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1 POVZETEK 

 

Večina ljudi vsako leto za zaščito pred ultravijolično svetlobo uporablja kreme za sončenje, ki 

vsebujejo UV filtre, kot so oksibenzon, cinoksat, dioksibenzon in sulisobenzon, pogosto pa 

sta uporabljena tudi titanov dioksid in cinkov oksid. Od preostalih se razlikujeta že v načinu 

zaščite pred UV svetlobo, zaradi svoje lastnosti visokega odboja pa sta uporabljena tudi kot 

zaščitna premaza. Med seboj pa se tudi razlikujeta, saj vseh delov spektra UV svetlobe ne 

pokrijeta enako dobro. Pojavi pa se vprašanje, kateri je na splošno boljši. 

   

Glavni cilj raziskovalne naloge je bil izmeriti prepustnost in jo povezati z zaščito, ki jo krema 

daje pred UV-svetlobo. Pri raziskavi sva uporabila anorganska filtra UV-svetlobe, to sta bila 

titanov dioksid ter cinkov oksid. 

 

Za raziskavo sva izdelala več različnih krem z različnimi koncentracijami oksidov, namazala 

kremo na steklo ter izmerila prepustnost UV svetlobe. Merila sva prepustnost UVA in prav 

tako UVB svetlobe. Za vsako koncentracijo kreme sva naredila 9 meritev, ter nato izračunala 

povprečno in relativno napako meritve pri posamezni koncentraciji. Iz prepustnosti sva 

izračunala SPF faktor. Ugotovila sva, da cinkov oksid bolje zaščiti pred UVB kot UVA  

svetlobo, ter, da krema za sončenje predstavlja boljšo zaščito pred UV svetlobo, če vsebuje 

oba anorganska UV filtra. Najine raziskave niso potrdile najinih predvidevanj, da ima 

koncentracija UV filtra prevladujoč vpliv na zaščito pred UV svetlobo in da krema za sončenje 

z ZnO s časom izgubi UV zaščito. Prav slednje nama poraja nova vprašanja na katerih bi lahko 

nadaljevala najino raziskovanje. 

 

Ključne besede: Kreme za sončenje, cinkov oksid, titanov dioksid, prepustnost UV svetlobe, 

SPF faktor, UVA svetloba 

 

Število besed: 242 
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1.1 SUMMARY  

 

Most people use sunscreens every year to protect them against ultraviolet light. Sunscreens 

contain UV filters, such as oxybenzone, cynoxate, dioxibenzone and sulisobenzone. Very 

often titanium dioxide and zinc oxide are used. The latter UV filters differ from others in the 

way they protect from UV light, and due to their high-reflection properties they are also 

used as protective coatings. They also differ from one another, as all parts of the spectrum 

of UV light are not covered equally well. The question arises: which one is generally better? 

   

The main objective of the research was to measure the permeability and connect it with the 

protection of the cream. In the study, we used inorganic UV light filters, such as titanium 

dioxide and zinc oxide. 

 

For research several different creams with different oxide concentrations were made. Then 

the cream was greased on the glass and the permeability of UV light was measured. The 

permeability of UVA and UVB light was measured as well. For each concentration of the 

cream 9 measurements were made, and then the average and relative measurement error 

for the individual concentration was calculated. From permeability we also calculated the 

SPF factor. We have found out that zinc oxide better protects from UVB than UVA light. We 

have also found out that the sunscreen provides better protection against UV light if it 

contains both inorganic UV filters. Our research did not confirm our assumption that the UV 

filter concentration has a predominant effect on UV protection and that the sunscreen with 

ZnO loses UV protection over time. That raises us new questions upon which we could 

continue our research. 

 

Key words: sunscreens, zinc oxide, titanium dioxide, UV light transmission, SPF factor, UVA 

light 
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2 UVOD 

 

 Sva dijaka drugega letnika gimnazije. Oba obiskujeva izbirni predmet Projektno delo z 

osnovami raziskovalnega dela, katerega glavni cilj je spoznati osnove raziskovalnega in 

projektnega dela. Želela sva v praksi preizkusiti pridobljeno znanje. Temo sva izbrala po 

projektnih dnevih, kjer sta najina mentorja vodila delavnico na temo Z znanjem in 

raziskovanjem do odgovorov – pozitivni in negativni učinki UV svetlobe. Znanje, ki sva ga 

dobila na delavnici sva želela nadgraditi in raziskati vlogo cinkovega oksida in titanovega 

dioksida v kremah za sončenje. 

V kremah za sončenje so uporabljeni UV filtri, kot so oksibenzon, cinoksat, dioksibenzon in 

sulisobenzon, pogosto pa sta uporabljena tudi titanov dioksid in cinkov oksid. Od preostalih 

se razlikujeta že v načinu zaščite pred UV svetlobo, zaradi svoje lastnosti visokega odboja pa 

sta uporabljena tudi kot zaščitna premaza. Med seboj pa se tudi razlikujeta, saj vseh delov 

spektra UV svetlobe ne pokrijeta enako dobro. Pojavi pa se vprašanje, kateri je na splošno 

boljši. 

 

2.1 CILJI 

 

Z raziskovanjem sva začela zato, ker sva želela izvedeti, na kakšen način nas sončne kreme 

zaščitijo. Cilj naloge je potrditi ali zavrniti hipoteze na podlagi rezultatov raziskave. Raziskava 

se osredotoča na filtra ultravijolične svetlobe titanov dioksid in cinkov oksid. Preučevala sva 

lastnosti teh dveh filtrov, z večjim poudarkom na njunem vpijanju in odbijanju UV svetlobe 

ter na njuni optimalni uporabi. Izdelala sva kreme za sončenje z UV filtroma in izmerila 

prepustnost ultravijoličnega sevanja teh krem. Zanimalo je naju, kateri nas bolje zaščiti, in 

kako delujeta v različnih kombinacijah.  

 

2.2 HIPOTEZE 

 

Hipoteze, ki sva jih zastavila o kremah za sončenje s tema UV filtroma, so bile naslednje : 

 

HIPOTEZA 1  

S cinkovim oksidom lahko dosežemo boljšo UVB zaščito kot UVA zaščito. 

 

HIPOTEZA 2  

Kreme za sončenje s titanovim dioksidom se razmažejo bolj enakomerno kot kreme z ZnO. 
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HIPOTEZA 3  

Dobra krema za sončenje mora imeti oba anorganska UV filtra. 
 

HIPOTEZA 4  

Krema za sončenje s časom izgubi zaželeno UV zaščito. 

 

HIPOTEZA 5  

Koncentracija filtra UV svetlobe ima prevladujoči vpliv na zaščito pred UV svetlobo. 

 

 

 

 

 

 

2.3 METODE RAZISKOVANJA 

 

Kot metodo raziskovanja sva uporabila eksperiment, saj sva namerno uvajala spremenljivko, 

to je bila sprememba koncentracije UV filtra ali pa uporaba različnih UV filtrov, in merila 

vpliv te spremembe na prepustnost UV sevanja. 
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3 TEORETIČNI DEL 

 

3.1 ULTRAVIJOLIČNO SEVANJE 

 

Ultravijolična svetloba je vrsta elektromagnetnega valovanja z valovno dolžino, ki je krajša od 

valovne dolžine vidne svetlobe in ima manj energije kot rentgenskih žarki. To pomeni, da se 

dolžina enega vala nahaja v območju od 10 do 400 nm. 

Ker ne spada v spekter vidne svetlobe je ljudje z očmi ne moremo zaznati in tudi drugače se 

jih ne da čutiti, toda vidne so posledice, ki jih naredi. 

Glavni vir ultravijolične svetlobe je sonce, ki proizvede UV valovanje vseh valovnih dolžin, a 

do površja pride le ena četrtina te svetlobe in ta ima nižjo energijo. Ultravijolično valovanje 

se lahko deli na bližnje, srednje, oddaljeno in ekstremno UV sevanje ali pa na območja UVA, 

UVB in UVC. Ker je za to raziskovalno nalogo pomemben predvsem vpliv UV sevanja na 

človeka, je primernejša druga delitev. 

UVA ima od območij najdaljšo valovno dolžino med 320 in 400 nm in s tem najnižjo energijo. 

Območje se razdeli tudi na podobmočji UVA-I od 340 do 400 nm in UVA-II od 320 do 340 nm. 

