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Błony fotogroficzne zdjęciowe czarno-białe
powszechnego u ż ytku

,

,

-

BRANŻOWA

NORMA

MATERIAŁY

Charakterystyka

FOTOCHEMICZNE

jakościowo-użytkowa błony

.I

,

Zamiast

negatywowej zwojowej
małoobrazkowej FOTOPAN

BN-67 j6121-02

FF

Gruoa katalogowo 1082

.,

jes t charakterystyka

ja ko ści owo-uż y tkowa błony

FF zwojowej typu 120, na

ma ło

b łon y

fotograficznej negaty w owej

powszechne go
podłożu '

użytku

FOTOPAN

z trójoctanu

celulozy

( FT ) :

obrazkowe j ty pu 135 , 635, FOTOPAN FF, 'stosowanej w fotografii amatorskiej, zaw odowej, ar tys tyczne j i

oznaczenia

Z djęcio w ej czarno-białej

n ega t yw o-

we j halogenosre b r owej. zwoj o wej typu 127 , 120 , 620 i

Przykład

3,

1, Pr zedmiot arku sza normy. Przedmiotem arkus za normy

BLONA FOTOGRAFICZNA FOTOPAN FF-120-FT

naukowej.

BN- ~ 1 /6 121-02 , 02

4 , Postanowienia prz e jściowe. Do dnia 31 grudnia 1983r,
dla
2, Charakterystyka

jako ś cio wo -użytkowa błony

negaty-

błon

z w ojowy ch typu 127, 120 i 620 s kraca

g w arantowanej użytec zności z 30 m;esięcy na

wowej FOTOPAN FF

się

okres

24 miesięce

od daty wyprodukow ania ,
,

l)

Wymagania

Sposób sprawdzenia
wg

Wyszczególnienie właściWOści
błona

zwojow,a typu
127, 120 i 620

l

błona małoobra zk o-

w a typu 135 i 635

2

rodzaj

3

folia z trójoctanu celulozy do celów fotografic z nych ( FT)
f l1łia

poliestrowa
do celów fotograficznych ( FP)

-

d wust r onnie preparowa na

Podłoże

jednostronnie preparowana

•

4

BN-71 / 6385-02
wg uzgodnienia mię d zy
do s ta wcę i od bi orcę

BN-71/6385-02
,

grubość

w

mm

.
zabarwienie

lone

fol i a 1- trójoctanu
celulozy dcf

0,080 \ , 0, 110

folia poliestrow a dcf

0,075

okre~

szara

i wymiary

Wła ś ci w ości
f'Izyczne
I

peratura

-

±O, 006

-

D ~ 0, 05

-

.

D = 0,24+0,03
R
= 0,25 ±O, 04

De

zwojowa nieperforowana wg PN-77/
C-99025.08

chłonność wody w g/m

tem_

PN-70/C-99475

PN-74/C-99465, 02

9ęstościę

optycz nę

Posta ć

bezbarwna

0,125±0,010

oddzielania,
deformacji,
topnienia,

oddzielania,
deformacji,
topnienia

2

po I miesięCLI do 3 miesię~y od daty produkcj i
po 3 miesięcach od daty produkcj i

~

małoobrazkowa

per:
forowana wg PN-77/
C-99025. 09
~70

130

?

40

PN-80/C-99465. 03

PN-70/C-99475

PN-74/C-99470.04

Oc
PN-74/C-99470.03

?

60

-

Oc

Zgłoszono przez Instytut Przemysłu. Organicznego
Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicżnego ORGANIKA dnia 29 grudnia 1981 r.
jako normo obowiązująco od dnia 1 łipca 1982 r.
r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1982 poz. f 6)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982.

D,.k. Wyd. No,m. W'wo, A,k . wyd.

0,50

Noki. 900+5'5 Zom.758 182

Cena

zł

8 ,00

BN-81/~121-02.02

2

cd. tablicy
,

Wyszczególnienie

Wymagania

-

błona małoobrazko-

bł ona

zwojowa t ypu 127, 120 i 620

-

.

