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1. Wstęp 

Degradacja obiektów muzealnych zachodząca pod wpływem światła, ze względu na swój 

najczęściej nieodwracalny charakter, jest istotnym problemem w dziedzinie ochrony 

dziedzictwa kulturowego. Zadaniem osób odpowiedzialnych za zasoby dziedzictwa 

kulturowego jest zarządzanie nimi w sposób zapewniający jak najlepszy stan zachowania 

a jednocześnie umożliwiający dostęp do nich w muzeach, galeriach, etc. Planowanie 

polityki udostępniania zbiorów zwiedzającym musi opierać się o informacje dotyczące 

wpływu warunków ekspozycji na zachowanie obiektów, co z kolei wskazuje na 

konieczność opracowania metody pozwalającej na uzyskanie takich informacji o danym 

obiekcie. Klasycznym podejściem do tego problemu jest identyfikacja materiałów 

składowych danego obiektu i szacowanie jego stabilności poprzez symulacje naświetlania 

tych materiałów w odpowiednich warunkach. Testy takie obarczone są jednak kilkoma 

wadami. Przede wszystkim identyfikacja materiałów składowych danego obiektu nie 

zawsze jest łatwa, zwłaszcza w przypadku organicznych materiałów syntetycznych. 

Nawet jeśli wszystkie materiały składowe zostaną poprawnie zidentyfikowane, 

szacowanie podatności całego układu na fotodegradację jest tylko przybliżeniem, które 

nie uwzględnia czynników takich jak wielkość cząsteczek pigmentów, ich koncentracji, 

czy procesów fotodegradacji, które mogły zachodzić w przeszłości.  

Inne metody polegające na skrupulatnym monitorowaniu zachowania danego obiektu 

znajdującego się w określonych warunkach, mogą dawać prawdziwą informację o jego 

fotostabilności, jednak są one trudne ze względu na czasochłonność, wymaganą 

skrupulatność i precyzję monitorowania warunków. Ponadto test sam w sobie wymaga 

najczęściej zauważalnej i nieodwracalnej degradacji samego obiektu. 

Mikrofadometr będący rozwinięciem idei Paula M. Whitmore’a [1] i przedmiotem tej pracy 

magisterskiej został zaprojektowany z myślą o wyeliminowaniu problemów wyżej 

wymienionych metod. Jest to instrument pozwalający na przeprowadzanie 

przyśpieszonych testów blaknięcia w skali mikro. Pozwala to na uznanie metody za 

niedestruktywną, lub mikro destruktywną i zastosowanie jej bezpośrednio na badanym 

obiekcie, bez ryzyka wytworzenia szkody istotnej z punktu widzenia konserwatora sztuki. 

W metodzie tej, niewielki fragment obiektu (obszar o średnicy do 700 μm.) naświetlany 

jest intensywnym światłem w celu wywołania blaknięcia 1 . W tym samym czasie 

prowadzona jest rejestracja widma rozproszonej refektancji z obszaru naświetlanego. 

Ciągła obserwacja widma odbitego pozwala na monitorowanie zmian zachodzących w 

obiekcie pod wpływem naświetlania. Rejestrowane widma są w czasie rzeczywistym 

przeliczane na wartości przestrzeni kolorów Cie L*a*b* co pozwala na ilościowe 

                                                        
1
 Blaknięcie rozumiane jest tutaj i w dalszej części tej pracy, jako ogół procesów fizykochemicznych, których 

wizualnym efektem jest zmiana postrzeganego koloru (wyrażana w jednostkach ∆E L*a*b*) danego obiektu. 
Może więc byd to żółknięcie papieru, degradacja lub powstawanie nowych barwników i inne procesy 
polegające na zmianie postrzeganej barwy obiektu. 
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określenie postrzeganej zmiany koloru obiektu zachodzącej pod wpływem naświetlania. 

Dzięki takim pomiarom możliwa jest identyfikacja obiektów fotodegadowalnych 

(charakteryzujących się małą stabilnością pod wpływem promieniowania świetlnego), 

oraz prognozowanie zachowania danego obiektu w przyszłości. To ostatnie odbywa się 

na podstawie porównania wytworzonej zmiany w obiekcie, zastosowanej dawki światła i 

natężenia światła stosowanego podczas ekspozycji obiektu w galerii. 

Możliwy jest też inny scenariusz wykorzystania fadometru. Mianowicie, wykonywane są 

pomiary koloru obszaru obrazu wystawionego na światło i koloru obszaru zacienionego 

(np. fragmentu obrazu znajdującego się pod ramą) i obliczana jest różnica pomiędzy tymi 

kolorami. Następnie przeprowadza się test blaknięcia na obszarze zacienionym do różnicy 

koloru otrzymanej wcześniej. Znając dokładną ilość światła zaaplikowaną w trakcie 

pomiaru i zakładając pewną dzienną dawkę promieniowania w normalnych warunkach, 

można np. oszacować jak długo dany obraz był wystawiony na działanie światła. 

Inne zastosowanie opisywanego fadometru polega na wykorzystaniu zbieranych podczas 

testów danych do identyfikacji procesów chemicznych zachodzących podczas blaknięcia. 

Poprzez analizę krzywych blaknięcia oraz widm reflektancji dyfuzyjnej możliwe jest 

uzyskiwanie informacji o kinetyce i kierunku przebiegania tych procesów. 

Mikrofadometr będący tematem tej pracy, skonstruowany został w ramach projektu 

Anoxia prowadzonego przez Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów 

Zabytkowych (LANBOZ) Muzeum Narodowego w Krakowie. Celem projektu Anoxia jest 

opracowanie ram beztlenowych na potrzeby prezentacji obiektów w muzeach. 

Mikrofadometr wykorzystywany jest w tym projekcie do określenia wpływu 

kontrolowanego środowiska na zachowanie się papieru. W tym celu przeprowadzane są 

testy blaknięcia papieru w powietrzu, oraz w atmosferze azotu. Porównanie szybkości 

zmian zachodzących w próbkach w różnych atmosferach ma pozwolić na określenie 

przydatności ram beztlenowych jako środka zapobiegającego degradacji obiektów 

wywołanej światłem. 

  



7 
 

2. Pomiar koloru 

Podstawowym trybem pracy mikrofadometru jest pomiar barwy i jej zmian zachodzących 

w trakcie blaknięcia wywołanego intensywnym światłem. Celem takiego testu jest 

oszacowanie wpływu światła na wizualny aspekt danego obiektu, czyli określenie jak 

dużą różnicę powstającą na skutek blaknięcia, dostrzeże w testowanym obiekcie 

obserwator.   W związku z tym, barwa w mikrofadometrii rozumiana jest jako wrażenie 

powstające na skutek psychofizycznych procesów zachodzących w oku i mózgu 

człowieka. W celu oszacowania stopnia wizualnych zmian zachodzących w obiekcie 

potrzebna jest zatem metoda pozwalająca na ilościową i jakościową ocenę własności jaką 

jest kolor opierającą się o sposób postrzegania barwy przez człowieka.  

Kolorymetria jest dziedziną nauki i technologii zajmującą się opisem percepcji koloru 

przez człowieka przy wykorzystaniu metod i modeli matematycznych. W dalszej części 

tego rozdziału przedstawione zostaną podstawy teorii pomiaru barwy wykorzystywane 

w testach przeprowadzanych przy użyciu mikrofadometru. 

2.1. Widzenie człowieka  

Widzenie człowieka opiera się na dwóch typach komórek światłoczułych umieszczonych 

na siatkówce znajdującej się na dnie oka, oraz na układzie nerwowym przetwarzającym 

sygnały pochodzące z komórek światłoczułych i przesyłającym te sygnały do ośrodków 

widzenia w mózgu. Dwa typy komórek światłoczułych to pręciki i czopki. Pręciki zawierają 

jeden typ substancji światłoczułej – rodopsynę. Pobudzona przez światło rodopsyna 

zmienia stan komórki światłoczułej co odczytywane jest jako sygnał, który przekazywany 

jest dalej i interpretowany w mózgu. Ponieważ pręciki zawierają jeden rodzaj barwnika o 

stałej wrażliwości spektralnej na światło, ich pobudzanie nie daje informacji o kolorze a 

jedynie o intensywności pobudzającego światła. Drugi typ komórek światłoczułych – 

czopki zawierają trzy rodzaje barwników różniących się wrażliwością spektralną. W 

związku z tym wyróżnia się trzy rodzaje czopków: (z języka angielskiego) Long Wave 

Sensitive (L), Medium Wave Sensitive (M) oraz Schort Wave Sensitiwe (S). Czopki L i M 

mają zbliżoną czułość spektralną, natomiast czopki S mają czułość spektralną z 

maksimum przesuniętym w stronę fal krótkich (niebieskich). Czopki pobudzane 

promieniowaniem świetlnym produkują sygnały fotoelektryczne. Sygnał niesie informację 

o intensywności z jaką pobudzany jest dany czopek. Sygnały z czopków przekazywane są 

do mózgu przez nośniki sygnału. W trakcie transportu następuje transkrypcja sygnału. 

Związane jest to z występowaniem trzech typów nerwów będących nośnikami sygnału:  

- nerwy reagujące na różnice w intensywności pobudzania sąsiednich czoków (czułe na 

kontrast), obecnie uważa się, że tylko impulsy z  czopków L i M mogą mieć przyczynek do 

przenoszonego przez te komórki sygnału 
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- nerwy reagujące na sygnały z czopków pobudzanych światłem czerwonym lub zielonym 

(różnica sygnałów z czopków L i M) 

- nerwy reagujące na sygnały z czopków pobudzanych światłem żółtym lub niebieskim 

(różnica sumy sygnałów czopków L i M i sygnału z czopków S). 

Występowanie trzech rodzajów nośników prowadzi do rozdzielenia informacji 

pochodzącej z czopków na trzy kanały: jednego odpowiadającego za jasność (kontrast) i 

dwóch kolejnych odpowiadających za barwę (stosunek pomiędzy czerwienią i zielenią 

oraz pomiędzy żółcią i błękitem). Tak zmodyfikowany sygnał dociera do mózgu gdzie 

podlega interpretacji i tworzy wrażenie koloru. 

2.2. Składowe trójchromatyczne  

Zgodnie z prawem Grassmana [2] będącego rozwinięciem teorii Younga i następstwem 

fizjologii procesu rejestracji barwy przez oko, każdy kolor można uzyskać w wyniku 

mieszania trzech barw podstawowych. Oznacza to że do postrzegania przez oko 

człowieka wszystkich odcieni barwnych potrzebne jest jedynie zarejestrowanie 

pobudzenia pochodzącego od trzech bodźców głównych, odpowiadających trzem 

barwom podstawowym [3].  

Pomiar koloru opiera się na teorii Younga. W celu określenia koloru danego materiału 

mierzy się natężenie światła czerwonego, zielonego i niebieskiego odbijanego od 

badanego materiału. Barwę określa stosunek w jakim mieszają się te trzy sygnały a 

ilościowe określenie tego stosunku uzyskuje się przez podanie tak zwanych trzech 

składowych trójchromatycznych X, Y, Z. Wartości tych składowych odpowiadają 

zawartości każdej z barw podstawowych w opisywanym kolorze. Składowe 

trójchromatyczne X, Y, Z są współrzędnymi przestrzeni barw CIE XYZ stworzonej przez 

Międzynarodową Komisję Oświetleniową (Comission Internationale de l'Eclairage - CIE)  

w 1931 roku. Przestrzeń ta zawiera wszystkie postrzegalne barwy (tzw. gamut ludzki) i 

jest bazą dla wszystkich ustanowionych przez CIE systemów kolorów. 

2.3. Funkcje odtwarzania barw, przestrzenie barw  

Do wyznaczenia składowych trójchromatycznych potrzebne są funkcje określające relację 

każdej z tych składowych z natężeniem promieniowania o danej długości fali w całym 

zakresie widzialnym. Funkcje takie nazwano funkcjami odtwarzania barw i występują one 

w postaci stabelaryzowanych danych numerycznych. Wyznaczone zostały one w serii 

subiektywnych testów zaprojektowanych przez Hermanna Grasmanna w 1853 roku. W 

eksperymencie tym obserwator miał za zadanie mieszać trzy barwy podstawowe  tak aby 

uzyskać zadaną barwę złożoną. Eksperyment wyglądał w następujący sposób: 

Obserwator patrzy na ekran o powierzchni odpowiadającej kątowi widzenia 2°. Ekran jest 

przedzielony przegrodą, lewa strona przegrody oświetlana jest światłem z 

monochromatora o określonej długości fali światła, natomiast prawa trzema 



9 
 

nakładającymi się strumieniami światła: czerwonym (700 nm), zielonym (541,6 nm) i 

niebieskim (435,8 nm) (Rysunek 2.1). Jednostki natężenia światła barw podstawowych 

dobrano tak, aby zmieszanie równych ich ilości (1R + 1G +1 B) dawało ekwienergetyczne 

spektrum światła (o równej energii przenoszonej przez wszystkie długości fal). Dobrano 

następujące natężenia światła:  

Tabela 2.1 

Zadaniem obserwatora jest tak zmieniać natężenia każdego z trzech kolorów, aby 

utworzony po prawej stronie przegrody kolor odpowiadał kolorowi z lewej strony. 