Valovanje tega območja večinoma preide skozi ozonsko plast in prodre globoko v kožo. Z 

UVA svetlobo navadno pridemo v stik ob izpostavitvi soncu, sicer pa lahko pride tudi iz 

umetnih virov, kot so UV ali črne žarnice.  

UVB žarki prodirajo v zgornje plasti kože, imajo večjo energijo kot UVA svetloba in valovno 

dolžino od 290 do 320 nm. Večji delež te svetlobe (približno 95 %) nikoli ne pride do površja 

Zemlje, ker ga ustavi sloj ozona. Umetni viri UVB svetlobe se uporabljajo v solarijih, kjer se 

pojavlja tudi manjša količina UVA svetlobe. 

UVC žarki imajo izmed vseh ultravijoličnih sevanj največ energije in imajo najkrajšo valovno 

razdaljo (100-290 nm). Ker UVC svetloba, ki jo oddaja sonce, ne pride do površja, ji v naravi 

nismo izpostavljeni, zaradi sposobnosti uničevanja mikroorganizmov pa se lahko uporablja 

kot način dezinfekcije vode. ¹ 

 

 

 

 

 

 

¹Vir: Stanford SOLAR Center, 2015, UV Light. [online] Dostopno na: http://solar-

center.stanford.edu/about/uvlight.html [4. 3. 2018]. 
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Slika 1: Prepustnost UV svetlobe različnih valovnih dolžin skozi atmosfero 
(http://www.theozonehole.com/images/uvrayjp.gif, 15. 1. 2018) 

 

3.1.1 Škodljivi in pozitivni učinki UV sevanja na človeško telo 

 

Ultravijolična svetloba nima dovolj energije, da bi ionizirala atome, zato ni zelo škodljiva 

zdravju, a še vedno lahko prestavi elektrone atomov v vzbujeno stanje in povzroči nepravilno 

povezovanje dušikovih baz v DNA. Celice sicer lahko popravljajo škodo, ki je bila povzročena, 

a ob izpostavitvi visokim količinam UVB svetlobe se pojavijo akutne posledice, kot je rdečina, 

lahko pa tudi mehurji in opekline. 

 

 

Slika 2: Akutne posledice izpostavljenosti UV svetlobi  
(https://www.utopiasilver.com/wp-content/uploads/2017/04/Sun-burn-250x188.jpg, 15. 1. 2018) 

 

UVA ima pri teh posledicah veliko manjši vpliv, saj učinkovitost povzročanja akutnih posledic 

hitro pada z daljšimi valovnimi dolžinami. Za iste opekline bi potrebovali približno tisočkrat 

več UVA kot UVB. Dolgoročno izpostavljanje ultravijolični svetlobi povzroči nastanek 

kroničnih posledic. Sem spadajo pospešen proces staranja kože, ki se kaže pri tanjšanju, večji 

togosti in suhosti ter z nastankom gub, pojavitev sončnih peg na soncu najbolj izpostavljenih 

delih kože in nastanek kožnega raka. 

http://www.theozonehole.com/images/uvrayjp.gif
https://www.utopiasilver.com/wp-content/uploads/2017/04/Sun-burn-250x188.jpg
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Različna območja ultravijolične svetlobe imajo trudi drugačne negativne vplive na zdravje. 

Ob izpostavitvi UVA žarkom, ki prodrejo dlje v telo, se takojšnje posledice ne kažejo, a ti žarki 

povzročajo kožnega raka in prehitro staranje kože. Akutne posledice povzroči predvsem UVB, 

čeprav raziskave kažejo, da tudi ta povzroči kožnega raka in to še posebej takrat, ko se čez 

daljše časovno obdobje večkrat temu sevanju izpostavljamo do rdečine. Takrat naj bi se 

zmanjšala učinkovitost imunskega sistema, ki bi omogočila nastanek kožnega raka.  

Sicer ima UVC sevanje največ energije, a ker z njim nikoli nismo v stiku nam ne povzroča 

škodljivih posledic. Če pa bi ji bili izpostavljen,i bi povzročila poškodbe oči in rakava obolenja 

ter hitrejše in hujše takojšnje poškodbe kože kot pri UVB. 

»Kronično delovanje UV sevanja na oči lahko povzroči nastanek katarakte (sive mrene), ki je 

vodilni vzrok za slepoto v svetu. UV žarki povzročijo, da se beljakovine v leči razrahljajo, 

zavozlajo in vežejo barvila, kar zmotni lečo in lahko povzroči slepoto. Glavni dejavniki 

tveganja za pojav katarakte so starost in izpostavljanje soncu, zlasti UVB žarkom.« (NJIZ, 

2016) 

Različni spektri UV sevanja so dobili svoja poimenovanja ravno po svojih značilnostih 

delovanja na živa bitja. UVA žarki so tako poimenovani zaradi angleške besede za staranje 

(aging), saj zaradi izpostavljanja njim hitreje izgledamo starejši. UVB so ravno tako 

poimenovani po angleški besedi, le da, ker ob stiku povzročajo opekline (v angleščini burn) 

dobijo oznako B. UVC pa niso dobili svojega poimenovanja iz vplivov le na človeka, ampak ker 

je za žive celice predvsem enoceličarjev strupena (cytotoxic). 

UV žarki pa lahko tudi pomagajo zdravju, zato se jim ni pametno čisto izogibati. Pod njihovim 

vplivom se začne proizvodnja vitamina D, za katerega so dokazali, da pomaga pri zaščiti pred 

različnimi obolenji in je nujen za normalen razvoj kosti. Za zadostne količine vitamina pa se 

soncu ni potrebno prekomerno izpostavljati, saj se ga dovolj proizvede že v kratkem času in 

zato s tem drastično ne povečamo možnosti za povezana obolenja. 

UV sevanje se uporablja tudi kot način zdravljena pri nekaterih boleznih kože in kosti. Takrat 

bolnika pod pravilnimi pogoji izpostavijo UV sevanju pod nadzorom zdravnikov. Sevanje 

pomaga obolelim z luskavico tudi brez terapije še posebej poleti, ko so v stiku z večjimi 

količinami UV sevanja. 

 

3.1.2 Naravna zaščita pred škodljivimi posledicami UV sevanja 

 

Najlažje je na prvem mestu že pred poškodbami škodljive posledice preprečiti, zato imamo v 

koži ter tudi v laseh in v šarenicah melanin. Tega proizvajajo specializirane celice melanociti v 

procesu melanogeneze. Toda količine melanina še posebej v svetlejših polteh niso vedno 

dovolj visoke, zato se ob izpostavitvi ultravijolični svetlobi poveča proizvodnja melanina in 

koža potemni.  
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A pri povečani melanogenezi se ne spremeni število melanocitov, temveč število organelov v 

celicah, ki proizvajajo melanin. Osebki, ki imajo motnjo pigmentacije kot sta albinizem in 

vitiligo, pa niso sposobni proizvodnje melanina vsaj na nekaterih delih kože zaradi 

pomankanja sintetske sposobnosti melanocitov in imajo zato večjo možnost za nastanek 

kožnega raka, pospešene pa so tudi druge posledice. 

Ker pa škoda kljub melaninu še vedno lahko nastane in ker lahko ultravijolična svetloba 

spremeni DNA strukturo, kar povzroči nepravilno delovanje celic, imajo te sposobnost 

popravljanja teh napak.  

 

Škoda, ki jo povzročijo UV žarki se v ljudeh rešuje z izrezovanjem nukleotidov, kaže pa se 

večinoma v obliki timinskih dimer. To je povezava med dvema timinskima nukleotidoma na 

isti polinukleotidni verigi. Ko je opažena napačna vezava, se odstrani in nato se s pomočjo 

druge nepoškodovane nukleotidne verige in DNA polimeraze vijačnica povrne  v prvotno 

stanje. 

 

 

Slika 3: Prikaz postopka pripravljanja nastanka timinskih in drugih dimer po korakih        
(https://image.slidesharecdn.com/dnadamageandrepair-140306080024-phpapp01/95/dna-damage-

and-repair-16-638.jpg?cb=1394092985, 15. 1. 2018) 
 

Ko popravljanje povzročene škode ni dovolj hitro in ta postane nepopravljiva, se lahko zgodi 

ena od treh možnosti. Lahko nastopi senescenca poškodovane celice, kar pomeni, da ta 

celica nato ni več sposobna delitve, ker bi lahko z njo postala rakava, a lahko še vedno 

opravlja metabolične funkcije. 
 

