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W ST ĘP

oznaczania. Za wyni k końcowy
stwierdzen ie wg 2.2.4a) lub b) zgod ne
co najmniej dla d wóch równo l egłych oznaczań.
2.3. Oznaczanie śladowych zawartości cynku
2.3.1. Zasada oznacza nia polega na jak ościowym wykryciu obecności jonów cynku w postaci zawiesiny
o barwie fioletowej, k tórą tworzy fiolet metylowy
z jonam i cynk u w środowi s ku słabo kwaśnym w obecnośc i roda n ku amonowego przy stężeniu Zn 2+ = 0,05 g/l.
2.3.2. O dczynniki i roztwory
a) Kwas wm owy roz twór nasyco ny w temperaturze
badania.
b) Kwas solny ( l ,2) .
c) R odanek
amonowy
(NH4SCN)
roztwór
2.2.5. Wynik

k ońco w y

nal eży prz yjąć

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem nini ejszego arku sza normy są szybkie metody kroplowe oznac za ni a
zawartości o łowiu i cynku w kąpieli niklowej wg
BN-86/7469-42/02 tab., lp. l.
1.2. Rodzaje metod badań
a) Oznaczanie śladowyc h zawartośc i ołowiu.
b) Oznaczanie ś ladowych zawartości cynku.
2. M ETO D Y BADAŃ
2.1. Pobieranie próbek, czystość odczynników, liczba
- wg BN-86/7469-42/0 l.
2.2. Oznaczanie śladow ych zawartości ołowiu
2.2.1. Zasada ozna cza nia polega na jakościowym wykryciu obecności jonów ołowiu w postaci jasnożółtego
osadu z jonam i dw uchromianowymi przy stężeniu
Pb 2 + = 0,0 l g/1.
2.2.2. Odc zynniki i roztwory
a) Octan
amonowy
(CH3COONH4)
roztwór

ró w noległych ozn aczań

30%(mlm).
b) dwuc hro mian

potasowy

(K2Cr20 1)

roztwór

5%(mlm).
2.2.3. Wykona nie o znaczania. Do probówki przen ieść
2-3 krople k ąpie li niklowej, dodać 2-3 krople roztworu
oc ta nu amo nowego, 3-4 krople roztworu dwuchromianu potasowego i wym i eszać. Jeże li stężenie o łowiu w ką
pieli nik lowej wynosi powyżej 0,0 l g/l, to pojawi s ię
jasnożółt y osad dwuch rom ia nu ołowiu.
2.2.4. Wynik oznacza nia. Za wynik oznaczania na l eży
przyjąć stwierdzenie:
a) ni ewystę powan i a ołowiu lub występowanie w iloś
ci mniejszej niż 0,0 1 g/1 Pb2+,
b) wys tępowan ia nadm ie rnej il ości ołowi u w bad anym roztworze.

20%(mlm).
d) Fio let metylowy wg PN-81/C-06501 , tabl. l, lp. 18.
2 .3.3. Wykonanie oznaczania . D o próbó wki dodawać
kolejno 25 krope l nasyconego roz two ru kwa su winowego, 2 krople kwa su solnego, 4 k ro ple roztworu rodanku
amonowego i 5 kropel roztworu fioletu metyl o wego.
Zawartość próbówki wymieszać; połowę o bjętośc i mieszaniny przen i eść do d rugiej próbówki i odstawić jako
roztwór porównawczy . Do pierwszej próbówki dodać
2 krop le badanej kąpieli niklowej. Jeże li w kąp ieli występuje cyn k , w i l ości przekraczającej stężen i e dopu szczalne, niebieskozielone zabarwienie z mienia się na fioletowe lub niebies kie.
2.3.4. Wynik oznaczania. Za wynik oznaczania na leży
przyjąć stwierdzenie:
a) niewystępowanie cynku lub występowani e w i lości
mn iejszej niż 0,05 g/1.
b) występowania nadmiernej ilo ści cyn ku w ba danym roztworze.
2.3.5. Wynik końcow y oznacza nia. Za wyn ik końcowy
należy przyjąć stwierdzenie wg 2.3.4a) lub b) zgodne
co najmniej d la dwóch ró wno ległych oznacza ń .
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INFORMACJE DODATKOWE
l. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa .
2. Nonny związane
PN-81/C-0650 1 Analiza chemiczna. Przygotowanie rozt worów
ws kaźników

BN-8617469-42/01 Roztwory galwaniczne do wklęsłodruku. Metody
badań. Zakres i postanowienia ogólne normy

BN-86/7469-42/02 Roztwory galwan iczne d o
badań. Program badań

wklę słod ru ku .

Metody

3. Autorzy projektu normy: mgr Barbara Stankiewicz, Kryst yna
mgr inż. Jadwiga Mu zyczek - L ~ ntraln y O środek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego .
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