Procedurę przeprowadzano dla całego zakresu widma widzialnego z określonymi 

interwałami długości fali. W wyniku tej procedury uzyskano znormalizowane funkcje 

zwane funkcjami odtwarzania barw CIE  
 
     

 
     

 

    [Rysunek 2.2].  

 1R  1,000 cd/m2  
 1G 4,5907 cd/m2  
 1B 0,601 cd/m2  

 
Rysunek 2.1 Eksperyment łączenia kolorów 

 obserwator 

kolor A kolor B 

 

Rysunek 2.2Funkcje odtwarzania barw CIE  
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Dla danego rozkładu spektralnego P( ) światła wylicza się współrzędne koloru w 

przestrzeni kolorów RGB [2].  

 

         
 
     

      

      

         
 
     

      

      

         
 
     

      

      

 

 (3.1) 

gdzie stała k jest stałą pozwalającą na powiązanie wartości  kolorymetrycznych z 

radiometrycznymi. Zgodnie z wyznaczonymi jednostkami [Tabela 2.1] luminancja L 

wynosi: 

                                 (3.2) 

Stała k może zostać dobrana tak że jeśli P(λ) jest wartością radiometryczną wyrażoną np. 

w W/(sr·m2) to L będzie wyrażone w Cd/m2. 

Składowe R, G i B pozwalają na wizualizację trójchromatycznego systemu barw. W 

ramach takiej wizualizacji składowe te rozumiane są jako wektory bazowe 

trójwymiarowej przestrzeni wektorowej. W przestrzeni tej każdy kolor reprezentowany 

jest przez wektor o odpowiednich wartościach składowych R, G i B. Wizualizację taką 

przedstawiono na rysunku 2.3. Płaszczyzna zaznaczona na rysunku wyznaczona jest przez 

jednostkowe wektory R, G, B. Krzywą zaznaczono kolory monochromatyczne znajdujące 

się na tej powierzchni.  Na powierzchni bryły wyznaczonej przez tę krzywą i początek 

układu współrzędnych znajdują się wszystkie barwy monochromatyczne w tej 

 

Rysunek 2.3 Schematyczna reprezentacja przestrzeni kolorów RGB 
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przestrzeni. Wektory R, G i B reprezentujące kolory podstawowe znajdują się na 

powierzchni tej bryły. Jak widać tylko część barw dostępnych w tej przestrzeni może być 

otrzymana przez addytywną kombinację wektorów R, G, B (barw podstawowych). Barwy 

znajdujące się poza tetraedrem wyznaczonym przez te wektory mają ujemne wartości co 

najmniej jednej ze składowych, co wprowadza tak zwane ‘barwy ujemne’. Fakt ten 

widoczny jest także w ujemnych wartościach funkcji  
 
    [rysunek 2.2]. W celu uniknięcia 

barw ujemnych, CIE wprowadziło przestrzeń kolorów CIE XYZ. System RGB 

reprezentowany jest w przestrzeni XYZ przez trzy nieortogonalne wektory bazowe. 

Przestrzeń XYZ powstała poprzez liniową transformację przestrzeni RGB. Modyfikacje 

wektorów bazowych zostały przeprowadzone tak aby: 

1. wartości składowych trójchromatycznych barwy o ekwienergetycznym spektrum 

(bieli) były sobie równe 

2. cała informacja fotometryczna (luminancja) powinna zawierać się tylko w jednej 

składowej, czyli jedna z funkcji odtwarzania barwy powinna być zgodna w 

kształcie z kształtem widma podatności oka (pręcików) na natężenie światła. 

3. wartości składowych trójchromatycznych realnych kolorów powinny być dodatnie 

i objętość tetraedru tworzonego przez wektory bazowe XYZ powinna być 

minimalna. 

W zgodności z powyższymi wytycznymi transformacja zastosowana przez CIE była 

następująca:  

  
 
 
 
   

                     
                     
                     

   
 
 
 
 . (3.3) 

 
Rysunek 2.4 Funkcje odtwarzania barw Standardowego Obserwatora CIE 1931 
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Funkcje odtwarzania barw w systemie CIE XYZ mogą być wyznaczone w analogiczny 

sposób jak w systemie RGB. Wartości tych funkcji  
 
     

 
     

 
 λ równe są wartościom 

składowych trójchromatycznych pobudzenia monochromatycznego, w związku z czym 

wyrażenie (2.3) obowiązuje także w tym przypadku: 

  

 
 
   

 
 
   

 
 
 λ 

   
                     
                      
                     

   

 
 
   

 
 
   

 
 
   

 . (3.4) 

Otrzymane funkcje [Rysunek 2.4] tworzą tzw. Standardowy Obserwator CIE 1931. 

Wartości tych funkcji są stabelaryzowane w standardzie ISO/CIE co 1nm pomiędzy 

długościami fal 360 i 830 nm. Wykorzystując funkcje  
 
     

 
     

 
 λ możliwe jest 

wyznaczenie wartości składowych trójchromatycznych XYZ pobudzenia kolorowego 

(S(λ)) analogicznie jak w systemie RGB poprzez obliczenie następujących całek: 

          
 
     

   

   

         
 
     

   

   

         
 
     

   

   

  (3.5) 

Składowe trójchromatyczne XYZ pozwalają na całkowity opis danego pobudzenia 

chromatycznego, jednak ich interpretacja i wizualizacja koloru przez nie 

reprezentowanego nie są łatwe. Na potrzeby ułatwionej interpretacji składowych XYZ 

stosuje się transformację w inną przestrzeń, w której dwie składowe opisują 

chromatyczność danej barwy a trzecią składową jest Y która zawiera informacje o 

luminancji (jasności pobudzania). Transformację przeprowadza się zgodnie z 

następującymi równaniami: 

   
 

     
  

 

     
  

 

     
 (3.6) 

Ponieważ suma trzech nowych współrzędnych równa jest jedności, do opisu 

chromatyczności pobudzania wystarczy podanie dwóch z nich , zazwyczaj x i y. 

Dwuwymiarowa reprezentacja systemu barw realizowana w przestrzeni wyznaczonej 

przez te dwie współrzędne zwana jest diagramem chromatyczności. Na krawędzi kształtu 

zaznaczonego na diagramie znajdują się barwy proste i zaznaczone są odpowiadające im 

długości fali światła monochromatycznego. Na diagramie chromatyczności punkt barwy 

będącej mieszaniną dwóch barw leży na linii łączącej te dwie barwy. Korzystając z 

diagramu chromatyczności można również wyznaczyć takie parametry barwy jak: 

dominującą długość fali i czystość pobudzania (nasycenie barwy). Jeśli na diagramie 

chromatyczności zaznaczymy punkt odpowiadający kolorowi testowemu i poprowadzimy 

linię łączącą ten punkt i punkt neutralny oraz przecinającą krzywą barw prostych, to 

miejsce przecięcia wyznacza dominującą długość fali. Jeśli punkt koloru testowego 

znajduje się w trójkącie utworzonym przez punkty odpowiadające kolorom czerwonemu i 
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niebieskiemu, oraz punktowi neutralnemu, to zamiast dominującej długości fali używa się 

pojęcia dopełniającej długości fali. Czystość pobudzania wyznacza się jako stosunek 

odległości pomiędzy punktem koloru testowego a punktem neutralnym do odległości 

pomiędzy punktem neutralnym a odpowiadającą danemu kolorowi dominującą długością 

fali [3].  

2.4. Przestrzeń CIE L*a*b*, różnica koloru.  

Diagramy chromatyczności CIE x,y dobrze nadają się do opisywania i wizualizacji odcieni 

barwnych, jednak ich podstawową wadą jest fakt, że różnice barw postrzegane przez 

obserwatora jako równe, na diagramie chromatyczności reprezentowane mogą być przez 

różniące się długością odcinki pomiędzy danymi barwami [Rysunek 2.5]. W związku z tym 

diagramy chromatyczności nie mogą być wykorzystywane do opisywania różnic 

pomiędzy rejestrowanymi barwami.  

Próbując rozwiązać powyższy problem CIE wprowadziło w 1976 roku kolejną przestrzeń 

barwną charakteryzującą się znacznie większą jednorodnością w porównaniu do 

przestrzeni CIE XYZ. Przestrzeń ta opiera się na trzech składowych prostokątnych L*, a* i 

b*. Składowa L* wyznacza oś szarości, będącą wartością zgodną z postrzeganą jasnością 

barwy. Wartości L zawierają się w przedziale od 0 do 100 czyli od absolutnej ciemności do 

maksymalnej jasności. Punkty mające niezerową składową a* odpowiadają barwom 

czerwonym (a*>0) lub zielonym (a*<0), natomiast punkty o niezerowej składowej b* 

odpowiadają barwom żółtym (b*>0) lub niebieskim (b*<0). Układ ten odpowiada zatem 

sposobowi (trzy kanały niosące informacje oparte o antagonistyczne sygnały) w jaki 

kodowane są informacje o kolorze przesyłane przez nerwy z czopków do ośrodków 

widzenia w mózgu. Składowe L*, a* i b* wyznaczone są przez następujące wyrażenia: 

 
Rysunek 2.5 Diagram chromatyczności CIE z zaznaczonymi elipsami 

reprezentującymi kolory nierozróżnialne dla przeciętnego obserwatora 

 



14 
 

 

       
 

  
 

 
 
   

        
 

  
 

 
 
  

 

  
 

 
 
 

        
 

  
 

 
 
  

 

  
 

 
 
  

 (3.7) 

gdzie  

 
 

  
         

 

  
         

 

  
          (3.8) 

 X, Y, Z opisują dane pobudzenie chromatyczne, natomiast Xn, Yn, Zn pobudzenie 

chromatyczne pochodzące od materiału charakteryzującego się idealnie rozpraszającym 

światło odbiciem (standard bieli). 

Przestrzeń CIE L*a*b* pozwala na obliczenie różnicy ∆E pomiędzy dwoma barwami jako 

różnicę wektorową pomiędzy dwoma zestawami współrzędnych L*a*b* 

charakteryzującymi dane barwy: 

                            (3.9) 

Wykres zależności zmiany koloru ∆E od czasu zwany jest krzywą blaknięcia i reprezentuje 

zachowanie się koloru w czasie pod wpływem czynników powodujących blaknięcie. 

W większości przypadków czynnikiem tym jest światło i w takiej sytuacji krzywa 

blaknięcia jest reprezentacją zmian zachodzących w kolorze na skutek przebiegających w 

próbce procesów fotochemicznych. Krzywe blaknięcia są głównym sposobem prezentacji 

wyników testów przeprowadzonych mikrofadometrem.  
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3. Chemia procesów fotodegradacji 

Większość spotykanych na co dzień materiałów barwionych, może ulegać zmianom 

wizualnym pod wpływem długotrwałej ekspozycji na światło. Zmiany te są najczęściej 

niepożądane i co gorsza nieodwracalne. Ze względu na fakt że barwienie materiałów ma 

głównie charakter estetyczny, a więc wizualny ich przyczyna czyli światło nie jest możliwa 

do usunięcia. Większość dostępnych dzisiaj barwników charakteryzuje się dobrą 

stabilnością świetlną i coraz trwalsze barwniki syntetyczne są wprowadzane na rynek. 

Jednak w przypadku materiałów historycznych, takich jak dzieła sztuki, należy 

podejmować odpowiednie kroki w celu ochrony tych obiektów przed degradacją. W celu 

zapewnienia odpowiedniej ochrony materiałom fotodegradowalnym, konieczna jest 

podstawowa wiedza o naturze zachodzących podczas degradacji procesach 

fotochemicznych.

3.1. Substancje barwiące. 

Substancje barwiące można ogólnie podzielić na dwie grupy: pigmenty oraz barwniki. 