Če je škoda hujša, se začne apoptoza, ki je vrsta programirane celične smrti. Z njo se 

odstranjujejo celice s poškodovano DNA in rakaste celice. Če veliko število kožnih celic izvede 

celičen samomor, je potrebna večja količina imunskih celic, ki požrejo ostanke teh celic, zato 

se poveča prekrvavitev. Takrat je na koži vidna rdečina, ki poneha ob koncu apoptoze. 

Možen pa je tudi nastanek kožnega raka, ko vsi varnostni sistemi odpovejo in celica ostane 

živa, a je izgubljen nadzor nad deljenjem.² 

 
²Vir: Pattison, DI in Davies, MJ, 2006. Actions of ultraviolet light on cellular structures. [online] 

Dostopno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16383017 [4. 3. 2018]. 

https://image.slidesharecdn.com/dnadamageandrepair-140306080024-phpapp01/95/dna-damage-and-repair-16-638.jpg?cb=1394092985
https://image.slidesharecdn.com/dnadamageandrepair-140306080024-phpapp01/95/dna-damage-and-repair-16-638.jpg?cb=1394092985
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3.1.3 Drugi načini zaščite pred UV sevanjem 

 

Najbolje je, da naša koža in tudi oči niso v stiku z UV sevanjem, zato se da pred njim zaščititi z 

zadrževanjem v senci, nošenjem pokrival, sončnih očal in primernih oblačil. Primerna oblačila 

so tista, ki pokrivajo večji del telesa, so temnejših odtenkov in so težka. 

»Za preprečevanje kožnega raka je mogoče sprejeti različne ukrepe, med katerimi je tudi 

preprečevanje izpostavljenosti sončnemu sevanju v času najvišje stopnje UV žarkov, 

predvsem med 10. in 15. uro, z uporabo dodatkov, kot so klobuki, sončna očala z UV zaščito 

in dežniki, vendar je pravilna uporaba sončnikov z ustreznim zaščitnim faktorjem sonca (SPF)  

še vedno najučinkovitejši način preprečevanja kožnega raka«. (Klug et al ., 2010; United, 

2011). 

Ker pa nam je v lahkih oblačilih bolj hladno, jih navadno nosimo. Kot rešitev se ponekod v 

tekstil dodata absorpcijska sredstva titanov dioksid in cinkov oksid, da je tekstil kljub majhni 

površinski masi dovolj močna zaščita. 

Površine, ki jih z oblačili, sončnimi očali in pokrivali ne pokrijemo, pa lahko zaščitimo s 

sončno kremo, ki podaljša zaščitni čas kože. Toda ker velika večina ljudi nepravilno nanaša 

sončno kremo, je njena učinkovitost vprašljiva. 

Napake se pojavijo pri premajhnem nanosu sončne kreme na površino, ki naj bi bila približno 

dva miligrama na kvadratni centimeter, preveč redkim nanašanju kreme, saj bi naj bila 

nanesena vsaki dve uri oziroma po kopanju, brisanju ali drgnjenju, in prepoznem nanosu. 

Večina ljudi se namaže s sončno kremo tik pred ali med izpostavitvijo ultravijoličnem 

sevanju, medtem ko je priporočeno, da se namažemo že pol ure prej. 
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3.1.4 Merjenje zaščite pred UV svetlobo in moči UV svetlobe na kožo 

 

Kot merilo količine UVB sevanja, ki jo sončna krema ustavi, je bil leta 1962 razvit in nato leta 

1974 predstavljen sončni zaščitni faktor, ki se zapisuje s kratico SPF. Predstavlja razmerje 

med minimalnim odmerkom UV sevanja za nastanek rdečine na koži, ko je zavarovana z 

izdelkom za zaščito pred soncem in minimalnim odmerkom, ko ni zavarovana. Tako dobimo 

sončni zaščitni faktor, ki pa velja ob predpisani količini nanosa in dolžini učinkovanja.³ 

Po višini SPF pa je kremi določena tudi stopnja zaščite, ki pade v eno od štirih območij, ki so 

zraven številčne oznake zapisane na zaščitnih kremah. Lahko ima nizko zaščito (6-10), 

srednjo zaščito (15-25), visoko zaščito (30-50) ali zelo visoko zaščito (50+). Če izdelek ni v 

nobenem od teh razredov oziroma ima zaščito manjšo od SPF 6, potem ne sme biti prodajan 

kot zaščitno sredstvo pred ultravijoličnim valovanjem. 

SPF faktor sam po sebi ne določuje zaščite pred UVA žarki, a če je na izdelku napisana kratica 

UVA v krogu, potem mora biti zaščita pred njimi enaka vsaj eni tretjini zaščite pred UVB 

sevanjem.  
 

Razmerje med številom sončnega zaščitnega faktorja in dejansko zaščito pa se drastično 

spreminja. SPF 30 ustavi 96.67 % vsega UVB sevanja, kar je le za dobre tri odstotke več kot 

SPF 15, ki ustavi 93.33 % sevanja. Torej je kljub temu, da je številka zaščite pri trideset 

dvakrat večja,  zaščita precej primerljiva.  

 

 

Graf 1: Odvisnost absorpcije UV svetlobe od SPF 

(http://www.scielo.br/img/revistas/abd/v86n3/en_a13graf01.jpg, 15. 1. 2018) 

 

 

³Vir: The Skin Cancer Foundation, 2012. Sunscreens Explained. [online] Dostopno na: 

https://www.skincancer.org/prevention/sun-protection/sunscreen/sunscreens-explained   [4. 3. 

2018]. 

http://www.scielo.br/img/revistas/abd/v86n3/en_a13graf01.jpg


14 
 

UV indeks je enotno mednarodno uporabljen kot merilo za velikost vpliva UV sevanja na 

človeško kožo. Navadno je uporabljen za merjenje sevanja, ki ga oddaja sonce in je zapisan 

za posamezen kraj in čas, ker je od njih precej odvisen, saj nanj vplivajo nadmorska višina, 

letni čas, ura, oblačnost in geografski položaj. Njegov namen je napovedovati možne 

poškodbe in določiti potrebno zaščito, ki bo zaščitila ljudi pred škodljivimi učinki. 

Določen je z močjo UV sevanja valovne dolžine od 280 do 400 nm in občutljivostjo kože na 

valovne dolžine žarkov v tem spektru. Glede na število UV indeksa je nato po pravilih za 

zaščito dodeljena priporočljiva varnostna oprema.  

Če je UV indeks 0,1 ali 2 potem UV sevanje ne predstavlja nevarnosti za povprečne ljudi. V 

območju od 3 do 5 nastopi manjša nevarnost ob nezaščitenem izpostavljanju sončni svetlobi 

in je priporočeno nositi sončna očala, zaščitno kremo in obleko ter ostati v senci okoli 

poldneva. UV indeks 6 ali 7 pomeni visoko nevarnost in za razliko od manjše nevarnosti 

priporoča kremo s faktorje 15 ali več in daljše zadrževanje v senci okoli poldneva. 

Od 8 do 10 je velika nevarnost, kjer veljajo isti okrepi kot pri prejšnji, a opekline nastanejo 

hitreje. UV indeks, ki je enajst ali večji od enajst predstavlja izredno veliko nevarnost in 

potrebuje vse poznane zaščitne ukrepe za uspešno zaščito. Po tej lestvici sledi tudi določitev, 

da naj se ljudje vedno zaščitijo, če je UV indeks večji od 3.  

V Sloveniji smo povprečno približno 6 mescev v letu brez nevarnosti, 4 mesece smo v manjši 

nevarnosti, julija in avgusta pa smo v veliki nevarnosti za poškodbe kože z UV svetlobo.  

