
SOLIDES A LA RADIACIO SOLAR DEL COLOR
EN ELS TEXTILS D’AUTOMOCIO
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DEFINICIO DE COLORANT                  

 Un colorant es un compost orgànic que aplicat sobre un substrat li dona un color
mes o menys permanent.

 Les substancies calorejades son les que absorbeixen llum a la regió visible del espectre 
electromagnètic. ( λ entre 380-750 nm. )

gamma              x       ultraviolats   visible ull humà    infraroig      radar-micrones-radio
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 La  longitud de ona de la llum reflectida  es la que es defineix el color percebut.

λ absorbida color percebut
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 Tenen capacitat d'absorbir llum a en determinades  longituds d’ona ,  les molècules  amb dobles enllaços 
conjugats. En aquestes  molècules la energía associada a la llum visible  ( E = h c/ λ ) es suficient per 
promoure   transicions electròniques  a nivells de energia superior dintre dels orbitals , emetent fotons
a una determinada freqüència. 

 A major nombre de dobles enllaços conjugats major es la longitud d’onda de la llum absorbida. 

Longitud d’ona absorbida de diferents poliens conjugats 

Butadieno 215 UV INCOLOR
Ph-(CH=CH)4-Ph     410 VISIBLE GROC VERDOS
Ph-(CH=CH)6-Ph       445 VISIBLE TARONJA
Ph-(CH=CH)10-Ph 500 VISIBLE ROIG
Ph-(CH=CH)15-Ph 580 VISIBLE BLAU

 Quan un compost  no es  capaç de absorbir en cap longitud d’ona del espectre visible diem que 
aquest  es incolor o blanc

 Al contrari quan absorbeix en totes les longituds d’ona  diem que es negre. 
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Els colorants dispersos  utilitzats en la tintura  de teixits d'automoció  son en la major part de tipus 
antraquinònic. N’hi ha algun de azoics i també mixtes  

La solides a la llum del colorants depenen de la resistència a la ruptura del enllaços químics.

 Reacció de Fotòlisis.  Acció exclusiva de la energia radiant.  Dissociació d’enllaços

 Reacció Fotoquímica. Acció combinada de la llum ( energia)  amb la oxidativa del oxigen  i la humitat
( mecanisme de reacció mitjançant radicals lliures )
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Colorant antraquinònic                                                  Colorant azoic



 La energia emesa per una material depèn de la temperatura  per a cada longitud d’ona. 

 Al augmentar  la energia que absorbeix   el colorant  se acceleren les reaccions de  fotòlisis
i fotoquímiques  causant una disminució de la solides a la llum
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VARIACIÓ DE LA SOLIDES A LA LLUM DEPENEN DE LA HUMITAT

Norma ISO 105 BO2
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Factors que influeixin en la degradació del color

 Quantitat de radiació solar  ( Area Geogràfica )
 Humitat
 Temperatura

ARIZONA : Rep un 20 % mes de llum solar que la mitjana i a temperatures molt elevades.

FLORIDA : Zona de radiació solar elevada , amb altes temperatures  i molta humitat.

Per tal de garantir  la solideses a la llum en  les condicions mes severes l'industria del 
automòbil ha creat les seves pròpies normes de control

 VDA 75202 ( FAKRA )  5 períodes

 SAE  1885, 488 KJ

 TS  L990 G , TOYOTA 750 KJ

 HUYNDAI / KIA 700 KJ

 GMW 3414 TM 1354 KJ 

 D47 1431, RENAULT 7 PSA , 240 h

www.auxicolor.es



RECOMANACIONS  DE TINTURA

 Utilitzar colorants de màxima solideses a la llum AUXIESTER HLF

 Afegir al bany de tintura  filtre de raigs UV  AUXICOL  BZT

 Utilitzar dispersants igualadors  sense  solvents AUXITEX   PTS

 Efectuar gradients de tintura  entre 1-1,5 ºC 

 Efectuar rentat reductor àlcali en bany nou
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FILTROS UV

 Actuen absorbint part de la radiació ultraviolada  disminuint la radiació  sobre el teixit.

 Les tintures efectuades amb els filtres UV poden guanyar entre 0,5-1 punts en la escala de grisos 

Derivads de triazina Derivads de benzotriazolina
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