Pigmentami nazywamy substancje barwne, zazwyczaj w postaci nierozpuszczalnych 

proszków. Pigmenty nie oddziałują z medium do którego są wprowadzane w sposób 

chemiczny bądź fizyczny. Są one zazwyczaj bardzo trwałe i pozwalają na uzyskanie 

szerokiego zakresu barw. Z kolei barwniki to jonizujące, aromatyczne związki organiczne 

wykazujące powinowactwo do medium, na które są nanoszone. Stosuje się je zazwyczaj 

pod postacią wodnych roztworów. Niektóre barwniki do połączenia z podłożem mogą 

wymagać obecności substancji tworzących związki kompleksowe z barwnikiem. Barwniki 

mogą być również przekształcane w nierozpuszczalne pigmenty zwane lakami.  

Substancje barwiące zawdzięczają kolor swoim właściwościom elektronowym. 

Nieorganiczne substancje barwne często są związkami kompleksowymi zawierającymi 

atomy metali przejściowych. Za kolor takiego związku odpowiadają rozszczepione w 

wyniku przyłączenia ligandów, podpowłoki d atomów metali przejściowych. Przykładem 

takiej substancji jest błękit pruski (heksacyjanożelazian(II) żelaza(III)).  

Kolor substancji organicznych pochodzi od zdelokalizowanych elektronów znajdujących 

się na orbitalach π. Barwne związki organiczne składające się z nienasyconych wiązań 

atomowych takich jak C=C, C=O i N=N, tworzących układy sprzężonych orbitali π 

(zazwyczaj związki aroamtyczne) stanowią tak zwane ‘chromofory’. Chromofor będący 

‘szkieletem’ cząsteczki barwnika staje się barwnikiem po dołączeniu do niego bocznych 

grup funkcyjnych, tak zwanych ‘auksochromów’. Auksochrom dołączając się do 

chromoforu, wpływa na układ jego wiązań sprzężonych modyfikując znacznie widmo 

absorpcyjne cząsteczki. Zmiany w ilości i rodzaju auksochromów dołączonych do 

chromoforu, wpływają znacząco na kolor danej substancji. 
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3.2. Czynniki wpływające na szybkość blaknięcia barwników.  

Struktura chemiczna barwnika, jak wspomniano wcześniej podzielona jest zasadniczo na 

część zwaną chromoforem i dołączone do niego auksochromy. Struktura cząsteczki jest 

głównym czynnikiem wewnętrznym odpowiedzialnym za stabilność barwnika [4].  

Z punktu widzenia struktury, za fotostabilność odpowiedzialny jest głównie chromofor, 

natomiast auksochromy wprowadzają niewielkie zmiany w stabilności próbki w obrębie 

danej klasy barwników. Ok. 50% naturalnych barwników wykorzystywanych do barwienia 

tekstyliów to  związki flawonowe. Większość pozostałych barwników należy do jednej z 

trzech grup: antrachinonów, naftochinonów lub indygoidów. Związki flawowe nie 

wykazują dużej odporności na promieniowanie, natomiast antrachinony oraz indygoidy 

znane są z wyśmienitej stabilności. Wzrost liczby grup hydroksylowych dołączonych do 

cząsteczki antrachinonu prowadzi do obniżenia stabilności takiego barwnika [5]. Symetria 

cząsteczki również wpływa na jej stabilność. Barwniki o cząsteczkach symetrycznych 

zazwyczaj wykazują większą stabilność od barwników o cząsteczkach niesymetrycznych.  

Stan fizyczny barwnika, rozumiany jako wielkość ziaren tworzonych przez molekuły 

substancji barwnej, jest znaczącym czynnikiem wpływającym na zachowanie barwnika w 

danym systemie i może mieć większy wpływ na dynamikę blaknięcia niż struktura 

chemiczna cząsteczki [5]. Generalnie, im bardziej cząsteczki barwnika są rozproszone w 

medium, tym mniejsza odporność systemu na blaknięcie. Cząsteczki tworzące większe 

agregaty są bardziej stabilne ze względu na mniejszą powierzchnię wystawioną na 

działanie światła i powietrza. 

W 1965 roku Giles [5] opisał pięć typów kształtów krzywych blaknięcia powiązanych ze 

stanem fizycznym barwników znajdujących się wewnątrz włókien. Krzywa blaknięcia jest 

wykresem względnej zmiany koloru w czasie, próbki wystawionej na działanie światła o 

stałym natężeniu. Typ I odnosi się do sytuacji w której tempo blaknięcia stopniowo maleje 

w czasie. Systemy zachowujące się w ten sposób, występują bardzo rzadko. Barwnik w 

takim systemie jest molekularnie rozproszony we włóknie. Typ II opisuje szybkie 

blaknięcie w początkowym etapie i następujące w dalszym etapie wolniejsze blaknięcie ze 

stałą prędkością. W ten sposób zachowuje się większość barwników syntetycznych. 

Systemy zachowujące się zgodnie z typem II składają się z barwników tworzących 

agregaty wewnątrz włókien medium. Typ III charakteryzuje się stałym tempem 

 
Rysunek 3.1 Typy kształtów krzywych blaknięcia substancji barwnych 

 



17 
 

blaknięcia. Krzywe typu III opisują blaknięcie pigmentów oraz trwałych barwników 

tworzących większe agregaty wewnątrz włókien. Typ IV to proces w którym na początku 

następuje ciemnienie a następnie powolne blaknięcie. Zgodnie z tym schematem 

zachowuje się niewielka liczba trwałych barwników. Typ V charakteryzuje się stopniowym 

wzrostem tempa blaknięcia i obserwowany jest dla niektórych barwników azowych 

osadzonych na celulozie. Podczas blaknięcia następuje ciągły rozpad większych 

aglomeratów barwnika na mniejsze, co zwiększa powierzchnię barwnika wystawioną na 

działanie światła i tlenu, prowadząc do ciągłego przyśpieszania blaknięcia. 

Stabilność barwionych materiałów (papier, tkaniny) zależy od struktury chemicznej 

samego medium.  Materiał z którego zbudowane jest podłoże może wpływać na rodzaj 

reakcji jakim podlegają znajdujące się na nim barwniki. 

Na prędkość blaknięcia barwionych materiałów mogą również wpływać czynniki 

zewnętrzne taki jak: temperatura, wilgotność, źródło i intensywność naświetlania. 

Rodzaj promieniowania elektromagnetycznego ma ogromny wpływ na wszystkie procesy 

fotodegradacji. Barwniki należące do mniej odpornych blakną głównie pod wpływem 

światła widzialnego, przy czym widma absorpcyjne różnią się w zależności od chromoforu 

i przyłączonych do niego grup bocznych. Trwałe barwniki ulegają blaknięciu głównie pod 

wpływem promieniowania UV. 

Wzrost temperatury i wilgotności prowadzi do zwiększenia tempa degradacji. Wilgoć 

prawdopodobnie wpływa na szybkość reakcji ułatwiając dyfuzję uczestniczących w nich 

molekuł (większa część reakcji fotodegradacji to reakcje bimolekularne) [4]. Na przykład 

pokazano, że obniżenie względnej wilgotności z 65 do 45% w niewielkim stopniu wpływa 

na prędkość fotofegradacji, jednak dalsza redukcja wilgotności do 25% powoduje 

znaczący spadek tempa blaknięcia [5]. 

Inne substancje obecne w systemie (bezbarwne oraz inne barwniki) mogą wpływać na 

tempo blaknięcia działając jako katalizatory, lub fotosensybilizatory. 

3.1.  Typy reakcji fotochemicznych 

 Aby reakcja fotochemiczna mogła nastąpić, niezbędne jest aby przynajmniej jedna z 

uczestniczących w tej reakcji cząstek zaabsorbowała pewną ilość promieniowania. W ten 

sposób zostaje ona wzbudzona do wyższego stanu energetycznego. Jeśli rozpatrujemy 

system w którym stabilność cząsteczki barwnika ma znaczenie dla przebiegu reakcji to 

możemy wyróżnić trzy typy podstawowych reakcji fotochemicznych. 

Pierwszym typem (I) są reakcje w których wzbudzona światłem cząsteczka barwnika jest 

chemicznie niestabilna co prowadzi do jej rozpadu. Reakcje z innymi elementami systemu 

nie są konieczne do fotorozpadu cząsteczki, a więc i do blaknięcia zachodzącego według  
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tego schematu. Kolejny typ (II) reakcji fotochemicznych zachodzi w systemach w których 

wzbudzona optycznie cząsteczka barwnika jest niestabilna tylko w obecności innych 

specyficznych substancji znajdujących się w danym systemie. Substancje te reagując ze 

wzbudzoną cząsteczką barwnika prowadzą do przekształcenia jej w inny związek. Jeśli 

takie substancje nie są obecne w systemie, wzbudzona cząsteczka nie jest niestabilna, 

w związku z czym nie podlega reakcjom chemicznym a blaknięcie nie zachodzi. 

Wzbudzona cząsteczka ulega dezaktywacji np. w wyniku przejścia bezpromienistego. 

W trzecim przypadku (III) inna obecna w systemie substancja ulega wzbudzeniu pod 

wpływem światła a następnie reaguje z cząsteczką barwnika. Powyższe typy reakcji 

przedstawiono schematycznie na rysunku 3.2. 

Oprócz trzech powyższych typów reakcji wyróżnić można jeszcze procesy 

fotokatalityczne, w których wzbudzona molekuła katalizatora reaguje z cząsteczką 

barwnika lub z inną substancją obecną w systemie. W wyniku zachodzących następnie 

reakcji cząsteczka barwnika ulega degradacji a cząsteczka katalizatora zostaje 

zregenerowana. 

 

Rysunek 3.2 Typy reakcji fotochemicznych 

 
Rysunek 3.3 Przykłady procesów zachodzących zgodnie z II typem reakcji fotochemicznych 
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Promieniowanie aktywujące dany typ reakcji determinowane jest przez widmo absorpcji 

cząstki substancji fotoaktynej, tak więc w przypadku reakcji typu (I) i (II) jest to widmo 

absorpcji barwnika, natomiast w przypadku reakcji typu (III) i (IV) są to odpowiednio 

widma absorpcji substancji bezbarwnej i katalizatora znajdujących się w danym systemie. 

Barwniki reagujące wg typu (I) należą do rzadkości, w związku z czym brakuje 

przykładów reakcji zachodzących wg tego schematu. Natomiast fotoreakcje w których 

wzbudzona cząsteczka barwnika reaguje z inną obecną w systemie substancją (typ II) 

występują powszechnie. Reagującymi według tego schematu substancjami są np. 

barwniki będące chinonami oraz zawierające grupy karbonylowe i pirydynowe. Przykłady 

takich reakcji przedstawiono na rysunku 3.3 

Etanol w powyższych reakcjach może być zastąpiony innymi analogicznymi związkami 

takimi jak alkohole pierwszo i drugo rzędowe, aminy, ketony, kwasy karboksylowe 

zawierające reaktywne grupy metylowe, metylenowe lub metynowe, etery estry i inne. 

Podczas reakcji z grup metylowych, metylenowych lub metynowych odrywany jest atom 

wodoru, uczestniczący następnie w redukcji cząsteczki barwnika. Podobny mechanizm 

możliwy jest też przy wykorzystaniu grup funkcyjnych zawartych w cząsteczkach 

keratyny, tworzących np. włókna wełny.  

Substancjami reagującymi zgodnie ze schematem (III) są np. barwniki azowe [Rysunek 

3.5] znajdujące się w obecności bezbarwnych typów związków wymienionych powyżej. 

Pokazano że wzbudzanie tych związków prowadzi do powstania silnych reduktorów, 

które następnie mogą reagować z barwnikami azowymi prowadząc do powstania 

odpowiednich amin [6].   

Podobnie jak w reakcjach typu (II) atom wodoru obecny w grupie metynowej, lub 

metylenowej jest aktywowany przez odpowiednie grupy funkcyjne barwnika 

(karbonylowe, hydroksylowe ) i transportowany na cząsteczkę barwnika.  

Większość procesów fotokatalitycznych (IV) przebiega zgodnie z następującym 

schematem. Wzbudzona światłem cząsteczka fotokatalizatora odrywa atom wodoru z 

obecnego w systemie donora, ulegając w ten sposób redukcji. Zredukowany 

fotokatalizator reaguje następnie z obecnym w systemie utleniaczem, co prowadzi do 

przywrócenia katalizatora do pierwotnej formy i nieodwracalnej redukcji utleniacza [4]. 

Jeśli występującym w reakcji utleniaczem jest cząsteczka barwnika to w wyniku procesu 

 
Rysunek 3.4 Przykład procesu fotokatalitycznego (redukcja tioniny alkoholem etylowym w obecności 

jonów      
 ) 
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następuje blaknięcie próbki. Przykładem takiego procesu jest redukcja tioniny alkoholem 

etylowym w obecności jonów      
  [Rysunek 3.4]. 

