc na 
přetisku výrazně degraduje také purpurový inkoust. Naopak azurový inkoustu není na základě 
těchto výsledků pravděpodobně katalytickým blednutím ovlivněn. 
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Obr. 55 Změny koncentrací během urychleného stárnutí ozónem na polích s čistými inkousty 

a na přetiskových polích pro zelený a červený přetisk s plošným krytím 40 %. Ilford 
Gallery Smooth Gloss. 
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Obr. 56 Změny koncentrací během urychleného stárnutí ozónem na polích s čistými inkousty 

a na přetiskových polích pro zelený a červený přetisk s plošným krytím 30 %. 
Hahnemühle-Photo Rag Baryta. 
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5 ZÁVĚR 
V práci byly hodnoceny účinky urychleného testování ozónem na inkoustové výtisky. 
Testování probíhalo na mikroporézních médiích Ilford Gallery Smooth Gloss a Hahnemühle-
Photo Rag Baryta potištěných barvivovými inkousty. Ozón byl generován z dusíku a kyslíku 
z tlakových lahví o známé vlhkosti. Vzorky byly proměřovány pomocí spektrofotometru 
Gretag Macbeth Spectrolino s měřícím stolem Spectroscan. 
• Byl vytvořen testovací obrazec, který obsahuje jak čisté inkousty, tak jejich vzájemné 

přetisky s různým plošným krytím, políčka s optickou hustotou blízkou 1 a políčka 
s přetiskem všech tří inkoustů.  

• Byla stanovena koncentrace ozónu v generovaném plynu a jeho průtok. 
• Bylo prověřeno rovnoměrné rozptýlení ozónu v testovací komoře a byly zavedeny 

postupy k jeho optimalizaci. 
•  Z důvodu neexistence závazné ISO norma předepisující způsob vyhodnocení stárnutí 

inkoustových výtisků ozónem, bylo navrženo několik postupů hodnocení. Byla hodnocena 
reflektanční spektra, barvová odchylka, změny optických hustot a změny koncentrací 
barviv.  

• Porovnáním reflektančních spekter bylo zjištěno, že u čistých inkoustů dochází expozicí 
ozónem k rovnoměrným ztrátám. Černý inkoust ztrácí především svou purpurovou složku 
a proto má políčko po expozici zelený nádech. 

• Porovnáním map barvových odchylek a grafu aritmetických průměrů a mediánů celého 
obrazce zjistíme, že mezi jednotlivými médii není velký rozdíl, k větším barvovým 
odchylkám dochází na médiu Ilford Gallery Smooth Gloss, papír Hahnemühle-Photo Rag 
Baryta proto může být považován za kvalitnější.  

• Byl diskutován posun barev v chromatické rovině. Zatímco se u žlutého a purpurového 
inkoustu mění odstín jen minimálně, pouze se snižuje sytost, u azurového inkoustu je 
velmi výrazný posun k zeleným odstínům. Přetisk všech tří inkoustů, dávající černou, se 
posouvá do žluto zelena, tento jev může být způsoben úbytkem purpurového barviva. 
Změna odstínu je také vyjádřena pomocí měrného úhlu barevného tónu, kdy došlo 
k největšímu rozdílu u purpurového inkoustu, který se na médiu Hahnemühle-Photo Rag 
Baryta posouvá až k oranžovým tónům. 

• Pomocí vyhodnocení změn optických hustot byla sledována platnost recipročního zákona. 
Byly potvrzeny výrazné odchylky od recipročního zákona, a to při dávkách ozónu větších 
než 100 ppm.h. 

• Dále byly zjišťovány dávky ozónu, při kterých poklesne hodnota relativní optické hustoty 
o 30 %. Ve většině případů jako první z inkoustů tuto hranici překonal purpurový inkoust 
(výjimka Ilford Gallery Smooth Gloss, 40 ppm.h, azurový). 

• Na závěr byly vypočteny změny plošné koncentrace na políčkách s čistými inkousty a na 
políčka s přetisky se shodným plošným krytím k určení zda nedochází ke katalytickému 
blednutí. Z výsledků vyplývá, že k výrazným ztrátám dochází na žlutém inkoustu, ať už se 
nachází v blízkosti azurového nebo purpurového inkoustu. Na médiu Hahnemühle-Photo 
Rag Baryta dochází navíc k výrazné degradaci purpurového inkoustu v blízkosti inkoustu 
žlutého. Azurový inkoust se zdá být vůči kalatytickému blednutí poměrně odolný. 
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
A  Absorbance 
a*, b*  Souřadnice chromatické roviny 
C  Azurový inkoust 
C*   Měrná čistota barevného tónu ab

CIE  Commision Iternationale de l`Éclairage (Mezinárodní komise pro osvětlení) 
ΔE*   Barvová odchylka ab

ε  Molární absorpční koeficient 
0Ф (λ)  Spektrální distribuce osvětlení 

h*   Měrný úhel barevného tónu ab

ΔH*   Rozdíl barevného tónu ab

I0(υ)  Intenzita dopadajícího záření 
ISO  International Organization for Standardization 
K  Černý inkoust 
K  Normalizační konstanta 
L*  Měrná světlost 
λ  Vlnová délka 
M  Purpurový inkoust 
OD  Optická hustota 
R  Reflektance 
X, Y, Z  Trichromatické složky červené, zelené a modré 
x, y, z  Trichromatické souřadnice červené, zelené a modré 

, ,x y z   Trichromatické členitele 
Y  Žlutý inkoust 
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8 PŘÍLOHY 

   
Obr. 1 Testovací obrazec před (vlevo) a po expozicí ozónem, koncentrace 80 ppm, dávka 

ozónu 1280 ppm.h, Ilforg Gallery Smooth Gloss, (  přetisk 3×40% pole,  přetisk 
3×100% pole). 

 

   
Obr. 2 Testovací obrazec před (vlevo) a po expozicí ozónem, koncentrace 80 ppm, dávka 

ozónu 1280 ppm.h, Hahnemühe-Photo Rag Baryta, (  přetisk 3×40% pole,  
 přetisk 3×100% pole). 
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