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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot norm. Przedmiotem nor~ je st magazynowanie surowych skór futerkowych pochodzenia
krajowego i zagranicznego konserwowanych metodą
suszenia i suchosolenia.
Przez magazynowanie należy rostworzenie takich warunków przechowywania
skór surowych futerkowyc4, które zabezpieczają je
przed obniżeniem wartości użytkowej.
1.2.

Określenia.

zumieć

1.3. Normy

związane

PN-74/P-22010 Skóry surowe zwierząt futerkowych.
Konserwacja metodą suszenis
2. WYMAGANIA DLA POMIESZCZEtł MAGAZYNO'.VYCH

2.1. Wymagania ogólne. Surowe sk6ry futerkowe naw budynkach nadziemnych o ścia
nach tynkowanych i malowanych.
Podłogę należy wykonać z drewna, betonu lub tworzyw sztucznych. W przypadku podłogi betonowej należy skóry układać na drewnianych kratach lub pomostach.
leży przechowywać

Niedopuszczalne jest magazynowanie skór w pomie szczeniu znajdującym się bezpośrednio pod dachem krytym materiałami o dużym przewodnictwie
cieplnym. W pomieszczeniach skór surowych futerkowych niedopuszczalne jest prze chowywanie skór
mokrosolonych so lankowanych.
2.2. Temperatura pomieszczeń magazynowych powinna się mieścić w granicach od OOdo +SoC, z braku
urządzeń chłodniczych
dopuszcza się maksymalną
o
temperaturę +2S C.
~ 3, Wilgotność względna powietrza powinna
utrzymana w granicy 60 ± 10%.

2.4, Wentylacja. IV magazynie powinno być
dzenie regulujące wilgotność powietrza.

być

urzą

2,5. Zabezpieczenie przed promieniami słonecz
~
Okna powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych bezpośrednio na ·skóry
futerkowe.
2,6. Przechowywanie oraków. Braki należy magazynować VI oddzielnym pomieszczeniu lub
w skrzyniach.
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2.7 . Przechowywanie środków konserwujących. środ
ki konserwujące lub owadob6jcze np . naftalen powinny być przechow,rNane w odd zielny ch , suchych i
czystych pomieszczeniach.
2 ,S. Przechowywanie zużytych środków konserwującyeh. Nie dopuszczalne jest przec howywanie w magazynie z u żytyc h środków konserv/U j ących np. zuży
tego naftalenu (naftaliny). Zużyty naftalen powinien być przynajmniej raz dziennie usuwany z magazynu , po czym należy go spalać przy zachowaniu
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
3, KONTROLA POMIESZCZEk
3.1, Kontrola temperatury. Do kontr oli temperatury 'Ił pomieszczeniach należy używać termometr6w
rtęciowych lub alkoholow;ych. Kont rol ę temperatury
w magazynie należy wykonać co najmniej dwukrotnie
w c iągu jednego dnia, w odstępach czasU co najmnioj 4 go dz. Niedopuszczalne
je st umie szczenie
termometrów w miejscach przewiewnych lub nasło
nec :.\nionych.
3.2, Kontrola wilgot noś ci ' . Do kontroli wilgotności powietrza nale';y używać . higrometrów, psychrometr6w. Można stosować aparaturę au i.; omatyczną
umo żliw iającą ciągłą regulac ję wilgo~ności powietrza.
Kontrolę wilgotności powietrza
należy
wykona Ć
dw akrot nie w ciągu jednego dnia, w różnych miejscach magazynu w odstępa ch czasu co najDmie j 4godz.
4. PRZYGOTOWANIE SK6R DO MAGAZYNOWANIA
4 .1. Badania surowych skór futerkowych.
Przed
rozpoczęciem magazynowania wszystkie surowe sk6ry
powinny być dokładnie prz e jrzane.
Ni e d opuszcza lne jest magazynowanie z:
a) wilgotną dermą (skóry niewysuszone ),
b) mizdrą z nalotem pleśni,
c ) nadmierną zawartością tłuszczu w skó rze,
d) uszkodzoną pr zez szkodniki (np . larwy moli)
okrywą włosową lub dermą.
Sk6ry z podanymi wadami powinny być przed rozpoczęciem
magazynowania wysuszone, oczyszczone z
pleśni, tłuszczu i szkodników. Skór tych nie można magazyno w ać ze skórami zdrowymi.