Ze schematu widać że w wyniku procesu, konwersji ulegają tionina i alkochol etylowy, 

natomiast jony      
  pozostają w niezmienionej formie. W przedstawionych reakcjach 

zachodzących wg schematów (I), (II), (III) i (IV) degradacja barwnika zachodzi w procesie 

redukcji bądź utlenienia w wyniku przeniesienia atomu wodoru z cząsteczki donora na 

akceptor. Znane są inne procesy fotochemiczne w których cząsteczka barwnika zostaje 

uwodorniona, lub w których zachodzą reakcje substytucji. Jednak obserwacje wskazują 

na to, że dominującymi procesami fotochemicznymi zachodzącymi w popularnie 

wykorzystywanych systemach są reakcje utleniania i redukcji [4]. 

3.2. Reakcje utleniania i redukcji w procesach fotodegradacji  

Reakcje utleniania i redukcji są głównymi procesami odpowiedzialnymi za fotodegradację 

barwników. To czy cząsteczka barwnika w danym systemie ulega utlenieniu czy redukcji 

w dużej mierze zależy od substratu na jaki barwnik jest naniesiony i na którym zachodzi 

blaknięcie. W celu określenia zależności pomiędzy typem reakcji jakiej podlega barwnik 

podczas degradacji a typem podłoża na jakim ta degradacja zachodzi, przeprowadzone 

zostały badania [7], [8] w których badano tempa blaknięcia różnych barwników. Badania 

opierały się na eksperymentach pośrednich przeprowadzanych zgodnie z procedurą 

Kienle’a. W procedurze tej porównuje się prędkość blaknięcia barwników znajdujących się 

na wybranych podkładach z prędkościami blaknięcia barwników znajdujących się w 

roztworze w obecności czynnika utleniającego bądź redukującego. W badaniach 

wykorzystano różne typy barwników posegregowanych w pary w obrębie których 

cząsteczki barwników różniły się tylko podstawnikami, natomiast same chromofory 

pozostawały niezmienione. Barwniki naniesione były na dwa typy podłoży: włókna lub 

cienkie warstwy typowych protein (żelatyna), oraz typowych nie-protein 

(metyloetyloceluloza) [7].  

Generalne wnioski pochodzące z porównania prędkości blaknięcia na wybranych 

podłożach z blaknięciem w roztworach są następujące:  

 

Rysunek 3.5 Przykład reakcji barwnika azowego ze wzbudzoną substancją dodatkową 
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- Barwnik może blaknąć poprzez utlenianie bądź redukcję.  

- Blaknięcie na podkładach nie zawierających protein zazwyczaj jest procesem 

fotochemicznego utleniana w którym uczestniczy barwnik, woda i tlen. Substancje 

wchodzące w skład podłoża zazwyczaj nie biorą udziału w reakcji, mogą jednak 

ulegać fotochemicznej degradacji w niezależnych od barwnika procesach. 

- Na podkładach proteinowych procesem odpowiedzialnym za fotodegradację 

barwników jest redukcja (przynajmniej we wczesnych etapach blaknięcia) w której 

substancja wchodząca w skład podkładu służy jako reduktor. 

- Redukcja pewnych barwników może również zachodzić na podkładach nie 

zawierających protein, jak również utlenianie możliwe jest na podkładach 

proteinowych. 

Ogólną konkluzją jest zatem fakt, że procesy utleniania i redukcji są procesami 

konkurencyjnymi na dowolnym substracie, jednak najczęściej utlenianie zachodzi na nie-

proteinach, natomiast redukcja na proteinach. 

Przeprowadzono również doświadczenia, które pokazały że czynnikiem 

odpowiedzialnym za fotochemiczną redukcję naświetlanych barwników na proteinach są 

najprawdopodobniej histydynowe łańcuchy boczne proteinowych substratów. Innymi 

słowy barwniki działają jako sensybilizatory fotochemicznego utleniania histydynowych 

łańcuchów bocznych protein w obecności tlenu i pary wodnej. Procesy te uważane są za 

kluczowe w reakcjach blaknięcia barwników [7]. 

Innymi czynnikami mogącymi decydować o utleniającej bądź redukcyjnej naturze 

fotodegradacji barwników są różne podstawniki występujące w molekułach barwnika. 

Podstawniki te zwiększając lub zmniejszając gęstość elektronową w okolicach centrów 

reaktywnych cząsteczki, efektywnie faworyzują utlenianie bądź redukcję. Pokazano 

również, że blaknące barwniki utleniane są głównie przez atmosferyczny tlen, natomiast 

redukcja zachodzi w systemach w których substrat jest bardziej podatny na utlenianie niż 

barwnik. Redukcja następuje również w systemach, w których barwnik nie ma dostępu do 

tlenu, a jest w kontakcie z substancją będącą donorem wodorowym (grupy amidowe w 

nylonie, grupy trzeciorzędowe w polipropylenie lub w przypadku protein histydyna).  

Systemy w których zostało stwierdzone blaknięcie przez redukcje to: 

Dla barwników azowych – w ciekłym, bądź stałym medium węglowodorowym, pod 

nieobecność powietrza, oraz na wełnie, jedwabiu i żelatynie w obecności powietrza. Dla 

barwników trifenylometanowych – w żelatynie i w przypadku niektórych barwników na 

nylonie, w obecności powietrza. 

3.3. Fotochemiczne i fotofizyczne właściwości antrachinonów  

Antrachinony będące podstawą wielu barwników, znane są także jako grupa 

fotosensybilizatorów zdolnych do tworzenia reaktywnych form tlenowych w reakcjach z 

atmosferycznym tlenem. W badaniach teoretycznych opartych o teorie zależnego od 
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czasu funkcjonału gęstości (TD-DFT) modelowano właściwości fizykochemiczne 

wybranych antrochinonów [9].   Badaniami objęto sześć antrachinonów [Rysunek 3.6] 

których struktury i właściwości były optymalizowane w dwóch rozpuszczalnikach – w 

benzenie (rozpuszczalniki niepolarny) i w DMSO (sulfotlenek dimetylu – rozpuszczalnik 

polarny). 

Fotosensybilizator znajdujący się w stanie podstawowym (S0) może zostać wzbudzony 

optycznie do nietrwałego pierwszego singletowego stanu wzbudzonego (S1) a następnie 

spontanicznie przejść do pierwszego wzbudzonego stanu trypletowego (T1). W związku z 

tym obliczano właściwości stanów S1 i T1 antrachinonów. Wyznaczono maksima 

absorpcyjne związków: AQ 325 nm w bezenie i 330 nm w DMSO, cząsteczki z 

dodatkowymi grupami bocznymi mają przesunięte piki absorpcyjne w stronę czerwieni: 

BQ-I i BQ-II piki odpowiednio 410nm i 426 nm w obu rozpuszczalnikach. Cząsteczki o 

większej liczbie podstawników mają jeszcze dalej przesunięte piki widm absorpcyjnych: 

AE 437 nm w benzenie, natomiast związek o najdalszym piku absorpcyjnym to CYN 530 

nm w benzenie i 526 w DMSO. Przesunięcie pików widma absorpcyjnego w stronę 

czerwieni (efekt batochromowy)  wraz ze wzrostem liczby podstawników związane jest 

głównie ze wzrostem liczby wiązań wodorowych prowadzącym do powiększenia układu 

wiązań sprzężonych cząsteczki.  

Energia pierwszego poziomu wzbudzonego fotosensybilizatora (T1)  ze względu na jego 

długi czas życia ma kluczowy wpływ na mechanizm fotosensybilizacji. Obliczone energie 

(ET1) dla wybranych cząsteczek są zbliżone do siebie w obu rozpuszczalnikach, co 

wskazuje na brak wpływu polarnosci rozpuszczalnika na energie ET1 związków. Natomiast 

 

Rysunek 3.6 Struktury antrachinonów 
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energia ta maleje znacznie wraz ze wzrostem liczby podstawników w cząsteczce [Tabela 

3.1]. 

Cząsteczka fotosensybilizatora znajdująca się w stanie trypletowym może reagować z 

atmosferycznym tlenem i prowadzić do powstania reaktywnych form tlenowych. 

Pierwszym z mechanizmów według którego może przebiegać taki proces jest 

bezpośredni przekaz energii z cząsteczki fotosensybilizatora na poziomie T1 do 

molekularnego tlenu (3O2) co prowadzi do powstania singletowej cząsteczki tlenu (1O2) 

[równanie 3.1]. 

                  
    

  (3.1) 

Powyższa reakcja zachodzi jeśli energia ET1 fotosensybilizatora (antrachinonu) jest 

większa od energii singletowego tlenu (1,05 eV). Jak widać [Tabela 3.1] warunek ten jest 

spełniony dla wszystkich badanych związków. Innym mechanizmem fotosensybilizacji są 

tak zwane reakcje autojonizacji, w wyniku których mogą powstawać anionowo-

kationowe pary rodników [równanie 3.2], które następnie reagując z atmosferycznym 

tlenem prowadzą do powstania jonowych rodników tlenowych [równanie 3.3]. 

 
                        

(3.2) 

              
    (3.3) 

Zarówno singletowy tlen jak i rodniki tlenowe będące formami reaktywnymi mogą 

uczestniczyć w reakcjach degradacji barwników zawartych w danym systemie. Tlen 

singletowy odgrywa znaczącą rolę w reakcjach dekompozycji wielu barwników, 

pigmentów jak i innych związków [10]. Rodniki tlenowe mogą ponadto zostać 

przekształcone w nadtlenek wodoru (H2O2) a następnie w obecności jonów metali 

przejściowych w wysoce reaktywny rodnik wodorotlenowy (·OH) w reakcji Fentona lub 

Haber-Weissa. Rodniki wodorotlenowe uważane są za jeden z czynników najczęściej 

rozpoczynających proces degradacji barwnika [11]. 

 

 związek ET1 [eV] związek ET1 [eV]  

 AQa 2,55 AE 2,22  
 AQb 2,60 CYNa 1,47  
 BQ-Ia 2,25 CYNb 1,57  
 BQ-Ib 2,25 CYNMa 1,57  
 BQ-IIa 2,17 CYNMb 1,60  
 BQ-IIb 2,16    

Tabela 3.1 Energie pierwszego trypletowego stanu wzbudzonego antrachinonów a-roztwór w benzenie b-roztwór w 
DMSO 
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4. Mikrofadometr – konstrukcja i zasada działania 

4.1. Założenia projektu.  

Powstałe urządzenie jest spektrofotometrem działającym w trybie odbiciowym, 

pozwalającym na szybki pomiar koloru badanych materiałów. Źródło światła w takim 

spektrofotometrze powinno pozwalać na wywoływanie przyśpieszonego blaknięcia 

materiału. Oprócz odpowiedniej intensywności źródło takie powinno charakteryzować 

się ciągłym widmem światła tak aby jego rozkład spektralny najbliżej odpowiadał 

rozkładowi światła stosowanego w galeriach i muzeach.  Konstrukcja urządzenia powinna 

pozwalać na przeprowadzanie pomiarów (i wywoływanie blaknięcia) na niewielkim 

obszarze badanego obiektu (średnica poniżej milimetra) tak aby zniszczenia dokonane w 

badanym obiekcie były minimalne i niezauważalne dla zwykłego obserwatora. Urządzenie 

powinno być przenośne, z możliwością jego transportu do miejsca przechowywania 

obiektu. Natomiast konstrukcja fadometru powinna umożliwiać wybór miejsca obiektu w 

którym ma być prowadzony pomiar.  

Projekt urządzenia był wzorowany na podobnym instrumencie zbudowanym przez Paula 

M. Whitmore’a [1] oraz na późniejszym urządzeniu zbudowanym na potrzeby galerii Tate 

w Londynie przez Andrew Lerwill’a i innych [12]. Zmianami które postanowiono 

wprowadzić w porównaniu do powyższych urządzeń to zwiększenie rozmiaru plamki 

światła, dodanie możliwości szybkiej zmiany natężenia światła poprzez zamontowanie 

uchwytu obrotowego na filtry szare, oraz zastosowanie innych źródeł światła: lampy 

halogenowej, białej diody LED oraz lampy plazmowej. 

 

 
Rysunek 4.1 Schemat ideowy mikrofadometru 
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4.2. Konstrukcja mikrofadometru.  

