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NORMA
Rozjaśniacze

BARWNIKI
I PIGMENTY

BRANŻOWA

optyczne do papieru

Oznaczanie dawki maksymalnej
odcienia rozjaśniaczy przeznaczonych
do papierów powlekanych i zaklejanych
powierzchniowo

WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiolt em il10lrmy są
metody ozna'c zania d awki ma~symalnej i odcienia
rozjaśniaczy opltycznych prz'e znaczonych do powielrzchniowego rOlZjaśniania papii.eru.
1.2. Za.kres stosowania metod. Metody sltosuj e
się przy oznaczaniu dawki mak'symałnej i odcienia rozjaśniaczy optyaznych przeznac'z onych do
papielrów powlekanych mieszankami pigmenltowo-kazeinowymi, pigmentowo-'skTobiowymi oraz papierów zaklejanych powierzchnioiWO.
Określenia

-

6045-45

.l

1.

1.3.

BN-77

wg BN-72/'6045-23.

2. METODY BADAŃ

2.1. Wytyczne ogólne
2.1.1. Warunki ogólne. PrzygotOlWanie 'r oztworów rozjaśniaczy, wy1konanie rozjaśniających mieszanek powlekających i rOlZtwolrów zaklejaj ących,
nanoszenie rOlZjaśniaj ący;ch mieszanek na papielr
podłożolwy ora z Is uszenie , rozjaŚlnion)'lch pa:pierów
należy wykonywać w pomieszcrz'en,iu przyciemnionym (zabez:pieczonym przed działaniem światła
dziennego lub sztuC:ZIllego zawie.rającego nadfiolet)
o nat ężeniu oświetlenia nie prlZekraczającym
1000 Ix. Do spo:rząd~nia rozUwoTóW rozjaśnia,czy
i mieszanek powlekających należy soosować wodę
destylO1Waną. Roz,jaŚlniOlue papiery należy przechbwywać bez dostępu świartła.
2.1.2. Aparatura, przyrządy i materiały
a) EłeMlrycmy fotometr reemi'gyjny Elrepho
firmy Opton RFN z lampą ksenonową, z fiłtrami
niebieskimi R46 (A max = 461 run) i R 42 (A max =
= 422 nm).
b) Przyrząd do o~:rnymJ71Wania sztucrlnego świat
ła dziennego wg PN-68/N-023l0.
c) Papi€IT offsetowy klasy V o gramatu:rze
80 g/m 2 'Mg PN-59/P-9,5007.
d) Papier podłożorwy klasy III do kredowania
o gramaturze 80 g/m 2 wg BN-69/7a2,9 -04.

e) Papier

,
GI'Uip a

katalogowa

X 29

podło żowy

klasy V do kiredowania
o ~ramaturze 80 g/m 2 wg BN-69/7 329-04.
f) Powłekarka ręczna typu K , firmy RK Chemical Co. Lilffi ~ted Anglia, lub p odobne unz ąd z e 
nie.
2.1.3. Odczynniki i roztwory
a) Kaolin China Clay SPS t echnicZlny.
b) Klej kazeinowy (20-procento1wy) przygotowany w następujący sposób: 20 cz. wag. ka'z,e iny
moczyć w 70 Crl. wag. wody przerz: 24 godz, a następnie dodać 10 cz. wag. stę żonego amoniaku
i podgr zać do 40 °C.
c) Kle j ze skTob~ utlenianej (Sulinex), 25-procentowy, przygotowany w następują cy s posób :
25 cz. wag. skTObi uit'lenianej (Sulinex) wymi eszać
z 25 cz. wag. zimnej wody, włać do 50 cz. wag.
Wlrzącej wody oj mieszając podgrz ewać całość przez
3 min w 'tem;peTaturze 85 °C.
d) Lateks bu!tadien\owo-sty~erlOwy LBS 60-4 l.
e) RlOklrysol WDP A.
f) Rorz:jaśniacz. badany i wzorcowy, roz twory
5-procem.towe, Slporządzone w następujący sposób :
10 g rozjaśniacza od\ważyć z dokładnością do
0,0002 g, pr.zenieść ilościowo do zlewki pojemności
100 cm 3 , zwilżyć małą ilością wody; zap a stować
i rozpuścić w 70 cm 3 wody o tempm·atUJrze
90 + 5°C. Roztwór ostudzić, prz e ni eść ilościowo
do koliby pomiarowej pojemności 200 cm~ i dopełnić zimną wodą do ~reski. 1 cm 1 tak przygo towanego roZ\twolI'u zawiera 0,0.5 g rozjaśniacza .
2.1.4. Przygotowanie 50-procentowej mieszanki
powlekającej
pigmentowo-kazeinowej. Odważyć
i umieścić w moźdz!ier,:zJU w na stępującej kole jności:

