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ABSTRAKT 

Diplomová práce pojednává o světelných dozimetrech a o moderních tiskových technikách 

tvorby tenkých vrstev a technikách nanášení z roztoku. Předmětem experimentálního studia je 

optimalizace světlocitlivých kompozic pro přípravu jednorázových, tištěných a tenkovrstvých 

dozimetrů pro viditelné světlo z hlediska citlivosti, reprodukovatelnosti a ireverzibilitě jejich 

barevné změny. Připravené kompozice dozimetrů byly kalibrované na poţadované světelné 

dávky. Byl připraven funkční vzorek pro testování v galeriích a byla testována stabilita 

funkčního vzorku při vysokých teplotách skladování.  

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with light dosimeters and modern printing and coating techniques 

for thin-film formation. The subject of experimental study is the optimization of 

photosensitive compositions for the preparation of disposable, printed and thin-film 

dosimeters for visible light. Sensitivity, reproducibility and irreversibility of their color 

change were optimized. Compositions were calibrated for desired light dose. Functional 

samples for gallery were fabricated and stability of functional samples were tested at high 

temperatures of storing. 
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1 ÚVOD 

V muzeích a galeriích jsou vystavovány předměty, na něţ mohou negativně působit chemické 

a fyzikální faktory a poškozovat tak vystavované objekty. Tyto vlivy je nutné omezit na 

minimum a zachovat tak objekty v nezměněné podobě pro další generace. Jedním z faktorů, 

ovlivňující vizuální stav předmětu je působení světla. Některé předměty jsou citlivější,  

a některé méně. Dle citlivosti na světlo lze předměty rozdělit do kategorií světlostálostí.  

U těchto předmětů, zvláště těch citlivějších na světlo, je nutné světelnou expozici jednoduše 

indikovat způsobem, který by byl cenově dostupný. Hlavním cílem experimentálního části 

této diplomové práce je příprava a optimalizace jednorázového tenkovrstvého světelného 

dozimetru, který bude splňovat tyto poţadavky.  

 

Diplomová práce v teoretické části shrnuje současný stav poznání o světelných dozimetrech  

a jejich výrobě. V práci jsou shrnuty moderní techniky tvorby tenkých vrstev tiskovými 

technikami a technikami nanášení z roztoků. V experimentální části se práce zabývá 

optimalizací sloţení tiskového inkoustu pro dozimetry pro viditelné světlo, a v neposlední 

řadě připravením funkčního vzorku ověřeného dozimetru viditelného světla pro testování 

v galeriích.  

 

Diplomová práce byla vypracována jako součást spolupráce s průmyslovým partnerem,  

a proto jsou některé sloţky utajované, jako např. pouţitá barviva a další klíčové sloţky. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Světelné dozimetry 

Různé fyzikální a chemické faktory, jako je světlo, teplota, relativní vlhkost, znečišťující 

látky atd., mohou poškodit umělecká díla vystavované v muzeích a galeriích. Tyto faktory 

mohou představovat hrozbu pro zachování artefaktů. Kaţdý faktor nepůsobí jednotlivě, avšak 

jeho účinek můţe být zvýšen nebo zrychlen přítomností dalších faktorů. Nejhorší vliv na 

poškození objektů má světlo. Světlo vyvolává fotochemické reakce v materiálech, které 

mohou vést ke změně vzhledu objektů (např. změna barvy, vyblednutí, mechanické poškození 

apod.). Komplexní mechanismy zahrnuté v těchto jevech nelze reprodukovat ani předpokládat 

pro všechny materiály a objekty kulturního zájmu. Přesto se předpokládalo a ověřilo se, ţe 

měřená vlastnost (světlem indukovaná změna barvy v dozimetru) je dobrým parametrem pro 

stanovení moţného rizika poškození uměleckých děl na výstavě kvůli celkovému působení 

světla a prostředí. Je dobře známo, ţe pro umělecké objekty a archivní materiály na výstavách 

je dobré vyvarovat se jakémukoli zbytečnému osvětlení – kurátoři a konzervátoři proto musí 

najít kompromis, který by umoţnil výstavu objektů a zároveň zaručil dlouhou ţivotnost 

vystavovaných artefaktů. [1] [2] [3]  

Vystavení světlu (přirozené i umělé) patří k hlavním příčinám vyblednutí, odbarvení  

a křehnutí mnoha historických a uměleckých materiálů. V závislosti na druhu uměleckých děl 

a na materiálech, které je tvoří, se podle přesných a přísných pokynů doporučují různé 

světelné podmínky. Bohuţel, mnoho materiálů je extrémně citlivé na světlo (starobylý papír, 

organické materiály, akvarely apod.), jejich doporučené úrovně světla jsou velmi nízké 

(například 50 lx pro nejcitlivější materiály). Proto průměrné světelné podmínky v muzejní 

místnosti nevyhovují vţdy těmto doporučením. Měření úrovně osvětlení můţe být velmi 

komplikované, protoţe světlo často pochází ze smíšených zdrojů (umělé a přirozené). 

Luxmetry a UV metry nejsou zcela adekvátní, jelikoţ poskytují jednotná měření fyzických 

subjektů (jako je světelná dávka), z nichţ je často nejistá extrapolace na kumulativní expozici 

(světelnou dávku). Přesného hodnocení osvětlení lze dosáhnout pomocí datových záznamníků 

(tj. elektronických monitorovacích zařízení), které měří viditelné a UV světelné dávky, a také 

měří vlhkost a teplotu. Nicméně, přidělování takového zařízení do blízkosti kaţdého objektu 

na výstavě by bylo těţké řídit a taky velice drahé, proto mohou být pouţity světelné 

indikátory (dozimetry) jako alternativní přístup k měření světelných dávek. [2] [3] 

Světelné dozimetry jsou vlastně substráty citlivé na dávky světla. Dozimetry vykazují funkci 

poškození podobnou poškození objektu. V ideálním případě by měla být odezva světelného 

dozimetru kvantifikovatelná a rychlejší neţ reakce objektu, pak mohou být dozimetry pouţity 

jako systém včasného varování před poškozením světlem. Jedním z poţadavků na dozimetry 

je to, ţe specifická vlastnost, která se mění po expozici indikátoru a která je měřena, by měla 

být reprezentativní pro míru rozpadu nebo související s degradačním jevem objektu a snadno 

vyčíslitelná. V nejlepším případě by změna vyvolaná indikátorem měla být jasně rozlišitelná 

jednoduchou vizuální kontrolou tak, aby bylo moţné provádět jednoduché „čtení“ na místě 

bez konkrétního měřícího zařízení. Světlený dozimetr by měl být také malý, diskrétní, 

uţivatelský přívětivý a levný. Dozimetry obvykle poskytují velmi zjednodušený model. 
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Senzor reaguje na světlo tím, ţe nastává vizuální barevná změna dozimetru, coţ je výborná 

vizuální kontrola a umoţňuje tak semi-kvantitativní hodnocení světelné expozice. [1] [3] 

V závislosti na chemickém sloţení, na fyzické struktuře, na historii nebo na klimatu mohou 

artefakty vykazovat velmi odlišné reakce na vystavení světlu. Můţe se stát, ţe vizuálně 

podobné objekty reagují od sebe odlišně, kdyţ jsou vystaveny za stejných podmínek. Tím je 

téměř nemoţné předvídat, bez provedení speciálních experimentů, jak dlouho můţe být objekt 

vystaven s minimálním rizikem poškození. Objekty však mohou být seskupeny do kategorií 

podle jejich předpokládané „zranitelnosti“ vůči světlu na základě empirických zkušeností. [4] 

V galerijním prostředí se obvykle měří světelná dávka v luxhodinách (lxh). A také místo 

stanovení délky expozice v týdnech nebo v měsících (coţ nemusí být úplně správné v případě 

nepravidelných světelných podmínek) je vhodné sledovat světelnou expozici vyjádřenou 

v luxhodinách (lxh). Luxhodina je vlastně mnoţství světla (osvětlení) vynásobené časem 

světelné expozice (v hodinách). Toho lze dosáhnout pomocí kumulativního zásobníku dat 

(data-logger) a v případě přirozeného světla, jehoţ charakteristiky se průběţně mění podle 

denní doby, vnějšího počasí a místa ve výstavní místnosti, musí být u kaţdého objektu 

přiléhající zásobník dat (data-logger). To je velmi často nepraktické z rozpočtových, 

estetických či jiných důvodů – proto jsou tedy vhodné tyto světelné tenkovrstvé a hlavně malé 

dozimetry, které nijak neruší estetický dojem z vystavovaného objektu. [3] [4] 

2.1.1 Modrá vlna 

V minulosti bylo provedeno několik pokusů o charakterizaci světelných podmínek, a dalších 

faktorů, pomocí dozimetrů v muzeích, ale dosud nikdo nedosáhl úrovně obchodovatelného 

produktu. První z nich byl přizpůsoben mezinárodní klasifikací světelné stability pro moderní 

textilní barvy. Tato klasifikace je zaloţena na standardu modré vlny (BWS). Modrá vlna měří 

a kalibruje stálost barviv. Tento dobře známý indikátor pracuje na principu změny barvy 

vyvolané světlem. Je to měřítko standardní ISO normy (International Standards Organization 

– BWS). Původně byl tento test vyvinut pro textilní průmysl, ale nyní byl přijat tiskařským 

průmyslem jako opatření od světlostálosti inkoustových barviv a také v polymerním průmyslu 

pro měření pigmentu a barevné stálosti. Světlostálost je chemická stabilita pigmentu nebo 

barviva při dlouhodobém vystavení světlu. [1] [2] [3] [5] 

Evropská verze je součástí ISO standardů a název získává z barvených pásů nebo vzorů 

modré vlny, které se pouţívají k vizuálnímu porovnání stupňů vyblednutí. Modrá vlna 

funguje jako vizuální odkaz nebo dozimetr pro uţivatele, jako jsou muzea či galerie, aby 

zjistili, kdy na umělecké dílo dopadlo příliš mnoho světla, aby bylo moţné jej z výstavy 

odstranit. Modré vlny se také pouţívají jako tzv. časovací zařízení pro zjištění, kdy ukončit 

test světlostálosti (přestoţe se staly méně důleţitými nebo potřebnými při zavádění přesných 

testovacích nástrojů, které mohou řídit dobu expozice a intenzitu). [6] 

Modré vlněné textilní blednoucí karty se obvykle skládají z 8 standardů modré vlny obarvené 

na různé úrovně (Obrázek 1). Kaţdý referenční pás je zbarven modrým barvivem, jeţ bledne 

po expozici o známém dávce světla charakteristickou rychlostí. Hodnota 1 odpovídá nejmenší 

stálosti a hodnota 8 je reprezentována jako nejstálejší. Změna barvy zkoumaných materiálů je 

přirovnána ke změně barvy vzorku některé ISO hladiny. ISO systém modré vlny má mnoho 
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výhod. Tento systém je velmi uţitečný k výstiţnému a kaţdému pochopitelnému doloţení,  

ţe všechny artefakty na papíru nespadají do nejniţší hladiny, jak je často předpokládáno,  

ale ve skutečnosti pokrývají celé spektrum ISO citlivosti (od 1 do 8). Pouţití tohoto ISO 

systému je také jedinou reálnou cestou k pokusu diskutovat chování materiálů a barviv  

v závislosti na jejich reakci k světlu. Další výhodou je, ţe tento systém můţe být pouţit  

k názornému vysvětlení významu blednutí i pracovníkům bez hlubšího vzdělání 

(přírodovědného), poskytuje tak konzervátorům přesvědčivé argumenty pro tvorbu ochranné 

strategie. Modré vlněné standardy jsou také pouţívány kurátory galerií k měření světelné 

dávky přijaté muzejní výstavou maleb, textilních nebo fotografických tiskovin. Karty  

s modrou vlnou se normálně pouţijí společně s kartou šedé stupnice, aby bylo moţné 

posoudit stupeň změny. [3] [5] [6] 

 

Obrázek 1 Karta modré vlny [8] 

 

Kategorie modré vlny jsou zaloţeny na Britském standardu modré vlny (British Blue Wool 

Standard) nebo na standardu ISO (International Standards Organisation). ISO hladiny 

citlivosti jsou rozděleny do 3 kategorií:  

 Kategorie 1 – díla s hladinou citlivosti ISO 1, 2 a 3. 

 Kategorie 2 – díla s hladinou citlivosti ISO 4, 5 a 6. 

 Kategorie 3 -  díla s hladinou citlivosti ISO 7, 8 a vyšší. [7] 

Modré standardy, pouţívané v Evropě, se označují číselnou stupnicí od 1 do 8. Hodnota 1 se 

tedy vyznačuje velmi nízkou stálobarevností na světle a hodnot 8 zas velmi vysokou 

stálobarevnosti na světle. Kaţdý modrý vlněný standard s vyšším číslem má přibliţně 

dvojnásobnou světlostálost oproti předcházejícímu. Modré vlněné standardy pouţívané 

v USA se označují písmenem L a pouţívají číselné značení od hodnoty 2 do hodnoty 9. [9] 

BWS jsou komerčně dostupně a jejich vyuţití v oblasti muzea je poměrně rozšířené. Nicméně 

při nízkých dávkách světla, tj. osvit pod 100 klxh, dokonce ani BWS (číslo 1), které je 

nejcitlivější na světlo, jednoznačně nereaguje – nevykazuje zřetelné barevné změny pod 

relativně vysokými hodnotami světelných dávek. Rozsah citlivosti těchto indikátorů tedy není 

přizpůsoben ke sledování nízkých kumulativních světelných dávek, které jsou zvláště 

zajímavé, pokud je upřednostňován preventivní přístup. U vysoce citlivých artefaktů, jako 
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jsou například fotografie, akvarely, některé barevné textilie apod., se tedy indikátor modré 

vlny nedá pouţít. [1] [2] [3] 

2.1.1.1 Pouţití 

Obvyklým postupem je odebrat dva identické barevné vzorky (Obrázek 2), jeden je umístěn 

ve tmě jako kontrola a druhý je umístěn v ekvivalentu slunečního světla po dobu 3 měsíců. 

Míra blednutí se pak změří porovnáním s původní barvou a udělí se hodnota mezi 0 a 8. 

