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Pigmenty do wyrobów lakierowych

Oznaczanie zdolności rozbielania
i krycia białych pigm entów
metodą fotom etryczną

l a k ie r o w e

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są fotometryczne metody oznaczania zdolności rozbielania
i krycia białych pigmentów stosowanych do wyrobów
lakierowych.
1.2. Rodzaje metod
A — metoda absolutna oznaczania zdolności rozbie
lania i krycia białych pigmentów poprzez wyznaczanie
współczynnika luminancji powłoki nieskończenie gru
bej,
B — metoda porównawcza zdolności krycia bia
łych pigmentów przez porównanie współczynnika kon
trastu powłoki zawierającej pigment badany z współ
czynnikiem kontrastu powłoki zawierającej pigment
wzorcowy.
1.3. Nazwy i określenia
1.3.1. Współczynnik luminancji powłoki nieskończe
nie grubej {Rx ) — współczynnik luminancji powłoki
0 takiej grubości, że dalsze zwiększenie jej grubości na
podłożu czarnym nie powoduje zmian współczynnika
luminancji.
1.3.2. Pozostałe określenia — wg PN-65/N-01252,
PN-65/N-01253, PN-71/N-0I262.
2. METODY BADAŃ
2.1. Oznaczanie zdolności rozbielania i krycia meto
dą absolutną — metoda A
2.1.1. Zasada metody polega na pomiarze współczyn
nika luminancji powłoki o określonej grubości (R )

1 pomiarowym wyznaczaniu współczynnika luminancji
powłoki nieskończenie grubej (l\x ). Z wielkości tych
wyznacza się za pomocą nomogramów zdolność rozbie
lania jako współczynnik rozproszenia i zdolność krycia
białych pigmentów.
2.1.2. Aparatura, przyrządy i materiały
a) Kolorymetr trójchromatyczny wg PN-71/N-01262
p. 2.1.2 lub kolorymetr trójchromatyczny typu Leukometr firmy Carl Zeiss Jena.
b) Aplikator z regulowaną wysokością szczeliny1)cj Urządzenie ucierające (typu atritor).
') Patrz Informacje dodatkowe.
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d) Zestaw wzorców odbicia, stanowiących wyposaże
nie kolorymetrów.
e) Płytki z czarnego polerowanego szkła o wymia
rach dostosowanych do użytego kolorymetru lecz nie
mniejsze niż 70 X 70 mm o współczynniku luminan
cji R mniejszym niż 0,05.
0 Nitroceluloza BK2Z wg BN-72/6111-13.
g) Octan etylu wg BN-73/6026-61.
h) Octan butylu wg PN-71/C-88034.
i) Ftalan dwuoktylu wg PN-77/C-88035.
2.1.3. Przygotowanie farby do badań. Przygotować
roztwór nitrocelulozy BK2Z w mieszaninie octanu etylu
i octanu butylu w stosunku 1:1 o stężeniu mas. 20%.
Następnie sporządzić farbę o następującym składzie:
45 części masowych roztworu nitrocelulozy,
5 części masowych ftalanu dwuoktylu,
5 części masowych badanego pigmentu.
Tak przygotowaną farbę ucierać przez 1 h w urządze
niu ucierającym przy szybkości 100 obr/min.
2.1.4. Przygotowanie powłok do badań. Na płytkę z
czarnego polerowanego szkła nanieść farbę przygoto
waną wg 2.1.3 za pomocą aplikatora o wysokości szcze
liny 1 mm wg PN-70/C-81514. Wymalowanie suszyć
w temperaturze 20 ±2°C przez 1 h.
2.1.5. Wykonanie oznaczania
2.1.5.1. Pomiar współczynnika luminancji powłoki przy
gotowanej wg 2.1.4 wykonać przy filtrze Y w przypadku
użycia kolorymetru trójchromatycznego lub przy filtrze
zielonym w przypadku stosowania kolorymetru typu
Leukomctr. Otrzymany wynik pomiaru oznaczać jako
/? . Następnie nałożyć na powłokę kolejne warstwy,
'mierząc każdorazowo współczynnik luminancji wysu
szonej powłoki. Powtarzać te czynności do momentu,
gdy różnica dwu kolejnych wyników pomiaru nie prze
kroczy wartości określającej powtarzalność użytego ko
lorymetru. Końcowa wartość współczynnika luminancji
jest wyznaczoną przez pomiar wartością współczynnika
luminancji powłoki nieskończenie grubej /?
.
2.1.5.2. Wyznaczanie zdolności rozbielania .S [mm ').
Posługując się nomogramem wg flałącznika 1, wyzna
czyć zdolność rozbielania w następujący sposób: wy
znaczyć punkt przecięcia Ap prostej równoległej do osi
.S', przecinającej oś Rx w punkcie R ' oraz krzywej
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R.
wyznaczonej interpolacyjnie ze zbioru krzywych
Ry . Następnie wyznaczyć punkt przecięcia Sp prostej
równoległej do osi R K i przechodzącej przez punkt