 

Slika 4: Prikaz UV indeksa ob čistem vremenu 1. junija 2002 ob poldnevu 
(http://www.temis.nl/uvradiation/info/example/uvi20020601_e.gif, 15. 1. 2018) 

 

 

 

 

http://www.temis.nl/uvradiation/info/example/uvi20020601_e.gif
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3.2 ULTRAVIJOLIČNI FILRI 

 

UV filtri so snovi, ki vpijajo in odbijajo ultravijolično svetlobo. Zaradi tega se uporabljajo v 

kozmetiki. Tam jih najdemo v sončnih kremah, kjer skoraj vedno nastopajo v kombinacijah, 

da kreme dosežejo zadostno zaščito pred vsemi spektri UV sevanja. Njihova uporaba stalno 

narašča, saj je med ljudmi vedno večja osveščenost o nevarnostih UV sevanja. Slaba stran 

njihove večje uporabe pa je njihov vpliv na okolje. Ocenili so, da so nekateri UV filtri, ki so 

škodljivi za okolje odgovorni za desetino vsega odmiranja koralnih grebenov. Problem 

nastane zaradi velike uporabe sončnih krem v tropskih deželah in ker se ljudje tam tudi 

kopajo, pristane četrtina te kreme v morjih. S tem pridejo velike količine škodljivih UV filtrov 

v stik s koralnimi grebeni, toda škoda ni zelo odvisna od količine UV filtrov, saj že ob zelo 

majhnih dozah trdne korale začnejo v roku štirih dni bledeti in spuščati velike količine sluzi.⁴ 

 

 

3.2.1 Delitev UV-filtrov 

 

UV filtre delimo na več načinov glede na njihove značilnosti. Nekateri so vzeti iz narave, 

medtem ko so drugi umetno sintetizirani. Glede na izbiro ene od teh dveh skupin delimo 

nato sončne kreme na naravne, če so druge sestavine tudi iz narave, in umetne. 

UV filtri imajo tudi različne načine delovanja. Nekateri ščitijo pred UV sevanjem z 

absorbiranjem oziroma vpijanjem ultravijolične svetlobe. Pri tem UV filter zaradi UV svetlobe 

preide v vzbujeno stanje in ob vrnitvi v osnovno stanje energijo, ki jo je prejel odda v obliki 

toplote, ki ne ogroža zdravja. Drugi način pa je odbijanje UV žarkov pred tem, ko pridejo v 

stik s kožo.  
 

UV filtri pa niso omejeni na nekakšno zelo specifično zgradbo, saj se pojavljajo v organskih in 

anorganskih oblikah. Anorganski UV so titanov dioksid, cinkov oksid in barijev sulfat, primeri 

organskih pa so cinamata oktinoksat in cinoksat, oksibenzon, sulisobenzon in dioksibenzon 

ter padimat O. 

 

Navadno UV filtri odbijajo ali vpijajo ultravijolično svetlobo. Lahko tudi oboje, a ena izmed 

teh prevladuje. To je v veliki meri odvisno od kemijske zgradbe filtra. Če je mineralni ali 

anorganski, potem večji del njegove zaščite predstavlja odbijanje UV sevanja, organski UV 

filtri pa so bolj osredotočeni na vpijanje škodljivega sevanja.⁵  

 
⁴Vir: Danovaro, R, Bongiorni, L, Corinaldesi, C, Giovannelli, D, Damiani, E, Astolfi, P, et al., Sunscreens 

cause coral bleaching by promoting viral infections. [online] Dostopno na: 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18414624 [4. 3. 2018]. 

⁵Vir: ManaiaI, EB, KaminskiII, RCK, CorrêaI, AM in ChiavacciI, LA, 2013. Inorganic UV filters. [online] 

Dostopno na: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-82502013000200002 

[16. 1. 2018]. 
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Slika 5: Delovanje organskih (na levi) in anorganskih UV filtrov 
(http://www.scielo.br/img/revistas/bjps/v49n2/02f01.jpg, 16. 1. 2018) 

 

 

Filtri istih strok pa se med seboj razlikujejo tudi po valovnih dolžinah, pred katerimi ščitijo. 

Večji del filtrov nas ne zaščiti pred vso ultravijolično svetlobo, zato so v kremah uporabljeni s 

tistimi, ki dopolnijo UV zaščito. 

Tisti, ki ščitijo pred UVB žarki, pokrijejo celo območje, medtem ko veliko filtrov, ki ščitijo pred 

UVA sevanjem, pokrijejo le eno izmed območij UVA-I in UVA-II sevanja, ki se razlikujeta po 

valovni dolžini in kjer ima UVA-I daljšo valovno dolžino. 

 

Organski filtri bolj pokrivajo UVB svetlobo in so večkrat tudi niso fotostabilni, torej pod 

vplivom svetlobe začnejo razpadati. Ker to vpliva na zaščito pred UV žarki in ker lahko nastali 

produkti škodujejo zdravju, so ti UV filtri uporabljeni v kombinaciji z drugimi filtri UV 

svetlobe, ki so sami stabilni in stabilizirajo tudi njih. 

 

 

 

3.3 LASTNOSTI CINKOVEGA OKSIDA IN TITANOVEGA DIOKSIDA 

 

Cinkov oksid in titanov dioksid sta praška bele barve, zato veliko količino svetlobe odbijeta. 

Zaradi svoje odbojnosti spadata v skupino fizikalnih filtrov UV svetlobe, kljub temu pa del UV 

sevanja tudi vpijeta. Pred organskimi filtri imata prednost, saj pokrijeta večji del UV sevanja, 

povzročata manj alergij in nista zmožna tvoriti prostih radikalov. V zaščitnih sredstvih 

nastopata v večjih koncentracijah kot organski filtri, saj bi drugače moral biti nanos debelejši 

kot pri kremah, kjer nista uporabljena. Kozmetični izdelki, ki ju vsebujejo, so težje mazljivi in 

puščajo belo sled. 

 

»Pomembno se je spomniti, da se ozonski sloj tanjša s snovmi, kot so CFC plini, kar povzroči 

ojačenje UV radiacije na površju.« (Wang, Balagula, Osterwalder, 2010) Zaradi tega pa se 

http://www.scielo.br/img/revistas/bjps/v49n2/02f01.jpg
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pojavljajo tudi skrbi o zaščiti pred UVC svetlobo, ki pa jo cinkov oksid in titanov dioksid 

učinkovito odbijeta, kar je še ena prednost pred organskimi filtri. 

 

Cinkov oksid ali ZnO je eden najboljših širokospektralnih UV filtrov, saj ščiti pred UVB in 

celotnim spektrom UVA valovanja. Razen v kozmetiki se pojavlja v prehrani, pri izdelavi 

gume, keramični industriji, kot premaz za kovine, za zaščito pred UV svetlobo pa je 

uporabljen tudi v varilskih zaščitnih maskah in očalih astronavtov. Cinkov oksid se pojavlja 

tudi v naravi, a ga je premalo, da bi ga bilo dovolj za zadovoljevanje potreb po njem, zato je 

umetno proizveden. 
 

Titanov dioksid ali TiO₂ je pri zaščiti pred UV svetlobo slabši kot cinkov oksid, saj za razliko od 

njega ne pokrije zadostno UVA-I spektra. Najpogosteje je uporabljen kot barvilo v papirju, 

plastikah in barvah, pojavlja pa se tudi v skoraj vseh sončnih kremah. Uporaben je zaradi 

visokega lomnega količnika in sijaja. Zaradi njegove porabe se je leta 2005 proizvedlo 

približno 5 milijonov ton praška titanovega dioksida.⁶ 

 

 

 

Graf 2: Prikaz absorpcije UVA in UVB svetlobe TiO₂ in ZnO 
(http://www.scielo.br/img/revistas/bjps/v49n2/02f02.jpg, 16. 1. 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

⁶Vir: Skocaj, M, Filipic, M, Petkovic, J in Novak, S, 2011. Titanium dioxide in our everyday life; is it 

safe? [online] Dostopno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3423755/ [4. 3. 2018]. 

http://www.scielo.br/img/revistas/bjps/v49n2/02f02.jpg
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3.3.1 Velikost delcev titanovega dioksida in cinkovega oksida 

 

Lastnosti anorganskih filtrov se razlikujejo ob različnih velikostih posameznih delcev. Cinkov 

oksid in titanov dioksid lahko nastopata v mikrometrskih in nanometrskih velikostih. 

Nanometrski delci so vsi tisti, ki imajo vsaj eno dimenzijo manjšo od sto nanometrov. Ti delci 

vedno bolj zamenjujejo mikrometrske, saj so kreme, ki jih vsebujejo porabnikom bolj 

privlačne zaradi lažje mazljivosti, nesposobnosti puščanja belih madežev in večje 

transparentnosti. 