Hodnota 0 označuje extrémně nízkou světlostálost, zatímco hodnocení osmi se povaţuje  

za nezměněné oproti originálu, a proto se připisuje jako světlostálý. Například většina 

oblečení bude odpovídat hodnotě světlostálosti 4, zatímco většina nábytku bude odpovídat 

světlostálosti 6 a většina polymerních materiálů pro pouţití v exteriéru by vyţadovala 

světlostálost 7 nebo vyšší. [5] 

 

Obrázek 2 Barevná vlna před expozici a po expozici [10] 

 

2.1.1.2 Tabulka modré vlny 

Tabulka 1 uvádí jednu verzi osmi úrovní světlostálosti modré vlny, od 1 (nejméně stálá) do 8 

(extrémně světlostálá), s mnoţstvím světelné expozice potřebné ke změně barvy na kaţdé 

úrovni a přibliţná shoda mezi osmi kategorií modré vlny a pěti kategorií ASTM (norma pro 

testování modré vlny). [5] [10]  
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Tabulka 1 Tabulka modré vlny [5] 

Modrá vlna/ASTM standardy světlostálosti 

A B Popis 

8 900 I. Vynikající světlostálost. Modrá vlna 7–8. Pigment zůstane nezměněn 

po dobu více neţ 100 let při světelné expozici – při správné manipulaci  

a vystavení. Vhodné pro umělecké vyuţití. 7 300 

6 100 

II. Velmi dobrá světlostálost. Modrá vlna 6. Pigment zůstane nezměněn 

po dobu 50–100 let při světelné expozici – při správné manipulaci  

a vystavení. Vhodné pro umělecké vyuţití. 

5 32 III. Slušná světlostálost. Modrá vlna 4–5. Pigment zůstane nezměněn  

po dobu 15–50 let při světelné expozici, – při správné manipulaci  

a vystavení.  4 10 

3 3,60 IV. Špatná světlostálost. Modrá vlna 2–3. Pigment začne blednout po  

2 aţ 15 letech, a to i při správné manipulaci a vystavení. (Nevhodné pro 

umělecké vyuţití). 2 1,30 

1 0,40 

V. Velmi špatná světlostálost. Modrá vlna 1. Pigment začíná blednout 

za 2 roky nebo při menší světelné expozici, a to i při správné manipulaci 

a vystavení. (Nevhodné pro umělecké vyuţití.) 

A: Referenční prouţek modré vlny 

B: Megaluxhodiny expozice před blednutím se stávají znatelné. Vystavení průměrnému 

nepřímému vnitřnímu osvětlení (120 aţ 180 luxů) v průměru 12 hodin denně se rovná  

0,53 aţ 0,79 megaluxhodin ročně. 

 

2.1.1.3 Šedá stupnice pro změnu barvy 

Při subjektivním hodnocení stálobarevnosti na světle se pouţívají modré vlněné standardy, 

zatímco pro subjektivní hodnocení změny barevného odstínu se pouţívají šedé standardy – 

šedá stupnice. [9] 

Základní stupnice se skládá z pěti stupňů. Stupnice sestává z pěti párů matných šedých 

destiček nebo prouţků tkanin, které znázorňují porovnatelnou barevnou odchylku, 

odpovídající stupňům stálosti 5, 4, 3, 2 a 1. Šedá stupnice je přesně kolorimetricky definována 

rozdílnou světlostí šedých stupňů, aby bylo kdykoliv moţné porovnáním naměřených hodnot 

zjistit, zda nově vyrobené stupnice či stupnice, které mohly pouţíváním změnit své vlastnosti, 

odpovídají poţadavkům. U kaţdého páru této stupnice je jeden prouţek stejné světlosti. 

Pouţít jde také hodnocení pomocí optické hustoty. V prvním páru mají oba prouţky stejnou 

světlost a odpovídají stupni stálosti 5. U dalších čtyř párů prouţků má druhý prouţek stále se 

sniţující hodnotu světlosti (optické hustoty).  Kaţdý následující pár představuje vzrůstající 

rozdíl nebo barevný rozdíl, daný stupněm stálosti 4 (druhý pár), 3 (třetí pár), 2 (čtvrtý pár),  

1 (pátý pár – nejvyšší rozdíl). Základní pětistupňová stupnice můţe být rozšířena o podobné 

destičky nebo prouţky, jejichţ odchylky optické hustoty (světlosti) odpovídají půlstupňovým 

hodnotám 4–5, 3–4, 2–3 a 1–2. Tato stupnice je pak označována jako devítistupňová (viz 



13 

 

Tabulka 2). Problém se stupnicí modré vlny a šedou stupnicí spočívá v tom, ţe jde  

o subjektivní test, tj. záleţí na zkušeném operátorovi, který porovnává změny v testovacích 

vzorcích oproti referenčním vzorkům. Proto můţe vést k určité variabilitě. Zatímco se jedná  

o uţitečný odkaz pro tištěná média a textilní průmysl, tak výrobky, které vyţadují významnou 

venkovní expozici, vyţadují hodnocení výrazně větší neţ maximum 8. [5] [9]  

Změna, která také u materiálů nastává vlivem světla, je změna odstínů, brilance, světlosti 

nebo jejich kombinace. Hodnocení je vţdy zaloţeno na vizuální změně – na velikosti rozdílů 

mezi vzorkem po zkoušce a referenčním vzorkem, bez ohledu na charakter změny. Tento 

rozdíl je vizuálně srovnáván se standardem šedé stupnice k hodnocení změny odstínu, 

přednostně opět pro hodnocení textilií, ale i při subjektivním hodnocení stálosti obrazových 

záznamů ve fotografii, polygrafii apod. [9] 

Destičky/prouţky jsou neutrálně šedé a jsou přesně kolorimetricky definované. Jejich 

spektrální charakteristiky odrazivosti se měří spektrofotometricky, kde je zahrnut i lesk  

a trichromatické souřadnice jsou stanoveny v soustavě CIELAB pro bílé světlo D65 a 10° 

pozorovatele. Standardní hodnota trichromatické jasové sloţky Y prvních destiček kaţdého 

páru (tzn. se stejnou světlostí) je vţdy 12±1 %. Specifikace kolorimetrických hodnot šedé 

stupnice pro hodnocení změny odstínu je uvedena v tabulce (Tabulka 2). [9]  

Tabulka 2 Kolorimetrická specifikace šedé stupnice  [9]  

Stupeň stálosti CIELAB (barevné rozdíly) Odchylka 

5 0,0 0,20 

4–5 0,8 ± 0,20 

4 1,7 ± 0,30 

3–4 2,5 ± 0,35 

3 3,4 ± 0,40 

2–3 4,8 ± 0,50 

2 6,8 ± 0,60 

1–2 9,6 ± 0,70 

1 13,6 ± 1,0 

 

2.1.2 LightCheck 

Dalším příkladem kolorimetrického senzoru vyvinutého pro řízení prostředí muzea je systém 

LightCheck. Jde o nástroj, který umoţňuje vyhodnotit dávku světla přijatou artefaktem během 

výstavy. Dokáţe přesně indikovat kumulativní expozici světla i po vystavení pouze 

tlumenému světlu (např. 50 luxům) po dobu několika měsíců. Jde o nový systém včasného 

varování pro preventivní ochranu. [2] [11] [12]  

Na základě všech pozorování byl zahájen výzkum v Centrálním výzkumném ústavu ochrany 

přírody (CRCC), který vyvinul světelný dozimetr pro odhad velmi nízkých aţ středních 

světelných dávek mezi 5 a 100 klxh. Účelem bylo zjistit kombinaci barviva/matrice/nosiče 

schopné reagovat s kontrolovatelnou změnou barvy po přijetí světelné dávky. Tato raná práce 
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vedla k patentu a první prototyp dozimetru byl později upraven, optimalizován a plně ověřen 

v rámci evropského projektu LiDo. Projekt LiDo se zaměřil na dosaţení obchodovatelného 

produktu pro posouzení světlem indukovaného rizika v muzeích a galeriích. Poţadavky  

na světelné dozimetry – aby byly levné, ekologicky robustní, bez potřeby přístrojového 

vybavení a pro široké vyuţití v oblasti kulturního dědictví. Konsorcium partnerů projektu 

zahrnovalo tři výzkumné ústavy, dva malé a střední podniky a dvě instituce kulturního 

dědictví (jedna z nich byla v České republice). Cílem projektu bylo poskytnout světelné 

dozimetry pro nejcitlivější objekty – vytvoření nových indikátorů, které by doplňovaly 

nedostatečnou citlivost BWS tím, ţe by poměrně krátkou dobu kvalifikovatelným způsobem 

reagovaly na velmi nízkou aţ střední úroveň osvětlení. První krok v pracovním programu se 

zabýval zkoumáním různých kombinací barviv/matric/substrátů a jejich odpovědi na různé 

světelné úrovně pomocí laboratorních experimentů. V dalším kroku se zabývali měřením 

expozice v terénu. Měření bylo provedeno ve vybraných muzeích v Londýně, Paříţi, Berlíně, 

Florencii a Praze. Tyto testy byly systematicky pouţívány k potvrzování a interpretaci 

získaných výsledků s akcelerovanými testy světlostálosti v laboratoři. Tyto terénní testy byly 

provedeny podle stejného protokolu, aby byla zjištěna srovnatelnost údajů získaných  

ze vzorků exponovaných v různých muzeích, a tedy i v různých podmínkách. Typicky, kaţdá 

terénní studie zahrnovala vzorky LCU ze stejné šarţe a BWS č. 1, které byly současně 

vystaveny vedle vybraných artefaktů na různých místech po určitou dobu (proměnné  

od jednoho týdne do několika měsíců). Výzkum zahrnoval vývoj dvou nových typů 

světelného dozimetru, které byly po uvedení na trh počátkem roku 2004 označeny jako 

LightCheck Ultra (LCU) a LightCheck Sensitive (LCS). LCU byl navrţen jako velmi citlivý 

indikátor pro výzkum vysoce světlocitlivých objektů (ISO BWS 1–3, např. barevné 

fotografie, akvarely, textilie a přírodní historické objekty), který by měly být vystaveny při 

nízkých úrovní osvětlení, zatímco LCS byly zaměřeny na monitorování světelných podmínek 

trvanlivějších objektů (ISO BWS 4–6, např. olejové malby, tempery, polychromované sochy, 

kosti a slonoviny). Byla provedena kalibrace mezi barvou a světelnou expozicí. Oba typy 

dozimetrů jsou citlivější neţ BWS a pokrývají celý rozsah poţadovaných osvitů. LCU a LCS 

jako celek představují nástroj pro monitorování světla, známý jako systém LightCheck, 

vhodný pro velmi odlišné situace osvětlení. [1] [2] [12] [13] 

V tomto experimentu byla série zrychlených testů stárnutí světlem provedena s pouţitím 

různých nastavení zařízení a měnily se jak parametry světelného zdroje, tak celkové 

podmínky stárnutí. Byly provedeny dva druhy akcelerovaných testů stárnutí světlem. Za prvé 

se měřilo při velmi vysoké intenzitě světla a krátké době expozice, pouţívané zejména v první 

fázi výzkumu k prozkoumání odpovědí různých formulací a za druhé se měřilo při mírné 

intenzitě a dlouhé době expozice, které jsou navrţeny tak, aby simulovaly podmínky reálné 

expozice, alespoň k prvnímu přiblíţení. Dozimetrické prototypy byly také testovány  

pod různými světelnými zdroji, které se běţně vyskytují ve vnitřních podmínkách, jako je 

wolfram-halogenový zdroj, fluorescenční zdroj, přirozené světlo a jejich kombinace. Byly 

zkoumány různé rozsahy intenzity světla. Pro dosaţení středně intenzivního výkonu byla 

pouţita zářivka s fluorescenčním světlem. Jako referenční světelný zdroj byl zvolen 

wolframový-halogenový zdroj s UV filtrem pro úplnou charakterizaci a kalibraci dozimetru, 

stejně jako pro ověření platnosti zákonu reciprocity (např. osvětlení 100 lx po dobu 5 hodin 
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má stejný účinek jako osvětlení 50 lx po dobu 10 hodin), protoţe je jedním z nejčastěji 

pouţívaných světelných zdrojů v muzeích a galeriích. Mělo by se pamatovat na to,  

ţe u indikátoru LCU se předpokládá, ţe bude pouţíván k monitorování velmi světlocitlivých 

artefaktů, které by normálně nebyly vystaveny v muzejním prostředí při osvětlení s vysokou 

intenzitou a měly by být chráněny před UV zářením. Při zohlednění této zamýšlené aplikace 

byla reakce LCU pečlivě prozkoumána ve viditelné oblasti, zatímco její odezva na UV záření 

byla méně podrobně prozkoumána. Stejně tak předběţné spektrální charakterizace ukázaly,  

ţe dozimetr nevykazoval absorpční pásy v blízké infračervené oblasti. Na základě těchto 

zjištění bylo pouţití dichroických zrcadel k blokování infračervené sloţky záření 

wolframových-halogenových ţárovek povaţováno za zbytečné. Světelná intenzita zkoušená 

s wolframovým-halogenovým zdrojem byla nastavena v rozmezí I = 50–700 lx. Hodnota 

intenzity byla umírněna pouţitím kruhových filtrů s neutrální hustotou (homogenní filtrování 

v rozmezí 400–2000 nm), s optickou hustotou (OD) 0,7, 1 a 1,5. Všechny světelné expozice 

byly prováděny za kontrolovatelných klimatických podmínek (23 °C, 50% relativní vlhkost), 

a to buď venku na vzduchu, nebo v dřevěných krabicích na míru, ve kterých byly 

namontovány lampy. Ve světelných krabicích byl ventilátor, který zajišťoval, aby nedošlo 

k přehřátí na povrchu vzorku. V kaţdém experimentu byly v blízkosti vzorků umístěny 

jednotky záznamu dat, aby bylo moţné průběţně monitorovat různé parametry – osvětlení, 

teplota, relativní vlhkost a UV záření. Tato data byla zaznamenána kaţdých 10 minut po celou 

dobu trvání kaţdé expozice. Na základě získaných dat byla vypočtena hodnota světelné 

dávky, která byla přijata vzorky, aby se stanovil kvantitativní vztah mezi světelnou dávkou  

a změnou barvy indikátoru LCU. Další údaje (teplota a vlhkost) byly pouţity k charakterizaci 

průměrných mikroklimatických podmínek, kterým byl dozimetr vystaven a jejich moţného 

vlivu na změnu barev. [1] [3] 

V závěrečné fázi projektu byl dozimetr plně charakterizován a byla provedena sada testů pro 

vytvoření kalibrace a referenční barevné stupnice (RCS) určené k rychlému vyhodnocení 

stupně vyblednutí indikátoru LCU. Byly připraveny tři sady barevných stupnic, které byly 

vytvořeny vystavením různým intenzitám světelného toku a časovému rozmezí. Zahrnovaly 

různé postupně stárnoucí úrovně LCU pokrývajících rozsah světelných dávek v rozmezí  

0–100 klxh. Tyto barevné stupnice byly připraveny vystavením vzorků LCU za stálého 

osvětlení (I = 100, 300 a 500 lx), přičemţ se měnila doba expozice, aby se dosáhlo zvýšení 

hodnot světelné dávky. To také slouţilo k prokázání zásady reciprocity. [1] [3] 

Kaţdý LightCheck „prouţek“ je vyroben z vrstvy citlivé na světlo, sloţené ze směsi 

fotosenzitivních barviv obsaţených v polymerní matrici,  která je nanesena na neabsorbující 

papírový substrát. Organická barviva, která jsou pouţita v dozimetru, absorbují v různých 

spektrálních oblastech. Přesné sloţení světelného indikátoru je popsáno v patentu FR2784458. 

