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1.

wietrza 6S

WSTĘP

1. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem

normy jest

ozna-

czanie skłonności odbitek drukarskich do blockingu,

przeznaczonych do

drukowania ze zwoju na zwój, z

wewnętrz

farby do

szyb-

graficznych

Określenia, Elceking -zlep ianie stykaji,lcych

się

powierzchni odbitek

pov.odujęce trwałe

w

uszkodzenie odbitek

wajęc dźwignię
poddać
2
4, 4 MN/m . w ci ęgu S min, Po

części
łania

dociskow.i,

upływ i e

łatwość

do

tego czasu

i wykonać ocenę wyględu odb 1tki

zbadać

niezadrukowane

w

apa-

przesu-

któr y

w ynosi

v.yjęć b &o

złazonych

rozdzielenia

docisku, w rozproszonym św i et le

sposób

ności

METODY BADAŃ

/ 1/

ratu do oznaczan i a bieckingu wg 2. 1. 2 b/ i powoli

miejscu

dziennym,

dziaW

ten

podłote.

2, 1. S. Ocena wyników , Rozrótnia się 3

przy ich rozdzielaniu.
2

p rz ył ot yć

zgodnie ze wskazaniam i normy przedm i otowej, Tak

danę. odbitkę, sprawdzić

przeznaczonych do drukowania arkuszy,

zadrukowanych lub lakierowanych

lub

przygotowanę odbitkę umieścić między szczękam i

/ 2/

b/ Oznaczanie sk łonności do bieckingu farb

stosie albo w zwoju,

złożyć warstwę

towej,

odbitkę,

graficznych

koŚcii,l do 1, 667 m/s.

1. 3.

Odbitkę wg 2, 1. 3, o wymiarach co naj-

mm, p o czas i e usta l onym w norm i e przedmio-

czystego pap ieru albo innego p odłoża, na kt6rym wykonano

1. 2. Rodzaje metod badań
a/ Oznaczanie skłonności do bieckingu farb

± 2, S %.

x. 40

mniej 30

skłon

s topnie

do blockingu:

l - odbitki nie zlep i aję. się i n i e ulegaj ę. uszkodzeniu,
2. 1, Oznaczanie

skłonności

do bieckingu farb

nych przeznaczonych do drukowania ze zwoju

graficz-

na zwój.

z

szybkościę do 1, 667 m/s

3- odbitki zlepiaję. s i ę i ulegaJę uszkodzen i u

2. 1. l. Zasada metody polega na

określeniu

piania odbitek poddawanych badan iu w

stopnia . zle-

ustalonych

warun-

kach: docisku, czasu, temperatury i wilgotności , przy

u-

Przyrzędy do sporzę.dzania odbitek\119 BN-76/7469-11

lub inne zapewniajęce uzyskanie określonej grubości wars-

jest zgodna ze stopn i em l lub 2 1

2. 1. 3, Przygotowanie odbitek do badań, Odbitki

nalety

sporzędzić zgodnie z BN-76/7469-1 1 za pomocę. przyrzędu

wg 2, 2, a/, odpowiedniego do rodzaju badanej farby,
podłata

określa

Gru-

odpowie dnia,

znaczania należ y przyjęć ocenę

n i ezadrukow ane

W prz y padku farb termoutwardzalnych nalety je
zgodnie ze wskazaniami normy przedmiotowej, a

utr wa lić
następnie

co najmn i ej ·trzech ozna-

far b

2, 1. 4, Wykonanie oznaczania, Pomiar przeprowadza się

pienia o dbitek poddawanych badan i u w okreś lon ych
kach: docisku, czasu, temperatury i wilgotności,
życiu

wilgotności względnej po-

u-

Przyrządy

mat eriały

a/ Przyrzę.d y do sporzędzania odbitek -wg :G. 1. 2 a / .
b/ Płytki szk l ane o wymiarach 65 X 65 mm.

6S mm; 1

ołowiane

ciętarek

w

~< ształcie

sześc ianu o

daje n acisk r ówny 7, 2 kN/m'\

d/ Bibuła do sęczenia o wymiarach 6S X 65 mm.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Farb i lakierów

NORMALIZACYJNE 1976.

warunprzy

suszarki.

.

Ustancwiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i lakierów dnia 4 czerwca 1976 r.
jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normę od doia 1 stycznia 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1976 poz. 68 )
WYOAWNICTWĄ

graficz-

2. 2, 1. Zasacla metody po l ega n a ok r eślen i u stopnia zle-

c/ 3 ciężarki

w temperaturze 20· ±2°C,

±2°C, przy

podłoże

czań, nie r6tnięcych s ię m iędzy sobę.