 

Vpliv se vidi tudi v sami zaščiti pred ultravijoličnim sevanjem. Isti anorganski UV filter bolje 

ščiti pred UVB svetlobo, a pade zaščita pred UV daljših valovnih dolžin (UVA-I). Rešitev 

problema je kombiniranje UV filtrov v nanometrskih velikostih z UV filtri, ki pokrivajo celotno 

UVA sevanje ali pa uporaba TiO₂ v nanometrskih delcih, medtem ko ZnO nastopa v 

mikrometrskih delcih. To tudi zadosti potrebam po varnosti, ker so nekatere raziskave 

pokazale, da v delcih nanometrskih velikosti cinkov oksid v manjših količinah penetrira skozi 

kožo. Sicer pa se pojavljajo tudi problemi večje reaktivnosti delcev zaradi večje specifične 

površine. 

 

 

3.4 ZAKONODAJA UPORABE FILTROV ULTAVIJOLIČNE SVETLOBE 

 
Namen zakonodaje o dovoljenih sredstvih v kozmetični industriji  je zagotoviti varnost  

uporabnikom. Zakonodaja v EU in ZDA se nekoliko razlikuje, saj evropska prepoveduje več 

snovi kot zakonodaja v ZDA. 

 

 

3.4.1 Zakonodaja v  EU 

 
V Evropski uniji zakonodajo ureja »Uredba Evropskega parlamenta in sveta 1223/2009 o 

kozmetičnih izdelkih«. Ta je postala veljavna 11. 7. 2013 in je nadomestila in posodobila 

uredbo, ki je bila sprejeta že leta 1976. V novi uredbi so kozmetične izdelke razvrstili v 

različne skupine. UV filtri so opredeljeni v 2. členu uredbe. Uredba te definira kot: »snovi, ki 

so izključno ali v glavnem namenjene zaščiti kože pred določenimi ultravijoličnimi žarki z 

absorpcijo, odbijanjem ali razprševanjem ultravijoličnih žarkov.« 

 

V uredbi je tudi 8 prilog, ki so povezane z varnostjo kozmetičnih izdelkov. Te vsebujejo 

sezname prepovedanih in dovoljenih sestavin v kozmetičnih izdelkih. Napisane so tudi 

omejitve za nekatere dovoljene kozmetične izdelke, opis sestave kozmetičnih izdelkov ter 

opis simbolov, ki so prisotni na ovojnini. Naveden je tudi seznam potrjenih alternativnih 
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metod testiranj toksičnosti kozmetičnih sestavin. Najdemo lahko tudi seznam dovoljenih 

filtrov, z navedbami najvišjih dovoljenih koncentracij. Med njimi sta edina v EU dovoljena 

organska filtra titanov dioksid in cinkov dioksid. Cinkov dioksid v nanodelcih je dovoljen v 

največji koncentraciji 25 %, saj vpliv tega ni najbolje raziskan. Nanodelci so približno enake 

velikosti kot naše celice, zato nekateri znanstveniki menijo, da bi lahko prišlo do interakcije 

med njimi. Vendar raziskave kažejo, da nanodelci cinkovega oksida ne morejo priti  v telo 

skozi kožo in s tem v stik s celicami znotraj telesa. Raziskano je tudi, da ob oralnem zaužitju 

teh delcev ne bi smelo priti do zdravstvenih težav. Vendar pa je tudi velika verjetnost 

prihoda teh delcev v telo z vdihavanjem, kar pa je lahko za naše zdravje potencialno nevarno. 

Zato na evropskem trgu ni mogoče najti sončne kreme v razpršilu, ki bi vsebovala nanodelce. 

 

Kozmetični izdelki, ki so na evropskem trgu morajo biti varni, za kar so zadolženi njihovi 

proizvajalci, osebe ki skrbijo za njihov prihod na trg in pooblaščeni zastopniki. Vsi kozmetični 

izdelki morajo biti testirani in imeti poročilo o varnosti preden lahko pridejo na trg. 

Pri analizi varnosti kozmetičnih izdelkov opravljajo toksikološka testiranja in pregled 

fizikalno-kemijskih lastnosti. Med toksikološke teste spadajo številni testi, ki preverjajo 

akutno toksičnost, reproduktivno toksičnost, toksičnost ob ponavljajočih odmerkih, 

karcinogenost, mutagenost, draženje kože in mukoznih membran in drugo.    

 

 

 

3.4.2 Zakonodaja v ZDA 

 
ZDA so zakonodajo o kozmetičnih izdelkih »Federal Food, Drug and Cosmetic Act« sprejele že 

40 let pred EU. Navezuje se ne samo na kozmetične izdelke temveč tudi na zdravila in 

prehrano. Za nadzor in varnost kozmetičnih izdelkov je v ZDA zadolžen Urad za prehrano in 

zdravila (FDA - Food and Drug Administration). Prav tako tudi v ZDA na trg dovolijo samo 

izdelkom, za katere so naredili oceno varnosti. 

 

Ocene varnosti naredijo neodvisne institucije, s katerimi sodeluje tudi FDA. V oceni varnosti 

so podane metode za testiranje SPF faktorja in metode za testiranje UVA zaščite ter UVB 

zaščite. Navedene so tudi maksimalne koncentracije, ki so dovoljene za posamezni filter. 

 

SPF faktor kreme za sončenje ne sme biti minimalen oziroma manjši od števila uporabljenih 

UV filtrov pomnoženega z dva. Torej SPF faktor krem za sončenje je lahko višji od 50. V tem 

primeru mora biti oznaka 50+. V novem označevanju je tudi zahtevano, da se UV filtri 

označijo kot aktivne sestavine, vendar mora biti zraven podana še koncentracija. UV filtrom 

preizkušajo tudi njihovo vodoodpornost. 

 

Kozmetični izdelki za zaščito pred soncem, ki naj bi bili vodoodporni, so testirani tako, da 

morajo po 40–80 minutni kopeli ohraniti podan SPF faktor. Iz načina testiranja izhaja tudi 

način označevanja. Kozmetične izdelke za zaščito pred soncem namreč označujejo z 
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zvezdicami. Pet zvezdic predstavlja najvišjo zaščito, ena pa najnižjo stopnjo zaščite. V 

primerjavi evropske zakonodaje z ustavo ZDA pa najdemo tudi razlike, na primer med 

anorganskimi filtri je v ZDA dovoljen tudi cinkov oksid. Prav tako kot titanov dioksid, pa ima 

lahko krema za sončenje največjo vsebnost ZnO 25 %.  

 

 

Slika 6: Primer označevanja krem v ZDA 
(http://www.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/s_1280_1024/public/dti_import/

2012/06/22/image_6003248_2.jpg?itok=7lonlWsI, 16. 1. 2018) 
 

 

3.4.3 Zakonodaja v Avstraliji 

 
V Avstraliji obravnavajo kozmetične izdelke, ki ščitijo pred UV svetlobo kot terapevtske 

izdelke. Zakonodajo Avstralije in Nove Zelandije ureja standard AS/NZS 2604:1998. 

Varovalne kozmetične izdelke za sončenje delijo na primarne in sekundarne. Med primarne 

spadajo vsi tisti, ki so namenjeni za zaščito pred UVB svetlobo, medtem ko imajo sekundarni 

bolj dekorativni namen z dovoljenim SPF +50 faktorjem. 

 

3.4.4 Druge države  

 
Zakonodaje za varovalne kozmetične izdelke se v različnih državah zelo razlikujejo. Večino 

držav na svetu se drži zakonodaje ZDA. 

http://www.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/s_1280_1024/public/dti_import/2012/06/22/image_6003248_2.jpg?itok=7lonlWsI
http://www.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/s_1280_1024/public/dti_import/2012/06/22/image_6003248_2.jpg?itok=7lonlWsI
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4 RAZISKOVALNI DEL 

 

Po študiju literature sva pričela z raziskovalnim delom v laboratoriju. Pripravljala sva kreme 

za sončenje z vsebnostjo cinkovega oksida in titanovega dioksida. Preizkušala njihovo 

mazljivost in ugotavljala, kako bi izmerila prepustnost UV svetlobe. V steklarski delavnici so 

nama izdelali steklene ploščice na katere sva nanašala pripravljene kreme.  

V raziskovalnem delu sva želela potrditi ali ovreči hipoteze, zato sva za končne meritve 

izdelala devet krem, ki so se med seboj razlikovale po vsebnosti anorganskih filtrov. Prve tri 

od njih so vsebovale različne koncentracije ZnO, druge tri so vsebovale različne koncentracije 

TiO₂, zadnje tri pa so vsebovale različne koncentracije teh dveh UV filtrov. Vse so bile 

narejene v skladu z zakonodajo evropske unije, glede dovoljene koncentracije UV filtra, le ta 

pa sta bila v prahu. V raziskavi sva uporabila tudi eno že poprej izdelano sončno kremo in na 

vseh opravila meritve  zaščite, ki jo nudijo. Podatke, ki sva jih s tem dobila, sva vstavila v 

razpredelnice, naredila grafe in s pomočjo analize rezultatov in študija literature, potrdila ali 

ovrgla hipoteze. 

