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l.

WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy

są miotły

miotełki

przeznaczone do zamiatania lub czyszczenia,
o części pracującej wiązanej , prasowanej, naciąganej
z nasadzanym kapturem lub nakładką drewnianą.

1.2.

Określenia

1.2.1. miotła wiązana - część pracująca miotły zamocowana do kija za pomocą ow inięcia surowca drutem.
1.2.2. miotła prasowana - część pracująca zaciśnię 
ta na kiju za pomocą obejmy stalowej przeszytej
gwoździami, z nało7onym kapturem z tworzywa sztucznego.
1.2.3. miotła naciągana - część pracująca nac iągana
w otwory oprawy z tworzywa sztucznego lub z drewna.
1.2.4. miotełka - miotła o mniejszych gabarytach,
o części pracującej wiązanej, prasowanej lub naciąganej .
1.2.5. Pozostałe określenia - wg BN-83/ 4550-33.

2.

PODZIAŁ

2.1. Podział
2.1.1. Rodzaje
części ehwytowej:

2HX(,-7 JO-J30~0

17
300/ JOO RS/ ODR

B N-~~/ 4553-34

b)

miotły naciąganej

(2886-710) , produkowanej przez
Nicwidomych w Słupsku ( 10), o identyfikatorze (0-0 l), liczbie kontrolnej (8). naciąganej
(NACIĄGANA), o długości oprawy 180 mm (180) wykonanej z włókna rośli nne go palmyra (R P). z kijem
drewnianym (ODR):
Spółdzielnię

KTM 2XX(>-710-I OO-OIX
MIOTł . i\

NAC I ĄGANA

I XOXJOX I 80 mm RP/ ODR

HN-XX/4553-34

wg SWW ze

2.1.2. Odmiany. W

względu

na

długość

części pracuj ąc ej

zależności

z kijem,

od sposo bu mocowalub uchwytl:m

oprawą

(rączką) rozróżniamy:

miotł y

i miotełki wiązane,
prasowane,
miotły i miotełki naciągane.
2.2. Oznaczenie
2.2.1. Sposób budowy oznaczenia - wg KTM podbranża 2886, uzupełniony nazwą wyrobu, wielkośc i ą
wyrobu (przy miotłach i miotełkach wykonanych ze
sł omy sorgo i trawy alfa masa części pracującej
w gramac h ; długość części pracującej w mm; przy miotłach i miotełkach n aciąganych długość. szerokość
-

K TM

M I OTł.A W IĄ ZANA

l OZNACZENIE

2886-71 Miotły.
2886-72 Miotełki.

nia

oprawy, dług ość części pracującej w mm). symbolem
surowca części pracującej , symbolem materiału kija,
symbolem oprawy z tworzyw sztucznych (opraw drewnianych nic oznacza si~) oraz nunH.:rem normy.
2.2.2. Przykład oznaczenia
a) mi otł y w iąza n ej (28tH1-7 10) produkowanej przez
Spółdzielnię Inwalidów w Tarnowie (.l~) . o identyfikatorze (0-0 l). liczbie kont rolnej (7), wiązaneJ
(WIĄZANA). o masic prac uj;Jcej 300 g (300). długości
części pracującej 300 mm (300), wykonanej ze sł o m y
sorgo (RS), z kijem drewnianym (ODR):

mi o tł y

c)

miotełki wiązanej

(2886-720) , produkowanej przez
Inwalidów w Tarnowie (33). o identyfikatorze (0-02), liczb ie kontrolnej (5). wiązaneJ
(WIĄZANA),
o masie surowca cz~śc1 pracującq
120 g (120), długości cz~śc i pracującej 120 mm (120).
wykonanej ze słomy sorgo (RS):
Spółdzielnię

K TM 28Xh-720-JI0-025
WIĄZANA 120/ 120 RS

MIOTEŁKA

BN-XX/ 4553-:14

3. WYMAGANIA
3.1. Wymiary
3.1.1. Główne wymiary mioteł i miotełek wiązanych
oraz mioteł prasowanych podano przykładowo na rys. l
i 2 oraz w tabl. l .. Po:t o stałe wymiary i rozwiązania
konstrukcyjne -wg obowiązującej dokumentacji technJczncJ .

Zgłoszo na przez Zakład Budowy Maszyn i Urządzeń Centralnego Związku SpóJdzielni Niewidomych
Ustanowiona przez Preze sa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów dnia 28 kwietnia 1988 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycz nia 1989 r.
( Dz. Norm. i Miar nr 7/ 1988 , poz. 17)
WYDAWNI C TWA N ORMALIZACYJNE ..AL FA"· 1988

Druk Wyd Norm W·wa. Ark wyd. 0.60 Nakł. 1000 + 40 Za m. 1469/ 88

Cena zł 32.00

BN-88/ 4553-34

wymiary mioteł naciąganych podano
na rys. 3 i w tabl. 2. Pozostałe wymiary
i rozwiązania konstrukcyjne - wg obowiązującej dokumentacji tech nicznej.
3.1.2.
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3.1.3. Wymiary miotełek naciąganych - wg obowią
dokumentacji technicznej.
3.2. Surowce i materiały
3.2.1. Część pracująca - słoma sorgo, sorgo plus
trawa alfa, włókno palmyra, włókno z polipropylenu
profilowane oraz inne włókna syntetyczne wg BN-87/
4550-06/02 po uzgodnieniu między producentem a odzującej

biorcą.