Ins!ytut Przemysłu Skórzanego
Uatanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia PrzemysIu Skórza.n ego dnia 5 luteg? 1965 r.
jako normo obowiqzujqca w zakresie przechowywania od dnia l lutego 1966 r.
(Mon. Pol. nr 3 / 1966 poz. 24)
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4.2. Suszenie skór. Skóry z wilgotną dermą należy suszyć według zasad podanych w PN-74/P ·22010 . .
4.3. Usuwanie nalotów i pleśn1. Wszystkie surowe skóry futerkowe, na których stwierdzono obecność nalotów spowodowanych działalnością pleśni,
należy wysuszyć po starannym usunięciu ww nalotów
i poddać dodatkowemu wysuszeniu.
4.4. Usuwanie

Skóry zawierające nadprzed rozpoczęciem
według zasad podanych
w

tłuszczu.

mierną ilość tłuszczu należy
maga~ynowania odtłuścić

PN-7 l1/P-22 0 10.
4.5. Usuwanie szkodników. Wszystkie skóry futerkowe, które są podejrzane o zaatakowanie przez
szkodniki (np. larwy moli, skórników itp.), powinny by ć dokładnie wytrzepane. Trzepanie skór powinno"być przeprowadzone w ten sposób, aby nie
istniała możliwość przedostania się ich ponownie
do
magazynu. Usunięte szkodniki ze skór należyna~c~
miast zniszczyć środkami owadobójczymi, np. Azotoxsem, DDT. Niedopuszczalne jest trzepanie skór
wewnątrz pomieszczenia służącego do magazynowania •
. 4.6. Zasady ogólne, Surowe skóry należy zawiepojedynczo, układać na regałach IV wiązkach
lub w stosy według rodzajów i klas.
szać

5. SPOSÓB

UKŁADANIA

I PRZECHOWYWANIA SKOR

5.1. Warunki ogólne, Niedopuszczalne jest . przetrzymywanie skór surówych IV sprasowanych belach
lub paczkach. Dopuszcza się przechowywanie skór
sprasowanych w bela.c h i
wiązkach,
ułożonych
w
skrzyniach lub w workach t y lko w przypadku, gdy
skóry te zostały przygotowane do przesłania w cią
gu tygodnia.
5,2. Sposoby

układania

c)
d)
e)

wysokość

stosu - do 2,5 m,
długość stosu - do 3,0 m,
odległość między poszczególnymi
ścianami stosu co 'najmniej 0,3 m.

wewnętrznymi

W przypadku stosu, którego grubość ścian powstaje z jednej długości skóry, łby można układać
do wewnątrz komina bądź na zewnątrz.
W przypadku stosu, którego ściany zbudowane są
z dwóch długości skóry, łby
wewnętrznego
rzędu
powinno się układać w kierunku środka komina, a
zewnętrznego rzędu - na
zewnątrz
tworzącej
się
ściany. W celu wyrównania stosu dopus'zcza się
ułożenie około 20% liczby skór łbami
do wewnątrz
między rzędami.

W przypadku tworzenia v'Ysokiego stosu, należy
sporządzić komin z cienkich listewek, który umies2'r
cza się w środku tworzonego stosu. W poszczególnych stosach powinny znajdować się termometry, na
wysokości około 1 m od poziomu pomostu.•
5.3. Prze chowywanie ·skór w

wiązkach

lub

Mwie-

ssonych pojeQynczo
5.3.1. Skóry magazynowane IV stanie rozwieszo91~
W stanie rozwieszonym magazynuje się następujące
rodzaje skór futerkowych: skóry lisów (rudych i
szlaChetnych), norek, kun, tchórzy, piżmaków, ła
sic, wiewiórek, wyder, nutrii, chomików i innych
podobnych,

5.3.2. Sposób tworzenia

wiązek.

Wiązki

tworzy
się przez przewleczenie sznurka przez otw6r oczny
skór jednego rodzaju i klasy . Skóry nie mające
łbów zawiesza się
przez przewią~anle łapek lub
ogonów.

skór

5 , 2.1. Układanie w stosy. IV stosy ukłaq.a się skóry: królików, zajęcy, kotów ,
borsuków, smuszek,
(jagniąt karakllłowych) w ten sposób na drewnianych
pomostach lub regałach, aby łby znajdowały się na
zewnątrz stosu. Dopuszczalne jest tworzenie
stosów o wymiarac h
a) długosć st osu - najwyżej 2 m,
b) szerokość stosu - najwyżej 2 długości skóry.

5.4. Zużycie środk6w konserwująCYCh , W pomieszczeniach, w których brak jest urządzeń
chłodn i
czych, przy układaniu skór w sposób podany w 5.2,
należy warstwy skór przesypywać środkiem
konserwującym. W
przypadku stosowania naftalenu do
przesypywania stosuje się go w ilości od 1 do 2%
(w odniesieniu do ciężaru surowych skór futerkowych) •

Stosy należy układać w odległości od 10 do dl cm
od ściany. VI celu wyrównania stosu dopuszcza się
ułożenie około 20% l iczby skór łbami do
wewnątrz
stosu.

Do obliczenia ilości potrzebnych środków konBel'wujących przyjmuje się dla poszczególnych
rodzajów surowych skór futerkowych następujący orientacyjny średni ciężar skóry:
- borsuka - 0,60 kg,
- kota - 0,20 kg,
- karakuła - 0,15 kg,
- zająca - 0,14 kg,
- królika hodowlanego - 0,18 kg,
- grzpiet skóry królika hodowlanego - 0,10 kg,
- królika dzikiego - 0,10 kg.

5.2.2.