 

 

4.1 PRIPRAVA KREME ZA SONČENJE 

Potrebščine, ki jih potrebujemo za izdelavo kreme za sončenje so: 

- 250 ml čaša 

- 100 ml čaša 

- steklena palčka 

- tehtnica 

- grelec 

- terilnica s pestilom 

- kokosovo olje 

- olivno olje 

- ZnO 

- TiO₂ 

 

1. Najprej v 250 ml čašo natočimo približno 100 ml vode in pripravimo vročo vodno kopel. 

 

2. Nato v 100 ml čašo natehtamo 6 gramov kokosovega olja in s kapalko dodamo 1 ml 

olivnega olja. 
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Slika 7: Tehtanje šestih gramov kokosovega masla in dodajanje mililitra olivnega olja (lastni arhiv) 

 

3. Vsebino 100 ml čaše segrevamo v vodni kopeli in mešamo s stekleno palčko, da se 

kokosovo olje raztopi. Nato dodamo titanov dioksid ali cinkov oksid, lahko pa tudi 

mešanico obeh, a pri vseh treh izbirah je najvišji dovoljeni masni delež UV filtrov 25 %.  

 

 

Slika 8: Tehtanje filtra ultravijolične svetlobe (lastni arhiv) 

 

4. Mešanico zlijemo v terilnico in jo s pestilom dobro premešamo. 

 

5. Končano kremo zlijemo v posodico preden se strdi.  
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4.1.1 Delovanje senzorjev, ki sva jih uporabila za merjenje UV svetlobe 

 

UV senzor Vernier je zgrajen iz širokopasovne silikonske fotodiode, ki je občutljiva na UV 

sevanje. Dioda proizvaja tok sorazmeren z intenzivnostjo UV svetlobe. Tako zazna 

intenzivnost UV svetlobe, ki pride do senzorja. Nato senzor ojača signal diode in ga pošlje v 

izhodni kabel. Pri merjenju sva uporablja dva senzorja UV svetlobe. Senzor za UVA in senzor 

za UVB svetlobo. 

 

4.1.2 Pripomočki, ki sva jih uporabila pri meritvah prepustnosti UV svetlobe, so: 

- Vernier LabQuest 

- UVA senzor 

- UVB senzor 

- tehtnica 

- stojalo s prižemo za merilnika UV svetlobe 

- UV žarnica in stojalo, na katerem stoji 

- steklene ploščice in nosilec za njih 

- kreme za sončenje 

 

4.1.3 Potek izvajanja meritev 

 

1. Stekleno ploščico očistimo z milom in razmastimo. 

 

2. Položimo jo na nosilec nad UVA senzor in vklopimo UV svetilko. 

 

 

Slika 9: Slika nosilca in UV svetilke (lastni arhiv) 
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3. Počakamo nekaj časa, da žarnica začne enakomerno svetiti in z merilnikom odčitamo 

vrednost prepuščene UVA svetlobe. 

 

 

Slika 10:  Vernier LabQuest (lastni arhiv) 
 

 

 

4. Na ploščico narišemo kvadrat s stranico dolgo 4 cm in površino 16 kvadratnih 

centimetrov ter na ta  kvadrat čim bolj razmažemo 0.032 grama kreme za sončenje. 

 

Slika 11: Razmaščena ploščica z narisanim kvadratom (lastni arhiv) 
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Slika 12: Tehtanje 0.032 g kreme za sončenje(lastni arhiv) 

 

5. Stekelce, namazano s kremo za sončenje, položimo na nosilec in odčitamo količino 

prepuščene UVA svetlobe na devetih različnih mestih zarisane površine zaradi 

neenakomerno nanešene kreme.  

 

Slika 13: Namazano stekelce na nosilcu (lastni arhiv) 
 

6. UVA merilnik zamenjamo z UVB merilnikom in na devetih mestih odčitamo prepustnost 

UVB svetlobe.  
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Slika 14: Slika merilnika UV svetlobe, ko ni obdan s kartonom (lastni arhiv) 
 

7. Stekelce očistimo z milom in brez tega, da bi UVB merilnik premikali, izmerimo 

prepustnost UVB svetlobe skozi isto stekelce. 

 

8. Postopek ponovimo za vse izdelane  kreme. 

 

4.2 REZULTATI MERITEV 

 

Vse podatke meritev sva zapisala do največje natančnosti, ki sva jo bila sposobna izmeriti, 

kar pomeni, da sva prepustnost UVB svetlobe zapisala na eno decimalno število natančno, 

pri prepustnosti UVA pa merilnik ni pokazal decimalnih števil. Prepustnost krem je bila za 

prvih devet izmerjena v roku enega tedna od izdelave, zadnja krema pa je bila stara približno 

eno leto. Ta se je ločila v dva sloja, zgornji je dal odločno šibkejšo zaščito, kar pomeni, da je 

kremo pred uporabo najbolje segreti, da se stopi in zmeša. 

Pri merjenju je bilo največ skrbi namenjene nadzorovanju spremenljivk. Pozicija merilnika UV 

svetlobe in UV luči se ni spreminjala pri merjenju posamezne kreme, vpliv UV sevanja drugih 

virov pa je bil omejen z ovojem okoli merilnika. Tudi masa kreme in površina nanosa sta bila 

pri vseh nanosih kreme na steklo enaka, toda  pri mazanju je prišlo do debelejših in tanjših 

nanosov, kar pa je realistično, saj tudi ob mazanju kreme na kožo pride do razlik. Da bi 

neenakomerno mazanje imelo manjši vpliv na končne rezultate, pa je bilo pri vsaki kremi 

opravljenih devet meritev na različnih mestih stekla s kremo. Pri meritvah za posamezno 

kremo je bilo vedno uporabljeno enako steklo, med kremami pa se je steklo približno trikrat 

zamenjalo, toda to samo ne razloži razlike prepustnosti stekla brez kreme. Luč sama ni 

konstantno oddajala enake količine UV svetlobe in senzor je medtem spreminjal svojo 

pozicijo, a slednje nima vpliva, saj je SPF kljub temu moral ostati enak. Kljub temu pa je do 

napak najverjetneje prišlo, saj so rezultati bili nepričakovani, kar pomeni, da je rezultate do 

nekatere mere potrebno vzeti bolj subjektivno, a večina napak, ki so najverjetneje vplivale na 

rezultate meritev, vplivajo tudi v realnem življenju.  
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Tabela 1: Podatki vseh meritev pri vseh kremah 

Masa oksida  
(g) 

Prepustnost 
stekla UVA 
(mW/m

2
) 

Prepustnost UVA 
(mW/m

2
) 

steklo + krema 

Prepustnost stekla 
UVB (mW/m

2
) 

Prepustnost UVB 
(mW/m

2
) 

steklo + krema 

ZnO (1 g) 7320 
1430, 1420, 1440, 2000, 
1700, 2300, 1900, 2500, 

2170 
17,2  

2,3; 1; 4,3; 3,6; 2,7; 3; 
1,5; 2,7; 3,7  

ZnO (2 g) 6156 
1600, 1720, 1644, 1750, 
2040, 1994, 2400, 1600, 

1928 
28,6 

0,9; 1,5; 0,8; 2; 1,1; 0,9; 
0,9; 4,7; 4 

ZnO (2,3 g) 5795 
1260, 1165, 1440, 1115, 
1816, 1072, 1650, 1295, 

1297 
32,8 

3; 2,2; 3,4; 2,7; 1,7; 3; 
4,6; 1; 3,8  

     

TiO2 (1 g) 7460 
3780, 3675, 3590, 3590, 
3700, 3250, 3600, 3675, 

3585 
32,8 

6,4; 6,5; 5,7; 7,2; 7,2; 
6,6; 4,7; 7; 4,8 

TiO2 (2 g) 7390 
1270, 1390, 1225, 1758, 
2000, 2550, 2040, 1650, 

1775 
26,3 

1,4; 1,4; 2; 1,3; 1,3; 2,5; 
1,1; 1,2; 3,8 

TiO2 (2,3 g) 7390 
1650, 1720, 1637, 1840, 
1680, 1800, 1660, 1730, 

1526 
26,3 

1,6; 1,2; 1,5; 1,3; 2,4; 
0,9; 1,3; 1,4; 1,1 

     