3.2.2. Kij - drewno wg BN-68/7195-01 zbiór III
lub tworzywo sztuczne wg uzgodnienia między producentem a odbiorcą.
3.2.3. Koszulka - z tworzywa sztucznego wg BN-64/
6353-01.
3.2.4. Kaptur - tworzywo sztuczne wg uzgodnienia
między dos tawcą i odbiorcą .
3.2.5. Obejma - blacha stalowa o grubości od 0,2
do 0,3 mm i wymiarach 305X25 mm wg PN-81/
H-92131.
3.2.6. Elementy mocujące część pracującą mioteł
i miotełek wiązanych- drut ocynkowany stalowy mięk
ki normalnej dokładności o średnicy l ,271 ,4 mm wg
PN-67/M-80026.
3.2.7. Elementy łączące mioteł prasowanych- gwoź
dzie papowe 25/25 wg BN-87/5028-13, gwoździe druciaki 14/20 wg BN-70/ 5028-24, gwoździe budowlane
35X2,2 wg BN-87/5028-12.
3.2.8. Elementy mocujące część pracującą mioteł
i miotełek naciąganych - drut do naciągu ręcznego
oraz drut do wtłaczania mechanicznego wg BN-87/
4550-06/04.
3.2.9. Materiały łączące części mioteł lub miotełek
naciąganych kleje , gwoździe, wkręty i zszywki wg
BN-87 l 4550-06/04.
3.2.10. Nici - nici lniane, nabłyszczane, kolorowe
18/6, 18/7, 18/8, 18/9.
3.2.11. Materiały malarsko-lakiernicze - wg BN-87/
4550-06/04.
3.2.12. Uchwyt miotełek - drewno liścia ste lub tworzywo sztuczne wg BN-87/ 4550-06/ 03 tabl. l i 4.
3.2.13. Oprawa mioteł i miotełek naciąganych drewno liściaste lub tworzywo sztuczne wg BN-87/
4550-06/03.
3.3. Wykonanie
3.3.1. Część pracująca mioteł oraz miotełek wiąza
nych powinna być przeszyta dwustronnie kolorowymi
nićmi. Rozstawienie i liczba szwów wg tabl. l i dokumentacji technicznej. Liczba ściegów w szwach zależ
na od wielkości mi o tły lub miotełki. Szwy powinny
być równol egł e do siebie. Słoma w miotłach i mioteł
kach powinna być koloru natura lnego lub farbowana.
Wilgotność słomy nie powinna przekraczać 15% .
Miotły wiązane. Część pracująca po nadan iu właś
ciwych kształtów powinna być umocowana centrycznie
na kiju i mocno odrutowana. Bezpoś rednio nad gło
wicą surowiec powinien być odrutowany na długości
50755 mm , z tym że po 5 zwojach powinna na stąp ić
przerwa w od rutowaniu na szero koś c i 18 7 20 mm.
Miotły prasowane. Część pracująca powinna być uję
ta w obejmie stalowej, sprasowana i przeszyta gwoź-
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dziami. Kaptur z tworzywa powinien być zamocowany
jednym gwoździem do kija.
Miotły i miotełki naciągane. Pęczki surowca mocowane w otworach oprawy przez naciąg ręczny drutem
ocynkowanym miękkim lub mosiężnym. Zamocowanie
w otworach powinno być pełne i trwałe, a wytrzymałość na wyrywanie z oprawy wg BN-87/4550-06/01
tabl. l.
3.3.2. Kij drewniany powinien być gładko obrobiony
i oszlifowany. Widoczny koniec kija pozbawiony ostrych
krawędzi. Kij ma być zaopatrzony w otwór lub element
umożliwiający zawieszenie . Dopuszcza się w kiju krzywiznę jednostronną o strzałce wygięcia krzywizny do
10 mm na l m długości kija. Kij powinien być pokryty emalią nietracelulozową do mebli wg BN-83/
6115-66.
Dopuszcza się kije powlekane koszulką z tworzywa
sztucznego i kije nielakierowane po uzgodnieniu z odbiorcą. Pozostałe wymagania dotyczące jakości drewna ,
jakości obróbki i wilgotności drewna wg BN-68/
7195-01.
3.3.3. Kaptur z tworzywa. Wygląd zewnętrzny - wg
BN-77/4980-01.
3.3.4. Oprawy mioteł i miotełek naciąganych - oprawy dwuczęściowe, drewniane lub z tworzywa sztucznego. W oprawie powinien znajdować się otwór do
mocowania kija za pomocą gwoździa, gwintu lub
w inny trwały sposób. Warunki wykonania opraw zgodnie z BN-87/ 4550-06/03. Mocowanie nakładki
z obsadą - wg 3.2.9 i BN-87/ 4550-06/ 01.
3.4. Wykończenie. Miotły i miotełki po wykonaniu
powinny być oczyszczone. Luźne źdźbła słomy i inne
słabo osadzone włókna powinny być z części pracują
cej usunięte. Dopuszczalna liczba luźnych włókien po
oczyszczeniu miotły lub miotełki wg BN-87/
4550-06/ 01 tabl. 3. Słoma w miotłach powinna być
od dołu równo obcięta, równolegle do szycia. Część
pracująca mioteł i miotełek powinna mieć powierzchnię
wyrównaną.