Směs je aplikována na substrát pomocí ovrstvovací techniky spin-coating a tloušťka vrstvy je 

cca 100 µm. Barevná vrstva se během expozice vlivem světla mění. Mezi barvou a expozicí 

byla zjištěna korelace. Zatímco barevná změna je úměrná světelné expozici, tak jiné faktory, 

jako je teplota, znečisťující látky a typ světla (spektrální distribuce), mohou mít také malý 

vliv na celý proces. Pod vlivem viditelného světla se původně modrá barva postupně mění 

v barvu fialovou, pak v růţovou a pokračuje aţ na barvu bílou. [1] [3] [11] [14]  
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2.1.2.1 Metodologie a instrumentace 

Vzhledem k tomu, ţe odezva dozimetru byla zaloţena na změně barvy indukované světlem, 

byla pro charakterizaci pouţita kolorimetrická analýza. Difuzní reflektanční (odrazová) 

spektrofotometrie byla vybrána jako hlavní technika. Ve skutečnosti je reflektanční spektrum 

ve viditelné oblasti základními informacemi pro výpočet kolorimetrických souřadnic. 

Zároveň, prvotní reflektanční spektrální data poskytují doplňující informace ve studiích 

procesů blednutí charakteristického pro dozimetr. Reflektanční spektra byla shromáţděna 

v difuzním módu (tj. bez zrcadlové sloţky odraţeného signálu). Byl pouţit spektrofotometr 

Lambda 19 (Perkin-Elmer) s dvojitým paprskem s rozlišovací schopností ±0,2 nm v rozmezí 

UV-VIS. Reflektanční spektra byla měřena v rozsahu 380–860 nm s krokem 1 nm. 

Spektrofotometr, konfigurovaný v reţimu odrazivosti, byl vybaven integrační koulí  

o průměru 60 nm v geometrii 8°/D (difúzní). Příslušenství pro „light-trap“ ve sféře bylo 

pouţito k vyloučení zrcadlové sloţky odraţeného paprsku. Kalibrace (vlnová délka i signál) 

byla opakována před kaţdým měřením. Ke kalibraci vlnových délek byly pouţity standardy 

Spectralon s kalibrovanou odrazivostí 99 % jako bílé referenční hodnoty pro měření 

rozptýlené odrazivosti a pro kalibraci vlnové délky byly pouţity standardy Holmium Oxide 

Spectralon. Na místě, kde nemohl být pouţit stolní přístroj, byl pouţit ruční spektrofotometr 

X-rite SP 64, vybaven integrační koulí. [1] [3] 

Vzhledem k tomu, ţe vzorky, které mají být charakterizovány, byly vysoce světlocitlivé, 

vyvolalo obavy, ţe během měření mohou procházet barevnou modifikací. Neinvazitivita byla 

proto dalším kritériem při výběru metody charakterizace. Vybrané experimentální nastavení  

a zvolený měřící protokol zaručují, ţe ve vzorcích nebyla indukována ţádná změna barvy 

způsobená instrumentálním světelným zdrojem. Pro zajištění reprodukovatelnosti měření  

a srovnatelnosti datových souborů shromáţděných na různých vzorcích (LCU a BWS mají 

různé struktury a povrchy) a/nebo v různých časech byl vytvořen standardizovaný protokol 

měření. [1] 

Nový přístroj, sledovaný k monitorování světla v muzeích, byl také pouţit pro testy zaměřené 

na zkoumání vlivů světlých/tmavých (denních/nočních) cyklů na blednutí LCU. Přístroj je 

zaloţen na miniaturizovaném spektrofotometru vybaveném optickými vlákny. Systém je 

koncipován tak, aby sledoval spektrální a/nebo barevné změny specifických vzorků v daném 

prostředí. Vzorky umístěné v horní polovině drţáku kol jsou vystaveny vnějšímu prostředí, 

zatímco druhá polovina je obrácena k systému pro získávání optických vláken v tmavém 

obalu. Periodické otáčení kola umoţňuje odebírat měření z exponovaných vzorků  

v poţadované frekvenci tak, aby jejich změny vyvolané světlem mohly být monitorovány 

včas. Přístroj provádí měření odrazivosti a konkrétní software produkuje odpovídající 

kolorimetrické údaje. Zpočátku bylo toto zařízení navrţeno tak, aby bylo moţné pouţívat  

s normami ISO Blue Wool. [1]  

Pro vyhodnocení byly pouţity dvě analýzy, a to kolorimetrická analýza a analýza spektrálních 

pásů. Kolorimetrická analýza byla pouţita pro kvantitativní vyhodnocení barevných změn 

indukovaných ve vzorcích LCU pomocí testů světelného stárnutí (přirozených a umělých). 

Hodnoty kolorimetrických souřadnic (L*a*b*) byly vypočteny pomocí barevného systému 

CIELab761 se standardním osvětlením D65 a 10° standardním pozorovatelem. Na základě 
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hodnot L*a*b* měřených před a po světelném stárnutí byla vypočítána celková barvová 

odchylka *

abE , která se vyskytla u daného vzorku, a byla vztaţena k hodnotě světelné dávky 

poskytované záznamníkem dat – byla připravena kalibrační stupnice (Obrázek 3). Analýza 

spektrálních pásů byla pouţita ke zkoumání mechanismu vyblednutí dozimetru, rychlosti 

rozpadu barviv ve fotosenzitivní vrstvě, dolní meze prahu citlivosti a úrovně saturačního 

světla dozimetru. [1] [3] 

 

Obrázek 3 Kalibrační stupnice postavená pomocí kolorimetrické analýzy [3] 

 

2.1.2.2 Pouţití 

Indikátory LightCheck se pouţívají, aby včas varovali před poškozením předmětů kulturního 

dědictví způsobené škodlivým účinkem světla. Dlouhé nebo pravidelné vystavení umělému 

nebo přirozenému světlu můţe způsobit nevratné poškození objektů. Toto poškození se můţe 

projevit změnou barvy nebo vyblednutím, nebo také můţe mít za následek změnu mechanické 

povahy, jako je například křehkost. Je přijato, ţe poškození objektu se zvyšuje s délkou 

expozice a intenzitou osvětlení. LightCheck můţe být neocenitelným nástrojem nejen pro 

určování úrovně osvětlení, ale také pro prokázání existence nevhodného osvětlení. [1]  

Kdyţ je prouţek LightCheck® vystaven v blízkosti objektu, jeho barva se změní v závislosti 

na kumulativní světelné dávce. Zařízení LightCheck musí být umístěno do takové polohy,  

aby získalo stejnou dávku světla jako artefakt, který je předmětem pozorování. Ekvivalentní 

světelnou dávku lze pak snadno stanovit ve srovnání s barevnou referenční stupnicí dodanou  

s produktem. [15] 

Indikátor se umístí v blízkosti artefaktu, aby byly zajištěny stejné světelné podmínky. 

V pravidelných intervalech (den, týden nebo měsíc – v závislosti na úrovních osvětlení) se 

indikátor vyhodnotí porovnáním barvy s kalibrační kartou. Následně se vybere nejvíce 

podobná barva a uvede se příslušný kód na kalibrační kartě (tj. 1S, 2S, 3S, 4S pro LCS 

indikátory a 1U, 2U, 3U, 4U pro LCU indikátory – Obrázek 4). Poté se pouţije uvedený kód 

na kalibrační kartě, aby se získala ekvivalentní světelná dávka v lxh z následujících tabulek 

(Tabulka 3 a Tabulka 4): 
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Tabulka 3 LightCheck LCU, maximální expozice 120 000 lxh (úplné odbarvení) [15] 

LCU Ekvivalentní světelná dávka (lxh) 

4U 75 000–100 000 

3U 45 000–75 000 

2U 30 000–45 000 

1U 5 000–30 000 

0U 0–5000 

 

Tabulka 4 LightCheck LCS, maximální expozice 400 000 lxh (úplné odbarvení) [15] 

LCS Ekvivalentní světelná dávka (lxh) 

4S nad 340 000 

3S 200 000–340 000 

2S 80 000–240 000 

1S 60 000–100 000 

0S pod 60 000 

 

Pokud je potřeba odhadnout roční expozice, hodnota ekvivalentní světelné expozice se rozdělí 

na počet dnů, kdy byl dozimetr vystaven, a pak se hodnota vynásobí číslem 365. Pokud je 

indikátor LightCheck bílý, tak to značí, ţe byla překročena maximální expozice. [15] 

 

Obrázek 4 Referenční tabulka barevných úrovní indikátoru LCU (0U – 4U) odpovídající světelné 

dávky [1] 

 

2.1.2.3 Ţivotnost a uchovávání  

LCU dozimetry byly také testovány pro podmínky skladování. Vzorky LCU byly udrţovány 

ve tmě za normálních podmínek a byly pravidelně měřeny. Ukázalo se, ţe indikátor LCU je 
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velmi stabilní. Barvová odchylka *

abE  po 28 dnech byla 1,3 a ani po jednom roce téměř 

nevykazuje postřehnutelnou změnu. Na základě těchto údajů je moţné skladovat dozimetry 

alespoň do jednoho roku při normálních podmínkách beze změny barvy. Ale jen  

za podmínky, ţe jsou skladovány v úplné tmě. Předběţné testy byly provedeny  

v nekontrolovaném prostředí budovy s teplotou od 15 °C (v zimě) do 35 °C (v létě) – tedy 

průměrně kolem 20 °C. Relativní vlhkost se pohybovala mezi 30 aţ 75 % (v průměru cca 

50% relativní vlhkost) ve stejném období. Chování LCU ve tmě bylo také testováno  

při extrémních podmínkách (70 °C a 70% relativní vlhkost). Výzkumníci zjistili, ţe do 30 dnů 

došlo k vyblednutí stupně „0U“, za 6 dní byla hodnota barvové odchylky jiţ 5,3 a po 22 

dnech byla rovna hodnotě 23, ale to jde o opravdu extrémní podmínky, které se obvykle 

neobjevují v galerijním prostředí. Během expozice však mají zvýšené teploty vliv na změnu 

barvy indikátoru. Čím vyšší je teplota v místě vystavení, tím větší je barevná změna LCS 

indikátoru. Pro teplotu 25 °C se zdá, ţe proces stárnutí vykazuje téměř lineární chování.  

Při vyšších teplotách není pozorována ţádná lineární závislost, namísto toho od prvního 

vystavení světlu barvy vybledly rychleji. Analogické chování je zjištěno pro vliv relativní 

vlhkosti a zvyšující se vlhkost vede k silnějšímu vyblednutí indikátoru. Skladování indikátorů 

LightCheck je doporučeno při pokojové teplotě 20 °C a relativní vlhkosti od 30 % do 50 %, 

coţ odpovídá podmínkám v muzeích. Vyšší vlhkost nemá vliv na počáteční barevnou úroveň 

a není zde ţádná výhoda skladování LCU indikátorů do obalu s řízenou vlhkostí, protoţe 

vlhkost v normálním komfortním rozsahu nemá vliv na vyblednutí. Aby bylo zajištěno,  

ţe vliv teploty a vlhkosti je spojen s ozařováním dozimetru, byla provedena zkouška 

zrychleného stárnutí vystavující indikátor v klimatické komoře při zvýšené vlhkosti a teplotě, 

ale bez světla. Po uplynutí jednoho týdne (170 hodin) expozice při 70 °C a 70% relativní 

vlhkosti v produktu LightCheck nebyla zjištěna ţádná změna barev. Indikátory LightCheck 

proto můţou být připraveny a skladovány po dobu několika měsíců při zvýšené teplotě  

a vlhkosti bez změny barvy, pokud tedy není přítomno ţádné světlo. [1] [15] 
 

2.2 Materiálový tisk 

Při samotném tisku dochází k selektivnímu nanášení tiskové barvy o jedné stejně tlusté vrstvě 

na dané místo. Vytváří se tedy místa – buď se tiskne z tiskové formy, nebo bez tiskové formy, 

ale v kaţdém případě se vţdycky nanáší stejně tlustá barva toneru či tiskové barvy. Podstatné 

pro tisk je vzorování. 

 

Jelikoţ jde přenést barva, tak jde přenést i jiný materiál na potiskovaný substrát – např. nějaký 

funkční materiál, tudíţ vzniklo nové odvětví – materiálový tisk. Materiálový tisk je tedy 

nanášení funkčních materiálů na substrát pomocí některých tiskových technik. Původní 

inkoust nebo barva se nahradí funkční kapalinou. Materiálovému tisku se někdy říká „2,5D“ 

technologie a to z toho důvodu, ţe nejde úplně o 3D technologii. U 3D tisku jsou všechny  

3 rozměry (x, y, z) porovnatelné, kdeţto u materiálového tisku jsou plošné rozměry (x a y) 

podstatně větší neţ je ten třetí rozměr (třetí rozměr u materiálového tisku nepřesahuje 1 mm). 

Materiálovým tiskem lze dosáhnout tenké a rovnoměrné vrstvy s moţností opakovatelnosti  

a to i se strukturou. Materiálovým tiskem lze nanášet materiál do vrstev a vzorů (v plošném 

vyjádření nebo do třetího rozměru).  



20 

 

2.2.1 Digitální techniky 

Tiskové technologie jsou buď s tiskovou formou, nebo bez tiskové formy. Bez tiskové formy 

to jsou většinou digitální techniky a pro materiálový tisk je pouţitelný pouze inkjetový tisk. 

2.2.1.1 Inkjetový tisk 

Inkjetový tisk (inkoustový, tryskový tisk) je nejjednodušší digitální bezkontaktní tiskovou 

technikou z hlediska vytvoření obrazu. Tato technika nevyţaduje nosič pro obrazovou 

informaci nanesenou na substrát. V inkoustovém procesu můţe být inkoust přenesen  

nebo vzorován přímo na podklad z trysky nebo tiskové hlavy – to umoţňuje velkou 

flexibilitu. Jiţ v 19. století bylo popsáno chování proudu kapaliny vystříknutého tenkou 

tryskou. Tento proud má na začátku spojitý profil a po určité době se rozděluje  

do jednotlivých kapiček. V této technice se pouţívají velmi řídké roztoky o viskozitě  

0,005–0,02 Pa∙s. Pomocí techniky inkjet se můţe natisknout vrstva tlustá maximálně 500 nm 

(při opakovaném tisku). Inkjetová technologie se vyuţívá jako přímá technika. Tisková hlava 

je umístěna nad potiskovaným materiálem a vystřeluje na substrát malé kapky inkoustu. 