6'7,00
0,65
36,00
47,00
19,00

cz.
cz.
cz.
cz.

wag. Kaolinu wg 2.1.3a),
wag. Rokrysolu wg 2.1.3e),
wag. kleju kaz'e inowego wg 2.1.3b),
wag. wody,
CiZ. wag. Lateksu Wig 2.1.3d).
Całość uWzeć aż do otrzyJIll'a nia jednolitej mieszanki.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 15 marcu
1977 r. jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 stycznia 1978 r.
(Dz. Norm. i Ą'liar nr 12/1977 poz. 42)
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2.1.5. Przygotowanie 50-procentowej mieszanki
powlekającej
pigmentowo-skrobiowej. Odważyć
i umieścić w możdz:ierzu w następując e j kolejnoś oi :

78,5 cz.
68,0 cz.
2.1.3c),
45 ,0 cz .
6,8 cz.
Ca ł ość

wa g. Ka'O hnu wg 2.1.3a),
Iw ag. kleju ze skrobi utle nianej

wg

wa g. wody,
wag. Lateksu wg 2.1.3d) .
utrzeć aż do otrzymania jedn olitej mI e-

szanki.
2.1.6. Przygotowanie 9-procentowego roztworu
za klej a jącego. Odw,ażyć 7,5 cz. wag . Su linexu
i wymie szać z 16,5 cz. wag. zimnej. wod y, a nas tępnie otnymaną mi eszanin ę wla ć d o 70 ,0 cz.
wag. wrzącej wod y . Mies>zają c całość podgrzewać
przeil 3 min w t em pera t u rze 85 °C.
2. 2. Oznaczanie dawki maksymalnej
2.2.1. Zasada oznaczania polega na wykonaniu
serii papierów powleczonych odpowiednimi miesza n kami lub r oztwo r ami z akl e j 1ającymi, zawierającymi odpowiednio dobrane wl zras1 tając e dawki
rozjaśn ia c za, a na,s lt ępni e okreśłe niu daw ki maksymalnej na podstawie po.równa1wczej oceny wizualnej stopnia bieli r oz.j a śn~'O nych papierów lub
instrumentalnego oiZnaczan ia stopnia bieli r ozj aś
nionych papie rów .
2.2.2. Wykonanie roz]<1smenia papierów. Do
zlewek zawi e rając ych 84 g mieszanki powlekając e j lub roztworu zakl ej ają c ego wg 2.1.3 doda ć
r oztwór rozjaśniacza w i lości wg tablicy.

Nr
p róbk i

DClJwka r ozj aśrniac z a w stosunkrU d o ma sy mieszanki
p o wlekającej
lub roztw or u

rozjaśniacza

za k,led a óąceg o

cm 3

Roztwór

Ofo

a

1
2
3

I

-

1

-r

0,,2

;)

0,3
0,4

1
2
4
6
8

0,,5

IQ

0,6
0,7

12
14
16

,0,5

a)

6
7
8
9

la

0,,8

Po dodantiu

określonej ilości roojaśniacza ,

łącznej

podłoże

pigmentowo-kazeinową

+ R46

w kitÓtrym :
u:zu-

lub roztwór zaklejający wodą
masy 100 g i dokładnie wymiesza ć.