Schemat układu mikrofadometru przedstawiono na rysunku 4.1. Składa się on ze źródła 

światła, głowicy optycznej z kamerą CMOS oraz stolikiem XYZ, spektrometru, oraz 

łączących te elementy światłowodów. W zestawie znajduje się również komputer PC 

służący do obsługi poszczególnych elementów. Na rysunku 4.4 przedstawiono fotografie 

układu 

Źródło światła zastosowane w instrumencie powinno spełniać dwa podstawowe warunki:  

1) natężenie emitowanego przez nie światła powinno być na tyle duże aby powodowało 

blaknięcie badanego materiału w relatywnie krótkim czasie, 

2) rozkład spektralny emitowanego światła powinien odpowiadać światłu obecnemu w 

galeriach i muzeach, tzn. powinno to być białe światło o ciągłym widmie, pozbawione 

podczerwieni i ultrafioletu. 

Źródła światła zastosowane w pracach [1], [12] to stabilizowane lampy ksenonowe  dużej 

mocy (75 W i 35 W). Źródła takie charakteryzują się ciągłym stabilnym widmem 

emitowanego promieniowania, przez co dobrze nadają się do wykorzystania w 

mikrofadometrze. Ich podstawową wadą jest jednak wysoka cena i koszty eksploatacji. 

Jednym z celów projektu mikrofadometru była eksploatacja innych, tańszych źródeł 

światła. W związku z powyższym jako źródło światła do mikrofadometru wybrano 

wysokiej mocy lampę wykorzystującą jako element świecący żarówkę plazmową. Plazma 

w żarówce wytwarzana jest w ciele stałym poprzez przyłożenie pola elektrycznego o 

wysokiej gęstości energii. Lampa charakteryzuje się wysoką jasnością i długim czasem 

eksploatacji. Oprócz tego zakupiono również konwencjonalny oświetlacz halogenowy, 

 
Rysunek 4.2 Rozkład spektralny promieniowania światła w mikrofadometrze 
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oraz białą diodę LED. Każde z tych źródeł może być wykorzystywane podczas pracy 

mikrofadometru, jednak ze względu na wymaganą wysoką jasność, głównym źródłem 

wykorzystywanym do pomiarów jest lampa plazmowa. Źródło to wytwarza wiązkę 

światła o strumieniu 2800 lumenów i aperturze numerycznej 0,66. Zmierzony rozkład 

spektralny światła z tej lampy przedstawiono na rysunku 4.2. 

Światło z lampy wprowadzane jest do światłowodu szklanego o średnicy rdzenia 1000 

μm. Przed światłowodem zamontowany jest zestaw przesłon ograniczających kąt pod 

którym światło wchodzi do światłowodu. Pozwala to zredukować ilość światła 

przechodzącego do płaszcza i tym samym ogranicza wzrost temperatury światłowodu. 

Lampa ma możliwość regulacji intensywności w zakresie od 100% do 20% oraz 

wyposażona jest w czujnik temperatury. Sterowanie intensywnością oraz odczyt 

temperatury odbywają się za pomocą komputera poprzez interfejs USB. 

Głowica mikrofadmometru 

Podstawowym zadaniem głowicy mikrofadometru jest skupienie światła na próbce oraz 

zbieranie światła rozproszonego na tej próbce. Głowica, która powstała specjalnie na 

potrzeby mikrofadometru, jest na tyle zwarta aby możliwy był transport urządzenia, np. 

do muzeów, bez konieczności długotrwałej procedury montażu, regulacji i kalibracji 

instrumentu. Głowica składa się z dwóch konfokalnych układów optycznych [Rysunek 

4.3], zwanych dalej układami iluminacyjnym i obserwacyjnym. Zgodnie ze standardem CIE 

 

Rysunek 4.3 Schemat głowicy mikrofadometru 
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dotyczącym pomiaru koloru [2], głowica została zaprojektowana w geometrii 0/45. 

Oznacza to, że próbka jest oświetlana wiązką światła padającą prostopadle do jej 

powierzchni, natomiast rozproszone światło zbierane jest pod kątem 45° w stosunku do 

normalnej do próbki. W związku z tym osie optyczne układów iluminacyjnego i 

obserwacyjnego ustawione są względem siebie pod kątem 45°, z osią układu 

iluminacyjnego w kierunku normalnym do powierzchni próbki. 

Światło do układu iluminatora wprowadzane jest światłowodem szklanym. Po wyjściu ze 

światłowodu, światło przechodzi przez aperturę ograniczającą odbicia światła od 

wewnętrznych ścian obudowy układu. Następnie przechodzi przez uchwyt obrotowy z 

zamontowanymi filtrami szarymi umożliwiający wprowadzenie w tor optyczny filtra 

szarego o wybranym stopniu tłumienia (gęstości optyczne: 0,5, 1, 2, 3, 4) oraz przez filtr 

podczerwieni (tzw. „hot mirror”). W końcu światło przechodzi przez układ trzech 

soczewek achromatycznych, o ogniskowych kolejno 75, 75 i 50 mm., które skupiają to 

światło na powierzchni próbki do plamki o średnicy 675 μm. 

W skład układu obserwacyjnego wchodzą dwie soczewki achromatyczne, o ogniskowych 

50 i 75 mm zbierające rozproszone światło odbite od próbki pod kątem 45°. Światło 

wchodzące do układu jest skupiane na końcówce światłowodu szklanego o średnicy 

rdzenia 300 μm i aperturze numerycznej o,43 (kąt akceptacji 2Θ ~ 25,4°). W układzie tym 

zamontowano również dwa filtry szare o gęstości optycznej 1,0 osłabiające światło 

wprowadzane do spektrometru. 

W celu justowania głowicy mikrofadometru, do obu układów wprowadzono słabe wiązki 

światła, a w ognisko układu iluminacyjnego wstawiono kamerę CMOS. Dzięki temu 

możliwa była obserwacja kształtów i rozmiarów plamek pochodzących od obu układów. 

Pozwoliło to na ustawienie ognisk obu układów, w jednym punkcie płaszczyzny 

normalnej do osi układu iluminacyjnego. Takie ustawienie układów względem siebie 

sprawia, że sygnał pochodzący z układu obserwacyjnego jest największy wtedy, gdy 

oświetlana próbka znajduje się w ognisku układu iluminacyjnego. Pozwala to na 

odpowiednie pozycjonowanie próbki (ustawianie ostrości), poprzez obserwacje 

intensywności światła rejestrowanego przez spektrometr. 

Oprócz układów iluminacyjnego i obserwacyjnego w skład głowicy wchodzi również 

kamera CMOS z obiektywem pozwalająca na obserwację próbki i miejsca w którym 

prowadzony jest pomiar. 

Elementy optyczne wchodzące w skład głowicy mają średnicę 1 cala i zintegrowane są w 

standardowym 30 mm. systemie klatkowym firmy Thorlabs. Głowica z optyką 

zamontowana jest na przesuwnym stoliku mikrometrycznym zapewniającym przesuw w 

trzech kierunkach. Przesuw w kierunku Z (normalnej do powierzchni próbki) pozwala na 

precyzyjne ogniskowanie wiązki światła na próbce w zakresie 25 mm. Dyferencyjne 

pokrętło mikrometryczne pozwala na regulację z dokładnością do 1 μm w zakresie 250 
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μm. Przesuw w kierunkach prostopadłych X i Y również odbywa się w zakresie 25 mm, z 

precyzją 10 μm (500 μm. na obrót). Przesuw ten pozwala na wybór miejsca na 

powierzchni próbki w którym przeprowadzany będzie pomiar.  

Wszystkie elementy mechaniczne wykorzystane do konstrukcji głowicy mikrofadometru 

oraz filtry szare i soczewki achromatyczne zakupione zostały w firmie Thorlabs, a filtr 

podczerwieni (hot mirror) zakupiono w firmie Edmund Optics. 

Spektrometr 

Światło zebrane przez układ obserwacyjny trafia za pośrednictwem światłowodu do 

spektrometru. Wykorzystano spektrometr Jazz firmy Ocean Optics o zakresie 188,2 – 

1037,9nm. Dołączony pakiet oprogramowania Spectra Suite, pozwala na 

przeprowadzanie pomiarów kolorymetrycznych, automatycznie przeliczając 

zarejestrowane widmo reflektancji na wartości składowych przestrzeni barw CIE L*a*b*. 

Wartości te mogą być zapisywane z dowolną częstotliwością, ograniczoną od góry 

minimalnym czasem akwizycji spektrometru. Oprócz tego oprogramowanie pozwala na 

wykonywanie pomiarów spektrofotometrycznych, fotometrycznych i radiometrycznych. 

 

Rysunek 4.4 Zdjęcia układu mikrofadometru 

 

 

4.3. Charakterystyka mikrofadometru 

Kluczowymi parametrami pracy mikrofadometru są takie wielkości jak: rozmiar 

obszaru próbki poddawanego naświetlaniu i natężenie światła lub gęstość energii 

promieniowania oświetlającego próbkę. Rozmiar plamki ma znaczenie głównie z punktu 

widzenia pomiarów przeprowadzanych na obiektach muzealnych, ze względu na 

potencjalnie niszczący charakter pomiaru mikrofadometrycznego. W tym kontekście 
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rozmiar plamki powinien być możliwie niewielki, tak aby obszar obiektu poddawanego 

procedurze testowej był jak najmniejszy, czyli niewidoczny dla zwykłego obserwatora. Z 

drugiej strony nadmierne ograniczanie średnicy plamki również nie jest wskazane.  

Plamka o rozmiarach porównywalnych z rozmiarami elementów wewnętrznej struktury 

obiektu (włókna papieru, aglomeraty barwnika), może prowadzić do sytuacji w której 

wynik pomiaru silnie zależy od miejsca na obiekcie, w którym przeprowadzany jest 

pomiar. Aby ograniczyć wpływ morfologii próbki na test blaknięcia, zdecydowano się 

powiększyć średnicę plamki do ok. 700 μm. Rozmiar plamki został zmierzony 

bezpośrednio przy pomocy kamery CMOS. W pomiarze tym sensor CMOS wstawiono w 

ognisko wiązki światła mikofadometru i (przy odpowiednio osłabionej wiązce) 

obserwowano plamkę na ekranie komputera. Ponieważ rozdzielczość sensora oraz 

rozmiar pojedynczego piksela, są znane (rozdzielczość: 1280 x 1024; wymiary piksela: 3,6 x 

3,6 μm) możliwe jest określenie rozmiaru plamki na podstawie jej obrazu 

zarejestrowanego tym sensorem. Średnica plamki to 675,6±3,6 μm [Rysunek 4.5]. Analiza 

obrazu pozwala również na przybliżone określenie rozkładu natężenia promieniowania w 

 

Rysunek 4.5 Obraz plamki zarejestrowany kamerą CMOS, średnica plamki 
wyznaczono na podstawie fizycznych rozmiarów sensora 

 

Rysunek 4.6 Przekroje przez plamkę obrazujące zmiany intensywności światła w 
obszarze plamki. Poszczególne krzywe obrazują natężenia trzech podstawowych 
kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Profile wykonano przy pomocy 

oprogramowania kamery CMOS 
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obszarze plamki, wskazując na względnie równomierne naświetlanie testowanego 

obszaru próbki [Rysunek 4.6]. 

Natężenie światła wykorzystywanego podczas testu blaknięcia, jest kolejnym istotnym 

parametrem. Znając dokładną dawkę światła użytą podczas pomiaru, można wynik tego 

pomiaru porównywać z warunkami oświetleniowymi panującymi w muzeum bądź galerii. 

Poprzez porównywanie dawek promieniowania stosowanych podczas pomiaru, z 

dziennymi dawkami światła dla danego obiektu w muzeum, możliwe jest prognozowanie 

zachowania tego obiektu w przyszłości pod wpływem panujących warunków.  

Do pomiaru mocy promieniowania w mikrofadometrze wykorzystano bolometr 

pozwalający na pomiar całkowitej mocy promieniowania w szerokim zakresie długości fal 

(190 nm – 25 μm). Do pomiaru wykorzystano bolometr S302C firmy Thorlabs, o zakresie 

mierzalnych mocy od 100 uW do 2 W. Sensor charakteryzuje się rozdzielczością mocy 

równą 1 uW, natomiast niepewność pomiaru to ± 3% przy długości fali 1064 nm i ± 5% dla 

całego zakresu. 

Pomiar przeprowadzono umieszczając sensor w ognisku wiązki światła mikrofadometru. 

Po włożeniu sensora w wiązkę, jego temperatura wzrastała co miało wpływ na wyniki 

pomiaru. Wobec tego sensor został pozostawiony w wiązce aż do stabilizacji 

temperatury, następnie wiązka światła była na chwilę przesłaniana, a sensor zerowany. 

