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Barwniki polfalanowe

BARWNIKI
I PIGMENTY

,

Oznaczanie konce.nłracji
.I odcienia

c.

.

Grupa katalogowa 1023

.

I

wobec fenoloftaleiny, Wypłukane próbki wyjęć, odż{lĆ I wy-

WST~P

1.

,
Przedmiotem normy

metody oznaczan ia
koncentracji
I
odcienia barwników kwasowych metalokomplEtksowych typu
1:2, stosowanych

sę

głównie

liamidowych, dla których

do barwienia

wełny

prz yję to nazwę

I włókie n po-

suszyć w temperaturze nie wyższej niż 70 oC,
Próbki bezpośrednio przed barwieniem dokładnie zwilżyć
o
. ć
w odę o temperaturze 50 ± ,2 C I wYz{l ,

- barwniki polfa-

2; 4. Przygotowanie roztworu barwnika, W zależności od

lanowe.
barwy

przygotować

roztwór z

następujęcych ilości

odwa-

żek:

dla czerni - 1; 5 g (roztwór O, 3-procentowy),

KONCENTRĄCJI

2. OZNACZANIE

dla granatów - l, O g (roztwór O, 2-procentowy),
2.1. Aparatura, Aparai

do

barwienia

umożliwiaj.ęcy

naczynia do barwienia

pojemności

dla pozostałych O, S' g (ro~twór O, 'l-procentowy).

zawierajęcy

utrzymanie temperatury od 40 do 100 ±2 oc,

niż 250 cm3,

nie mniejszej

np. firmy AHIBA, Limitest-Quarzlampen Gesellschaft mbh
Hanau lub inny tego typu.

Odważyć

badanego,

się

stosowanie

łaźni

farbiarskich.

cm
a

do 0,001 g

'j, ni ew iel kę

z,imnej wody,
.

ilości{l

podgrzać

następnie gotować

200 cm

2
3

d) Fenoloftaleina cz. d. a., l-procentow y roztwór

alko-

.wymie_
.
3
500 cm "

do kolby pomiarowej pojemności

5 :1:0, 1 g próbk i włókna wełnianego tex

barwienia

barwnika

ilości

barwnika

podanej w tablicy,

b'a danego

jeżeli

w normie

przedmiotowej nie przewidziano Inaczej.

przędzę

45,5 x 2

(Nm 22,2) lub tkan inę o splocie płóciennym.

Barwa barwnika
do

roztwór

2.5. Przygotowanie kppieli barwipcych, W

i wzorcowego w
2.3. Przygotowanie włókna do barwienia. Do

Próbki włókna powinny być oczyszczone

CI.{l~

Po tym czasie

zimnej wody,

od barwy, do barwienia należy użyć

holowy.

lub

do wrzenia,

w zorcowego,

c) Siarczan amonowy cz., roztwór lO-procentowy.

(Nm 1e/2)

zimnej wodY, do-

+ S 'mln,

W analogiczny sposób przygotował

środek pioręcy.

czesankowę tex 55, 5 x 2

barwnika

odważkę

uzupełnić wodę do kre~ki t dokładn ie wymieszać,

a) Amoniak, cz., roztwór 2S-procentowy.

przeznaczyć

3

rozcieńczyć około

szać, przenieść

2.2. Odczynniki i roztwory

b) Anionowy

m i eszajęc,

roztwór

dokładności {I

zapastować

lać około 200
le

Dopuszcza

z

Masa barwnika 1)
do masy włókna

natu,ralnej

%

Ilość roztworu
barwnika wg 2,4

cm

3

bieli, niebielone, nieal;'retowane, niepodbarwione oraz nie
zawierajęce włókien martwych ani pozostałoś ci

chelT!ika-

6

100

3

50

Granat

4

100

Inne barwy

1

50

Czerń,

liów.
Próbki przed barwieniem należy prać 20 min w aparacie
o

wg ,2 . 1 w roztworze pioręcym w temperaturze 45 ±2 C przy
3
krotności kępieli 1:40, zawierajęcym 2 g (dm
anionowego
3
środka pioręcego wg 2. 2b) I 4 g/dm roztworu amoniaku wg '

40 ±2 oC, a

płukać

następnie

10 min w wodzie o

w wodzie

O

temper'a turze

temperaturze

tak długo, aż woda płuczęca będzie miała od'c z,y n

2,0 ±2 oC ,
obojtltny

,

1) Masę barwnika podano w stosunku do koncentracji
barwnika-typu, w który m zawartość substancji barwi{lcych \JYVaża się za 100 %, W przypadku użycia barwnika o koncentracji wyższej lub niższej od 100 %, masę
barwnika należy przeliczyć na koncentrację barwnika-typu,

2, 2a),
Wyprane próbki

.

