UKD 674.08:674.817-41

NORMA
PRZEM YSŁOWE
ODPADY DRZEWNE

IL

BRANŻOWA

BN-65
7111-05

Zrzyny defibracYine

Zamiast
RN-59/MLiPD-0524

__

Grupa katalogowa IX 22

1. WSTjlP
1.1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy są materiały drzewne zwane zrzynami defibraoyjl~mi, wyrabiane z przemysłowych odpad6w drewna iglastego i liściastego,przezna
~zone do produkcji płyt pilśniowyoh.
1,2.

Okreś l enia

.!.t..ł:...N.grmy

PN-66/D-0 1000
PN-30/D-01003

wad drewna - wg PN-66/D-OI000 •

z\'!l§zane
Wady drewna
Maszynowa i

ręczna

obróbka drewna.

Podział,

nazwy i

określenia

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Wymiarx
a ) dł ugo ś ć - 0,2 ~ 1,5 m w dowolnym stopniowaniu,
b) przekrój - dowolny w granicach średnicy wiązki.
~~óbka, Drewno do produkcji płyt pilśniowych powinno być pozbawione
grubej
kory i okorowane na czerwono zgodnie z PN-60/D-01003 p. 3.3.5. Postanowienie to nie
dotyczy cienkiej kory, na której nie wykształciła się korowina. W ka~dej partii mo~e
występować dowolny układ drewna niekorowane-go (z cienką korą), korowanego na czerwono
oraz całkowioie pozbawionego kory.

2,3,

Jakość

nrewna.

ob ejmować więcej niż 1i4

Zgnilizna miękka niedopuszczalna. Zgnilizna twarda nie może
poprzecznego przekroju zrzynów. Inne wady są dopuszc~alne •

.i'-.a4, Zani eozyszoz en ::l. e. Drewno nie powinno

zawierać odłamków

metali ani innych

ciał

obcych.
~t5. Wilgotność może być

dowolna,
3. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE

3,1. Pakowani e
3.1.1. Formowanie wiązek. Materiał powinien być wiązany wwiązki o średnicy 25 cm
i długości i,O, 1,25,i :1,5 m. Za zgodą stron dopuszcza się wiązk1 o długości 0.5 m.
Krót aze odcinki dre~a powinny być umieszczone wewnątrz wi~zki wypełniając j~ szczeln ie . :Każda wiązka powinna byó uformowana z jednej grupy rodzajowej drewna, tzn,. tylko
z drewna iglastego lub tylko z drewna li~ciastego.
~t1.2t Wiązanie. Wiązki

kiem papierowym o

średnioy

powi
3 +

qllejsoach wodoodpornym sznur...

Zjednoczenie Przemysłu Leśnego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Leśnego dnia 6 marca 1965 r.
jako norma obow iązująca w zakresie produkcji od dnia 20 maja 1965 r.
(Mon. Pol. nr 24/196 5 poz. 122)

Wydanie VI
WYDAWNI CTWA NORMALIZACYJNE

Dru k. Wyd. Norm. W-wa, A r k. wyd . 0,20 Nakł. 400+2.2.

Zam, 3 7H/78

Cena

zł

1,80

2

3,2. Magazynowanie. Wiązki nale,ty układać w stosy na wolnym powietrzu,na podkład
'(legarach) lub na utwardzonym podłożu zabezpieczajCłcya przedzawilgocentem.St.osy
powinny być zabezpieczone przed rozsunięoie. się.

kaąh

4, P~UAll
3
4.1. Jednostka miary, Jednostk4 miary jest metr sż.ścienny (m )

do trzech miejso

kładnością

wyrażony

Z

do··

dziesiętnych.

4.2. Określenie m1ąższości •. Miążs,zość materia.ł6w określa eię na podstawie Objęto
ści wiązek wyrażonej

w metrach przestrzennyoh

(ap), przy

zastoso~~niu

współczynnika

0,50.
4.3,

Określenie o'bjętości Q Objętość
partii wtiłzek określa się jednym z podanych
sposobów:
a) przez zmierzenie przestrzeni zaj~teJ przez wiązki ułożone w regularne stosy,
b) przez zmierzenie łącznej długości wiązek i zastosowanie zamiennika 1 mp = 17,5m.

5, BADANIA TECHNICZNE
5,1. Rodzaje

badań.

Dla stwierdzenia
poddać ' następującym badaniom:
a) sprawdzenie dokładnośc~ obróbki,
:1>,} sprawdzenie jakośoi drewna,
c) sprawdzenie wymiar6w.

zgodności

'z wymaganiami normy

wiązki należy

5.2. Pobieranie próbek, ' Do badań należy pobrać w sposób losowy na ślepo próbkę
o liczbie wiązek, którą w zależności od liczby wi,z.k w partii podano w tablioy.
Dopuszczalna liczba wiązek nledobrych w pr6bce
Liczba wiązek w partii Liozba wiązek w pr6bce
160
10
do
O
161
1
400
15
2
25
401 + 1 000
1 001
2 501
6 301

-ł

5,3, Opis

40
60
100

2 500

6 300
16 000

2

3
4

badań

5.~.1. Sprawdzenie' dokładności obróbki nalety przeprowadzać przez oględtiny

zewz 2 .2,
§.3,2. Sprawdzenie Jakości drewna nale~y przeprowadza6 przez ogl~dziny zewnętrzna
sprawdzając zgodność z 2.3.
5 . 3.3. SpraWdzenie wymiarów należy przeprowadzać miarą metryczną z podziałką c enty;:netrową, sprawdzając zgodność z 2.1 i 3.1.1.
5.4. Ocena wyników badań
5,4,1. Ocena wiązki, Badaną wiązkQ nal eży uznać za dobrą, jeśli przejdzie z wynikiem dodatnim przez wszyśtkie badania wymi enione w 5.1.
Badaną .wiązkę należy uznacS- za niedobrą, jeśli nie przejdzie chociażby przez jedno
z badań ~ymienionyoh w 5.1 z wynikiem dodatnim. Wi~zkę uznaną za niedobrą na podsta "
wie jednego z badań nie należy badać dalej.
5, 4.2.0cena partii. Partię wiązek należy uznać za zgodną z wymaganiaml normy,jeśl i
liczba wiązek niedobrych w pró'b oe nie przewyżs~a liczby podanej w tablicy.
Partię wiązek nalezy uznać za niezgodn~ z wymaganiami normy, jeśli liozba
wiązek
ul edobrych w próbce przewyższa liczbQ podaną w tablioy,
5~5. Postepowanie z partią niez8od.n§ .z wymaganiami normy. Partię uznaną za
niezgo dną z wymaganiami normy należy przesortować i ponownie poddać badaniom.
Powtórne
badan la są ostat eczna.
nę trzne,

...

sprawdzając

zgodność

4

KONIEC

INFORMACJE
Uwagi do wydania
W

stosunku

~

do wydania

V

-

bez zmian

DODATKOW~