Następnie odsłaniano wiązkę i rejestrowano wartość mocy podawaną przez miernik. 

Wyznaczona przy pomocy bolometru moc promieniowania w mikrofadometrze to 

    ±     mW, przy średnicy plamki 675 μm co odpowiada gęstości mocy równej 

    ±     kW/m2. 

 
Rysunek 4.7 Rozkłady spektralne światła osłabianego przez filtry szare o różnych 

gęstościach optycznych 
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Zarejestrowano również spektralne rozkłady natężenia padającego na próbkę w 

zależności od zastosowanego filtra szarego oraz w zależności od intensywności światła 

lampy. Zarejestrowane widma przedstawiono na rysunkach 4.7 i 4.8 

Wzrost temperatury naświetlanego obszaru podczas testu blaknięcia może mieć wpływ 

na wynik pomiaru jak również może negatywnie wpływać na samą próbkę. Z tego 

powodu istotne jest oszacowanie wzrostu temperatury podczas takiego pomiaru. 

Głowicę mikrofadometru ustawiono tak, aby oś układu iluminacyjnego przebiegała 

poziomo. W ognisko układu wstawiano próbkę, której temperaturę monitorowano od 

spodu przy pomocy kamery termowizyjnej. Ponieważ stopień podgrzewania się próbki 

zależy silnie od tego w jakim stopniu próbka ta pochłania światło, do pomiaru 

temperatury użyto dwóch rodzajów próbek: reprezentujący próbkę silnie absorbującą 

pasek papieru pokryty czarnym pigmentem, oraz folię aluminiową – odpowiadającą 

próbce o wysokim współczynniku odbicia. Temperatura otoczenia podczas pomiaru 

wynosiła 24 °C, obie próbki naświetlano w ognisku mikrofadometru przez 10 minut. Po 

tym czasie temperatura próbki o wysokiej absorpcji wzrosła do 41,2 °C, natomiast 

temperatura folii aluminiowej do 27 °C. 

Stabilność źródła światła sprawdzono monitorując widmo promieniowania przez długi 

okres za pomocą spektrometru. Intensywność lampy ustawiono na 100%, a światło z 

lampy osłabiono filtrem szarym i wprowadzono światłowodem do spektrometru.  

 
Rysunek 4.8 Rozkłady spektralne światła o intensywnościach regulowanych 

sterownikiem lampy 
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Podczas trwającego 2,5 godziny pomiaru, oprogramowanie spektrometru co 1 sekundę 

zapisywało natężenie rejestrowane na trzech wybranych długościach fali (450, 500 i 700 

nm), oraz całkowite natężenie całkowite w zakresie 400 – 800 nm. 

Otrzymane wyniki przedstawiono na rysunkach 4.9 a-d  jako procentowe odchylenie od 

średniej wartości natężenia w trakcie pomiaru. Przedstawione wykresy wskazują na 

występowanie stosunkowo dużych jednorazowych ‘skoków’ intensywności światła, oraz 

występujących przez cały czas chwilowych wahań tej intensywności tworzących 

charakterystyczny ‘szum’. Z punktu widzenia pomiaru, skoki intensywności są 

niekorzystne, jednak mogą być łatwo zauważone na krzywych blaknięcia, pozwalając na 

weryfikację wyników. Krótko okresowe fluktuacje światła tworzące ‘szumy’ nie wpływają 

na szybkość blaknięcia w związku z tym mają niewielkie znaczenie. Niebezpieczne z 

punktu widzenia pomiaru są natomiast zmiany zachodzące w natężeniu światła w sposób 

ciągły, które potencjalnie mogą być mylone ze zmianami zachodzącymi w próbce. Ze 

względu na okazjonalne występowanie takich zmian (np. rysunek 4.9 b, ok. 130 minuty) 

konieczna jest pewna ostrożność w interpretacji danych uzyskanych w testach 

mikrofadometrem. 

 

 

 
Rysunek 4.9 Względne zmiany natężenia światła o długości fali 450 nn (a), 500 nm (b), 700 nm  (c) oraz  w zakresie 

400 - 800 nm (d). 

 
Rysunek 4.10 Krzywa blaknięcia próbki standardu Blue Wool 1. Po 10 minutach blaknięcia zmiana koloru 

wyrażona w jednostkach ∆E to 13,6 
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Test blaknięcia standardu Blue Wool 1  

Skala Blue Wool jest wykorzystywanym w przemyśle standardem służącym do określania 

trwałości barwników. Skala składa się z ośmiu barwionych na niebiesko pasków wełny z 

których każdy kolejny charakteryzuje się większą odpornością na blaknięcie wywołane 

światłem. Blue Wool 1 blaknie najszybciej, podczas gdy Blue Wool 8 jest najbardziej 

odporny. W charakteryzacji mikrofadometru skala Blue Wool wykorzystana została do 

określenia osiągalnego stopnia zmiany koloru próbki wywoływanej przez instrument. 

Próbkę Blue Wool 1 naświetlano przez 10 minut przy pełnej mocy lampy. Wynik w postaci 

wykresu krzywej blaknięcia (zależności ∆E od czasu) przedstawia rysunek 4.10. 

W ciągu 10 minut naświetlania standard zmienił kolor do wartości ∆E równej 13,6. 

Pozwala to stwierdzić że mikrofadometr umożliwia szybkie testowanie oraz identyfikację 

światłoczułych próbek barwnych. Zwiększona w stosunku do urządzenia z Tate (zmiana 

koloru standardu Blue Wool 1 równa ∆E~9,4 w ciągu 10 minut) [12] osiągalna prędkość 

blaknięcia pozwala na badanie blaknięcia bardziej trwałych barwników, oraz skrócenie 

czasu potrzebnego do pomiaru blaknięcia danej próbki. 
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5. Związek pomiędzy wielkościami fotometrycznymi i radiometrycznymi  

5.1. Wielkości radiometryczne i fotometryczne  

Wielkości radiometryczne służą do charakteryzowania promieniowania optycznego, czyli 

promieniowania elektromagnetycznego z zakresu częstotliwości od        do   

     Hz. Zakres ten odpowiada długościom fal od 100 nm do 1000 μm. Podstawowymi 

wielkościami określającymi promieniowanie optyczne są energia promieniowania   i moc 

promieniowania   (strumień energetyczny promieniowania) wyrażane odpowiednio w 

dżulach (J) i w watach (W). Energia jest całką z mocy po czasie i używana jest w 

przypadku źródeł impulsowych i detektorów integrujących po czasie. Moc używana jest 

w przypadku źródeł promieniowania ciągłego w czasie. Inne stosowane w radiometrii 

wielkości to: 

Irradiancja   (gęstość strumienia energii), określająca moc na jednostkę powierzchni 

promieniowania padającego ze wszystkich kierunków w półsferze na powierzchnię 

u podstawy tej półsfery. Irradiancja wyrażana jest w watach na metr kwadratowy (W/m2). 

   
 

 
  (5.1) 

gdzie A jest polem powierzchni na którą pada strumień świetlny. 

Natężenie promieniowania   określa moc promieniowania przypadającą na jednostkowy 

kąt bryłowy. Wyrażana jest w watach na steradian (W/sr).  

Wielkości fotometryczne służą charakteryzowaniu światła będącego promieniowaniem 

elektromagnetycznym rejestrowanym przez ludzkie oko. W związku z tym 

charakteryzowany w pomiarze fotometrycznym zakres promieniowania ograniczony jest 

do zakresu od 360 do 830 nm. Wielkości fotometryczne są określone analogicznie do 

radiometrycznych z tą różnicą że przy ich wyznaczaniu uwzględnia się czułości spektralną 

ludzkiego oka. 

Strumień świetlny   jest wielkością fotometryczną analogiczną do strumienia 

energetycznego i wyrażany jest w lumenach (lm). Jeden lumen odpowiada strumieniowi 

świetlnemu wyemitowanemu przez izotropowy punkt świetlny o intensywności światła 

1 kandeli2 w jednostkowy kąt bryłowy (1 steradian). Strumień świetlny jako wielkość 

fotometryczna określona jest przez następujące równanie [13]: 

             

 

 

  (5.2) 

                                                        
2
 Kandela jest intensywnością światła monochromatycznego o częstości             którego intensywnośd 

promieniowania w danym kierunku wynosi 1/683 W/Sr.  
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gdzie             jest fotometrycznym równoważnikiem promieniowania,    jest 

gęstością spektralną strumienia energetycznego a    jest funkcją określającą czułość 

spektralną ludzkiego oka [rysunek 5.1].  

 
Rysunek 5.1 Wykres funkcji   określającej czułość spektralną ludzkiego oka [14] 

Funkcja    wyznaczana jest empirycznie i jest dostępna w postaci danych numerycznych. 

Dopasowanie krzywej Gaussa do wykresu tej funkcji pozwala na otrzymanie jej postaci 

analitycznej: 

                            (5.3) 

Iluminancja    jest wielkością fotometryczną analogiczną do irradiancji. Iluminancja 

(natężenie oświetlenia) określa gęstość strumienia świetlnego i wyrażana jest w luksach 

(         ). Iluminancja wyrażona jest przez następujące równanie: 

    
  

 
  (5.4) 

gdzie A jest polem powierzchni na którą pada strumień światła. 

Iluminancja jest bardzo ważną wielkością stosowaną w inżynierii oświetlenia. 

Wykorzystywana jest między innymi do określania zalecanych natężeń oświetlenia w 

różnego typu pomieszczeniach. W przypadku oświetlenia obiektów muzealnych, w 

zależności od charakteru obiektu określone są maksymalne dozwolone natężenia 

oświetlenia oraz maksymalne dawki światła wyrażone w luksogodzinach: 

Obiekty mało wrażliwe: 300 – 500 lx, bez ograniczenia czasu ekspozycji 

Obiekty wrażliwe (drewno, obrazy olejne, niemalowana skóra, etc.): 150 – 200 lx przez 

maksymalnie 3000 godzin w ciągu roku. Odpowiada to 600 klxh rocznie. 

Obiekty bardzo wrażliwe (papier, tkaniny, malowana skóra, etc.) 50 lx przez nie więcej niż 

300 godzin w ciągu roku. Odpowiada to 10 klxh rocznie. 

Strumień energetyczny promieniowania (moc) w mikrofadometrze został zmierzony przy 

pomicy bolometru i wynosi         co odpowiada irradiancji równej            Aby 

móc porównać warunki w których przeprowadzane są doświadczenia mikrofadometrem, 
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do warunków oświetlenia panujących w muzeach i galeriach, potrzebna jest informacja o 

natężeniu światła w mikrofadometrze wyrażona w luksach. 

5.2. Wyznaczanie iluminancji  

Aby wyznaczyć natężenie oświetlenia    padającego na próbkę testowaną w 

mikrofadometrze konieczna jest znajomość gęstości spektralnej strumienia 

energetycznego   , lub gęstości spektralnej irradiancji    tego światła. W przypadku 

mikrofadometru, którego plamkę światła zogniskowano na standardzie bieli, mierzony na 

spektrometrze rozkład spektralny promieniowania   
  wyraża się następującym 

równaniem: 

   
         (5.5) 

gdzie    jest czułością spektralną układu pomiarowego (całego mikrofadometru). 

W celu wyznaczenia  czułości spektralnej do układu należy wprowadzić światło ze źródła 

referencyjnego o znanej gęstości spektralnej irradiancji   
 

. Rozkład spektralny światła 

mierzony na spektrometrze wyraża się wtedy następującym równaniem: 

   
        

   (5.6) 

więc czułość spektralna układu równa jest: 

    
  

  

  
  (5.7) 

Znając czułość układu, z równania 5.5 otrzymujemy gęstość spektralną irradiancji w 

mikrofadometrze   : 

    
  

 

  
     

   (5.8) 

Natężenie oświetlenia z definicji (równanie 5.4) równe jest: 

    
  

 
    

  

 
     

 

 

         

 

 

 (5.9) 

Przy wyznaczaniu czułości spektralnej układu wykorzystano kalibrowane źródło światła 

HL-2000-CAL firmy Ocean Optics, którego rozkład spektralny   
  przedstawiono na 

rysunku 5.2 a. Na rysunkach 5.2 b i c przedstawiono zmierzony rozkład spektralny   
   

światła z kalibrowanego źródła, oraz wyznaczoną czułość spektralną    układu. 
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Rysunek 5.2 a  - charakterystyka kalibracyjnego źródła światła    

 ; b -zmierzone widmo światła kalibracyjnego   
  ; 

c - czułość spektralna układu    

 

 
Rysunek 5.3 a - zmierzony rozkład światła w mikrofadometrze   

 ; b - gęstość spektralna irradiancji   ; 

c - funkcja        

Rysunki 5.3 a i b przedstawiają odpowiednio zmierzony rozkład spektralny światła w 

mikrofadometrze   
  oraz wyznaczoną gęstość spektralną irradiancji   . Rysunek 5.3 c 

przedstawia wykres będący wynikiem mnożenia gęstości spektralnej irradiancji przez 

funkcję   . Całkując ostatni wykres w granicach wyznaczonych przez niezerowe wartości 

funkcji    otrzymano wartość iluminancji światła w ognisku układu iluminacyjnego 

mikrofadometru, która wynosi            . 