1

fizyczne

3

2

4

~45

skręcal ność 2)

popr~e c z na

podłużna
wskaźnik

PN-76/ C-99470 . 05

L

PN-76/C-99470.06

T

arytmetyczny Sar

światłoczu-

1)

wa typu 135 i 635

czas spalania, s
Właściwości

Sposób sprawdzenia
wg

właściwości

0+ 30
5 _ f8

łości

,

logarytm iczny
-gradient
gradient

ś r e dni
ś r-edni

gęsto ść

o

18 ±2

S 'g

C

0,62 ±O, 03

-g

~O,53

PN-77/ C ; 99465.06

3)

podstawowa Op

~

0,05

:EO,30

Właściwości

minima lna 0mi n

~

0,20

~O,45

fotografi czne

zadymieni a 00

~ O, 15

opty czna

). maks

uczulenie

~O,

,

5

,

625 ±IO nm

spektralne

PN-74/C-99465. 14
~

). g
zdolno ść

rozdzielcza

ziarnisto ś ć
wskaźnik

ści

R

Cs

~

przeciwodblasko wo -

Wady

Szpule do nawijania
Kasety ze

~151

~

q

Okres gwarantowanej

szpulę

użyteczności

b łony

do nawijania

680 nm
linii/mm

PN-74/ C-99465. 18

0,89

PN-76/ C-99465.20

nie

lO, O

Pakowanie, przechowywanie i'. transport

PN-74/C -9946S . 17

.

,

wg PN-73/C-99021. 05 I ub dodatko w o określone

do u zgodnienia między
produce ntem i odbiorcę

po 1 miesięcu do 30
produkowani a

spr:aw d z i ć wz rokow o
napi s na opakowaniu

miesięcy

, wg

nie dot y cz y

od daty wy -

nie· dot yczy

wg PN-79/ a-99035.16
błony

dotyczy

p~7Lj/~a 4506

PN-79/ C-99035 . 16
PN-74/N-845 0 6

do czasu ustanow ienia odpowiednic h norm, wg war un ków u zgodnionych
mi ę dzy

Napisy na opakowaniach

producentem i

odbiorcę

wg PN-76/C-99035.43

spra w dziĆ w zrokowo na

opakow aniu

Ocena
partii

partia zgodna z wymaganiami
. normy
partia niezgodna z wymaganiami
normy

jeśl

i badania wszystkich

jeśl

i badanie

chociażby

w ła ś ciwości dadzę

jednej

wła ściw o ś ci

wy niki dodatnie

da wyn ik ujemny

wg PN-76/C-99460. 03, przygotować do badań wg P N-·77/C-99465. 06,
wg PN-73/C-99462. 07 i przeprowadzić obróbkę chemicz nę wg PN-75/C-99463 . b2.
Z) Parametry skręcalności zostanę uS,talone do dnia 3.1 grudnia 1982 r.
3) Gradient średni "9 yvyznaczony wg PN-77/C-99465. 06, z tym że l\ Ig Ii = 2, O.

1) Próbki do

badań należy pobrać

KONIEC
Informacje doda tkowe

naświetlić

I nfor."acje doda tkowe do BN-SI j 6121-02. 02

3

INFORMACJE DODATKOWE
Przemysłu

l. Instytucja opracowujaca norme - Instytut

PN-SOj C-99465.03 Metody wy znaczania wielkości fotograficzn y ch materiałów światłoczułych.

Organicznego, Warszawa.

stości

optycznej obrazów

gę-

Wyznaczanie

barwnych

pozyty w ow yc h

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/6121-02
a) zawężono ar,kusz normy do określonego

sortymentu

błony,

w

św ietle

przepuszczonym rozproszonym

PN-77jC-99465.06 Metody wyznaczania wielkości fotograficznych materiałów światłoczułych. Wyznęczanie

b) wprowadzono wymagania dotyczęce pomiaru

skręcal-

stawowych
ności

t

wielkości

czarno-białych

c) wprowadzono wymagania dotyczęce oznaczania

na

materiałów

sensytometrycznych

podłożu

pod-

Ma'świetla-

przezroczystym

chłon

nych promieniowaniem widzialnym
ności

wody,

PN-74jC-99465. 14 Metody wyznaczania wielkości fotogra-

d) określono dodatkowo 'lIartość gęstości
stawowej Dl)

i minimalnej

D

optycznej pod-

. ,
m.n

ma-

materi ałów

ksimów i granic uczulenia spektralnego

e) zaostrzono wymagania dotyczęce gę stości
zadymienia i do

ficznych materiałów światłoczułych. Wyznaczanie

optycznej
przeznaczonych do napromieniania promieniowaniem w i-

rozdzielczości błony,

dzialnym

f) wprowadzono wymaganie

dotyczęce oznaczania

ziar-

ficznych materiałów świ'atłoczułych. Wyznaczanie wska-

3. Normy zwiSlzane

ź nika przeciwodblaskowości materiałów

PN-73jC-99021.05 Wady światłoczułych materiałów
graficznych. Charakterystyka wad materiałów
-białych

na

giętkim,

przezroczystym

foto-

czarno-

podłożu

PN-77 jC-99025. OS
Wymiary

błon

Wymi ary ma teri ałów

fotograficznych.