Układanie

skór systemem kominowym. Skóry
układa się na drewnianych pomostach lub pXili2adach
IV ten sposób, aby powstający stos miał kształt prostokąta lub kwadratu, wewnątrz nie wypełniony przez
skóry. Skóry układa się w ten sposób, aby wewnętrzne ściany nie stykały się ze sobą. Wten sposób powstaje stos o kształcie komina z otworem w
środku.

Dopuszcza się następujące największe wymiary:
a) grubość ścian stosu - 2 długości skóry,
b) szerokość stosu - do 2,7 m,

Surowe sk6ry borsuków należy przesypywać
mieszaniną naftalenu i trocin bukowych (2% naftalenu
i 10% trocin bukowych w odniesieniu do ciężaru (may) surowe j skóry borsult~).

BIl-65/7712-01

6. OKRESOWA KONTROLA MAGAZYNO\'/ANYCH SUROWYCH SKCR
FUTERKOWYCH
6.1 . Ogólne zasady kontroli surowych skór futerkowych. Magazynowany surowiec powinien być poddany stałej kontroli. IV czasie kontrolowania surowych skór futerkowych należy zwr'ócić szczególną
uwagę na:
a) występowanie skór o nieodpowiednio wysuszonej dermie,
b) występowanie nalotów pochodzenia plesuiowego
na mizdrze skór,
c) występowanie uszkodzeń pochodzenia bakteriologicznG C;o,
d) wydzielanie się amoniaku,
e) v~stępowanie skór uszkodzonych .na skutek
działania larw moli, skórników oraz innych
pasożytów ,

~

f) temperaturę
l1czych.

wewnątrz

stosów skór np. skórkr6-

Wprzypadku gdy temperatura skór w stosie

jest
wyższa niż +22 C, należy natychmiast I'ozebrać stos,
skóry wysuszyć, po cz;ym ponownie uloŻjĆ osobny stos.
Skóry wilgotne należy natychmiast wysuszyć, po
czym ponownie ułożyć w stosy lub w wiązki.
Skóry ze śladami pleśni należy starannie oczyś ··
cić z nich, dosuszyć i następnie ułożyć
w odpowiednie stosy. Skóry podejrzane o uszkodzenie
przez pasożyty należy dokładnie wytrzepać w sposób podany w 4.5, po czym ułoży ć' w osobny stos. W
przypadku stwierdzenia obecności larw moli, sk6rników lub innych
pasożytów
należy
szczegółowo
zbadać w~tk1e
skóry zna\jdujące się w danym pomieszczeniu. Zaatakowane surowe skóry futerkowe
należy, po uprzednim ich zabezpieczeniu, w pierwszej kolejności przekazać do zakładów produkcyjnych.
W przypadku gdy tego typu skó17 futerkowe nie
mogą być natychmiast przesłane do zakładó w produk:cy jnych, należy je magazynować w innym pomieszczeniu. W czasie dalszego lmagazynowania należy je
p~zeglądać co najmniej raz w tygodniu.
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6.2. Wiosenna. kontrola

surowych

skór futerko-

'wych. Wszystkie surowe skóry futerkowe, które byprzez zimę w' stosach ,
wiązkach
ły magazynowane
lub pojedynczo, należy dokładnie prze jrzeć w okre.sie od marca do maja (według zasad podanych w 6 .1)•
6.3. Letnia kontrola surowych skór futerkowych.
Kontrola surowych skór futerkowych magazynowanych
w okresie letnim powinna być przeprowadzana co
najmnie j raz \7 miesiącu. Zasady kontroli identyczne
jak podano w 6.1.
6.4 •. Kontrola skór w pozostalych

miesiącach

po-

winna być przeprowad zana wg zasad podanych w 6.1 ,
co na,jllllliej raz na 6 tygodni.

7. EWIDENCJA SKCR MAGAZYNOWANYCH
7. 1. Ewidencja skór magazynolvan.ych w stosach. W
przypadku przechowywania surowych skór w stosie,
obok stosu powinna się znajdować t ,a blica orientacy jna zawiera jąca co na jmnie j
tyczące magazynowania skór:

następ'.ljące

dane do-

0

rodzaj skór futerkowych,
liczbę sztuk skór IV stosie,
klasę skór,
pochodzenie skór (kra j, import),
datę ułożenia stosu,
datę ostatnie j kontroli stosu.

2, 2. Ewidencja skór w wiązka ch. Każda w ią zkano
winna być oznaczona tablicz ką . Na c:dwrocie tabliczki powinny być pod'l.ne co najlllllie j następu j ące dane:
/
rodzaj skór futerkowych,
llczba sztuk skór w wiązce,
klasa skór,
pochodzenie skór (kraj, import).
sznurka powinny być zaplombowane . W przypadku magazynowania pojedynczych surowych skór
szlachetnych zwierząt fut erkowych, skóry te powinny być zaopatrzone
w tabliczki ozna c zające
klasę, oraz w plombę.
Końce
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INFORlUCJE DODATKOWE
Wydanie 5 - atan aktualny: maj 1981

I

uaktualniono normy

zwilłzane.
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