Tisková hlava je tvořena řadou kanálů, do kterých je z jedné strany přiváděn inkoust,  

a na druhé straně jsou zakončeny deskou s tryskami. [16] [17] [18] 

Inkoustový tisk je výborná technologie pro materiálový tisk. Pouţívá se malý objem vzorku, 

tudíţ se s touto technikou dá hodně experimentovat. Tato technika je tedy nízkonákladová, 

spolehlivá, rychlá a pohodlná metoda tisku a velmi oblíbená u spotřebitelů. Vlastnosti 

inkjetové technologie nabízejí výhody pro širokou škálu aplikací. Jedinou nepříjemností jsou 

povrchové vlastnosti kapky a potiskovaného substrátu. Ve většině případech se tiskne  

na nesavý materiál – kapka se musí nějak rozetřít a musí uschnout, nevsakuje se. [18] 

Současný inkjetový tisk vyuţívá dva základní principy řízení tvorby proudu kapek – jde  

o kontinuální princip a o princip drop-on-demand (Obrázek 5). [16] 

Kontinuální tisková technologie generuje konstantní proud malých kapiček inkoustu, které 

jsou nabité podle obrazu a jsou elektronicky řízeny. Nabité kapičky jsou odkloněny 

následným elektrickým polem, zatímco nenabité kapičky proudí na substrát. Kontinuální 

tiskové hlavy jsou často spojovány tak, aby pokryly celou šířku potiskovaného materiálu. 

Takové uspořádání umoţňuje dosahovat rychlosti tisku překračující 5 m∙s
1

.Technologie  

drop-on-demand naopak generuje kapku pouze v případě, ţe to vyţaduje obraz. Průměr trysek 

se pohybuje v rozmezí 10–50 µm. V závislosti na viskozitě inkoustu, objemu kapky  

a dalších parametrech je tisková hlava schopna z určité trysky vygenerovat za jednu sekundu 

5–20 tisíc kapek inkoustu. Podle způsobu generování kapek se rozlišuje termální tisk  

a piezoelektrický tisk. Avšak pro materiálový tisk není moţné pouţít termální tisk, a to kvůli 

zahřívání, které má nepříznivý vliv na inkoust, proto se pouţívá pouze piezoelektrický tisk. 

[16] [17] 
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Obrázek 5 Kontinuální inkjet (A) a drop-on-demand (B) [17] 

  

2.2.2 Techniky vyuţívající tiskové formy 

Tisková forma je definovaná jako soustava tisknoucích a netisknoucích prvků, kterých přímý 

nebo nepřímý otisk na potiskovaném materiálu vytvoří pomocí tiskové barvy věrné zobrazení 

obrazových prvků. Podle pouţitého principu selektivity přenosu tiskové barvy formou 

můţeme klasické tiskové techniky rozdělit do dalších skupin. Mezi techniky vyuţívající 

tiskové formy patří sítotisk, hlubotisk, flexotisk a v malé míře také ofsetový tisk. [19] 

2.2.2.1 Hlubotisk a tamponový tisk 

Hlubotisk je obzvlášť vhodný pro materiálový tisk. Jde o konvenční tiskovou techniku, která 

pracuje s tiskovou formou. Tisková forma má tisknoucí místa proti netisknoucím zahloubená. 

Tiskové prvky (jamky) jsou tedy zahloubeny pod povrch – jde tedy o tisk z hloubky. V této 

technice se vyuţívají řídké barvy s těkavými rozpouštědly, jeţ se dobře dostanou  

do zahloubených míst tiskové formy, ze které je pak přenesena na potiskový materiál – 

v grafickém tisku jde nejčastěji o papír. V materiálovém tisku se tiskne na různé fólie – PET, 

PEN nebo sklo a kovové fólie. K fixaci barvy k materiálu dochází po odpaření těkavé sloţky. 

Tato technika je velmi náročná na přípravu tiskových forem. Do povrchu válce se musí 

zhotovit jamky, kterých musí být mnoho, musí být jemné a musí se připravit jamky  

se stejnými nebo jinými objemy, ze kterých se v tiskovém procesu přenáší barva  

na potiskovaný materiál. Tiskové formy se vytváří různým způsobem, např. fotochemicky, 

rytím diamantovým hrotem a vypálením laserem. Samotný tiskový proces je oproti jiným 

technikám jednodušší a také mnohem stabilnější. Tisk pomocí hlubotisku je značně finančně 

náročný, proto se pouţívá pro vysokonákladový nekonečný tisk (obalový průmysl, tapety 

apod.). Tiskovou formou je ve většině případech poměděný ocelový válec, do něhoţ je vyryt 

motiv tisku. Pro větší výdrţnost se ještě přidává galvanické nanesení tvrdého kovu – chromu. 

Tiskové prvky lze podle vlastností (hloubka a velikost) rozdělit na autotypické, 

poloautotypické a klasické. Tiskové stroje jsou nejčastěji kotoučové, pouţívají se i archové 

pro speciální aplikace – například tisk cenin. [16] [19] [20]  

Tiskový proces (Obrázek 6) probíhá tak, ţe formový válec s jamkami je ponořen do barevnice 

s řídkou tiskovou barvou. Tisková barva tedy vyplní jamky a přebytečná barva, 

z netisknoucích míst, se odstraní stěračem. Stěrač klouţe po opěrných můstcích tvořených 

přepáţkami mezi jamkami. Nakonec dochází vlivem vysokého přítlaku tlakového válce 
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v tiskové jednotce k přímému přenosu barvy z tiskové formy na potiskovaný materiál. Tiskne 

se mezi tlakovým válcem a formovým válcem. [16] 

 

Obrázek 6 Tiskový proces hlubotisku [16] 

 

V poslední době se tato tisková technika dostává do popředí a dovoluje ve vysoké kvalitě 

zhotovovat široký polygrafický sortiment. Velké výhody má tato technika při velkých 

tiskových nákladech, kde je potřeba zajistit stabilní reprodukci barviv ve vysoké kvalitě. 

Velkou výhodou hlubotisku je jeho vysoká reprodukovatelnost a rychlé sušení inkoustu. 

Hlubotiskem lze potiskovat velké mnoţství sortimentu, počínaje od papíru aţ do podlahových 

krytin. Hlubotisk vyţaduje vysoký tlak (3 MPa), aby se přenesl inkoust z válce na potiskový 

substrát. Viskozita roztoku je typicky v rozmezí 0,05–0,2 Pa∙s. Tloušťky vrstev lze natisknout 

stejné jako u flexotisku, a to od 0,8 do 1 µm. [16] [17] [20] 

V dnešní době se hlubotisk nejvíce vyuţívá k tisku kvalitních časopisů, katalogů  

a novinových příloh (tenčí papíry). Vyuţívá se také k výrobě obalů, krabiček, dárkového 

balicího papíru a grafických etiket. Také má hojné zastoupení, jako další tiskové techniky,  

při výrobě cenin (bankovky, akcie, jízdenky, poukázky, známky a jiné). Hlubotiskem se také 

potiskují tapety, podlahové krytiny, cigaretové filtry, materiály pro laminaci desek pro 

nábytkářský průmysl a jiné výrobky. [16] [19]  

Tamponový tisk je stejně jako hlubotisk nepřímá tisková technika z hloubky a pracuje  

na principu přenosu barvy tamponem (Obrázek 7). Pouţívá se pro tisk jednou nebo více 

barvami. Tiskovou formou je tzv. klišé, které můţe být ploché nebo válcové. Tisknoucí prvky 

jsou zahloubeny do povrchu. Během tisku je klišé zaplněno tiskovou barvou a poté je 

z tiskových jamek pod tlakem přenesena nejprve na pruţný tampon a následně na potiskovaný 

materiál. Z barvy na tamponu se částečně odpaří rozpouštědlo a tím se barva stane více 

lepivou. V dalším kroku se tampon přitiskne na potiskovaný předmět a přenese na něj 

poţadovaný tiskový obraz. Nakonec se tampon zvedne, vrátí nad klišé s barvou a celý proces 

se opakuje. Tampon můţe být různě tvarovaný, zaoblený, zahloubený nebo vyvýšený. Tato 

technika je vhodná pro roztoky s viskozitou 0,2–0,4 Pa∙s a můţe se vytvořit vrstva tlustá  

1 aţ 2 µm. [16] [21] 
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Obrázek 7 Tiskový proces tamponového tisku [16] 

 

Tamponový tisk je vhodný pro potiskování malých ploch. Díky tvarovatelnosti tamponu je 

moţné potiskovat i plochy, které nejsou rovné. Tamponový  tisk se vyuţívá k potisku menších 

reklamních předmětů, hraček, domácích potřeb, skleněných či keramických předmětů různých 

tvarů, obalů, sportovních potřeb nebo autopříslušenství. Touto technikou se také tisknou 

stupnice a označení na měřících, optických nebo lékařských přístrojích a pomůckách, vyuţívá 

se také pro označení různých součástek i v elektronice. [16] [21] 

 

2.2.2.2 Flexotisk 

Flexotisk nebo také flexografický tisk je technikou přímého tisku. Flexotisk je tisková 

technika tisku z výšky. Flexotisk (Obrázek 9) má komoru, kde je poměrně řídká barva. Barva 

se nabírá aniloxovým válcem, coţ je rastrový válec s jamkami. Na obou stranách komory jsou 

těrky stírající přebytečnou barvu. Barva je těsně setřena z povrchu válce a přichází  

do kontaktu s velmi měkkou tiskovou formou, která má různé výstupky, jenţ chytí barvu  

z  aniloxového válce a přenesou ji z  jamky, mezi dalším válcem proběhne potiskovaný 

substrát, na který se přenáší tato barva z  formového válce. Barva se nepřenese celá, ale „štěpí 

se“. Principiálně jde o tisk kotoučový. Tisková forma je tvořena fotopolymery či elastomery, 

na které je kresba přenášena fotomechanicky, fotochemicky, případně laserovým 

vypalováním. Štoček se buď lepí na tiskový válec, nebo je vyroben na „sleevu“ (dutý válec 

s elastomerem na povrchu – můţe mít nekonečný motiv) a na tiskový válec nasazen.  

Pro různé druhy materiálu se pouţívají jiné rastrové válce. Inkousty pro flexotisk jsou 

obvykle s nízkou viskozitou, a to 0,05– 0,5 Pa∙s. Flexotiskem se můţe dosáhnout tloušťky 

vrstvy od 0,8 do 1 µm. [16] [22] [23]  

Flexotisk je jiţ od předminulého století spjatý především s obalovou technikou, kde má 

největší zastoupení. Všechny sáčky, igelitky, etikety či tapety se tisknou touto technikou, 

tiskne se tedy na velmi tenké materiály. Jiţ před několika lety začala také značně pronikat  

do oblasti ofsetových či hlubotiskových typů zakázek – novinový tisk, nekonečný tisk. Dříve 

byl flexotisk velmi podceňován a brán jako méně kvalitní tisk. Tyto problémy s kvalitou tisku 
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byly postupně odstraněny, dnes téměř dosahuje kvality podobné ofsetovému tisku. 

Významnou výhodou této techniky je moţnost potisku nejrůznějších materiálů. Můţe se 

aplikovat na savé či nesavé materiály, substráty na bázi celulózy, plasty, kovové fólie, 

kombinované materiály a jiné. Díky flexotisku je umoţněno tisknout za sebou více vrstev, coţ 

je také výhodou této techniky. [16] [19] [23]  

 

Obrázek 8 Tiskový proces flexotisku [16] 

 

2.2.2.3 Sítotisk 

Sítotisk je první tiskovou technikou, které se pouţívala pro materiálový tisk. Sítotisk 

(Obrázek 9) je jedna z nejstarších tiskových technik, kde principem tisku je protlačování 

tiskové barvy skrze napnutou síťovinu, která je buď z nylonových vláken, nebo tenkých 

nerezových vláken – existují tedy kovové síťoviny a polymerní síťoviny. Síťovina je napnutá 

v rámu a na síto je nanesen fotorezist. Fotorezist zacpe všechna oka té sítě a při 

fotochemickém procesu dojde k selektivnímu otevření některých ok a poté se přes ta otevřená 

oka protlačuje hustá barva. K přenesení barvy je potřeba relativně měkké těrky, pomocí které 

se protlačí barva přes síťovinu na potiskovaný materiál. Tato průtisková technika vyuţívá 

tiskové formy, vytvořené z materiálů, které umoţňují protlačení barvy na potiskovaný 

materiál a to pouze tedy v těch místech, kde se má obraz vytvořit. Síťovina bývá obvykle 

nataţena na kovovém či dřevěném rámu. Síťovina není v kontaktu s materiálem, na který 

se tiskne, ale je v určité vzdálenosti. Těrky jsou většinou z plastu s různým stupněm tvrdosti. 

Roztoky pro tuto techniku jsou velmi viskózní, a to 1,5 – 10 Pa∙s. Touto technikou se dají 

pořídit velmi tlusté vrstvy – od 1 aţ do 12 µm. [16] [19] [24] [25]  

 

Obrázek 9 Tiskový proces sítotisku [16] 
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Předností sítotisku je jednoduchost tiskového stroje, jednoduchost zhotovení formy, moţnost 

potisknout rovné i zaoblené povrchy, moţnost potisknout libovolný materiál libovolnou 

barvou. Sítotisk nachází uplatnění jak v polygrafickém průmyslu, tak také v grafickém, 

technickém, textilním a uměleckém odvětví. Výsledkem uměleckého sítotisku – serigrafie - 

jsou obvykle originální výtvarná díla nebo série autorizovaných grafických listů. Hlavní 

vyuţití grafického sítotisku je, mimo jiné, v oblasti reklamy, kde se pouţívá k tisku 

reklamních poutačů a informačních tabulí. Do oblasti grafického sítotisku rovněţ spadají 

nízkonákladové tiskové zakázky, které osahují text nebo grafické motivy (tisk plakátů, 

potisky kartonáţe nebo tisk na samolepící materiály a plastové desky). Co se týče sítotisku 

technického, tak do této kategorie patří tisk na různé předměty – optické disky, plastové 

obaly, hračky, palubní desky automobilů, autoskla, lahve, keramiky a další. Tímto 

technickým sítotiskem se také nanášejí lepidla na různé výrobky v automobilovém  

a galanterním průmyslu. V textilním sítotisku se pouţívá tento tisk pro potisk konfekce, 

triček, vlajek a také k potisku pásu tkanin a textilií (filmový tisk). [16] [19]  

 

2.2.3 Ovrstvovací techniky 

Ovrstvovací techniky mají jeden zásadní rozdíl od technik tiskových. Ovrstvovací techniky 

nevytvářejí strukturované vrstvy, ale zásadně vrstvy kompaktní bez jakéhokoliv vzorování. 