Taka wartość iluminancji pozwala w ciągu 20 minut testu zdeponować w próbce papieru 

dawkę światła, która w normalnych warunkach ekspozycji w galerii (50 lx przez 300 

godzin w ciągu roku) zostałaby zdeponowana po 128 latach. 
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6. Testy blaknięcia próbek barwnych 

6.1. Zakres badań i metoda pomiaru  

Celem testów przeprowadzonych w ramach tej pracy, było potwierdzenie przydatności 

oraz zaprezentowanie możliwości zbudowanego mikrofadometru jako instrumentu 

analitycznego. Ponadto zbadano wpływ czynników takich jak rodzaj podłoża i 

koncentracja barwnika na zachowanie tych barwników pod wpływem światła. 

Przeprowadzone doświadczenia można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to testy 

blaknięcia próbek różnych typów papieru barwionego trzema barwnikami – Victoria Blue, 

Quinoline Yellow oraz Fuchsine RTN. Podczas tych pomiarów zbierano informacje o 

barwie w postaci składowych przestrzeni barwnej CIE L*a*b*, które później 

wykorzystywano do obliczania względnej zmiany barwy ∆Eab. Zebrane informacje 

pozwoliły na porównanie zachowania się danego barwnika w zależności od typu papieru 

na którym się znajduje, co z kolei umożliwiło ustalenie wpływu podłoża na degradację 

danego barwnika. Druga grupa eksperymentów to testy trwałości próbek wykonanych w 

laboratorium. Próbki te wytworzono nakraplając na substrat roztwory wybranych 

barwników o różnych stężeniach. Testy te miały na celu zobrazowanie wpływu 

koncentracji barwnika w próbce na jej trwałość.  

Pomiary wykonywane były w następujący sposób: po włączeniu lampy czekano ok. 20 

minut w celu stabilizacji temperatury. Po ustabilizowaniu temperatury w ognisko 

mikrofadometru wstawiano standard bieli i dobierano czas integracji, ilość uśrednianych 

skanów, oraz rejestrowano widmo referencyjne. Następnie, w wiązkę wstawiano filtr 

szary ND4 i w ognisko wiązki wstawiano próbkę. Przy pomocy kamery CMOS ustalano 

miejsce pomiaru oraz dokonywano ‘zgrubnego’ ogniskowania wiązki na powierzchni 

próbki. Następnie zmieniano filtr szary na ND2 i obserwując sygnał ze spektrometru 

dokonywano dokładnego ogniskowania. Po ustawieniu ostrości wiązkę przysłaniano, 

usuwano filtr szary i odsłaniając wiązkę rozpoczynano pomiar. Każdy test trwał co 

najmniej 20 minut, przy czym do interpretacji wyników wykorzystywano tylko dane z 

pierwszych 20 minut testu. Podczas trwania pomiaru co 5, 2 lub 1 sekundę zapisywano 

informacje o barwie. Po każdej godzinie pomiaru powtarzano rejestrację widma 

referencyjnego w celu uniknięcia wpływu ewentualnego dryftu instrumentu na wynik 

testu. 

6.2. Testy próbek papieru  

Przeprowadzono testy próbek papieru barwionego trzema wybranymi barwnikami. 

Próbki barwionego papieru pochodziły z  książki „Colors for Paper” [15]. Zbiór ten 

zawiera próbki barwników produkowanych przez firmę Calco Chemical Company INC, 

naniesionych na różne typy papieru różniące się składem i procesem produkcyjnym. 

Próbki papierów posegregowane są tam ze względu na kolor barwnika wykorzystanego 
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do barwienia. Do testów wybrano trzy barwniki: Victoria Blue, Chinoline Yellow oraz 

Fuchsine RTN. Każdy z barwników osadzony został na pięciu różnych typach papieru, 

dając 15 różnych próbek. Wykaz przebadanych próbek zamieszczono w tabeli 5.1. 

barwnik Rodzaj podłoża (skład) 

Fuchsine RTN Kraft 
Unbleached 

Sulphite 
Bleached 
Sulphite 

50% Ground Wood 
50% Unbleached 

Sulphite 

50% Kraft 
50% News 

Chinoline 
Yellow 

Kraft 
Unbleached 

Sulphite 
Bleached 
Sulphite 

50% Ground Wood 
50% Unbleached 

Sulphite 

Bleached 
Cotton Rag 

Victoria Blue Kraft 
Unbleached 

Sulphite 
Bleached 
Sulphite 

50% Ground Wood 
50% Unbleached 

Sulphite 

50% Kraft 
50% News 

Tabela 6.1 Wykaz barwników i typów papieru wykorzystanych do wytworzenia próbek  

Zbiór [15] zawiera stabelaryzowane dane dotyczące podatności na blaknięcie zawartych 

tam barwników w obecności wybranych substancji, oraz podatności na blaknięcie pod 

wpływem światła. Dane te uzyskane zostały poprzez serie testów w których 

wykorzystywano próbki o dwóch intensywnościach koloru uzyskane przez barwienie 

1000 funtów miazgi drzewnej (półprodukt do produkcji papieru) z dodatkiem kalafonii i 

ałunu, dwoma lub dziesięcioma funtami barwnika. Uzyskane tak próbki wystawiano na 

działanie m.in. czynnika kwasowego (1% roztwór kwasu siarkowego), alkalicznego (1% 

roztwór sody kaustycznej), wybielającego (dwa roztwory chloru o różnych stężeniach), 

oraz na działanie światła w testerze blaknięcia (próbki w tym teście wykonano na 

wybielanym papierze wykonanym z miazgi chemicznej). Po określonym czasie poddane 

działaniu wymienionych wyżej czynników próbki były porównywane z próbkami 

referencyjnymi. Wyniki porównania zostały stabelaryzowane jako stopnie odporności 

barwnika na dany czynnik od ‘odporny’ do ‘słaby’. 

 W tabeli poniżej przedstawiono wyniki powyższych testów dla wybranych w tej pracy 

barwników:  

Odporność na czynnik: 

barwnik 1% H2SO4 
1% Soda 

Kaustyczna 
Wybielanie 

(roztwór chloru) 
Światło 

Fuchsine RTN słaba słaba słaba Średnia 

Chinoline Yellow duża średnia słaba Duża 

Victoria Blue słaba słaba słaba Średnia 

Tabela 6.2  Odporność barwników na blaknięcie pod wpływem wybranych czynników [15] 
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Każda próbka została poddana trzem dwudziestominutowym testom. Wyniki pomiarów 

przedstawiono w postaci wykresów krzywych blaknięcia ∆E(t). Oprócz krzywych ∆E(t) na 

wykresach zamieszczono również krzywe zmian poszczególnych składowych przestrzeni 

CIE L*a*b*: 

 

                    

                    

                    
 (5.1) 

Rysunki 6.1 – 6.3 przedstawiają krzywe blaknięcia uzyskane dla kolejnych barwników 

naniesionych na różnego typu podłoża. Rysunek 6.4 przedstawia histogram porównujący 

uzyskane wartości zmiany koloru ∆E dla poszczególnych próbek. 

 
Rysunek 6.1 Krzywe blaknięcia barwnika Fuchsine RTN osadzonego na różnych typach podłoża: a - Kraft; b - 

Unbleached Sulphite; c -  Bleached Sulphite; d - 50% Ground Wood / 50% Unbleached Sulphite; e - 50% Kraft / 50% News 

 
Rysunek 6.2 Krzywe blaknięcia barwnika Chinoline Yellow osadzonego na różnych typach podłoża: a - Kraft; b - 
Unbleached Sulphite; c -  Bleached Sulphite; d - 50% Ground Wood / 50% Unbleached Sulphite; e -  Bleached Cotton Rag 

 
Rysunek 6.3 Krzywe blaknięcia barwnika Victoria Blue osadzonego na różnych typach podłoża: a - Kraft; b - 
Unbleached Sulphite; c -  Bleached Sulphite; d - 50% Ground Wood / 50% Unbleached Sulphite; e - 50% Kraft / 50% News 
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Rysunek 6.4 Zmiany koloru uzyskane dla różnych próbek. Przedstawiona wartość dla każdej próbki (poza próbkami 

barwnika Victoria Blue) jest średnią zmianą koloru uzyskaną w trzech osobnych testach. 

Barwnik Fuchsine RTN wykazuje średnią odporność na blaknięcie (zmiana koloru ∆E~8-10 

w ciągu 20 minut testu) zgodnie z informacją podaną w zbiorze próbek [Tabela 6.2]. 

Zwiększone wartości ∆E w przypadku próbek na papierze 50% ground wood / 50% 

unbleached sulphite oraz 50% kraft / 50% news związane są z występowaniem w składzie 

tych papierów ligniny. Procesy produkcyjne papierów ground wood oraz news, są 

procesami mechanicznymi, co oznacza że nie stosuje się w nich rozpuszczalników 

zrywających wiązania pomiędzy ligniną i celulozą występującymi w drewnie. Pozostała w 

miazdze drzewnej lignina powoduje przyśpieszone żółknięcie produkowanego z tej 

miazgi papieru co ma wpływ na całkowitą zmianę barwy próbki wykonanej na takim 

papierze. Procesy kraft oraz sulphite są procesami chemicznymi, produkowany w tych 

procesach papier jest niemal całkowicie pozbawiony ligniny. 

Zgodnie ze stabelaryzowanymi danymi barwik Chinoline Yellow charakteryzuje się dobrą 

odpornością na blaknięcie wywołane światłem i w związku z tym wykazuje niewielką 

zmianę koloru w trakcie testu mikrofadometrem (∆E 2,5 do 4,5). Nieznaczny wzrost 

wartości ∆E dla próbki wykonanej na papierze bleached sulphite, może wynikać z 

obecności w próbce resztek chloru używanego jako wybielacza w procesie produkcyjnym 

tego papieru. W przypadku papieru 50% ground wood / 50% unbleached sulphite wzrost 

wartości ∆E może być związany z obecnością ligniny w podłożu, jednak w 

przeciwieństwie do próbek barwnika Fuchsine RTN tutaj przyczynek od żółknięcia ligniny 

do całkowitej wartości ∆E jest niewielki. Można to tłumaczyć tym, że badany barwnik jest 

żółty co powoduje redukcję obserwowalnych efektów żółknięcia podłoża na którym się 

znajduje.  

Barwnik Victoria Blue wykazuje średnią odporność na wywołane światłem blaknięcie. 

Wartości zmiany koloru ∆E są porównywalne do tych uzyskanych w przypadku barwnika 

Fuchsine RTN. Zgodnie z informacjami podanymi przez producenta [Tabela 6.2] Victoria 

Blue charakteryzuje się też niską odpornością na działanie chloru co może tłumaczyć 

znaczny wzrost wartości ∆E w przypadku próbki wykonanej na papierze bleached sulphite 
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(papier ten prawdopodobnie zawiera pozostałości chloru wykorzystywanego do 

wybielania w procesie produkcyjnym). Podobnie jak w przypadku barwnika Fuchsine 

widoczny jest wpływ żółknięcia ligniny na wartość ∆E w przypadku papierów 50% ground 

wood / 50% unbleached sulphite oraz 50% kraft / 50% news. 

6.3. Testy próbek o różnych koncentracjach barwnika 

Do testów wybrano dwa komercyjnie dostępne barwniki produkowane przez firmę 

Kremer Pigments: rodaminę (Rhodamine B) oraz indygo (Indigo Carmine). W celu 

wytworzenia próbek przygotowano nasycone (podstawowe) roztwory wodne tych 

barwników. Uzyskane roztwory o trzech koncentracjach (100%, 10% i 1%) nakraplano 

pipetą na płytki do chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i odstawiano do wyschnięcia. 

Ilość nakraplanego roztworu była w każdym przypadku równa 2ul. Po wyschnięciu próbki 

poddawano testom przy użyciu mikrofadometru zgodnie ze standardową procedurą. 

Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunkach 6.5 i 6.6. 