•

Zgłoszona przez Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i leJckiego
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i lekkiego dnia 3 lutego 1983 r ,
iako norma obowiązująca od dnia 1 października 1983 r.
(Oz: Norm. i Miar ~r 6 /1983 poz. 10)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1983,

Druk. Wyd, Norm. W'wo, Ark. wyd. 0,30

N.kl. 1 '100 ł55 Z.m. 8311 /83

Cen • .t 4,00

1ttft -r
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BN-ti!IŚÓ~·f~4
". ' 1- g t

?'

III ćM6ćYl ńłi'ćiynlacłi do bar.wlenla wg 2. 1 umfficlć
~ółb' 50' ćri'l wody tY t~pe'rlitl:ti":ze 5Ó :t 2 0 0 , roztw6r
I'Ilłtli' Sadłin~

amCii'lóWego' wg

.

•

w "~61 wg' fatillćy, po I, ~ cm

3:

•

Q

po
f)al"w-

siarczanu

2~ 2ćJ., K{lplele uZ'upełnlć, wód; o fem~ratu-

~.zi'$I6>f2- 66 dO óbjęt6Śi::1 20Ć cm • W' fen
i;tit6wtti. k{ipiere z barwnlkl~ wzorcowym.
3

sam

s~s6b

pr'!fy..

c

a '

IN lSr"'zYP'a dku stwIerdzenIa nIezgodnej IntensywnoścI bar_
wy porównywanych

wYba'rwleń, po"";t6rżyć wybarwlenla ze

znlnlejszą· I zwlę1l:szon{l 05,10,15 'ł.. itd.

ilości{l barwnl_

kll'- wz-orcciWego lub ba da ne'go" K-onćeritrację badanego bar'l\loo
nlka

obliczyć

eX)

ViI

procentach, w zale!'ności od typu,

wg

wz'or<IJ

x---mi

Na: ' c 'j !lynla umleś'clć w aparacIe do bat'rwleńt • .,

' poetnllijć w Ć'I{l9u lO mln
i

. urućhomlć

temper.a·tur, IqIpf'ell do

róG

5~rwlć w niej dalsze 45 mln. W przypadl<,:-, czet'nl

100

go,

%2

Oc;:

proces

b1ir1!t'feńhi w temperaturze w ... zenhl'·prowadzlć · pr.zez 60 nlln.

w kt6 ... ym:'

"'I -

łti'

-

ma'sa barwnika wzorcowego,. g,
ń'1asa barwnika badanego,

9.

..,...·WyJ,elu prÓbki stoPI'\Icw.ió ochłódzfć do temper'atury o.kot płUkae ńajpl'e rw S mln w wodile o
tem):ieraturze
. '
o
'Ił f-ź co, & Pbfeni IN wodzie' o tempe ... aturze 20:1:2 C,
d

161/6 o.§
"

wóda
.

pri·ri·tanle sIę zaba rwIać. f5r''6bkt' wy!,Ć I suszyć

temperaturze nIe p ... zek·... aczaJ{lcej 70

o

C.

w

'

2ó.iIi -0Ć!OA WyOU<ÓWł Koncentraej, okrfillć przez

po-

I

r6wnańle wybarw 'leń wykOriłlnych przy u:fyćlu barwnIka bago'łym

wytlarWle"iach

wykonanych

dzIennego

wg

wg

N ; zdz. 2' barwnikiem ba'danym i wzorcowym o zgodnej inten-

w rozproszonym Świetle dzi ennym lub stosuj{lc

okiem

urz{ldzenle

do o·trzymywania śztucznego światła' dziennego wg PN-68!
N-d2310r

śwletle . dzlennym lub stosuj{lc urz{l-

dZent'e dO- ot'l"źymywal"lla sztucznego śwIatła

·na

syWnó~ci ba ... wy. Po... ównanie przepr'owad:iić gołym

,

ólicl&ri'i w rozproszonym

OdcIeń oznaczać

W przypadku
tyk;-słOW",
eżerWóriy,

niezgodności '

odcienia, podać charakterys-

tej niezgodności, np. bardziej !ółty,

bardziej

przytłumiony.

KONIEC

•

I.

INFORMACJE , DOOAT,KQ'łł!

I " InstytgcJa .op'ceicowyi.ca norme ..

Ośrodek

Badawczo_

-Rozwojówy Przemysłu Barwnlk6w Organika, ZgIerz.

Z, NOCm>, .zwJ.z.n'
, PNoo68/N-02310 J.lumlnanty I źr6dła szh,fcznego

śwl.atła

KOMrtJIeKcHble. MeTo,n onpe,neJIeHHR ' KOHlJ,eHTpa.IJ,HH H OTTeHKa - norma zgodna z metod{l

ozna-

czania koncentracji i odcienIa, z wyj{ltklem

krol- '

noścl k{lpleJ'i.

dziennego

3",. Norrńv Z8graDi'czne

RWPG' Ć'l' G$B 2443-80 KpacHTeJiH IGtcJioTHl>Ie WeT8JlJIO-

4. Autor projektu no ... my - Inż.

irena

Sekuła,

Ośrodek

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bar:wnlk6w ORGANIKA~