Nejoblíbenější technikou je válcové nanášení, a buď jde o noţový systém nebo 2-válcový 

systém. Při noţovém systému je barva stíraná noţem a změna vzdálenosti od potiskovaného 

média vytváří různou tloušťku vrstvy. Oblíbenějším systémem je 2-válcový systém, kde je 

velmi velká variabilita. Lze pouţít viskózní roztoky s viskozitou od 0,001 aţ do 10 Pa∙s, 

můţou se tak nanášet vodné roztoky, velmi zředěné roztoky aţ poměrně viskózní pasty.  

2.2.3.1 Slot-die coating (štěrbinové nanášení) 

Štěrbinový systém (Obrázek 10) vytváří hubice s tenkou štěrbinou mezi nimi a malým 

zásobníkem, který je uvnitř, a pod malým tlakem se pouští kapalina, a protoţe to má tenkou 

výtokovou štěrbinu po celé šíři potiskovaného materiálu, tak z toho vytéká „clona“, která 

můţe být dokonce padající. Tloušťka vrstvy závisí na rychlosti posuvu, viskozitě roztoku, 

šířce štěrbiny a v malé míře také na vzdálenosti štěrbiny od potiskovaného materiálu. 

Slot-die technologie se pouţívá pro depozici různých kapalných chemikálií na skleněné, 

nerezové a plastové substráty pro vývoj a výrobu široké škály aplikací. Toho je dosaţeno 

přesným měřením procesní kapaliny a jejím dávkováním regulovanou rychlostí, zatímco se 

ovrstvovací štěrbina přesně pohybuje vzhledem k podkladovému substrát (platí jen pro 

rovinné systémy). U strojů roll-to-roll, kterých je většina, ovrstvovací štěrbina stojí  

a pohybuje se substrát. Technologie umoţňuje efektivní a vysoce výkonný nenáročný nátěr 

pro aplikace, jako jsou ploché displeje, fotovoltaické panely, pevné statické osvětlení a různé 

ekologické a tištěné elektronické aplikace, senzory a další. [26]  

Přesná tloušťka vrstvy je nezbytná pro některé substráty v ovrstvovacím průmyslu, zejména 

pro ovrstvování s funkčními kapalinami Nekontrolované změny tloušťky vrstvy způsobené 
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změnami podmínek výroby nebo vlastností tekutin jiţ nejsou pro mnohé produkty přijatelné. 

To je důvod, proč se dnes pouţívají tzv. „pre-metered“ ovrstvovací postupy, coţ znamená,  

ţe, mnoţství tiskové směsi je určeno dávkovacím mechanismem. Tímto je tloušťka mokré 

vrstvy určena naměřeným hmotnostním průtokem a známou rychlostí substrátu Uw (rychlost 

tkaniny): 
 

hU wm  (1)  

Kde m je hmotnostní průtok na metr šířky substrátu, ρ je hustota kapaliny, Uw je rychlost 

substrátu a h je výška/tloušťka aplikované vrstvy. Tloušťku vrstvy h lze určit přesným 

dávkováním (přes čerpadla) a měřením rychlosti substrátu. Proto můţe být poţadovaná 

tloušťka vrstvy nastavena s omezenou tolerancí, bez ohledu na jiné parametry procesu nebo 

vlastnosti ovrstvovací tekutiny. [27] 

Štěrbinové nanášení je charakteristické těmito rysy: 

 tvoří tenké homogenní vrstvy  

 jde o dávkovací (měřitelný) systém 

 je bezkontaktní (kromě reţimu impregnace) 

 jde o uzavřený systém (ţádné vypařování rozpouštědel) 

 nepřetrţité ovrstvování po celé ploše  

Štěrbinové nanášení je jediný systém, který kombinuje všechny tyto rysy. [27] 

 

Obrázek 10 Ovrstvovací metoda slot-die coating [27] 

 

V tabulce (Tabulka 5) jsou uvedeny parametry metody slot-die coating. 

Tabulka 5 Parametry metody slot-die coating [27] 

Rychlost tisku (m/min) 0,1 aţ 1000 

Viskozita inkoustu (mPa∙s) 1 aţ 30,000 

Tloušťka vrstvy (µmp 0,1 aţ 200  

Přesnost ovrstvování < 1% (2–5 %) 

Šířka ovrstvování aţ do 3 m 
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Štěrbinové nanášení má tři provozní reţimy – meniskový, clonový a impregnační. 

Meniskový reţim 

Tento reţim (Obrázek 11) se pouţívá v průmyslu pro aplikaci tloušťky filmu v rozmezí  

5–300 μm, kde jsou běţné rychlosti od 0 do 300 m/s. Pokud se pouţijí kapaliny s vysokou 

viskozitou, nataţení tenkých vrstev při vysokých rychlostech substrátu způsobuje specifické 

problémy. Pouţitím nízkotlakých komor v zadní části štěrbin můţe být nestabilita řízena 

změnou úrovně tlaku mezi přední a zadní částí štěrbiny. 

 Meniskus je vytvořen mezi štěrbinou a substrátem. 

 Velmi malý minimální průtok.  

 Rozsah reologických parametrů omezený na stabilitu.  

 Výhodné pro nízkou rychlost nátěru. [27]  

 

Obrázek 11 Meniskový režim metody slot-die coating [27] 

 

Clonový reţim 

Pouţití tohoto reţimu (Obrázek 12) je velmi výhodné, protoţe umoţňuje aplikaci tenkých 

vrstev při vysokých rychlostech substrátu. V závislosti na reologii tekutiny jsou v současné 

době moţné rychlosti ovrstvování aţ do 2500 m/min. Více vrstev lze snadno aplikovat  

i při vysokých rychlostech substrátu.  

 Volně padající kapalná clona. 

 Šířka clony se při pádu zmenší. 

 Minimální průtok nezbytný pro stabilní clonu. 

 Výhodné pro vyšší rychlost. [27] 
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Obrázek 12 Clonový režim metody slot-die coating [27] 

 

Impregnační reţim  

 Slot-die působí jako impregnační prostředek s definovaným uvolňováním kapaliny. 

 Sací síla pásu musí být menší neţ síla uvolnění slot-die. 

 Musí být pouţita štěrbina s vysokou retenční schopností. 

 Výhodné pro nízkoporézní netkané textilie. [27] 

 

 

Obrázek 13 Impregnační režim metody slot-die coating [27] 

 

Štěrbinové nanášení poskytuje řadu významných výhod oproti jiným komerčním dostupným 

technikám nanášení vrstev. Výhody a nevýhody této techniky jsou popsány v následující 

tabulce (Tabulka 6). [28] 
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Tabulka 6 Výhody a nevýhody metody slot-die coating [26] [27] 

Výhody Nevýhody 

Úplně uzavřený systém  

(ţádná změna koncentrace vypařováním, 

ţádné nebezpečné výpary). 

Relativně sloţité a citlivé  

(pracuje pouze s adekvátní reologií, musí se 

zacházet šetrně – nutné čištění, absence 

škrábanců, apod.). 

Dávkovací systém 

(tloušťka povlaku závisí jen na čerpadle, 

šířce a rychlosti). 

Drahé 

(v závislosti na sloţitosti). 

Velmi nízké tloušťky vrstvy je moţné 

dosáhnout ředěním. 

Vlastní omezenou profilovou homogenitu. 

Vynikající rovnoměrnost nátěru  

(typicky ±3 % nebo lepší). 
 

Ovrstvování široké škály procesních 

materiálů (kapaliny s nízkou a vysokou 

viskozitou). 

 

Široká škála tloušťky vrstvy  

(od 20 nm do 150 µm). 
 

Vysoká účinnost/vysoké vyuţití materiálu 

(obvykle 95% vyuţití). 

 

 

2.2.3.2 Roll-to-roll (ovrstvování hladkými válci)  

Ovrstvovací technika roll-to-roll (R2R) je kontaktní metoda, která vyuţívá různých 

otáčejících se válců a flexibilního substrátu (Obrázek 14). Tiskové jednotky pro tiskový stroj 

mohou být velmi rozdílné. Tiskové jednotky mohou být umístěn za sebou a díky tomu můţe 

docházet k ovrstvování substrátu hned několika vrstvami s různým vzorem během jednoho 

průchodu substrátu tiskovým strojem – tím můţe docházet k úspoře materiálu a také energie. 

Obvykle musí být mezi jednotlivými tiskovými jednotkami sušící nebo UV vytvrzovací 

jednotka. Velkou výhodou této ovrstvovací techniky je rychlost nanášení a práce při 

normálním tlaku. Ovrstvovací válec se nejčastěji pouţívá hladký, ocelový a bez jakýchkoliv 

tiskových prvků. Tlakový válec můţe mít ocelové jádro a chemicky odolný gumový povrch. 

Tloušťka nanášené vrstvy je závislá na viskozitě nanášené kapaliny, na rychlosti tisku a také 

na způsobu otáčení válců. Touto metodou lze k ovrstvování pouţít roztoky s viskozitou od  

1 mPa∙s aţ do 10 Pa∙s. [29] [30] [31] 
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Obrázek 14 Ovrstvování hladkými válci [32] 

 

2.2.3.3 Spin-coating 

Spin-coating je jednou z nejběţnějších technik pro aplikaci tenkých vrstev na substráty. Jde  

o techniku, která vyuţívá odstředivé síly vytvářené rotujícím substrátem, aby rovnoměrně 

rozloţil ovrstvující roztok na povrch substrátu a vytvoří tak tenký film. Pouţívá se  

v nejrůznějších průmyslových a technologických odvětvích. Výhodou této techniky je 

schopnost rychle a snadno produkovat velmi rovnoměrné filmy v rozmezí od několika 

nanometrů do několika mikronů. [33] [34] 

Na obrázku (Obrázek 15) je popsán princip metody. Nejprve je substrát (podklad) potaţen 

inkoustem, obsahující molekuly rozpuštěné v rozpouštědle. Poté se podklad otáčí vysokou 

rychlostí (obvykle > 10 otáček za sekundu = 600 ot./min ) a vlivem odstředivých sil je roztok 

roztaţen po povrchu substrátu. Proudem vzduchu pak dochází k odpařování rozpouštědla  

a zůstane suchá vrstva. Tloušťka povlaku je přesně řízena rychlostí otáčení podkladu a to tak, 

ţe rychlejší rotace vede k tenčí vrstvě povlaku. [33] [35]  

 

Obrázek 15 Princip metody spin-coating [36] 

 

Tato technika můţe být pouţita k potahování malých podkladů (od několika mm
2
) nebo 

velkých podkladů, které mohou mít v průměru metr nebo více. Pouţívá se také k  nanášení 

fotorezistů, izolátorů, organických polovodičů, syntetických kovů, nanomateriálů, prekurzorů 

kovů a oxidů kovů, transparentních vodivých oxidů a mnoha dalších materiálů. Aplikace 

metody spin-coating je velmi rozmanitá. Spin-coating je všudypřítomný v celém odvětví 

polovodičů a nanotechnologií v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Výhody a nevýhody této 

techniky jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 7). [33] [36]  
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Tabulka 7 Výhody a nevýhody metody spin-coating [33][35]  

Výhody Nevýhody 

Jednoduchost a relativní snadnost, s jakou 

můţe být proces nastaven, spojený s tenkou  

a rovnoměrnou vrstvou, které lze 

dosáhnout. 

Inherentní dávkový systém (jediný substrát), 

a proto má poměrně nízkou propustnost  

ve srovnání s procesem roll-to-roll. 

Rychlé schnutí, díky vysoké rychlosti 

otáčení, má za následek vysoké konzistence 

v makroskopických a nano délkách. 

Krátká doba schnutí můţe také vést 

k niţšímu výkonu některých 

nanotechnologií, které vyţadují čas, aby se 

sami „sestavily“ a/nebo krystalizovaly. 

Krátká doba zpracování (jen několik vteřin 

na jeden povlak) a nízké náklady. 

Vyuţití materiálu pomocí této techniky je 

typicky velmi nízké (přibliţně 10 % nebo 

méně). 

 

I navzdory těmto nevýhodám je spin coating obvykle výchozím bodem a referenčním 

kritériem pro většinu akademických a průmyslových procesů, které vyţadují tenkou  

a jednotnou povrchovou úpravu. [33]  

 

2.2.3.4 Dip-coating 

Dip-coating je široce pouţívaná technika k získání manometrických filmů. Tloušťka vrstvy je 

primárně ovlivněna viskozitou kapaliny, hustotou kapaliny a povrchovým napětím a rychlostí 

vytahování. Proces metody dip-coating (Obrázek 16) lze rozdělit do 5 kroků. [37] [38]  

Ponoření – substrát je ponořen do ovrstvujícího roztoku při konstantní rychlosti.  

Vytahování – substrát, který byl ponořen do roztoku po určitou dobu, se začne vytahovat. 

Tvorba filmu – film se vytváří na substrátu při jeho vytahování konstantní rychlostí. Rychlost 

vytahování určuje tloušťku nanesené vrstvy (vyšší rychlost vytváří silnější film). 

Stékání – přebytek kapaliny je odveden z povrchu. 

Odpařování – rozpouštědlo se odpaří z naneseného kapalného filmu, coţ vede k tvorbě 

povlaku. U těkavých rozpouštědel (např. alkoholy) se proces odpařování spouští uţ během 

kroku tvorby filmu a stékání. [37] [38]  
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Obrázek 16 Ovrstvovací proces metody dip-coating [38] 

 

Dip-coating je vynikající pro výrobu vysoce kvalitních, jednotných povlaků. Vyţaduje přesné 

ovládání a čisté prostředí. Aplikovaný povlak můţe zůstat vlhký několik minut, dokud se 

rozpouštědlo neodpaří. Tento proces lze urychlit zahřátím (sušením). Kromě toho můţe být 

povlak vytvrzován různými způsoby, včetně konvenčních tepelných, UV nebo IR technik,  

v závislosti na sloţení ovrstvovacího roztoku. Jakmile je vrstva vytvrzena, můţe být na ní 

nanesena další vrstva jiným procesem ponoření či vytvrzování. [37]  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Pouţitá zařízení a chemikálie 

4.1.1 Pouţitá zařízení 

 Natahovací pravítka dle Bakera Elcometer 3520/l, 3530, Gamin s.r.o. 