 
Rysunek 6.5 Krzywe blaknięcia próbki barwnika Rhodamine B wykonanych z roztworów o różnych koncentracjach 

barwnika: a - roztwór podstawowy (100%); b roztwór - 10%; c - roztwór 1% 

 
Rysunek 6.6 Krzywe blaknięcia próbki barwnika Indigo Carmine wykonanych z roztworów o różnych koncentracjach 

barwnika: a - roztwór podstawowy (100%); b roztwór - 10%; c - roztwór 1% 

 

Testy próbek barwników Rhodamine B oraz Indigo Carmine wskazują na dość znaczne 

różnice zachowania pomiędzy tymi substancjami. Rodamina jest barwnikiem bardzo 

podatnym na wywołane światłem blaknięcie – wartość zmiany koloru ∆E wynosi ok. 11,5 

po 10 minutach testu (w przypadku podstawowego roztworu), co odpowiada zmianie 

koloru standardu Blue Wool 1 po takim samym czasie. Krzywa blaknięcia rodaminy 
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odpowiada II typowi krzywych blaknięcia i charakteryzuje się typowym dla nietrwałych 

barwników kształtem – szybka zmiana koloru w początkowym etapie blaknięcia i liniowa 

w dalszej części. Testy próbek o malejących koncentracjach barwnika wskazują na silną 

zależność szybkości blaknięcia od zawartości barwnika w próbce. Barwnik w próbce o 

mniejszej koncentracji jest bardziej rozproszony i tworzy mniejsze aglomeraty będące 

bardziej podatne na blaknięcie ze względu na mniejszy stosunek objętości do 

powierzchni. 

Indygo jest barwnikiem trwałym i wykazuje dużo większą odporność na blaknięcie. 

Charakteryzuje się liniowym kształtem krzywej blaknięcia odpowiadającej powolnemu 

blaknięciu ze stałą w czasie szybkością (typ III kształtu krzywej blaknięcia). Ponieważ 

indygo jest barwnikiem odpornym na blaknięcie, jego koncentracja ma niewielki wpływ 

na szybkość jego degradacji. Obserwowany niewielki spadek szybkości blaknięcia wraz z 

obniżeniem koncentracji wynika z malejącej ilości barwnika na jednostkę powierzchni. 

Mniejsza ilość, powoli blaknącego barwnika odpowiada mniejszej względnej zmianie 

całkowitego koloru próbki. 

Zaprezentowane powyżej wyniki pomiarów przedstawiają niektóre z możliwych 

praktycznych zastosowań mikrofadometru. Jak pokazano dane doświadczalne uzyskane 

w testach wykonanych tym instrumentem mogą dostarczać cennych informacji o 

zachowaniu próbek barwnych w różnych warunkach, a szybka i nieskomplikowana 

procedura pomiarowa pozwala na łatwe wykonywanie stosunkowo dużych ilości testów. 

Pomimo niewątpliwych zalet wymienionych powyżej, konieczna jest pewna ostrożność w 

interpretacji wyników uzyskanych w testach mikrofadometrycznych. Pewien problem 

może stanowić stosunkowo duża niepewność otrzymywanych wyników, znacznie 

pomniejszająca wartość wyników pomiarów wykonanych np. na próbkach o bardzo 

niskiej podatności na blaknięcie. Widoczne jest to na przykładzie testu wykonanego na 

próbce barwnika Indigo Carmine z roztworu 1% [ Rysunek 6.6-c]. Chwilowe zmiany (skoki) 

wartości zmiany koloru są w tym przypadku porównywalne z całkowitą zmianą koloru w 

całym teście (wykres ten został wygładzony na potrzeby prezentacji). Informacje 

ilościowe uzyskane z takich danych, ze względu na niepewność nie mają dużej wartości. 

Jednak test sam w sobie pozwala stwierdzić, że zmiana koloru jest niewielka a sam 

barwnik jest trwały. Problemy z dokładnością pomiaru wynikają głównie z braku 

stabilizacji źródła światła i w związku z tym w znacznej mierze mogą być wyeliminowane 

poprzez dodanie takiej stabilizacji. 
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7. Podsumowanie 

Praca dotyczy badania stabilności materiałów fotodegradowalnych, poprzez pomiar 

koloru i badanie procesów ich fotochemicznej degradacji, czyli tak zwanego blaknięcia. 

Poznanie dynamiki z jaką te procesy zachodzą w barwionych materiałach jest kluczowe ze 

względu na ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego. 

W pierwszej części tej pracy przedstawiono teoretyczne podstawy pomiaru koloru oraz 

jego zmian. W oparciu o standardowo wykorzystywane przestrzenie barw, omówiono 

sposób pomiaru koloru, jego prezentacji oraz sposób określania różnic pomiędzy 

kolorami. 

Dużą uwagę w tej części poświęcono także chemicznym podstawom procesów 

fotodegradacji zachodzących podczas blaknięcia. Krótko omówiono typy substancji 

barwiących i ich właściwości. Podano główne czynniki wpływające na zachowanie tych 

substancji pod wpływem światła oraz wskazano typy reakcji fotodegradacji jakim mogą 

ulegać. 

Część doświadczalna pracy zawiera opis budowy i działania mikrofadometru 

zbudowanego w ramach tej pracy. Urządzenie to jest odbiciowym spektrofotometrem  

umożliwiającym przeprowadzanie testów przyśpieszonego blaknięcia próbek barwnych. 

Obszar na którym prowadzony jest pomiar, jest na tyle mały – plamka o średnicy ok. 670 

μm  – że metoda może być uznana za niedestruktywną. 

Podstawą działania opisywanego urządzenia jest pomiar zmian koloru próbki w trakcie 

ich powstawania, to znaczy podczas wywoływanego silnym promieniowaniem blaknięcia. 

Zastosowane w urządzeniu źródło światła wytwarza promieniowanie o natężeniu 

pozwalającym na wywoływanie mierzalnych zmian w próbce, symulując długotrwałe 

naświetlanie w stosunkowo krótkim czasie. Konstrukcja urządzenia zapewnia pewien 

poziom mobilności pozwalając na transport instrumentu do miejsca przechowywania 

danego obiektu. Mobilność taka zwiększa użyteczność instrumentu w badaniach 

obiektów zabytkowych umożliwiając testowanie obiektów muzealnych, których 

transport z różnych względów nie jest możliwy. 

W pracy przedstawiono charakterystyki dotyczące warunków wykonywanych za pomocą 

urządzenia testów: moc (strumień energii) promieniowania i jego rozkład spektralny, 

stabilność źródła światła, wielkość plamki światła oraz rozkład natężenia światła w 

plamce. Zamieszczono też wyniki pomiarów temperatury próbki podczas testu 

mikrofadometrem, dla dwóch typów materiału – o wysokiej absorpcji i o wysokim 

współczynniku odbicia światła. W końcu, wykorzystując standard Blue Wool pokazano, że 

urządzenie pozwala na wywołanie i obserwowanie blaknięcia obiektów 

fotodegradowalnych w stosunkowo krótkim czasie. 
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W ostatniej części pracy zamieszczono wyniki testów wykonanych mikrofadometrem. 

Wyniki tych eksperymentów pozwoliły na obserwację wpływu czynników takich jak 

koncentracja i rodzaj zastosowanego podłoża na stabilność barwników. Badania te 

przeprowadzone na syntetycznych próbkach potwierdziły przydatność instrumentu w 

badaniach procesów fotodegradacji materiałów barwnych. 

Jak pokazały testy w zależności od charakteru badanego obiektu, temperatura 

testowanego obszaru może w trakcie pomiaru wzrosnąć o ok. 15°C. W związku z tym 

pewne środki ostrożności powinny być zachowane podczas wykorzystania urządzenia do 

badań obiektów historycznych podatnych na wpływ podwyższonej temperatury. Rodzaj 

zastosowanego źródła światła (brak stabilizacji), wprowadza dodatkową niepewność do 

pomiarów przeprowadzanych mikofadometrem, jednak wykonane z ostrożnością i 

świadomością pewnych niedoskonałości testy pozwalają na zdobycie cennych informacji 

o badanym obiekcie. 
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Lista elementów wykorzystanych w konstrukcji mikrofadometru

Producent 
Numer 
części 

 
Opis elementu 

Liczba 
elementów 

Thorlabs AD12F  SM1 Adapter for Ø12 mm Collimators 1 

Thorlabs B1C  SM1 Adapter for Ø12 mm Collimators 1 

Thorlabs C2A  Set of 4 Swivel Couplers 2 

Thorlabs C6W  30 mm Cage System Cube with Ø6 mm Clearance Holes 3 

Thorlabs CFW6  30 mm Cage Filter Wheel for Six Ø1" Filters 1 

Thorlabs CP08/M  SM1 Threaded 30 mm Enhanced Clamping Cage Plate, 0.35" Thick, Metric 6 

Thorlabs DCC1645C  High Resolution USB2.0 CMOS Camera, 1280 x 1024, Color 1 

Thorlabs ER05  Cage Assembly Rod, 1/2" Long, Ø6 mm, Qty. 1 4 

Thorlabs ER1  Cage Assembly Rod, 1" Long, Ø6 mm, Qty. 1 4 

Thorlabs ER1.5  Cage Assembly Rod, 1.5" Long, Ø6 mm, Qty. 1 4 

Thorlabs ER18  Cage Assembly Rod, 18" Long, Ø6 mm, Qty. 1 4 

Thorlabs ER2  Cage Assembly Rod, 2" Long, Ø6 mm, Qty. 1 4 

Thorlabs ER3  Cage Assembly Rod, 3" Long, Ø6 mm, Qty. 1 8 

Thorlabs LCP02  30 mm to 60 mm Cage Plate Adapter 2 

Thorlabs LEDD1  T-Cube LED Driver, 700 mA Max Drive Current (PSU Not Included) 1 

Thorlabs 
MAP105075-

A1 
 

1:1.5 Matched Achromatic Pair, f1=50 mm, f2=75 mm, BBAR 400-700 nm 3 

Thorlabs MB3045/M  Aluminum Breadboard, 300 mm x 450 mm x 12.7 mm, M6 Threaded 1 

Thorlabs MCWHL1  Cold White Mounted LED with EEPROM, 500 mW 2 

Thorlabs MVL25  25mm focal length, F/1.6 1 

Thorlabs NE05B  Unmounted Ø1" Absorptive ND Filter, Optical Density: 0.5 1 

Thorlabs NE10B  Unmounted Ø1" Absorptive ND Filter, Optical Density: 1.0 3 

Thorlabs NE20B  Unmounted Ø1" Absorptive ND Filter, Optical Density: 2.0 1 

Thorlabs NE30B  Unmounted Ø1" Absorptive ND Filter, Optical Density: 3.0 1 

Thorlabs NE40B  Unmounted Ø1" Absorptive ND Filter, Optical Density: 4.0 1 

Thorlabs OSL1-EC  High Intensity Fiber Coupled Light Source, 220-240VAC, CE Approved 1 

Thorlabs OSL1B  Replacement Bulb for High Intensity Fiber Light Source 1 

Thorlabs PT1/M  25 mm Translation Stage 2 

Thorlabs PT101  Base Plate For PT Series 1 

Thorlabs PT102/M  PT-Series Angle Bracket 1 

Thorlabs PT1A/M  25 mm Translation Stage with Differential Adjuster 1 

Thorlabs SM1A10  Adapter with External SM1 Threads and Internal C-Mount Threads 1 

Thorlabs SM1A9  Adapter with External C-Mount Threads and Internal SM1 Threads 1 

Thorlabs SM1L03  SM1 Lens Tube, 0.3" Long, One Retaining Ring Included 2 

Thorlabs SM1L30  SM1 Lens Tube, 3" Long, One Retaining Ring Included 3 

Thorlabs SM1RR  SM1 Retaining Ring for Ø1" Lens Tubes and Mounts 6 

Thorlabs SM1SMA  SM1 (1.035"-40) to SMA Fiber Connector Adapter Plate 3 

Thorlabs SM1T2  Internal Threads Allow Coupling of Two Components with External SM1 Series Threads 2 

Thorlabs SM1T1  External Threads Allow Coupling of Two Components with Internal SM1 Series Threads 2 

Thorlabs TPS001  15 V Power Supply Unit for a Single T-Cube 1 

Thorlabs HPLS-30-04  Light Source, Focused, NA 0.66, Lumens 2800 1 

Edmund 
Optics 

NT46-386 
 

Extended hot mirror 25 mm diameter 1 

Ocean 
optics 

P300-1-SR 
 

1 meter, 300 um solarization resistant patch cord 1 
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