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l.

WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem n ormy jest metoda oznaczania przebijania farb graficznych, z wyjąt
kiem farb ci ekłyc h .
1.2. Określenia . Przebijanie (penetracja , p rzenikanie)
jest to przesiąkanie farby na odwrotną stro nę odbitki
drukarskiej.
2. METODA BADANIA
2.1. Zasada metody polega na spo rządzeniu odbitki
farby badanej i wzorcowej za pomocą grindometru
ocenie wyglądu odwrotnej strony odbitki.
2.2. Aparatura i przyrządy
a) G rind ometr NPIRI lub inny o zakresie od O do
25 11m - wg BN-79/7469- 10.
b) Wał e k poliuretanowy, którego obwód jest co najmniej równy długości rowków grindo metru.
c) Wykroje p odło ża okreś l onego w normie przedmiotowej, o wymiarach dostosowanych do wie l kości
grindometru.
2.3. Odczynniki i roztwory. Rozpuszczalnik odpowiedni do rodzaju farby.
2.4. Przygotowanie próbki do badań . Ze śred ni ej próbki laboratoryjnej przygotowanej wg BN-73/7469-{)2
i dokładnie wymieszanej pobrać 3 próbkt ana lityczne
w i l ości ni ezbędnej do pomiaru lepk ości. W ten sam

sposób przygo tować próbki farby wzorcowej. Wyk o nać
oznaczani e l epk ośc i obu fa rb metodą ws k azaną w normie przed miotowej i w razie potrzeby rozc ieńczyć farbę
o wyższej lepkości za pomocą rozpuszczalnika (2.3)
do zrównania lepkości fa rb y badanej i wzorcowej.
2.5. Wykonanie oznaczania. Do zagłęb ień ka nałów
grindometru (2.2a) nanieść farby przygotowane wg 2.4,
farbę wzorcową po lewej st ronie. a fa rbę badaną
- po prawej i ściągnąć je nożem zbierającym ustawiony'!l prostopadle do powierzchni grindometru stosując równomierny docisk. Następni e wykrój podłoża
(2.2c) umieśc ić na powierzchni grindometru i przetoczyć po nim wałek (2.2b) ze stałą szybk ośc ią i równomiernym dociskiem, po czym natychmiast zdjąć wykrój podło ża z grindometru i wyko nać wizua lną ocenę
wyglądu odwrotnej strony od~itk i .
2.6 . Ocena oznaczania
2.6 .1. Ocena jakościowa. Występowa ni e lub bra k
przebijania fa rby badanej w stosunku do fa rby wzorcowej oceniać w rozproszonym świet l e d zienn ym i o kreślić słownie przez podanie: "większe od wzorca", "zgodne z wzorcem" lub " mniejsze od wzorca".
2.6 .2. Ocena ilościowa. Oc enę wykonać w świetle
pr zec hodzącym i podać stop ień skali grind ometni, przy
którym przebijanie zanika.
l
2.7. Wynik końcowy oznaczania. Za wyn ik końcowy
oznaczania n'ależy przyjąć ocenę trzech ró wnoległ yc h
oznaczań nie różniących się między sobą.
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INFORMACJE DODATKOWE
l. Instytucja opracowująca normę - Instytut Przemysłu Tworzyw
i .Farb. Zak ł ad Farb Granicznych, Gdań sk.
2. Normy związane
BN-73/7469-02 Farby graficzne. Fobieranie i przygoto wywanie próbek

BN-79/7469-10 Farby graficzne. Oznaczanie uta rcia
3. Autor projektu normy - mgr inż. Maria Rosner-Kania - Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Zakład Farb Graficznych,
Gdańs k.
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