zwojowych nieperforowanych czarno-bia-

łych i barwnych , pow szechnego użytku typ 127, 120 i 620

PN-77 jC-99025. 09

Wymiary m ateriałów

fotograficznych.

Wymiary błon zwojowych 'perforowanych
powszechnego

użytku

typ 135, 635,

PN-79jC-99035.16 Wytyczne pakowania,

podłożu

i barwnych na

czarno-białych

przezroczystym

PN-74jC-99465. 18 Metody wyznaczania wielkości totograficznych materiał6w światłoczułych. Wyznaczanie zdol-

I

łych

wyznaczania wi elkości fotogra-

PN-74jC-99465.17 Metod

nistości,

czarno-bia126

ności

rozdzielczej materiałów czarno-białych

nych na

przezroczystym

PN-76jC-99465.20 MetodY 'wyznaczania wielkości fotograficznych materiałów światłoczułych. Wyznaczani e zi arnistości subiektywnej materiałów cza rno-białych

podłożu

przechow ywania

podłożu

PN-74jC-99470.03 Fizyczne i chemiczne badania materiałów fotograficznych.

Wymi~y szpul do błon fotograficznych zwojowych

cji, temperatury oddzielania i temperatury

Wytyczne pakowania, przechowywania

i transportu światłoczułych materiałów fotograficznych .
Napisy i znaki na opakowaniach materiałów
przezroczystym
PN-76jC-99460.03

błon

giętkim,

podłożu

Wytyczne

pobiera-

halogenosrebrowych negatywowych po-

wszechnego użytku w postaci zwojowej
PN-73jC-99462.07

światło

fotograficznych stosowane w sensy'"

tometrii . Naświetlanie ź ródłem światła

~ = 5500 K

PN-75jC-99463.02 Obróbka chemiczna w sensytometrii fotograficznej. Warunki obróbki chemicznej próbek świa-

tłoczułych materiał6w fotogrJficznych
na

podłożu

czarno~białych

PN-74jC-99470.04 Fizyczne i chemic z ne badania materiałów

fotograficznych. Oznaczanie chłonności w ody

łów

fotograficznych. Oznaczanie palności materiału

PN-76jC-99470.06 Fizyczne i chemiczne badania materiałów fotograficznych.

łych materiałów

Oznaczanie skręcalności

fotograficznych

Pt::,I-74jN-S4506 Aparaty fotograficzne. Kaseta
błon

o

szerokości

35 mm.

Główne

'-

szpula do

wymiary

BN-7Ij6385-02 Folia podłożowa z trójoctanu

celulozy

do

celów fotograficznych
4. Autor projektu normy - inż. Urszula Szymczyk - Wał"
Zakłady

Chem iczne.

5. Dotychczas ustanowione arkusze normy

gęs

BN-Slj6121-02.00

optycznej obrazów czarno-białych w świetle prze-

BN-8Ij6121-02.02

ficznych materiał6w światłoczułych. wyznaczanie

puszczonym, rozproszonym

topnienia

wa rstw fotograficznych

szawskie

przezroczystym

PN-74jC-99465.02 Metody wyznaczania wielkości fotogra-

tości

deforma-

PN-70jC-99475 Metody sprawdzania w ymiarów światłoczu

Warunki naświetlania pr6bek

czułych materiałów

Oznaczanie temperatury

PN-76jC-99470.05 Fizyczne i chemiczne badania materia-

Pobieranie próbek światłoczułych ma-

teF'iał6w fotograficznych do1ll adań.

nia pr6bek

na

na

przezroc z ystym

i transportu światłoczułych materiałów fotograficznych.

PN-76jC-99035.43

barw-

BN-Slj6121-02.04