3.5. Znakowanie -

wg BN-87/4550-05 .

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT
4.1. Pakowanie
4.1.1. Miotły powinny być•wiązane w wiązki po lO
sztuk , w sposób zabezpieczając y część pracującą i kij
przed uszkodzeniem. Zaleca sic;: część pracującą mioteł
zabezpieczać folią wg BN-84/ 4550-07 tabl. 3.
4.1.2. Miotełki powinny być pakowane wg uzgodnie ń w pudła tekturowe wg PN-63/0-79402.
4.2. Przechowywanie. Miotły i miotełki powinny być
przechowy wane w suchych i przewiewnych pomieszczeniach z dala od urządzeń grzejnych. Miotły powinny
b yć ustawione pionowo kijami , częścią pracującą d o
góry lub układane poziomo w sztaplach - kijami
na przemian , do wysokości nie większej niż 250 cm.
4.3. Transport. Mi o tł y i mi o tełki powinny być przewożone krytymi środkami transportowymi. Pozostałe
wymagania - wg BN-84/ 4550-07.
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5. BADANIA

Badania

mioteł

miotełek należy przeprowadzać

wg

BN-87/ 4550-06/ 01. Badania
kaptura i kija z tworzywa -

wyglądu

zewnętrznego

wg BN-77/ 4980-01.

KONIEC

INFORMACJ E DODATKOWE

l. Instytucja opracowująca normę - Cc:ntra łn y Zwi<)zck Spółdzielni Niewidomych. Zak ła d Budowy Maszyn i Urządzeń . Warszawa .
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-80/4553-34
a ) wp wwa dzo no n ową od mian~ mioteł - miotłv naciągane,
h) u wz~ h; d n i <> ll o miotełki.

c ) wprowa d 1.0 11<> inne surow<:c na

t:zęść

p racują<:ą.

3. Normy i do kumenty związane
P N -Xl / H-92 D l Blacha cien ka 71:. sta li W\ g lowej ko nst r ukcyjnej
zwv k łej .i :J k ośc i

PN-(>7/ M -X0026 Druty ok rą ~łc ze sta li nis k owęg l owej ogólneg o
przcznaczcma
PN-7V0 -79402 Opakowania transportowe tektu rowe. Pudła
HN-X7/ 4550-05 W yn>by s zc m tkarskie. Znakowanic
BN -8 7/4 550-06/ 0 l Wyroby st.cwtkarskic. Szczotki . ?ostanowien ia
{lg(J inc

BN-87/ 4550-06/ 02 Wyroby szczot karsk ie. Szczotki. Surowce

części

pracującej

HN-X7/ 4550-06/ 03 W yr oby szczotkarskie. Szczotki . Oprawy i uchwyty Sl.CI.O tek
UN-X7/ 4550-06/ 04 W y ro b y szczotkarsk ie . Szczotki . Materiał y połll<Kn ic zc

HN -84/ 4 550-07 Wyroby szczotkarskie. Pak o wanie , przechowywanie
i t rans port

BN-1!3/ 4550-33 Wyroby s zczotkars kie: . Tcnninolo~ia
BN-77/4980-01 Art yku ł y powszechnego użyt ku z two rzyw sztucznych. o trzym ywane mc:t od~ wtrysk u . W ygl<)d zc:w nęt rz n y
BN-87/ 5028- 12 Gwoźd :rie b udowla ne. Gwoźd zie 1. trzpieniem gł a d
kim. okrągł ym i kwadra towym
BN-83/ 502X-IJ Gwo:l.dzic budowla ne . Gwo7dzie papowe
BN-70/502X-24 Gwoździ e stolarskie i ogttlnego przc: znaczen ia. Gwoź
dzie d ruciaki
BN-83/ ó 115-ó6 Emalie celulozowe ogó lnego stosowania
BN-64/ 6.153-0 l Fol ia n>l.dmuchiwa na z up lastycznio nego pol ic hlo rku
winylu
BN-68/7 195-0 l Drewno w narzęd ziac h i pomocach rzemieś ln iczyc h.
W ymagania podstawowe i badania
Kod Towarowo-Matniałowy podb ranża 2886 wyroby szczotkarskie .
opracowa ny przez Biuro Technologiczn o -Ko nst rukcyjne Związku
Spółdziel n i Niewidomyc h, Z<Jrejestrowany przez GUS dnia 16 marca
1978 r., Warszawa .

4. S ymbol wg SWW -

2886-7 1. 2886-72.

5. Autor projektu normy - in?.. Ha lina (ireb-Starodaj - Zakład
Budowy Maszyn i Ut7.ąd zcń Ce nt ralnego Zwią, ku Spółd zieln i Nicwidomych . Wa rszaw<~ .

