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k Przeamiot normy. Przedmiotem niniejszego arkusza normy j<'!st metoda oznaczania zawartości substancji nierozpuszczalnych w kąpielach niklowej, miedziowej i chromowej wg BN-86 7469-42/02, ta b. lp. ! , 2 i 3.
2. Zasada oznaczania polega na odsączeniu i zważen iu pozostałości nierozpuszczalnych we wrzącym roztworZ$! kwasu siarkowego:
3. Pobieranie próbek, czystość odczynników, liczba
równoległych oznaczań wg BN-86/7469-42/0l.
4. Przyrządy, odczynniki i roztwory
a) Waga ana li tyczna.
b) Łaźnia wodna.
c) Tygiel z dnem porowatym G-4.
d) Kwas siarkowy l ,84.
5. Wykonanie oznaczania. 25 g badanego roztworu
odważyć na wadze analitycznej z dokładnością do
0,0002 g i przenieść do zlewki pojemności 400 mł.
Dodać 150 · mi wody destylowanej, 5 mi stężonego
kwasu siarkowego, przykryć szkiełkiem zegarkowym
i ogrzewać na wrzącej łaźni wodnej w ciągu l h. Części
nierozpuszczalne odsączyć przez wysuszony w tempe-
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raturze 110 ±2°C do s tałej masy i zwa żony ty~iel
z dnem porowatym G-4: Zawartość tygla pr ze m yw ać
wodą destylowaną. Tygiel z osadem s us z yć w te mperaturze 110 ±2°C do stałej masy. Tygiel pusty i z osadem ważyć na wadze analityc znej z d okł adnością do
0,0002 g. Różnica masy tygla z osadem i rygl a pustego
stanowi masę części nierozpuszczalnych .
6. Obliczanie wyniku oznaczania. Zawart ość substa ncji nierozpuszczalnych (X) o bliczyć w procentach wg
wzoru
X = a·IOO

m
w którym:
a - masa osadu sub.sta ncji nierozpuszczalnych, g,
m - masa odważki badanej kąpie l i, g.
7. Wynik końcowy oznaczania podać z do kładnością
do 0,02%. Różnic a między oznaczania mi uwzględ n ia 
nymi przy obliczaniu wyniku końco wego- nie w i ększa
niż 5% .
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INFORMACJE DODATKOWE
l. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwoj owy Przemysłu Po ligraficznego. Warszawa.
2. Normy związane
BN-!!617469-42101 Roztwory galwaniczne do wk lęsłodruku . Metody
badań . Zakres i postanowienia ogó lne no rmy

BN·8617469-42/02 Roztwory ga lwa n iczne do wk lę słod ru ku . Metody
badań. Program bada ń
3. Autorzy projektu normy: mgr Barb:~ ra S;unkiewicz, Krystyna
Mią s ko . mgr inż. Ja dwiga Muzyczek Ce ntraln y Oś rode k Bada\\oczo-Ro zwojo wy Przem ysł u Po ligraficznego.
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