
A FÖDŐKÉPESSÉG MEGHATÁROZÁSA.
inden a színes nyomtatással gyakrabban foglalkozó 

nyomdászra nézve nagyon fontos dolog, hogy 
bizonyos esetekben legalább megközelítően tudja 
meghatározni valamely festéknek a födőképességét. 
Hogy mi az a födőképesség, talán úgy is tudják 
szaktársainknak még a fiatalabbjai is, de tán még
sem árt, ha néhány szóval megadjuk a tudományos 
meghatározását. E szerint födőképességen a fes
ték ama sajátságát értjük, hogy valamely alapra 
reávive, az utóbbinak színét egészen eltakarja. 
A födőképesség annál nagyobb, mentői vékonyabb 

festékréteg szükséges ahhoz, hogy az alap színe ne lássák át rajta. 
Nagyon vékony rétegen természetesen mindig átlátszik az alap.

A festékanyag födőképessége — mint azt egy hírneves bécsi 
szaktudós, Valenta E. tanár már régebben kifejtette — többféle 
körülménytől függ; így egyebek közt az egyes festékrészecskék 
nagyságától és alakjától, vagyis kristályos avagy alaktalan formá
jától, ugyancsak e festékrészecskék kisebb vagy nagyobb átlátszó
ságától stb. Ezenkívül a festék előállítási módjának is jelenté
keny hatása van a födőképesség fokára nézve, mint azt közve- 
tetlenül is tapasztalhatjuk a különböző ólomfehér-festékeknél, a 
koromfajtáknál, a nedves és száraz úton előállított cinóbernél stb.

A tömegsúlynak meg finomságnak a födőképességhez való 
aránya tekintetében pedig egy Mierzinsky nevű szaktudós a kö
vetkező tételt állította fö l: Mennél nagyobb a finomsága s men
nél kisebb a specifikus súlya a festéknek, annál jobban föd az.

Ami a födőképesség megvizsgálására szolgáló eljárásokat 
illeti, ezek bár igen egyszerűek, de a mellett meglehetősen pon
tatlanok is. A leggyakoribb eljárás az, hogy a festékből bizonyos
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mennyiséget pontosan lemérnek, s egy a festők által használni 
szokott kartonlapra akként ecsetelik föl, hogy az alap tisztára 
el legyen födve, s sehol se csillámoljék keresztül; megmérve ez
után az elfödött fölület nagyságát, megállapíthatjuk a födőképes
ségnek a fokát is. Nyilvánvaló tehát, hogy ez a födőképesség
meghatározási mód nem lehet valami nagyon pontos, már azért 
sem, mert az ecsettel úgyszólván lehetetlen dolog teljesen egy
forma rétegben rakni föl a kartonra a festéket. Lehetne ugyan 
ezen olyanformán segíteni, hogy ecsetelés helyett nyomtatással 
vinnők a papirosra a festéket, s a nyomtatás tényleg nagyon 
egyenletes rétegeket ad, de ezzel az eljárással meg az a kelle
metlenség jár karöltve, hogy minden egyes réteg nyomtatásával 
várnunk kell mindaddig, míg az előbbi réteg teljesen meg nem 
száradt. Ezzel pedig tömérdek idő megy veszendőbe, s azonkívül 
némely gyöngén födő festékfajtánál a födéshez szükséges rétegek 
sokasága miatt alig is használhatjuk ezt a meghatározási módot.

Valenta maga sem találta kielégítőnek ezt az eljárást, s ép 
ezért a fekete alap helyett egy darabig olyant használt, amelyen 
feketétől fehérig terjedő egész skála volt. Ezt a skálát famentes 
fehér papirosra nyomtatta, még pedig cinkfehérnek és lámpa
koromnak különböző arányú keverékeivel. A festékanyagot kötő 
lenolajfirnász mennyisége a két festékanyagnál teljesen azonos 
volt. A vizsgálatra kerülő festéket bizonyos arányban keverte a 
meghatározott konzisztenciájú lenolajfirnásszal, s aztán litográfiái 
vagy könyvnyomdái úton keresztben nyomtatott rá a föntebb 
említett skálára. így aztán elég volt minden esetben egyetlen 
nyomás is, s száradás után a skálának csak azt a számát kellett 
megkeresni, amelynél a skála már tökéletesen födöttnek látszott.

Ennek a meghatározási módnak az az előnye, hogy ha a 
skálát már egyszer megcsináltuk: esetről-esetre nagyon egysze
rűen végezhetünk olyan meghatározásokat, amelyek jól össze
hasonlítható eredményeket szolgáltatnak. De magának a skálának 
előállítása, mert hiszen nagyszámú fokozatnak kell lenni rajta: 
nagyon körülményes és sok időbe kerülő munka. Valenta maga 
is belátta ezt, s ezért más meghatározási mód után kutatott.

