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2.3 .. Przygotowani e próbek do badań. Z tkaniny testowej

1_ 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest oznacza-

wg 2.2 d} rozjaśnionej optycz nie badanym

rozjaśni aczem

n i e trwałości rozjaśniaczy optycznych, przeznaczonych

do

wg BN-77/6045-08 P. 2.4.2.7 lub BN-73/6045-29 p.2.4.2. 7

rozjaśniania wyrobów włókienniczych, na prasowanie

na

oznakowanej nr 5, wycięć 3 pr óbki o wymiarach 10x4 cm.

sucho , na wi Igotno i na mokro.

2.4. Wykonanie oznaczania

1.2. Zakres stosowania metody. Metodę stosuje

się

2.4.1. Przygotowanie żelazka

do

a} Do prasowania tkaniny bawełnianej, Żelazko wg2,2a}

oznaczania trwałości rozjaśniaczy optycznych przeznaczonych do włóki en celulozowych

poliamidowych

oraz

do

o

nagrzać do temperatury 190 ±5 C. Temperaturę

chni grzejnej żelazka kontrolować obserwujęc

środków pioręcych.

powierzzachowanie

się położonych na niej kryształów kwasu hipurowego, które

1.3. Określenia - wg BN-72/6045-23.'

muszę

ulec stopieniu. Po ustaleniu się temperatury

żelaz

ka przystępić do prasowania,
2; OZNACZANI E

bl Do prasowania tkaniny poliamidowej.

2.1. Zasada metody, Próbkę tkaniny testowej, rozjaśnio

Żelazko

2.~2 a} nagrzać do temperatury 121 ,±2 C,
0

wg

Temper aturę

nę optycznie badanym rozJaśniaczem, użytym w ilości

od-

powi erzchni grzejnej żelazka kontrolować obserwujęc

powiadajęcej

su-

chowanie się położonych na niej

jego dawce maksymalnej, prasuje

cho, na wi Igotno i na mokro, w cięgu ściśle

się

na

okr eś lonego

czasu, żelazkiem o ściśle określonej teml>eraturze.
bienie intensywności rozjaśnienia ocenia się przez

Osła

2,4.2. Prasow anie na sucho. Suchę próbkę przygotowawg 2,3 umieścić na podkładzie do prasowania

nierozjaśnionę popelinę testowę. Żelaz ko

a} Żelazko ręczne elektryczne z termoregulatorem o ma2
sie powodujęcej nacisk około 30 G/cm powierzchni
prób-

tempera-

tury żelazka przystępiĆ do prasowania, '

nę

2.2. Przyrzady. materiały i odczynniki

pokrytym

nagrzać

wg

2,4.1 a} {dla tkaniny bew ełnianej} lub wg 2,4,1 b) (dla tkaniny poliamidowej) i postaw i ć na badanej próbce

na

15

bez przesuwania go tam i z powrotem. Czas mierzyć

ki.

s
se-

kundom i er zem. '

b} Sekundomierz.
c} Skala rozjaśnień do oceny trwałości sporzędzona

wg

d} Tkanina testowa przygotowana wg BN-77/6045-08

2, '4. ' 3,' Prasowanie na wilgotno, Kawałek

P.

nierozjaśnio

testowej wg 2.2 e} zanurzyć w wodzie

desty-

lowanej i odżęć do zawartości odpow i adajęcej około

100%

nej popeliny

BN-77/6045-08 P. 2.4.2 lub BN-:73/6045-29 P. 2.4.2.

przyrostu masy. Suchę próbkę przygotowanę wg 2.3 umieś-

2.2.
e} 2 kawałki n i erozjaśnionej popeliny testowej wg BN-7;V

f) Miękki podkład do prasowania pokryty

nierozjaśnionę

g} Kwas hipurowy krystaliczny o temperaturze topnienia

o

na

podkładzie

do prasowania pokrytym

nierozjaśnionę

nierozjaś

nionej popeliny. Prasować przez 15 s 1elazk iem nagrzanym
wg 2.4.1 a} {dla tkan!ny bawełnianej} lub wg 2.4, l b)

popelinę testowę wg BN-73/6045-29 P. 2.2.

+ 191

cić

popelinę testowę i przykryć mokrym kawałkiem

6045-29 P. 2.2. o wymiarach 15 x 10 cm.

190

kryształków p-beta nafto-

lu, które muszę ulec stopieniu, Po ustaleniu się

porów-

nanie ze skalę rozjaśnień.

za-

tkaniny poliamidowej), posuwajęc je po mokrym kawałku popeliny tam i z powrotem bez przyciskania. Czas

C.

o

h} fi-beta naftol cz., o temperatur2e topnienia 121 _ 122 C.

(dla

mierzyć

sekundomierzem.
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przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 2 maja 1980 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1981 r.
(Dz . Norm . i Miar nr 14/ 1980 poz. 57)
WYDAWNI CTWA NORMALIZACYJNE 1980,

Druk . Wyd , Norm , W-wa, Ark , wyd. 0.25

Nakł.

2800+55 Zam . 1856/ 80

Cena

zł

1,80

BN-60/6045-47 .

2

2,4,4" Prasowanie na mokro, : Kawałek

nier.ozjaśnionej

popeliny testowej wg 2,2 e) oraz próbkę przygotowanę
2,3 zanurzyć w wodzi e destylowanej i odżęć do

zawartości

odpowiadajęcej około 100% przyrostu masy, Mok'1'
umieścić

na podkładzie do prasowania pokrytym

nionę popelinę
rozjaśnionej

wg

próbkę

nierozjaś

test owę i przykryć mokrym kawałkiem

nie-

popeliny, Prasować przez 15 s żelazkiem

na-

grzanym wg 2,4, l a) (dla tkaniny

bawełnianej)

2,4. ,1 b) dla tkaniny poHamidowej), posuwajęc je

lub
po

2

-S

Ocena trwałości rozjaśniacza

Osłabienie

intensy-

wności rozjaśnienia badanych próbek i zmianę ich odcienia

ocenić wg BN_77/6Q45_06 P. 2. 6 lub BN_7~6045-29 p.

2.6

przez porównanie ze skalę rozjaśnień wg 2.2 c).

tym

z

jednak że do oceny powyższej należy przystępić po 4 h

a-

ki imatyzacji w ciemności, w temperaturze pokojowej.

wg
mo-

2 6

Podawanie wyników. Wyniki podawać

zgodnl'e

z

krym kawałku popeliny tam i z powrotem bez przyciskania ,

BN-77/6045-06 p, 2 , 6 lub BN-73/6045-29 P. 2.6, oddziel-

Czas mierzyć sekundomierzem.

nie dla

każdego

rodzaju prasowania.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE
Instytycja opracowuioca norme - Instytut

Przjłmysłu

BN_73/6045-29

Organicznego, Warszawa.
2

Normy

Rozjaśniacze optyczne do środków

cych. Oznaczanie

piorę

trwałości rozjaśniaczy. Zasady ogólne

zwiilzane

BN_77/6045-0e

Rozjaśniacze optyczne dla włókiennictwa.

Oznaczanie trwałości rozjaśniaczy. Zasady ogólne
BN_72/6045-23

Rozjaśniacze optyczne. Nazwy i określenia
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