 Automatický aplikátor filmu TQC 

 Analytické digitální váhy Sartorius Entris 224I – 1S 

 Sušárna Venticell, BMT, Brněnská Medicínská Technika, a.s. 

 Spektrofotometr Eye-One Pro 

 Ultrazvuk (Ultrasonic Compaq cleaner PS 02000A) 

 Radiometr X1-1/X1-2 Optometer 

 Třepačka Vibramax 100 

 Odstředivka EBA 30, Hettich 

 LED svítidlo Philips (4000 K) 

 Elektrické míchadlo ER 10 

 Míchačka magnetická s ohřevem MM-7, Lavat 

 Skleněné kuličky (d = 2 mm), Merci 

 Laminátor Filux LM 1250 HC 

 Laboratorní sklo 

 

4.1.2 Pouţité chemikálie 

 Modré barvivo 

 Růţové barvivo 

 Lak Paraloid B72 

 Lak DB 

 Lak PD 

 Kalibrační činidlo B (KČ_B 

 Kalibrační činidlo C (KČ_C) 

 Kalibrační sloţka T (KS_T) 

 Rozpouštědlo D (R_D) 

 Ethanol (EtOH) 

 

4.1.3 Pouţitý software 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 KeyWizard, GretagMacbeth 

 Adobe Photoshop CS2 

 Origin 7,5 
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3.2 Příprava vzorků 

3.2.1 Kompozice s lakem DB 

Jako první byla připravena kompozice, kde jako rozpouštědlo byla pouţita voda 

s rozpuštěným barvivem. Nejprve byl naváţen lak DB, jehoţ podíl sušiny činil min. 53,5 %. 

K tomuto laku byla přidána voda s rozpuštěným barvivem (nejprve byla připravena 

kompozice s modrým barvivem a poté kompozice s růţovým barvivem). K této směsi bylo 

přidáno kalibrační činidlo B. Takto připravená kompozice se později, při nanášení vrstev, 

ukázala jako nevhodná, kvůli špatnému smáčení mokré vrstvy na fólii. Pro lepší smáčivost 

byly k roztokům přidány různé tenzidy, coţ ale také nevedlo k lepším výsledkům.  

Dále byly připraveny kompozice, do kterých nebyla samostatně přidávána voda, ale byly 

připraveny nasycené vodné roztoky barviv, které byly následně přidány k laku DB (kvůli 

velkému mnoţství vody v prvních kompozicích). Nasycené vodné roztoky barviv byly 

připraveny tak, ţe do určitého mnoţství vody bylo přisypáváno barvivo tak dlouho, dokud se 

nepřestalo rozpouštět, poté byl roztok odstředěn v odstředivce po dobu 5 minut při 5000 

ot./min. Tyto kompozice byly připraveny následovně – nejprve bylo opět naváţeno potřebné 

mnoţství laku DB, do něhoţ bylo přidáno modré barvivo (z nasyceného roztoku) a kalibrační 

činidlo B, stejně byla připravena i druhá kompozice s růţovým barvivem. Pro lepší 

promíchání jednotlivých sloţek byly do kompozice přidány skleněné kuličky o průměru 2 mm 

a kompozice byla míchána 10 minut elektrickým míchadlem ER 10. U těchto kompozic 

s pouţitím nasycených roztoků byla smáčivost mnohem lepší. Počáteční barvy nataţených 

vrstev byly ale velmi syté (hodnota optické hustoty dosahovala hodnoty aţ 2,70), coţ 

následně vedlo k tomu, ţe nedocházelo k odbarvení nataţených a usušených vrstev při 

ozařování. Přidání skleněných kuliček a pouţití elektrického míchadla také nemělo dobrý vliv 

na míchání. Pomocí všech těchto experimentů byl nalezen vhodný poměr obou barviv, aby 

byla počáteční barva dozimetru přijatelná, tzn. hodnota optické hustoty by měla být 

v přijatelném rozmezí (od cca 0,7 do 1,3). 

Aby došlo k dokonalému rozpuštění kalibračního činidla B, které se jako jediné přidávalo do 

kompozice v pevném stavu a ani skleněné kuličky ho nedokázaly v roztoku dostatečně 

promíchat, byl zahájen experiment s laboratorním sáčkovým směšovačem (podobná technika 

jako Stomacher® bags). V tomto experimentu byl pouţit uzavíratelný PE sáček, který byl 

„postaven“ do kádinky, aby mohly být jednotlivé sloţky lépe naváţeny. Nejprve bylo do 

sáčku na analytických vahách naváţeno potřebné mnoţství polymeru DB, poté bylo přidáno 

barvivo (z nasyceného vodného zásobního roztoku) a nakonec bylo přidáno kalibrační činidlo 

B. Takto připravená směs v laboratorním směšovacím sáčku byla ručně homogenizována. 

Naváţená mnoţství jednotlivých sloţek jsou uvedena v tabulce (Tabulka 8).  

Tabulka 8 Navážená množství jednotlivých složek v kompozici s lakem DB 

Inkoust Lak DB (g) Barvivo (mg)* KČ_B (g) 

Růţový  10,6 9,422 0,0278 

Modrý  10,8 6,548 0,0270 

* přidáno v nasyceném vodném roztoku s koncentrací barviv 2,1 % 
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3.2.2 Kompozice s lakem PD 

Nejprve byl připraven výchozí lak PD o sloţení: 150 g Paraloidu B72, 3 g kalibračního 

činidla C, 200 ml rozpouštědla D (R_D) a 50 ml ethanolu (EtOH). V kádince byl pomalu 

rozpouštěn Paraloid B72 v R_D pomocí magnetické míchačky s ohřevem a elektrického 

míchadla. Při rozpouštění Paraloidu B75 byla udrţována teplota okolo 50 °C. Po rozpuštění 

Paraloidu B72 a po následném vychladnutí směsi bylo přidáno kalibrační činidlo C a následně 

ethanol.  Takto připravený lak byl potom pouţíván k přípravě jednotlivých kompozic. Tento 

lak PD měl 43% podíl sušiny.  

Dále byly připraveny zásobní roztoky obou barviv v ethanolu. Modré i růţové barvivo bylo 

na analytických vahách naváţeno do skleněných uzavíratelných  vialek a pomocí pipety bylo 

do vialek přidáno potřebné mnoţství ethanolu a poté byly vialky uzavřeny víčkem. Takto 

připravení zásobní roztoky byly následně sonifikovány v ultrazvuku, aby došlo k dokonalému 

rozpuštění barviv a následně byly uloţeny do tmy. Zásobní roztoky obou barviv byly poté 

pouţívány k namíchání jednotlivých kompozic. 

Nejprve byla potřeba najít vhodný poměr barviv, proto byly připraveny kompozice s různým 

poměrem barviv a z toho byly následně vybrány dva nejvhodnější (počáteční barva po 

nanesení roztoku na fólii byla tmavě modrá či fialová) a znovu připraveny. Kompozice byly 

připraveny následovně – do skleněných uzavíratelných vialek bylo nejprve naváţeno 

poţadované mnoţství laku PD, k němu byly následně přidány barviva ze zásobních roztoků, 

poté bylo přidáno kalibrační činidlo B a kalibrační sloţka T, jenţ ovlivňuje pH výsledného 

roztoku a tím i počáteční barvu dozimetru a proces blednutí. Takto připravená kompozice 

byla důkladně promíchána skleněnou tyčinkou a následně byla 30 minut sonifikována 

v ultrazvuku. Poté byly vialky s roztoky umístěny do tmy, kde byly nechány do druhého dne. 

Naváţená mnoţství jednotlivých sloţek jsou uvedena v tabulce (Tabulka 9). 

Tabulka 9 Navážená množství jednotlivých složek v kompozicích 1_M/R a 2_M/R 

Vzorek 
Lak PD  

(g) 

KČ_B 

(g) 

Modré barvivo 

(mg)* 

Růţové barvivo 

(mg)** 

KS_T 

(mg) 

1_M/R 15,0 0,1927 14,96 1,005 9,4 

2_M/R 15,0 0,1924 14,96 2,01 9,4 

*přidáno v roztoku EtOH s koncentrací barviva 0,63 % 

**přidáno v roztoku EtOH s koncentrací barviva 3 % 

 

Vzorek 1_M/R měl počáteční barvu mnohem lepší neţ vzorek 2_M/R. Hodnota optické 

hustoty u modrého barviva dosahovala u vzorku 1_M/R 0,49 a převaţovala nad růţovým 

barvivem, jehoţ hodnota optické hustoty byla 0,39, tudíţ výsledná počáteční barva byla 

tmavě modrá. U vzorku 2_M/R hodnota optické hustoty modrého barviva dosahovala pouze 

0,35 a naopak optická hustota růţového barviva byla vyšší, a to 0,42, tudíţ výsledná barva 

byla fialová. Kompozice 1_M/R byla znovu připravena (ve dvojnásobném mnoţství – 

Tabulka 10). Kvůli vysoké viskozitě roztoku se vrstva nanášela hůře, proto byl roztok naředěn 

směsí rozpouštědla D (R_D) a ethanolu (EtOH). Nejprve byla připravena samotná směs R_D 

a EtOH. Směs byla připravena v objemovém poměru 7:3. S touto směsí se pracovalo  
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i v dalších kompozicích. Míchání kompozic probíhalo tak, ţe z kompozice 1_M/R bylo 

postupně (7×) odebíráno cca 2 g roztoku a do kaţdého z těch 7 roztoků byla postupně 

přidávána směs R_D a EtOH – 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 % a 70 %. Z těchto 7 

vzorků byly vybrány 2, jeţ měly přijatelnou počáteční barvu nataţené a usušené vrstvy 

(modrý odstín oproti dalším vzorkům, které měly fialovo-růţový odstín), a to 20% přídavek  

a 30% přídavek směsi R_D a EtOH. S těmito kompozicemi byl zahájen experiment na 

zkoumání vlivu pH pomocí kalibrační sloţky T. Byly připraveny 2 kompozice, které 

obsahovaly lak PD, barviva ze zásobních roztoků (ve vhodném poměru), které byly přidány 

k laku pomocí mikropipety, kalibrační činidlo B a do jedné kompozice byla ještě přidána 

kalibrační sloţka T, upravující pH. Naváţená mnoţství jednotlivých sloţek jsou uvedena 

v tabulce (Tabulka 10).  

Tabulka 10 Navážená množství jednotlivých složek v kompozicích 1_sT a 2_bT 

Vzorek 
Lak PD 

(g) 

KČ_B 

(g) 

Modré barvivo 

(mg)* 

Růţové barvivo 

(mg)** 

KS_T 

(g) 

1_sT 30 0,3796 30 2,026 0,0192 

2_bT 30 0,3814 30 2,026 - 

*přidáno v roztoku EtOH s koncentrací 0,63 % 

**přidáno v roztoku EtOH s koncentrací barviva 3,1 % 

 

Kvůli nevhodné vysoké viskozitě byla také ke kompozicím 1_sT a 2_bT přidána směs R_D 

s ethanolem (20 % a 30 %). Z kompozic 1_sT a 2_bT byly do skleněných uzavíratelných 

vialek odváţeny cca 4 g a poté přidána ředící směs R_D s EtOH (viz Tabulka 11).  

Tabulka 11 Navážená množství roztoků a hmotností podíl směsi R_D + EtOH 

Vzorek Roztok (g) Směs R_D + EtOH (%) 

sT_20 3,984 20 

sT_30 3,990 30 

bT_20 4,016 20 

bT_30 3,997 30 

 

Pro lepší natahování vrstev byla vyzkoušena další 3 samostatná rozpouštědla – isopropanol, 

ethanol a buthoxyethylacetát. Postup byl stejný, nejprve bylo z roztoků odebráno potřebné 

mnoţství a k tomu bylo přidáno rozpouštědlo s 30% podílem rozpouštědla.  

Pro snadnější dávkování kalibrační sloţky T byl připraven zásobní roztok této kalibrační 

sloţky v ethanolu, který byl poté pouţíván i při přípravě dalších kompozic. Ke zjištění 

vhodného mnoţství KS_T v ethanolu byl zahájen další experiment s postupným přídavkem 

této směsi do kompozice. Nejprve byl naváţen lak PD, do něho byly pomocí mikropipet 

přidány zásobní roztoky barviv, dále bylo přidáno kalibrační činidlo B a nakonec byla 

postupně přidávána kalibrační sloţka T ze zásobního roztoku v EtOH s různým procentuálním 
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zastoupením. Postupné přidávání KS_T v EtOH a naváţené mnoţství kompozice je uvedeno 

v tabulce (Tabulka 12). 

Tabulka 12 Navážené množství jednotlivých složek v kompozici a postupné přidávání KS_T  

 v zásobním roztoku  

Vzorek 
Lak PD 

(g) 

KČ_B 

(g) 

Modré barvivo 

(mg)* 

Růţové barvivo 

(mg)** 

KS_T 

(g)*** 

0,05_T 15 0,1895 14,96 1,006 0,03124 

0,10_T 15 0,1895 14,96 1,006 0,06204 

0,20_T 15 0,1895 14,96 1,006 0,1201 

0,30_T 15 0,1895 14,96 1,006 0,1784 

0,40_T 15 0,1895 14,96 1,006 0,2346 

*přidáno v roztoku EtOH s koncentrací barviva 0,63 % 

**přidáno v roztoku EtOH s koncentrací barviva 3 % 

***přidáno v roztoku EtOH s koncentrací KS_T 56,5 % 

 

Z těchto 5 kompozic byla vybrána jedna (nejvhodnější) po vizuálním posouzení (viz Obrázek 

32) a zopakována, ale bohuţel dozimetry byly moc světlé (při tloušťce vrstvy 90 µm 

dosahovala optická hustota modrého barviva hodnoty 0,39). Další experiment spočíval v tom, 

ţe se barviva přidávala do laku v pevné formě, aby se tak zvýšila optická hustota suchých 

vrstev. Na základě předchozího zjištění byl vybrán vhodný podíl KS_T v EtOH a byla 

připravena kompozice s barvivy v pevné formě. Naváţky jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 

13). 

 

Tabulka 13 Navážená množství všech složek v kompozici 0,10_TP 

Vzorek Lak PD (g) KČ_BAC (g) 
Modré 

barvivo (mg) 

Růţové 

barvivo (mg) 
KS_T (g)* 

0,10_TP 30 0,3792 62,2 2,4 0,1175 

*přidáno v roztoku EtOH s koncentrací kalibrační sloţky T 56,5 % 

 

Takto připravené kompozice nebylo moţné ihned rozpustit. Bylo potřeba nechat připravené 

kompozice déle ve tmě a déle je ponechat v ultrazvuku, aby došlo k dokonalému rozpuštění, 

zejména modrého barviva.  
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3.3 Nataţení vrstev a sušení 

3.3.1 Kompozice s lakem DB 

Kompozice s lakem DB byly nataţeny na koronou ošetřenou PET tiskovou fólii pomocí 

Mayerovy tyče. Nejprve byla nataţena mokrá vrstva s růţovým barvivem o tloušťce 50 µm. 