Mieszanką

2.2.3.1. Warunki oceny. Ocenę przeprowadzić
w rozpros,z onym świetle dZ!ie'nnym nieba północ
nego, unikając odblasków od barwnych obiektów,
jak np. t r awniki, drzewa, budynki z barwnej ceg ły itp. lub stosują c urządzenie do otrzymywania
sz tucZ!nego świ,atła dziennego z l,amp ą ks enonową
wg PN-68/ N-02310. Kąt podania świa:tła dzienn ego na próbkę powlinien wynosić około 45 ° , a kąt
padania świa,ua lampy ~senoll1:owej 90 ° . P róbki
papieru złożyć na pół i uł' ożyć obok s i'erbie w 't ej
samej płaszczyźnie, na j ednostajnie sza,r ej powierzchni. Bróbki oceniać nieUizhro j1onym okiem,
obserwując prostopadle do ich powierzc1
hni. Wygodnie jest posługiwać się okienkiem wyci ęt y m
z s;za!r ego kalI'tonu.
2.2.3.2. Wykonanie oceny. Zaczynając od próbki
nr 1 porównywać parami kolejne próbki papieru
i wybrać tę, powyżej której nie następuje przyrost stopnia bieli lub następuje zmiana odcienia.
Dawka rozjaśniacza uŻ)'lta do rrozjaśnienia wY'branej próbki jest dawką maksymalną rozjaśniacza.
2.2.4. Ocena instrumentalna rozjaśnionych próbek pa pieru~ Dla se1rii próbek palp ieru rozjaśnio
nych wg 2.2.2 wY'konać pomiary stopnia bieli
pr~y fn.brach R46 i R 42 na urządzeniu wg 2.1. 2a).
PIT6bki należy mierzyć pojedynczo na białej podkładce. Dla każdej próbki wy:~on.ać co najmniej
po 3 pomiary pIiZy obu f11tra'Ch. Stopień bieli (B)
badanych próbek obli,c.zyć wg wwru
B = 2 n4~

p ełnić mies1zank ę

do

Roztwór zaklejający nanosić na papier offsetowy klasy V za pomocą pręta sklr obakowego nr 1
lub nr 0,1 urządzenia wg 2.1.2f).
Powleoz'One papiery su:szyć w temrperait ulr ze pokojowej.
Oznaczona wg PN-64/P-50129 gramaltura powleczenia jedtnosttl~onnelgo wynosi:
a) dla papieru powleozonego mieszanką pigmento'Wo ..kazei n o wą - 22,5 g/m 2 ,
b) dla papieru p owleczonego miesza nką pigmentowo-skrobiową 15 g/m 2 ,
c) dla papieru zaklejanego powierzchniowo 3,5 + 0,5 g/m 2•
2.2.3. Ocena wizualna rozjaśnionych prGb ek papIeru

powlekać

do kredowania klasy III za pomo c ą pr ę ta
skrobakowego nr 4 lub nr 5 urządz enia wg 2.1.2f).
. Mieszanką pigmentowo-skrobiową powlekać pap ier podłożowy klasy V za pomo cą pręta skTobaowego ll!r 2 lub nr 3 urządzenia wg 2.1.2f)
, .

średnia

a,r ytmetyrc,zna wyników pomiar ów stopnia bieli przy filtrze R 42 ,
R46 średnia ail')'Itmetyozna wyników pomiar 6w stopnia bieli pI~Zy fHtrze R46.
Dawka rozjaśniacrla użyta do Irozjaśnienia próbki wykazują c ej najwyższy stopień biel,i jest da wką maksymalną rozjaśniaoza .
2.3. Oznaczanie odcienia rozjaśnienia
2.3.1. Zasada oznaczania polega na porównaniu
R 42

BN-17 7/6045-45

papleifu roz]asnlO'nego dawką maksymaln ą z papierem ro,zjaśniomym dawką maksymalną rozjaś
niacza wzorcowego.
2.3.2. Wy konanie oznaczania. Przy oznaczaniu
Ddcienia należy posłużyć S I ę p['óbkami papieru
ro zj aśnion ymi wg 2.2 .2.
2.3.3. Warunki oceny - wg 2.2.3.1.
2.3.4. Wykonanie oceny. Ocern ę wykonać przez
pOTównanie o dcłenia obydwu próbek papiel'u wybranych wg 2.2.3.2. Obi e próbk i powinny wykazy-

3

wać Z!godność

odciernia. W przypadku gdy odcień
próbki badanej wykazuje niezgodność z odcieniem
prróbki w zorcowej, należy podać słownie charakteryst ykę tej niezgodnoś ci:
nieznac,z nie c,z erwony (nieb ieski, zielony),
czel'wony (niebieski, zielony),
znacznie czel'wony (niebieski, zielony),
nie'ł'Jn acznie tępy (żywy) ,

- ,tępy ( ży;wy) ,
- . znacznie tępy

(ż)ówy).
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