2.2.2.

norma przedmiotowa,

w temperaturze 20

jeże l i ocena

nych przeznaczonych do drukowan i a arkuszy

b/ Aparat do oznaczania bieckingu - wg załęcznika,

ochłodzić

Farbę należy uznac za odpornę na biecking

2, 2, Oznaczanie skł onnośc i do bieck i n gu

twy farby.

warstwy farby i rodzaj

roz-

2, 1 . 6. Wynik końcow y oznaczan i a, Za wyn i k końcowy o -

2, 1. 2. Przyrządy i materiały

bość

przy

dzielaniu,

nie ulega blockingow i ,

tyciu aparatu do oznaczania bl?ckingu.

aj

2 - odbitki zlep i aj ę. się, ale n1e ulegaję uszkodzeniu prz y
rozdzielaniu,

Wpływ do WN 8.7.76, Oddano do tkladu 25.8.76. Druk ulr:o"cs:ono w llatopodtl• 76.
Obj,0,3S a.w. Nakład 1300+55 ..,.. Zam, 2401 176

boku

2

BN-76/7469-32

2, 2, 3, Roztwory

temperatura i w i l gotność w zględna

a/ Roztwór kwasu siarkowego o stę!eniu 26% obj,

20 ±2°C

b/ Nasycony _roztwór siarczanu po.taso w ego,
2, 2 , 4, Przygotow anie odbitek do badań nale!y

wykonać

zgodnie z 2, 1, 3 i bezpośrednio po sporzędzeniu odbitek, "Ycięć z nich wykroje o wymiarach 6S

powi etrza

60 :1:2, S%,

11

60 ':1:2,S % ,

III

9S ±2, Slfo.

Wilgotność względnp pow i etrza r6wnę 60% uzyskuje

się

w eksykatorze zawierajęcym rozt wór wg 2, 2, 3 a/. Wi l got-

X 6S mm,

noŚć względnę równę 9S% otrzymuje się w eksykatorze za-

2, 2. S, Wykonanie oznaczania, Na

płyt ce szklanej

wg

2, 2, 2 b/ umieścić bibułę do sęczenia wg 2, 2, 2 d/, na
wykroje wg 2, 2, 4
ło!one

złoione warstwę

wewnętrz

farby do

do czystego papieru albo innego podło!a,

niej

lub przy.

na

któ-

rym wykonano odbitkę zgodnie ze wskazaniami normy przed- ·
miotowej, a następnie drugi arkusz bibuły do

sęczenia wg

2, 2, 2 d/. Całość przykryć drugę płytkę szklanę,
cię!ark iem

wg 2, 2, 2 c/ i umieścić w otwartym

obcjp!yć

zostawić

w

temperaturze pokojowej

w

ce lu

wyrównania

temperatury i wilgotności z otoczeniem, po czym
płytki, sprawdzić łatwość

rozło!yć

rozdzi elenia złoionych części

wykonać ocenę wyglę.du odb i tki

w

rozproszonym

świetle

dziennym,

z
się

2, 2, 6.- Ocena wyn ików. Dla kaidego wariantu usta l a

poni!szych wariantów:
dla odbi tek

Po upływie czasu pomiaru, próbk i wyjpć z susz-arki i po-

eksykato-

rze w suszarce na 24 godz poddajęc badaniu wg jednego

docisk
2
7, 2 kNjm 2
14,4 kN/m 2
21,6 kN/m -

wierajęcym rozt wór wg 2, 2, 3 b/.

układanych

3 stopnie skłonności do blockingu wg 2. 1. S.

w stosy

dla odbitek farb s i towych,
2. 2. 7 , Wynik k ońcowy oznaczania- wg 2. 1. 6 z t:>Odar.iem

dla odbitek innych farb graf_icznych,
dla odbitek lakierowanych ,

wariantu wg 2. 2. S.

KONIEC
ZALACZNIK
APARAT DO OZNACZANIA BLOCKINGU

1-

szczęki,

2-

dźwignia,

3 -

badana odbitka.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja
ki~rów Zakład

opracowująca normę-

Instytut Farb i La-

Farb Graficznych w Gdańsku.

2, Normy zwiazane,

3, Informacja dotyczpca zakupu aparatu do

oznaczania

blockingu, W sprawie zakupu aparatu do oznaczania

bloc-

kingu nale!y zwracać się do Z jednoczenia Przemysłu

Poli-

graficznego ul, ..Jasna 26 1 00-9SO Warszaw a,
4, Autor projektu normy- mgr in!. Maria Rosner-Kania

BN-76/7469-11
t..adań

Farby araficzne. Sporzędzanie odbitek do

Instytut Farb i
Gdańsku.

Lak ieró w ,

Zakład

Farb Grafi cznych

w