TiO2 (1,3 g) 
ZnO (1 g) 

8096 
1380, 3250, 1930, 1873, 
1360, 1660, 2420, 1440, 

2300 
28,6 

0,8; 0,6; 2,4; 0,9; 0,6; 
1,5; 1,7; 2,6; 2,1 

TiO2 (1 g) 
ZnO (1,3 g) 

8096 
1390, 1000, 953, 1677, 
1730, 942, 1030, 860, 

996 
24,0 

0,5; 0,6; 1,1; 1,8; 4,4; 
0,5; 1,1; 1,3; 1 

TiO2 (1,15 g) 
ZnO (1,15 g) 

7370 
1530, 1250, 1720, 1660, 
1800, 1305, 1240, 1480, 

1270 
24,0 

1,8; 1,2; 1,2; 1,4; 0,6; 
1,3; 2; 2,3; 2,4 

     

ZnO (2 g), eno leto 
stara 

7680 

1390, 1320, 1090, 1100, 
1310, 1510, 1300, 1060, 
1529 (zgornji sloj kreme 

– 6500) 

28,5 
0,8; 0,7; 0,4; 0,7; 0,8; 

0,5; 0,8; 0,5; 0,7 
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Tabela 2: Povprečna prepustnost UVA in UVB svetlobe z absolutno in relativno napako 

Relativna napaka = 
                

                     
       

Primer enega izračuna relativne napake 

Relativna napaka za kremo ZnO 1 g = 
   

    
             

 

Masa oksida 
(g) 

Prepustnost stekla 
UVA (mW/m

2
) 

Povprečna 
prepustnost UVA z 
absolutno in 
relativno napako 
(mW/m

2
) 

steklo + krema 

Prepustnost 
stekla UVB 
(mW/m

2
) 

Povprečna 
prepustnost UVB z 
absolutno in 
relativno napako 
(mW/m2) 
steklo + krema 

ZnO (1 g) 7320 
1873±433; 23,12 %  
 

17,2 
2,76±0,94; 34,06 % 

ZnO (2g) 6156 
1852±188; 10,15 % 
 

28,6 
1,87±0,97; 51,87 % 
 

ZnO (2,3 g) 5795 
1346±231; 17,16 % 
 

32,8 
2,82±1,12; 39,72 % 
 

     

TiO2 (1 g) 7460 
3605±70; 1,94 % 
 

32,8 
6,23±0,97; 15,57 % 
 

TiO2 (2 g) 7390 
1740±350; 20,11 % 
 

26,3 
1,78±0,58; 32,58 % 
 

TiO2 (2,3 g) 7390 
1694±57; 3,36 % 
 

26,3 
1,41±0,19; 13,48 % 
 

     

TiO2 (1,3 g) 
ZnO (1 g) 

8096 
1957±463; 23,66 % 
 

28,6 
1,47±0,87; 59,18 % 
 

TiO2 (1 g) 
ZnO (1,3 g) 

8096 
1175±215; 18,30 % 
 

24,0 
1,37±0,77; 56,2 % 
 

TiO2 (1,15 g) 
ZnO (1,15 g) 

7370 
1317±163; 12,38 % 
 

24,0 
1,57±0,37; 23,57 % 
 

     

ZnO (2 g) eno leto 
stara 

7680 
1290±200; 15,50 % 
 

28,5 
0,66±0,14; 21,21 % 
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Tabela 3: SPF faktor posameznih krem  

Masa oksida 
(g) 

SPF Zaščita pred UVA 
 

Je zaščita pred UVA enaka vsaj tretjini 
SPF? 

ZnO (1 g) 6,23 3,91 DA 
ZnO (2g) 15,29 3,32 NE 
ZnO (2,3 g) 11,63 4,31 DA 

    
TiO2 (1 g) 5,26 2,07 DA 
TiO2 (2 g) 14,78 4,25 NE 
TiO2 (2,3 g) 18,65 4,36 NE 
    
TiO2 (1,3 g) 
ZnO (1 g) 

19,46 4,14 NE 

TiO2 (1 g) 
ZnO (1,3 g) 

17,52 6,89 DA 

TiO2 (1,15 g) 
ZnO (1,15 g) 

15,29 5,60 DA 

    
ZnO (2 g) eno 
leta stara 

43,18 5,95 NE 

 

SPF =
                         

                                  
  

 

Primer enega izračuna SPF. Enaka enačba je bila uporabljena za računanje zaščite pred UVA. 

 

SPF za kremo ZnO 1 g = 
    

    
      

 
  
 

Tabela prikazuje SPF faktor oziroma zaščito pred UVB in zaščito pred UVA. Sončna krema, ki 

je lahko klasificirana kot UVA in UVB zaščitna mora imeti zaščito pred UVA enako vsaj eni 

tretjini zaščite pred UVB. Zato niso nekatere kreme kljub večji UVA in UVB zaščiti klasificirane 

kot zaščitne za oba spektra, saj niso sorazmerno ustrezne. 
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Graf 3: SPF v odvisnosti od količine in vrste UV filtra. 

 

 

Graf 4: UVA zaščita v odvisnosti od vrste in količine UV filtra. 
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Graf 5:  Nihanje UVA zaščite pri ZnO.                  Graf 6: Naraščanje UVA zaščite pri TiO₂. 

 

 

 

 

Graf 7: Nihanje UVA zaščite pri kombiniranih           Graf 8: Razlika v UVA zaščiti med kremama 
kremah.                                                                              enakih koncentracij ZnO in različnih starosti. 

 

 

Graf 9: Razlika v UVB zaščiti med kremama                  Graf 10: Nihanje UVA zaščite pri kombiniranih 
enakih koncentracij ZnO in različnih starosti.             kremah.  
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Graf 11: Naraščanje UVB zaščite pri ZnO.           Graf 12: Nihanje UVB zaščite pri TiO₂. 

 

Ti grafi nazornejše prikažejo podatke iz tabel in pomagajo pri utemeljitvi hipotez z bolj 

natančno predstavo. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

S povezavo teoretičnih osnov in analizo dobljenih rezultatov eksperimentalnega dela sva 

potrdila oziroma ovrgla postavljene hipoteze. 

 

HIPOTEZA 1   

S cinkovim oksidom lahko dosežemo boljšo UVB zaščito kot UVA zaščito. 

 

To hipotezo sva si za stavila, ker sva pri pregledu literature ugotovila, da je v naravnih 

kremah za sončenje navadno uporabljen ZnO, na podlagi česar sva sklepala, da je sam po 

sebi dovolj dober, da ščiti pred obema spektroma. Kot sva že zapisala, je v sončni kremi dosti 

bolj pomemben SPF faktor kot pa zaščita pred UVA svetlobo, saj UVB valovanje nosi dosti več 

energije kot valovanje UVA. To pomeni, da so posledice izpostavljenosti UVB sevanju veliko 

večje, kot izpostavljenost sevanju UVA. Krema za sončenje, ki je klasificirana kot UVA in UVB 

zaščitna, mora imeti zaščito pred UVA enako vsaj eni tretjini zaščite pred UVB. Kot je 

razvidno iz tabele 3 cinkov oksid res bolje ščiti pred UVB svetlobo kot pa pred UVA, razlika pa 

je najbolj opazna pri kremah, ki vsebujeta dva grama cinkovega oksida, kjer je UVB zaščita 

več kot trikrat večja. To pomeni, da lahko to hipotezo potrdiva.  

 

 

 

 

 

HIPOTEZA 2  

Kreme za sončenje s titanovim dioksidom se razmažejo bolj enakomerno kot kreme z ZnO. 