2.2.4. Przygotowanie powłok do badań. Na folię Estrofol wg 2.2.2e) odtłuszczoną benzyną ekstrakcyjną i wy
suszoną w temperaturze otoczenia nałożyć farbę przy
gotowaną wg 2.2.3 aplikatorem o następujących wyso
KP ■
Wartość współczynnika rozproszenia jako zdolność
kościach szczeliny:
rozbielania wyznacza punkt S
na osi S.
100 pm w przypadku stosowania bieli tytanowej,
250 pm w przypadku stosowania pigmentów słabo
2.1.5.3.
Wyznaczanie zdolności krycia 0 |m:/dnr'].
kryjących.
Posługując się nomogramem wg załącznika 2, wyzna
Aplikatory o pośrednich wysokościach szczeliny nale
czyć zdolność krycia w następujący sposób:
ży stosować wówczas, gdy współczynniki kontrastu nie
— wyznaczyć na osi Rx punkt Rx p .
mieszczą się w zakresie 75 -F 95%. Wymalowanie po
— wyznaczyć na osi S punkt .Sp .
15 min podsuszenia w temperaturze otoczenia, suszyć
— wyznaczyć punkt przecięcia /'p osi /) z linią
w
temperaturze I20°C przez 1 h.
prostą przechodzącą przez punkty A' i Sp
2.2.5.
Wykonanie oznaczenia
Wartość zdolności krycia wyznacza punki P
na
2.2.5.1. Pomiar współczynników luminancji. Z każde
osi I).
go wymalowania* wyciąć po trzy wycinki wymiarami
2.1.6. Precyzja metody
zbliżone do płytek szklanych wymienionych w
— powtarzalność ±6%,
p. 2.2.2d). Wykonać pomiar współczynników luminan
— odtwarzalność ±10%.
cji powłok nad podłożem czarnym i białym, po uprzed
nim zwilżeniu podłoża 1 kroplą benzyny ekstrakcyjnej.
2.1.7. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik końcowy
Pomiar prowadzić przy filtrze Y w przypadku użycia
oznaczania należy przyjąć średnią wartość rozbielenia S
kolorymetru
trójchromatycznego lub przy filtrze zielo
i zdolności krycia I) dwu równoległych oznaczali nie
nym
w
przypadku
użycia kolorymetru typu Leukometr.
różniących się więcej niż 5%.
Pomiar jednego wycinka prowadzić przy jednym na
2.2.
Oznaczanie zdolności krycia metodą porównawczą stawie kolorymetru. podkładając wzorzec czarny i bia
ły, starając się nie zmieniać pola pomiarowego powłoki.
— metoda B
2.2.5.2. Obliczanie wyników. Średnie współczynniki
2.2.1. Zasada metody polega na porównaniu foto me
kontrastu
(%) powłoki zawierającej pigment wzorcowy
trycznie wyznaczanych współczynników kontrastu po
(HA,,
)
i
pigment
badany (II A„
włok o zbliżonych grubościach i zawierających pigment
W
i »p ) obliczyć z wzorów:
wzorcowy i badany.
2.2.2. Aparatura, przyrządy i materiały
/j\\:
Buy
B \r i
a) Kolorymetr trójchromatyczny wg PN-7I/N-01262
Bór.,
Ilu,
H' u-2
p. 2.1.2 lub kolorymetr trójchromatyczny typu LeukoH Aw = 100 •
3
metr firmy Carl Zeiss Jena.
b) Urządzenie ucierające typu Atritor lub młynek ku
lowy.
c) Aplikatory o wysokości szczeliny 100, 150, 200.
Bp
Bp ,
Bp i
250 pim i szerokości szczeliny powyżej 50 mm.
-+ —— + — ■—
Wp2
H/i)
d) Białe i czarne polerowane płytki szklane o wymia
100 • li/u
rach większych od aparatury pomiarowej użytego kolorymetru, współczynnik luminancji płytki czarnej mniej
w których:
szy od 0,05, a płytki białej większy od 0,80.
e) Folia przezroczy sta 1-.strofo! o grubości 60 -U 80 /am
flifi, Ru , B ii i — współczynniki luminancji wycin
wg BN-77/6392-01.12, 13, 15 lub inna spełniająca te
ków powłok z pigmentem wzorcowym mierzone
nad podłożem czarnym,
wymagania.
f) l akier ftalowy karbamidowy schnący w piecu w
Ww\, Wu' , Wwi — współczynnik luminancji wycin
temperaturze 110 -F 130°C wg BN-75/6114-1 1.
ków powłok z pigmentem wzorcowym mierzone
g) Benzyna do ekstrakcji wg PN-56/C-96022.
nad podłożem białym.
h) Pigment wzorcowy wg wskazań normy przedmio
Bp i. Bp:, B/n — współczynniki luminancji wycinków
towej.
powłok z pigmentem badanym, mierzone nad pod
2.2.3. Przygotowanie farby do badań. Przygotować
łożem czarnym.
farby z. użyciem pigmentu badanego i wzorcowego o na
IVpi, Wpz, Wpy — współczynniki luminancji wycin
ków powłok z pigmentem badanym, mierzone
stępującym składzie:
85 cz. mas. lakieru w'g 2.2.2F).
nad podłożem białym.
15 cz. mas. pigmentu.
W przypadku gdy obliczone współczynniki kontrastu
Tak przygotowane farby ucierać do uzyskania roz
nie mieszczą się w granicach 75 -F 95%, należy powtór
tarcia poniżej 5 pm wg BN-78/61 10-09. Warunki ucie
nie wykonać wymalowania, stosując aplikator o zmie
rania, tzn. czas i szybkość obrotów, dla farby zawiera
nionej wysokości szczeliny.
jącej pigment wzorcowy powinny być takie same, jak
Różnicę współczynników kontrastu (%) powłoki za
i dla farby zawierającej pigment badany.
wierającej pigment wzorcowy ( DWA) obliczyć wg wzoru
2