Tato vrstva byla sušena v sušárně po dobu 5 minut při teplotě 100 °C. Na tuto suchou vrstvu 

byla nataţena mokrá vrstva s modrým barvivem o tloušťce 50 µm a opět byla vrstva sušena 

v sušárně po dobu 5 minut při teplotě 100 °C. 

3.3.1.1 Mayerova tyč 

Mayerova tyč (Obrázek 17) je třetím nejpopulárnějším způsobem jak nanášet substrát  

na plochu, jelikoţ tato metoda je jednoduchá, přesná, levná a lze s ní dosáhnout 

rovnoměrných vrstev. [39] 

 

Obrázek 17 Mayerova tyč [40] 

Mayerova tyč je z nerezové oceli. Na tyč je pevně navinut drát o různém průměru (Obrázek 

18). Dráţky mezi cívkami určují přesné mnoţství nanášeného materiálu, které projde při 

natahování mokrých vrstev. Tloušťka mokré vrstvy je přímo úměrná průměru pouţitého 

drátku. Tloušťka mokré vrstvy je přibliţně 0,173krát větší neţ průměr drátu. Při pouţití tyče 

je počáteční tvar vrstvy sérií pruhů od sebe vzdálených v závislosti na ovinutých drátcích. 

Téměř ihned se spojí tyto pruhy dohromady a tak tvoří plochý a hladký povrch, připravený 

pro následující sušení nebo vytvrzovací proces prostřednictvím tepla nebo UV světelných 

zdrojů, pokud je správně naladěn rozdíl povrchových energií substrátu a ovrstvované 

kapaliny. V praktickém pouţití nanášení substrátu můţe skutečnou tloušťku vrstvy ovlivnit 

mnoho faktorů, jako je viskozita kapaliny, napětí pásu, rychlost, smáčivost kapaliny, apod. 

[40] [41] 

 
 

Obrázek 18 Schéma Mayerovy tyče [40] 
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3.3.2 Kompozic s lakem PD 

Kompozice s lakem PD byly nataţeny na PET tiskovou fólii pomocí pravítka dle Bakera za 

pouţití automatického aplikátoru filmu TQC. Pomocí této techniky byly jednoduše naneseny 

poţadované tloušťky mokrých vrstev kompozic s lakem PD (od 90 do 250 µm). Po nanesení 

vrstev byly vrstvy s lakem PD sušeny po dobu 6 minut při teplotě 100 °C. U těchto kompozic 

byla při nanášení vrstev měřena teplota a vlhkost.  

3.3.2.1 Bakerovo pravítko 

Při natahování vrstev byla pouţita dvě pravítka – Elcometer 3520 a 3530 (Obrázek 19) 

Natahovací pravítko dle Bakera 3520 je válcový aplikátor se čtyřmi aplikačními stranami  

o různé předdefinované tloušťce vrstvy. Jsou vhodné pro aplikaci např. nátěrových hmot  

a mnoho dalších produktů na hladký a relativně pevný podklad. Pravítko je vyrobeno  

z vysoce kvalitní nerezové oceli, tudíţ je velmi pevné a odolné, stejně tak jako Mayerova tyč. 

Nerezovou ocel nepoškodí kyselé ani zásadité prostředky. Aplikátor můţe být pouţit také  

v kombinaci s mechanizovanými aplikátory (viz kap. 3.3.2.2). Pravítko 3520 umoţňuje 

nanášet tloušťku filmu v rozsahu 30, 60, 90 a 120 µm. Natahovací pravítko Elcometer 3530 je 

nastavitelný aplikátor filmu s vynikající přesností. Pravítko umoţňuje zvolit poţadovanou 

tloušťku vrstvy pomocí vyznačené stupnice na kaţdé straně pravítka, díky této stupnice 

umoţňuje nanášet tloušťku filmu v rozsahu 0 aţ 250 µm. [42] [43] [44] [45]  

 

Obrázek 19 Natahovací pravítka dle Bakera (vlevo – 3520, vpravo – 3530)[42][44]  

  

3.3.2.2 Automatický aplikátor filmu TQC 

Tento aplikátor (Obrázek 20) umoţňuje aplikaci nátěru filmu na podloţky, panely a fólie tak, 

aby bylo zajištěno přesné a rovnoměrné nanesení a byla tak vyloučena chyba vzniklá lidským 

faktorem – ruční metodou (např. nestejná rychlost, směr či tlak a nerovnoměrnost pohybu). 

Mezi další faktory, které ovlivňují výsledek ovrstvení je rychlost posuvu a hmotnost 

aplikátorů. Pomocí automatického aplikátoru TQC je moţné tyto negativní faktory 

stabilizovat, nebo úplně odstranit. Nanesení filmu je tedy nejen velmi přesné, ale rovnoměrné 

a vytvořené vrstvy vzorků jsou jednoduše opakovatelné. Je tedy velmi jednoduché vytvořit 

velké mnoţství laboratorních vzorků s maximální přesností a rychlostí. [46] 
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Obrázek 20 Automatický aplikátor filmu TQC [46] 

 

3.4 Měření spekter 

K měření reflektančního spektra se pouţívá spektrofotometr (Obrázek 21). Spektrofotometry 

měří odrazivost objektu v různých intervalech podél viditelného spektra pro určení spektrální 

křivky objektu. Reflektance je vlastně procento světla, které se odráţí od objektu. Aby bylo 

zjištěno, jaká je intenzity odraţeného světla I(λ) pro jednotlivé vlnové délky, musí být světlo 

rozloţeno pomocí difrakční mříţky. Následně pak takto rozloţené světlo dopadá na řadu 

fotodetektorů, které promění světlo na elektrický signál. Intenzitu dopadajícího světla I0(λ) se 

získá tak, ţe se nejdříve změří dokonale bílá plocha, která nepohlcuje ţádné světlo. Proto před 

začátkem měření je nutné nakalibrovat přístroj na absolutní bílou. Spektrofotometr pak dá do 

poměru intenzitu odraţeného světla od měřeného objektu s intenzitou dopadajícího světla, 

udělá to tak pro všechny vlnové délky a získá se reflektanční spektrum. U ručních 

spektrofotometrů je difrakční mříţka fixní, a je v něm řada fotodetektorů. Jeden fotodetektor 

odpovídá jednomu intervalu vlnových délek – většinou 10 nm. [47] [48]  

 

Obrázek 21 Schéma spektrofotometru [48] 
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Pomocí spektrofotometru byla měřena reflektance a barvové souřadnice (CIE Lab) u jednotli-

vých exponovaných vzorků. Naměřená data byla zaznamenána do programu Excel. Pomocí 

softwarového programu KeyWizard byl spektrofotometr nastaven pro 2° fotometrického 

pozorovatele a osvětlení D50. Spektrum bylo měřeno v rozsahu 380–730 nm s krokem 10 nm. 

Nejprve byl spektrofotometr nekalibrován na bílý standard a dále byly vzorky měřeny na bílé 

keramické podloţce. 

Praktické měření probíhalo tak, ţe pomocí pravítka pro bodové skenování (součástí 

spektrofotometru) byla vyznačena (krouţkem) měřící místa na nataţené usušené vrstvě 

vzorku. Kaţdý vzorek byl takto označen a následně byla tak změřena reflektanční spektra 

vţdy na stejném místě (před i po kaţdé expozici). 

 

3.5 Expozice vzorků 

Po usušení a po proměření spekter v nulových hodnotách byly vzorky exponovány v černé 

komoře, vybavené LED svítidly, které stimulují galerijní osvětlení. Pomocí radiometru byla 

nastavena potřebná intenzita osvětlení. Nastavení probíhalo tak, ţe bylo zapnuto určité LED 

svítidlo a následně byla změnou vzdálenosti svítidel od radiometru nastavena poţadovaná 

intenzita osvětlení. Samotné vzorky byly při expozici rozprostřeny na Petriho misku, která 

výškově odpovídala výšce sondy radiometru, tudíţ byla pak intenzita osvětlení nastavena 

správně. Přes Petriho misky byla poloţena černá látka, která zabraňovala nepříznivému 

odrazu světla. Ozařování probíhalo v oddělených černých komorách, kde v kaţdé bylo jedno 

LED svítidlo o jiné teplotě chromatičnosti. Součástí černé komory byly spínací hodiny, na 

kterých byl nastavován potřebný čas expozice. Intenzita osvětlení byla nastavena na 5000 lx. 

Po kaţdé světelné dávce (osvitu) byly změřena reflektanční spektra. Spektrum pouţitého LED 

svítidla je uvedeno na obrázku (Obrázek 22). 
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Obrázek 22 Spektrum použitého LED svítidla v porovnání s žárovkou, při intenzitě osvětlení 5000 lx  
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1 Vyhodnocení vzorků 

U všech vzorků byla před a po expozici měřena reflektance a barvové souřadnice L*a*b*. 

Hodnoty reflektancí byly logaritmicky přepočteny na výraz −log R, který lze za určitých 

podmínek uvádět jako spektrální optickou hustotu, avšak vzhledem na rozptyl světla v měřené 

vrstvě je vhodnější uvádět tuto veličinu jako výraz −log R. Z naměřených hodnot reflektance 

byly zpracovány grafy – reflektanční spektra, které znázorňují závislost poklesu hodnoty  

−log R, na vlnové délce při jednotlivých osvitech.  

Barvové souřadnice L*a*b* popisují barvový prostor (Obrázek 23). Osa a* popisuje 

barevnou změnu od zelené po červenou, osa b* popisuje barevnou změnu od modré po ţlutou 

a osa L* je oddělená od barevných sloţek a znázorňuje měrnou světlost, kde hodnota  

0 odpovídá úplně bílé barvě a hodnota 100 naopak odpovídá černé barvě.  

 

Obrázek 23 Barvový prostor CIE L*a*b* [49] 

 

Ke kaţdému reflektančnímu spektru byl pro lepší orientaci v barevných změnách dozimetrů 

vytvořen v programu Origin i 3D graf, kde jsou jednotlivé sloţky L*a*b*
 
zaznamenány. 

K tomuto 3D grafu byly ještě přiloţeny barevné škály vzorků, které byly vytvořeny pomocí 

programu Photoshop.  

Z naměřených L*a*b* hodnot byly vypočteny pomocí rovnice (2) barvové odchylky. Pomocí 

barvové odchylky se definuje číselné vyjádření rozdílů mezi dvěma barvami. Pro hodnocení 

barev se často pouţívá barvová odchylka 
*

abE popsána rovnicí: [12] 

2*2*2** baLEab  
(2)  

Barvová odchylka definuje celkovou barevnou rozdílnost dvou barev, zohledňuje rozdíl 

světlosti a rozdíl v chromatičnosti. Tato veličina je vhodná pro posuzování rozdílů a odchylek 

výsledného barevného tisku. [19]  
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4.1.1 Kompozice s lakem DB 

Kompozice s lakem DB (Tabulka 8) byly exponované pod LED svítidlem o teplotě 

chromatičnosti 4000 K při intenzitě osvětlení 5000 lx. Reflektanční spektra byla měřena po 

jednotlivých světelných dávkách, a to po 100, 200, 300, 400 a 500 klxh. Na obrázku (Obrázek 

24) je vyneseno spektrum jedné kompozice o tloušťce vrstvy 100 µm. Na obrázku (Obrázek 

25) jsou zaznamenány L*a*b* hodnoty v barvovém prostoru a barevná škála. Počáteční 

barva, jak lze vidět na barevné škále je velice příznivá (hodnota optické hodnoty modrého 

barviva je zde okolo hodnoty 1,3). Nejprve byly měřeny hodnoty reflektance a L*a*b* 

hodnoty po menších světelných dávkách, ale jak se náhle ukázalo, nedocházelo k významné 

barevné změně. K první okem rozpoznatelné barevné změně došlo aţ při světelné dávce  

100 klxh, proto byly další osvity voleny s větším odstupem. Tyto kompozice tedy nejsou 

příliš citlivé na světlo. 

Z  obrázků (Obrázek 24 a Obrázek 25) vyplývá, ţe sice dochází k postupnému blednutí 

(hodnota měrné světlosti, jak lze vidět v prostorovém grafu, se změní zhruba o hodnotu 30  

a původní tmavě modrá barva dozimetru se změní přes fialovou barvu do růţové barvy), 

avšak kdyţ byly dozimetry uchovány delší dobu ve tmě (stačilo pouze 1 den) docházelo 

k tmavnutí. Tmavnutí dozimetru odpovídá hodnota 200_0 klxh a 400_0 klxh, coţ jsou 

hodnoty, které sice odpovídají dávce 200 a 400 klxh, ale jsou to hodnoty, které byly změřeny 

po uchování dozimetrů ve tmě do druhého dne, neţ obdrţely další světelnou dávku. Jak lze 

vizuálně pozorovat na barevné škále (Obrázek 25), tak světelná dávka 300 klxh má stejnou 

barvu jako původních 200 klxh, a světelná dávka 500 klxh má stejnou barvu jako předchozích 

400 klxh. Toto chování kompozic bylo dále studováno, ale bohuţel byl potvrzen stejný efekt. 

Z těchto experimentů tedy vyplývá, ţe tyto dozimetry s lakem DB nejsou stabilní a nejsou tak 

vhodné pro galerijní prostory. 
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Obrázek 24 Reflektanční spektrum kompozice s lakem DB, 100 µm 
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Obrázek 25 Barevná změna kompozice s lakem DB v prostoru L*a*b* a barevná škála 

 

4.1.2 Kompozice s lakem PD 

Jelikoţ kompozice s lakem DB se ukázaly jako nevhodné pro pouţití v galeriích, byl zahájen 

nový experiment s novým základem – lakem PD. Všechny kompozice s lakem PD byly 

exponované pod LED svítidlem o teplotě chromatičnosti 4000 K při intenzitě osvětlení  

5000 lx.  