 

Bolj enakomerno se razmažejo tiste kreme, katerih meritve so bolj skladne oziroma tiste, ki 

imajo manjšo relativno napako. Iz druge tabele se da razbrati, da imajo vse razen ene 

primerljive kreme, torej tiste, ki imajo enako maso UV filtra in enako starost, manjšo 

relativno napako pri kremah s titanovim oksidom. To je potrjeno tako pri meritvah UVA kot 

pri meritvah UVB prepustnosti. Manj enakomerna mazavost cinkovega oksida se kaže tudi v 

povprečni vrednosti relativnih napak. Pri UVA in UVB meritvah je razmerje med povprečno 

relativno napako titanovega dioksida in cinkovega oksida skoraj enako, pri obeh je relativna 

napaka pri TiO₂ več kot dvakrat manjša (povprečna relativna napaka pri UVB za TiO₂ je     

8.67 %, za ZnO pa je 20.54 %, pri UVA pa je za TiO₂ 16.48 % in za ZnO 41.88 %) Ko sta ZnO in 

TiO₂ kombinirana, je krema, ki vsebuje več titanovega dioksida, slabše mazljiva kot tista, v 

kateri prevladuje cinkov oksid, najbolj enakomerno pa je kombinacija UV filtrov mazljiva, ko 

ju je v kremi enako. Vse te meritve so bile opravljene, ko so bile kreme namazane na steklo, 

kar je verjetno tudi vplivalo na rezultate in bi bilo to hipotezo potrebno vzeti bolj 

subjektivno. TiO₂ pa ima vseeno enkrat manjšo povprečno relativno napako kot ZnO v 

kremah, kjer je uporabljen sam, zato lahko sklepamo, da je dvakrat bolj enakomerno  mazljiv 

in zato je hipoteza potrjena. 
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HIPOTEZA 3  
Dobra sončna krema mora imeti oba anorganska UV filtra. 

 
Optimalna sončna krema mora biti takšna, da ščiti pred UVA in UVB svetlobo. Da je krema 
sploh lahko klasificirana kot  UV filter, oziroma krema za sončenje mora imeti  SPF faktor  
minimalno 6, od tega pa mora nuditi eno tretjino zaščite UVA svetlobe, da jo lahko 
klasificiramo tudi kot UVA filter. Ugotovila sva, kot lahko razberemo iz tabele 3, da ni  vedno 
najboljša zaščita zagotovljena s samo enim izmed filtrov. Najboljšo zaščito lahko namreč 
dosežemo, če filtre kombiniramo. V tem primeru govorimo o kombinaciji titanovega dioksida 
in cinkovega oksida. Kot lahko razberemo iz grafov 2 in 3,  je titanov dioksid boljši pri zaščiti 
pred UVB svetlobo. Iz grafa 2 in grafa 3 pa je tudi  razvidno, da cinkov oksid boljše ščiti pred 
UVA svetlobo kot titanov dioksid. Če torej izhajamo iz  prej zastavljene definicije,  kakšna bi 
morala biti dobra krema za sončenje, ugotovimo, da mora biti predvsem zelo dobra pri 
zaščiti pred UVB svetlobo, mora pa zaščititi tudi eno tretjino vrednosti UVA svetlobe. Kar 
pomeni, da lahko to hipotezo potrdiva, saj titanov dioksid bolje absorbira UVB svetlobo, 
cinkov oksid pa UVA svetlobo, kar je razvidno iz tabele 3. 
 
HIPOTEZA 4   

Krema za sončenje s časom izgubi zaželeno UV zaščito.  

 

Z najino raziskavo sva tudi ugotavljala, kako vpliva starost kreme na njeno učinkovitost 

oziroma na UV zaščito, ki jo lahko ta krema nudi. Za to raziskavo sva uporabila kremo z 2 g 

ZnO, ki je bila narejena v našem laboratoriju pred enim letom. Predvidevala sva, da bo krema 

izgubila UV zaščito, saj se nama je to zdelo najbolj realno. Predvidevala sva, da zaradi tega 

tudi označujejo kreme, ki so na trgu z datumom, do katerega so uporabne. Vendar so 

rezultati pokazali drugače.  Na sončni kremi sta se namreč naredila dva sloja, zgornji je bil 

rumenkaste barve, spodnji pa prvotna barve kreme. Meritve so pokazale, da ima zgornji sloj 

veliko slabšo zaščito od spodnjega. Nato sva teksturo kreme premešala in ponovno zmerila 

prepustnost ter ugotovila, da je zaščita te kreme pred UVB svetlobo daleč boljša pred vsemi 

ostalimi (graf 1), tudi zaščita pred UVA  je bila precej visoka, a ni bila najvišja, saj ima boljšo 

zaščito kombinirana krema z večjo vsebnostjo cinkovega oksida kot titanovega dioksida, kar 

prikazuje graf 2. V primerjavi z njej, razen po starosti, identično kremo pa ima več kot 

dvakrat višjo zaščito pred UVB in malo manj kot dvakrat višjo zaščito pred UVA svetlobo 

(grafa 6 in 7). Zaradi vsega tega je hipoteza zavrnjena. Vendar pa morava dodati, da bi bilo 

to potrebno raziskati na večjem vzorcu krem, da bil rezultat prepričljiv. 

 

 

HIPOTEZA 5  

Koncentracija filtra UV svetlobe ima prevladujoči vpliv na zaščito pred UV svetlobo. 

Če ima koncentracija UV filtra prevladujoči vpliv, potem bi morala zaščita pred UVA in UVB z 

višanjem koncentracije  istega filtra naraščati in z manjšanjem koncentracije padati. To se 

zgodi le pri kremah z TiO₂ pri UVA in UVB svetlobi, kar prikazujeta grafa 4 in 10, medtem ko 
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ima ZnO največji SPF faktor pri srednji koncentraciji in najvišjo UVA zaščito pri najvišji 

koncentraciji, a zaščita ne narašča stalno, saj ima najmanjša masa oksida večjo zaščito kot 

srednja (graf 3). Pri tem ni všteta krema cinkovega oksida, ki je stala eno leto in ni točno 

primerljiva s preostalimi tremi kremami, a tudi pri njej koncentracija ZnO nima glavnega 

vpliva, saj ima v primerjavi z njej po masi primerljivo kremo veliko višjo zaščito tako pred 

UVA kot UVB sevanjem, kar se lahko razbere iz grafov 6 in 7. 

Prevlada vpliva koncentracije bi se morala kazati tudi v kombiniranih kremah. Ker je seštevek 

mas UV filtrov enak, bi morala krema z večjo vsebnostjo TiO₂ imeti največjo zaščito pred 

UVB, saj ima ta boljše lastnosti vpijanja te UV svetlobe. Krema z največjo vsebnostjo ZnO  pa 

bi morala imeti najmanjši SPF, a ima krema z enakovredno količino TiO₂ in ZnO manjšo 

zaščito pred UVB kot tista, ki ima TiO₂ manj (graf 8). Pri UVA zaščiti pa bi moralo veljati ravno 

obratno, kar velja, saj z večanjem količine ZnO zaščita narašča (graf 5). Pri primerih, kjer 

večja količina UV filtra ne določi končnega vpliva, mora na rezultate vplivati nekaj drugega in 

ker so masa kreme, površina nanosa in pozicija UV merilnika nadzorovane, pride do 

sprememb v zaščiti  najverjetneje zaradi neenakomernega razmaza sončne kreme. Ker pa pri 

večini primerov količina filtra nima prevladujočega vpliva je ta hipoteza zavrnjena. 

 

 

5.1 Kaj sva se naučila in kaj bi še lahko raziskala 

 

Ko sva pričela z eksperimentalnim delom sva menila, da bova zelo hitro dobila zanesljive 

meritve glede propustnosti UVA in UVB svetlobe, vendar sva kar hitro odkrila, da je 

popolnoma zanesljive meritve zelo težko dobiti kljub velikim prizadevanjem. Prav tako sva 

ugotovila, da moraš pri raziskovalnem delu biti iznajdljiv. Predvsem pa se nama zdi 

dragocena izkušnja pri najinem delu, da sva spoznala, da vsaka raziskana stvar poraja 

ogromno novih vprašanj. 

  

Za natančnejše rezultate bi verjetno potrebovala še občutljivejše merilce prepustnosti UVA 

in UVB svetlobe. Možno pa bi bilo raziskovalno nalogo razširiti na več eksperimentov, kar bi 

pomnilo še več hipotez. Izmerili bi lahko prepustnost nanosov različnih debelin, primerjali 

naše kreme s kupljenimi kremami, ki vključujejo anorganska UV filtra in raziskali, s katerimi 

drugimi filtri jih dopolnjujejo pri zaščiti. Pomembno je vedeti tudi, da je višina zaščite pred 

UV svetlobo v veliki meri odvisna tudi od drugih dejavnikov, ne le od količine UV filtrov v 

kremi. 
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