2

BN-79/6046-16

DWA = HA
- WAw
(.3)
w którym: •
WAp — średni współczynnik kontrastu powłoki za
wierającej pigment badany, %.
WA
— średni współczynnik kontrastu powłoki za
wierającej pigment wzorcowy, %.
2.2.5.3. Precyzja metody
— powtarzalność ±5'v DWA,
— odtwarzalność ± 5 'i DWA.
2.2.5.4. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik końco
wy oznaczania należy przyjąć różnicę średnich współczynnikńw kontrastu dwu równoległych oznac/ań, dla któ
rych wyznaczone wartości II A nie różnią się więcej niż
8ó;. Dodatnia różnica współczynnika kontrastu wska
zuje, że zdolność krycia pigmentu badanego jest wyższa
od pigmentu wzorcowego, natomiast ujemna wartość
różnicy współczynnika kontrastu wskazuje, że zdolność
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3

krycia pigmentu badanego jest niższa od pigmentu
wzorcowego.
Wielkość odchylenia współczynnika kontrastu można
z pewnym przybliżeniem interpretować wg schematu:
poniżej 2'y — nieznaczne odchylenie zdolności kry
cia bez znaczenia w technologii,
od 2 do 5°/( — zauważalne odchylenie zdolności kry
cia wymagające korekcji receptury,
powyżej 5CZ( — znaczne odchylenie zdolności krycia,
trudne do skorygowania.
2.3. Protokół badań powinien zawierać co najmniej:

a)
b)
c)
d)
e)

rodzaj stosowanej metody,
typ użytego kolorymetru i opis jego geometrii,
datę i miejsce wykonania oznaczania.
wynik końcowy oznaczania,
imię i nazwisko przeprowadzającego oznaczanie.

c

Informacje dodatkowe
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WYZNACZANIE ZDOLNOŚCI KRYCIA
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INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowująca normy — Instytut Przemyślu Tworzyw
i Farb, Gliwice.
2. Normy związane
PN-70/C-8I514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok
do badań
PN-71/C-88034 Octan butylu techniczny
PN-77/C-88035 Ftalan dwuoktylu techniczny
PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji
PN-65/N-OI252 Liczbowe wyrażanie barwPN-65/N-0I253 Metody wyznaczania barw'
PN-71/N-0I262 Barwa. Pomiar barwy pigmentów i pigmentowanych
wyrobów lakierowych
BN-73/6026-61 Octan etylu techniczny
BN-78/6110-09 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia roztarcia pig
mentów i wypełniaczy przy użyciu grindometru
BN-72/6111-13 Nitroceluloza lakierowa typu NC 2 Z, BK:Z
BN-75/6114-11 Lakier ftalowy karbamidowy schnący w piecu w tem
peraturze 110 -F- 130°C
BN-77/6392-0I.I2 Folia Estrofol.Charakterystyka techniczna folii

BN-77/6392-01.13 — Charakterystyka techniczna folii T
BN-77/6392-01.15 — Charakterystyka techniczna folii M
3. Normy zagraniczne i dokumenty międzynarodowe
RFN DIN 53162 Priifung von Anstrichstoffen. Bestimmung eines
Deckvermógenswertes von lufttrocknenden unbunlen Anstrichfarben
DIN 53191 Prutung von Pigmenten. Bestimmung des Aufhellvermogens von Weisspigmentcn
\ ISO ISO/DIS 3906.2 Paints and yarnishes. Delerminalion of contrast ratio (opacity) of lighl coloured paints al a lixed spreading
ratę (using polyestcr lilm)
RWPG PC 5212-75 IliirMeurbi HeopramiHecKite. Oupejtejicime patóe/tuBatomeM u Kpomuteił ciiocoGhoctu 6ejibix nurMenroB i|h>toMeTpitHecKMM MeTO/lOM
4. Autor projektu normy — mgr inż. Jan Franek, Instytut Przemy
słu Tworzyw i Farb. Gliwice.
5. Aplikatury o regulowanej wysokości szczeliny — producent Fir-<na Frichsen. RFN.