Kompozice 1_M/R, měla vysokou viskozitu – s pravítkem dle Bakera či Mayerovou tyčí se 

vrstvy nanášely hůře a výsledné vrstvy také nebyly pěkné, tudíţ pro větší tiskové či 

ovrstvovací stroje by byla tato kompozice nevhodná. I přes to byl tento vzorek (s tloušťkou 

vrstvy 120 µm) exponován. Světelné dávky byly 12 klxh, 40 klxh, 100 klxh a 200 klxh. Jak 

lze vidět z reflektančního spektra (Obrázek 26), tak tyto kompozice s lakem PD jsou citlivější 

na světlo neţ kompozice s lakem DB, jiţ po 12 klxh dochází k viditelné změně. Mezi osvitem 

40 a 100 klxh je jiţ velký barevný rozdíl (rychlý přechod z modré oblasti do růţové) – jak lze 

pozorovat v prostorovém grafu a na barevné škále (Obrázek 27).  
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Obrázek 26 Reflektanční spektrum kompozice s lakem PD, vzorek 1_M/R, 120 µm 
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Obrázek 27 Barevná změna vzorku 1_M/R v prostoru L*a*b* a barevná škála 

 

Barevný přechod kompozice 1_M/R byl vynikající a hodnota optické hodnoty také, proto 

bylo vhodné pro další experimenty zachovat poměr barviv a pouze sníţit viskozitu celkového 

roztoku. Pro sníţení viskozity výsledného roztoku byly kompozice naředěny směsí R_D  
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s EtOH a dále byl zkoumán vliv přídavku kalibrační sloţky T (Tabulka 10). Tyto kompozice 

(bT_30 a sT_30) obdrţely světelné dávky 12 klxh, 40 klxh, 100 klxh a 200 klxh. Reflektanční 

spektrum vzorku bez přídavku kalibrační sloţky je vyobrazeno na obrázku (Obrázek 28). 

Barvové L*a*b* souřadnice v prostoru spolu s barevnou škálou jsou vyobrazeny na obrázku 

(Obrázek 29). Z těchto obrázků  lze pozorovat, ţe mezi osvitem 12 klxh a 40 klxh je výrazný 

rozdíl oproti vzorku 1_M/R, coţ je tedy způsobeno s největší pravděpodobností naředěním 

kompozice. Z toho tedy vyplývá, ţe ředění způsobuje slabší vrstvu a tím velmi zvýší 

počáteční hodnotu měrné světlosti L*, coţ není vhodné. Hodnota počáteční optické hustoty je 

velmi nízká, je mimo přijatelné rozmezí optických hodnot. 
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Obrázek 28 Reflektanční spektrum kompozice s lakem PD, vzorek bT_30, 120 µm 
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Obrázek 29 Barevná změna vzorku bT_30 v prostoru L*a*b* a barevná škála 

 

Reflektanční spektrum vzorku s přídavkem kalibrační sloţky je vyobrazeno na následujícím 

obrázku (Obrázek 30). Barvové L*a*b* souřadnice v prostoru spolu s barevnou škálou jsou 

vyobrazeny na dalším obrázku (Obrázek 31). Z obrázků je patrné, ţe jiţ po 12 klxh došlo 

k výrazné barevné změně, k větší neţ u vzorku bT_30. Tato rychlá barevná změna po 12 klxh 

je důsledkem přídavku kalibrační sloţky, která má vliv na pH celkového roztoku kompozice  

a především na počáteční barvu dozimetru a na následné barevné změny po daných osvitech. 

Počáteční změna KS_T je oproti vzorku bT_30 fialovější – optická hustota růţového barviva 

je zde vyšší neţ optická hustota modrého barviva oproti vzorku bT_30. Barevná změna obou 

kompozic (bT_30 a sT_30) je velmi výrazná, avšak počátečná barva těchto dozimetru je 

velmi světlá. Počáteční hodnota měrné světlosti u vzorku bT_30 činí 81 a u vzorku sT_30 činí 

85, coţ jsou příliš vysoké hodnoty sloţky L* pro počáteční barvu dozimetrů.  
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Obrázek 30 Reflektanční spektrum kompozice s lakem PD, vzorek sT_30, 120 µm 
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Obrázek 31 Barevná změna vzorku sT_30 v prostoru L*a*b* a barevná škála 

 

Co se týče ředění pomocí jiných rozpouštědel, tak nejlepší výsledky poskytla kompozice 

naředěná isopropanolem – po naředění mnohem lepší natahování vrstev. Na barevnou změnu 
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to vliv nemá, pouze se sníţí hodnota počáteční optické hustoty – nanesené vrstvy kompozice 

jsou tím pádem světlejší, coţ je opět nevhodné.  

Jak je popsáno v kapitole 3.2.2, kvůli obtíţnému dávkování kalibrační sloţky T byly 

namíchány nové kompozice, kde byla pouţita kalibrační sloţka v zásobním roztoku. Tento 

experiment vedl ke zjištění vhodného mnoţství KS_T v zásobním roztoku, s kterým bylo dále 

pracováno. Z obrázku (Obrázek 32) lze vidět, ţe u nejniţšího přídavku KS_T v EtOH dochází 

sice k blednutí, ale pouze z tmavě modré barvy do světle modré barvy, u vyššího přídavku 

kalibrační směsi jiţ lze vidět změna barvy z fialové přes růţovou aţ do bílé barvy. Postupným 

přidáváním kalibrační směsi se z kompozice vytrácí růţová barva, přechod je pak  

z barvy fialové do bílé, tudíţ je to jiţ neţádoucí. Jelikoţ šlo o ředění malým mnoţstvím 

směsi, měrná světlost všech vzorků není tolik odlišná. 

 

   0,05 T       0,1 T       0,2 T        0,3 T           0,4 T 

Obrázek 32 Barevné škály – postupné přidávání KS_T v zásobním roztoku, 120 µm 

 

Na obrázku (Obrázek 33) je reflektanční spektrum kompozice 0,1_TP a na obrázku (Obrázek 

34) jsou zaznačeny barvové L*a*b* souřadnice v prostoru spolu s barevnou škálou. Tato 

kompozice obdrţela světelné dávky 12 klxh, 40 klxh, 70 klxh  100 klxh a 200 klxh. Počáteční 

hodnota optické hodnoty je velice příznivá, coţ lze pozorovat i na barevné škále (Obrázek 

34). Z prostorového grafu lze pozorovat změnu z modré oblasti přes oblast tmavě růţovou  

aţ do téměř světle růţové. Při dalších osvitech by pravděpodobně došlo aţ k úplnému 

vyblednutí dozimetru. Měrná světlost je také mnohem lepší neţ v předchozích experimentech 

– začíná na hodnotě 62 a při osvitu 200 klxh odpovídá měrná světlost hodnotě 90, coţ uţ je 

téměř bílá.  
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Obrázek 33 Reflektanční spektrum vzorku 0,1_TP, 120 µm 
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Obrázek 34 Barevná změna vzorku 0,1_TP v prostoru L*a*b* a barevná škála 

 

Pro lepší manipulaci s dozimetry jednotlivých dozimetrů, byly dozimetry 0,1_TP po nataţení 

a usušení zataveny do laminovací fólie pomocí laminátoru. Na obrázku (Obrázek 35) je 

vyobrazeno reflektanční spektrum zataveného dozimetru 0,1_TP a na obrázku (Obrázek 36) 
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jsou zaznačeny barvové L*a*b* souřadnice v prostoru spolu s barevnou škálou. Světelné 

dávky tento zatavený dozimetr obdrţel stejné jako nezatavený vzorek 0,1_TP. Jak lze vidět, 

tak jiţ po osvitu 12 klxh dochází k první významné barevné změně – barvová odchylka je 24, 

coţ u nezataveného vzorku byla přibliţná tato hodnota aţ po 40 klxh. Závaţnějším zjištěním 

je ale fakt, ţe kvůli laminaci vzorku dochází k tmavnutí jako u kompozic s lakem DB. Před 

změřením vzorku po osvitu 40 klxh byl dozimetr 1 den ponechán tmě a jak lze pozorovat, tak 

došlo tedy opět k neţádoucímu jevu. Tento jev byl prověřen pomocí dalších vzorků. 

Laminace pro tyto testované kompozice s lakem PD je nevhodná.  
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Obrázek 35 Reflektanční spektrum zataveného vzorku 0,1_TP, 120 µm 
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Obrázek 36 Barevná změna zataveného vzorku 0,1_TP v prostoru L*a*b* a barevná škála 

 

4.1.2.1 Teplotní test 

S dozimetrem 0,1_TP byl proveden teplotní test, kde byla prověřena stabilita při vysokých 

hodnotách teploty. Byly připraveny celkem 4 dozimetry. Kaţdý z dozimetrů byl sušen 

v sušárně 4 hodiny při určité teplotě (kaţdý dozimetr byl sušen při jiné teplotě) a po kaţdé 

hodině bylo změřeno jeho reflektanční spektrum spolu s barvovými L*a*b* hodnotami. Test 

byl prováděn při 75 °C, 85 °C, 95 °C a 105 °C.  Po tomto testu byly jednotlivé dozimetry 

exponovány. Intenzita osvětlení byla opět 5000 lx a světelné dávky byly 12, 20, 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 90, 100, 150 a 200 klxh.  

Obrázek 37 znázorňuje maximální barevnou odchylka pro kaţdou teplotu po ukončení 

čtyřhodinového teplotního testu před expozicí. Jak lze vidět, tak teplota má vliv na změnu 

počáteční barvy dozimetru. Čím vyšší teplota, tím větší změna barvové odchylky. K největší 

barvové odchylce došlo po teplotě 105 °C, hodnota 
*

abE dosahuje hodnoty aţ 12.  
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Obrázek 37 Barvová odchylka pro každou teplotu po ukončení čtyřhodinového teplotního testu 

 

Teplotní test ukázal, ţe vyšší teplota při skladování má vliv na rychlost blednutí, jak lze vidět 

na obrázku (Obrázek 38), kde jsou znázorněny barevné rozdíly (před a po obdrţení světelné 

dávky 12 klxh) pro jednotlivé teploty v porovnání s laboratorní teplotou (25 °C) U vyšších 

teplot se velmi rychle počáteční modrá barva změní ve fialovou (jiţ po světelné dávce  

12 klxh). Z výsledků testu vyplývá, ţe i krátkodobé vystavení vysokým teplotám můţe narušit 

funkčnost světelného dozimetru. 

 

 

Obrázek 38 Barevné rozdíly jednotlivých dozimetrů před expozici (0 klxh) a po expozici (12 klxh) 
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4.2 Funkční vzorek galerijního dozimetru 

Na základě všech experimentů byl jako nejlépe vyhodnocen vzorek 0,1_TP (viz  

Obrázek 33 a Obrázek 34) a byl tak připraven funkční vzorek galerijního dozimetru. Finální 

balení obsahuje 3 testovací prouţky, etalon a příbalový leták s návodem (Obrázek 39).  

 

Obrázek 39 Finální balení jednorázového galerijního dozimetru 
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5 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo optimalizovat sloţení inkoustů pro světelné dozimetry reagující na světlo 

(viditelná oblast elektromagnetického záření) a připravit funkční vzorek.  

Byly prostudovány kompozice s lakem DB, z hlediska citlivosti a reprodukovatelnosti. Tyto 

kompozice se podařily opakovatelně připravit se stejnou citlivostí na světlo a barevné změně. 

Problémem byla stabilita těchto dozimetrů, kde docházelo k nepříznivému tmavnutí po 

uchování indikátorů ve tmě, coţ je nevhodné pro galerijní pouţití.  

Následně byly prověřeny, z hlediska citlivosti a reprodukovatelnosti, kompozice s lakem PD.  

U těchto kompozic byl hledán vhodný poměr obou barviv – porovnáním počátečních hodnot 

optických hustot a počáteční barvy nataţené vrstvy. Dále byla hledána vhodná viskozita 

(naředěním kompozic různými rozpouštědly, nebo jejích směsí). Naředění kompozic se však 

ukázalo jako nevhodné – nataţené vrstvy byly velmi světlé (počáteční hodnoty optických 

hodnot velmi nízké). Také byl prozkoumán vliv pH roztoku pomocí kalibrační sloţky 

z hlediska změny počáteční barvy a následného procesu blednutí dozimetru. Přídavek 

kalibrační sloţky ukázal, ţe výrazně urychlí celý proces blednutí. Kvůli nevhodné sytosti 

nataţených vrstev po ředění rozpouštědly byly následně přidávány barviva v pevné formě, coţ 

vedlo k výslednému funkčnímu vzorku dozimetru, u něhoţ není problém  

s reprodukovatelností.  

S funkčním vzorkem byl proveden teplotní test. Teplotní test byl prováděn při vysokých 

teplotách a ukázal, ţe teplota má velký vliv jak na počáteční barvu (čím vyšší teplota, tím 

větší hodnota barvové odchylky), tak na celý proces blednutí (jiţ po 12 klxh došlo k výrazné 

změně barvy). Teplotním testem bylo zjištěno, ţe i krátkodobé vystavení vysokým teplotám 

můţe narušit funkčnost světelného dozimetru. 

Byly prostudovány moţnosti kalibrace barevné změny na poţadovaný osvit, a to nejen 

změnou tloušťky vrstvy, ale zejména přídavkem kalibračních sloţek a změnou sloţení 

světlocitlivé směsi. 

Na základě těchto výsledků bude moţné připravit světelné tenkovrstvé tištěné a jednorázové 

dozimetry s dobře rozlišitelnou barevnou změnou při osvitech od 12 klxh do 200 klxh. 

Kompozice byly připraveny sloţením i vhodnou viskozitou pro materiálový tisk. V teoretické 

části této práce jsou shrnuty tiskové a ovrstvovací techniky (z hlediska viskozit inkoustů  

a moţné tloušťky natištěných vrstev), které by se potenciálně mohly pouţít pro přípravu 

většího mnoţství galerijních dozimetrů. 
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7 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

UV Ultrafialové 

BWS Blue Wool Standard (Standard modré vlny) 

ISO International Standards Organization  

ASTM American Society For Testing And Materials  

CIE Mezinárodní klasifikace pro osvětlování 

CRCC Centrální výzkumný ústav ochrany přírody 

LiDo Light Dosimeter for Monitoring Cultural Heritage 

LCU LightCheck Ultra 

LCS LightCheck Sensitive 

OD Optical density (optická hustota) 

RCS Reference color scale (referenční barevná stupnice) 

VIS Viditelné 

L* Měrná světlost barvového prostoru CIE L*a*b* 

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

*

abE  Barvová odchylka 

PET Polyethylentereftalát 

PEN Polyethylennaftalát 

IR Infračervené 

LED Light Emitting diode (Světlo emitující dioda) 

KČ_B Kalibrační činidlo B 

KČ_C Kalibrační činidlo C 

KS_T Kalibrační sloţka T 

R_D Rozpouštědlo D 

EtOH Ethanol 

I(λ) Intenzita odraţeného světla 

I0(λ) Intenzita dopadajícího světla 
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