Mint annyi másnál, úgy a festékek födőképességének méré
sénél sem igen biztosíthatják a sikert az egyszerű mehanikai 
eszközök, s a modern tudomány szolgáltatta egyéb fogásokhoz 
kell nyúlnunk, hogy annyira-mennyire biztos eredményt érhes
sünk el. Itt is bebizonyult tehát, hogy a sokszorosító iparoknak 
technikai fejlődése kényszerű összefüggésben van a tudományok 
sok-sok ágazatának a fejlődésével, s hogy az ujabbkori találmá
nyok jelentékeny része — közvetve vagy közvetetlenül — hasz
nára válik a könyvnyomtatás meg egyéb sokszorosító ágazatok
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legtöbbjének. Valenta például, amikor a festék födőképességének 
meghatározását a föntebb említett módon nem találta elég gya
korlatiasnak: egy az asztrofizikában használatos finom műszert, 
a kolorimétert vagyis színmérőt vette segítségül, s kitűnő ered
ményt ért el vele. Eljárásának alapja a következő: Ha a festéket 
bizonyos vastagságú rétegben egy minden fényt abszorbeáló 
fekete lapra ráviszik, a fölületről visszavert színes fény mennyi
sége kisebb lesz, mint az, amely ugyanolyan nagyságú fehér 
fölületre és ugyanolyan vastagságban kenve, verődik vissza.

Mennél nagyobb a födőképessége valamely festéknek, annál 
nagyobb lesz (természetesen azonos föltételek mellett) a fekete 
alapon levő festéknek reflektált színes fénymennyisége a fehér 
alapon levőéhez képest. Ha már most a színes fénymennyiséget 
mind a két esetben megmérjük: a festék födőképességét a két 
fénymennyiség percentuális viszonyából számszerűen megállapít
hatjuk. — Valenta ez eljárásának gyakorlati keresztülvitele kü
lönben nem nehéz. A megvizsgálásra kerülő festéket pontosan 
megmért mennyiségű firnásszal összekeverjük, s litográfiái kő 
vagy alapnyomati lemez segedelmével egy darab egészen fehér 
és egy darab fénytelen fekete papirosra rányomtatunk véle.

Magának a koloriméternek nevezett műszernek egy reflek
torul szolgáló porcellánlap meg egy színes folyadékkal megtöltött 
Üvegcső a fő alkotó részei. A porcellánlapot vízszintesre állítjuk, 
s a cső alatt levő kartonkeret felébe tiszta fehér papirost, a má
sik felébe pedig a telenyomtatott fehér papirosból egy darabot 
teszünk. Az üvegcsövet ekkor a festék színének megfelelő színű 
folyadékkal töltjük meg, mely a festékanyag oldatának amaz inten
zitását adja meg, amely szükséges ahhoz, hogy a látótér mind a 
két fele (a világossági fokozattól eltekintve) egyformán festeny- 
zettnek lássék. A tíz leolvasás révén nyert átlagos számot v betű
vel jelöljük; ez megfelel a telenyomtatott fehér lapról reflektált 
fény mennyiségének. A nyomtatásos fehér lapot a nyomtatásos 
fekete lappal kicserélve, a keret másik felétől reflektált fény vilá
gosságát annyira tompítjuk, hogy mind a két fél egyforma vilá
gos legyen, s aztán mind a két mezőt egyforma színezésre állít
juk be. Ekkor az s számot kapjuk eredményül, amely a nyomta
tásos fekete fölülettől reflektált fénymennyiségnek felel meg.

Az s : v  aránya a v percentjeiben kifejezve megadja a festék 
födőképességének a mértékét. Valenta e kísérleteinél egész sereg 
különböző festékfélének a födőképességét állapította meg, köztük 
két eminenter födő hatásúnak nevezett festéknek, a cinóbervörös
nek meg a krómsárgának is a födőképességét. A kereskedelem
ben kapható cinóber v száma 54, s száma pedig 21, a födő
képesség tehát 38'9 százaléknak felel meg. A krómsárga v száma
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56, s száma 35'2, a födőképesség ennek folytán 62'8 százalék. 
Egy lazurozó festékkel való összehasonlíthatás okáért közöljük 
a buzérvörösnek, vagy mint általánosan nevezik: krapplakknak 
a födőképességi százalékát is. E szerint a buzérvörös v száma 
58'6, s száma pedig 1‘6, födőképességének százaléka tehát 27.

E három festékféle összehasonlításakor kitünően láthatjuk, 
hogy minő különbség van az egyes festékfélék födőképessége 
között. A legjobban födő festék a krómsárga 62‘8 százalékos 
födőképességgel, a cinóberé már csak 38'9 százalék, a buzér- 
vörösé meg már éppenséggel nem több 27  százaléknál. A króm
sárga födőképessége tehát 1'6-szer nagyobb a cinóberénél, emezé 
pedig 14‘4-szerte nagyobb, mint aminő a lazurozó buzérvörösé.
___Aki tudja, hogy a grafikai sokszorosításban minő fontos lehet
a festék födőképességének meghatározása, s hogy azonos elneve
zésű festékek közt is minő különbséget találhatunk födőképesség 
dolgában: bizonyára örömmel értesül a hírneves bécsi professzor 
meghatározási módszeréről. Első sorban azonban a festékgyáro
soknak kellene a dolgot hasznukra fordítani, s árjegyzékeikben 
garancia mellett megadni a festékek födőképességének százalékát.
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