
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testovací fixy a inkousty pro určení povrchového napětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Testovací inkousty 

 

Testovací inkousty jsou kapaliny s definovaným 

povrchovým napětím. Jsou dostupné v láhvích s objemem 

10, 100, 250 nebo 1000 ml.  

Povrchové napětí se snadno testuje aplikací testovaného 

inkoustu na měřený podklad. Přesnost měření je 1 mN/m. 

Testovací inkousty jsou dostupné v rozsahu od 18,4 do 

105 mN/m  v téměř jakýchkoliv hodnotách. Ve 

standardním rozsahu mezi 28 a56 mN/m jsou nabízeny 

sady složené ze 7 lahviček, každá o objemu 10 ml, inkoust 

se aplikuje pomocí malého kartáčku ve víčku. 

 

Výhody 

 Rychlé měření s vysokou přesností 

 Vysoká spolehlivost i na drsných a tmavých površích 

 Při použití pipety nebo bavlny při aplikaci nedojde ke znečištění inkoustu 

 Na požádání jsou dostupné speciální rozsahy povrchového napětí 

 

 

Testovací fixy 

 

Testovací fixy obsahují inkoust, který definuje povrchové napětí.  

Povrchové napětí materiálu, který je testován je určeno velice 

jednoduše pomocí aplikace fixu a to tahem plstěnou špičkou po 

podkladu. Přesnost měření je stejná jako u testovacích inkoustů  1 

mN/m.  

Testovací fixy jsou k dostání v sadě 8 fixů v hodnotě od 30 do 

44mN/m. Na požádání rovněž s vyšší či nižší hodnotou. 

 

Výhody 

 Možnost rychlého testování s vysokou přesností 

 Nelze rozlít 

 Extrémně jednoduché použití 

 Minimální spotřeba testovacího roztoku 

 Dlouhodobé skladovací podmínky jestliže je víčko fixu dobře uzavřeno 



 Quicktest 38 

 

Quicktest 38 se používají ke kontrole, zda má povrch (polypropylén, 

polyetylén, polybutylen) vliv na materiál. Povrchové napětí je přibližně 

38mN/m nebo více jestliže uděláme fixem čáru a zůstane plná linka. 

Jestliže je povrchové napětí pod 38mN/m bude se čára provedená 

fixem slévat do malých kapiček.  Roztok aplikovaný na povrch uschne 

během několika sekund, takže není třeba ho nikdy utírat.  

 

Výhody: 

 Extrémně jednoduché použití 

 Perfektní pro použití k testování polyolefinů 

 Netřeba stírat hadříkem, trvalé znázornění výsledku 

 Dobrá čitelnost díky markantnímu červenému zabarvení 

 

!!! Upozornění: Testovací roztok fixů Quicktest38 obsahuje rozpouštědla. To může vyvolat 

špatné výsledky na  materiálech nebo površích, které nejsou odolné vůči rozpouštědlům. 

 

 

Všeobecné informace 

Povrchové napětí je jedno z rozhodujících kritérií pro adhesi (přilnavost) tiskařské barvy, lepidel, 

laků, nátěrů atd. na jakémkoli plastovém nebo kovovém povrchu. 

Povrchové napětí je měřeno v mN/m (milinewton na metr- aktuální platná měrná jednotky) nebo 

v dyn/cm (dyn na centimetr – stará jednotka, stejná hodnota). 

Nezávisle na některých výjimkách jsou  hlavními pravidly: Čím vyšší je povrchové napětí materiálu, 

tím lepší je přilnavost čehokoli výše zmíněného při fixaci na povrch. 

Důvod pro nízké povrchové napětí  může být na jedné straně dán specifikací materiálu. Například 

velmi mnoho plastů vykazuje velmi nízké povrchové napětí a proto potřebují chemické nebo 

fyzické ošetření k dosažení lepší přilnavosti. Na druhé straně může být důvodem nízkého napětí  

znečištění povrchu (tuk, olej, otisky prstů), což je většinou v případě kovů. 

 

Jako obecný limit je často uváděna hodnota 38mN/m. Jestliže je povrchové napětí pod tuto 

hodnotou přilnavost bude špatná, nad touto hodnotou by měla být přilnavost dobrá nebo 

uspokojivá. Každopádně je vždy doporučováno kontrolovat povrchové napětí, které je důležité pro 

dobrou přilnavost každé aplikace. 

 



Testovací inkousty a fixy ARCOTEST jsou jako prostředek pro testování povrchového napětí velice 

přesné a snadno použitelné. Slouží  buď jako vyhledávač nutných ošetření nebo čištění povrchů 

pro plánovanou výrobu nebo k testování kvality na již zavedené výrobní lince. 

 

 

Aplikace 

 

Pro začátek jakéhokoli testování  je nejlepší 

nejprve použít testovací fix se střední 

hodnotou např.38mN/m. Jestliže linka inkoustu 

zůstane na povrchu materiálu  nezměněna po 

dobu dvou sekund, tj. neslije se v kapky, 

povrchové napětí je stejné nebo vyšší než 

povrchové napětí roztoku (fixu). 

 

V tomto případě použijeme testovací fix s vyšší hodnotou např. 40 mN/m. Takto postupujeme dále, 

dokud se čára provedená fixem (inkoustem) neslije do malých oddělených kapiček. 

Jestliže se již na začátku měření (při hodnotě fixu 38mN/m) vytvoří z čáry provedené fixem kapky, 

zkouška pokračuje tak, že  použijeme fixy s nižší hodnotou. V tomto případě může být povrchové 

napětí materiálu stanovené mezi dvěma hodnotami např. mezi 36 a 38mN/m. 

 

Tato testovací metoda je vhodná pro provozní pracovníky na jakékoli výrobní úrovni jako rutinní 

testování, jehož výsledek může být okamžitě znázorněn a ohodnocen a dává tak velmi jasný obraz 

o stupni ošetření a čistotě povrchu. 

Vzhledem k tomu, že testovací roztoky jsou složeny ze dvou roztoků, které se vypařují různou 

rychlostí, a které rovněž přijímají vlhkost, fixy musí být v době kdy se nepoužívají, vždy dobře 

uzavřeny. 
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