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1. WSTF
1.1. Przedmiot norsz. Przedmiotem normy 8\

wana jako

materiał

do izolaoji termioznej

kształtki

termalitowe, stoso-

urz\dzeń przemy_łow.yoh.

1.2. Okr~lenie. , Kształtki termalitowe (kliny, sS8menty"płytki) s\ materiałem izolaoyjnym w~rodukowanym z ziemi krzemionkowej z, dDda1kiem Cliny ogniotrwałej oraz dodatków spalaj~oyoh si\ w czasie ioh wypalania.
1.3. Odmiany
dwie odmiany

kształ tek.
kształtek

W zależnośoi od
termalitowych:

własnośoi :fizyoz~h r<m'óżoia

al odmiana NT
bl odmiana WT

o
do stosowania w temperaturaoh do 650 C,
o
do stosowania w temperaturach do 950 C.

1.4.

oznaczenia

Przykład

ks~tałtki

s1\

termalitowej odmiany WT:

KSZTAŁTKA TERMALITOWA WT - BN-63/6754-o4

1'.,. Cechowanie. Na powierzchni każdej kształtki termalitowej powinien
umieszczony odcisk piecz~ci z wymienieniem następuj\oyoh danyoh:

być

al znak wytwórni
bl odmiana kształtki.
1.6.

No~ związane

PN-571B-04631

-

Badania materiałów izolaoyjnyoh oiepłoohronnyoh
2.

2.1. ' W~a~nia

WYMAGANIA TECHNICZNE -

ogólne

2.1.1. Kształt. Kształtki termalitowe powinny
kiem zamaWiającego.
2-. 1.2.

mieć to~ zgodn~

z rysun-

Przełom kształtek

tą b~dow~,

bez

2.2. WY!I!agania

p~kni~ć

termalitowyoh - powinien mieć jednolit~ porowai nie dopalonych dodatków orcanioznyoh.

szozeg6łowe

Zj,ednoozenie Przemysłu Izolaoji Budowlanej
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoozenia Przemysłu Izolao~i Budowlanej dnia 29.1X.1965 r. ' ~e.ko norma obo.1\zuj~oa od dnia 1 styoznia
1966 r. w zakresie produkoji i odbioru (Mon. Pol. nr 67, poz. 386)
Druk i rozpo\yszcclmianie Zakład Reprodultcji i WDB, W-wa, Króle\?ska 27
tel. 27-66-39. Zalll . nr 1441 z dn.2.5.X.77 r. Nakład 100+2.Ark.dr.(\75
Cena zł

4,..56

BN-65/6754-042.2.1. Jymiary, Kształtki termallto~e powinny być zgodne z wymiarami podan.Ymi na rysunkt: dostarczonym przez zamawiającego.
2.2.2, Odctty łki l!yrn!ar6lW

ksz-tał tek

termalitowych

mogą \tynosić :

±. 1 mm
51 - 250 mUl ±. 2 mm
ponad 250 mm ±. :3 mm

- dla kształtele . o długości do 50 mlD

2.2,J. popuszczalne uszkodzenia kształtek termalitouych nie powinny być
głębsze njż 6 mm i o śradnicy nie większej niż 8 mm. Ilość uszkodzeń nie
powinna przekraczać 2 sztuk na 1 dcm 2 kształtki.
2,2,4.

Wskaźniki

kształtek

fizyczne

termalito\4ych podaje tablica 1.
Tablica 1

O d m i a n y

Określenie

Ciężar

nie

objętościouy

większy

nie mniej

na

WT

700

800

8

16

u kg/m J

niż

Wytrzymałość

NT

ściskanie

'U kg/cm

2

niż

Wsp~>lczygnik przewodnictwa ciepAnego
kca 1/m 2 h C przy temperaturze JO C
nie "i ęltsze j n ii.

J.

SKŁADOWANIE

0,11

I

0,15

TRANSPORT

3.1. Slclado,,anie. Kształtiti termal1towe powinny być składol,aue \1 magazynach krytych i SUChydl zabezpieczaj ących kształtld przed
za\lli 19oceniem.
W magazynie kształtki układa się na drewnianej podłodze, lub " p6łkach
magazynollych na największej pouierzchni, ściśle obok siebie. w IdlJtu \laratwach.
J.2. Transport kształtek po'Uinien odbywać si~ u wagonach krytych, w których kszta łtlci 11 zależnośc iod llymiaróu, układa si ę " kilku "arshach.
Podłogę ... agonu jak również poszczególne warsliwy kształtele należy oddzielić przez posypywanie warstwą trocin. W przypadku użycia innych
środk6"
lokomocji, nal~y kształtki ułożyć również największą pouierzchnią
do
podłogi i zabezpieczyć przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi.

4, BADANIA TECHNICZNE
4,1. Rodzaj e

badań

4,1,1, Badania

z,,~kle

obejmuj ił;

a/ badania wymiar6w kaztałtek

BN-G5/fi7!14-04

bj badenia

uszkodzeń kszt8łte ~ .

ej badania

przełomu kszt~łt~ ~ .

4.1.2. Badania pełno ohelr.lu15l badania z wy kłe wg "'.1.1
dj aprawdzenie ciętaru objfto Ści owe p o ~ształtek.
ej badanie wytrzymało śc i na ~ciskanie.
f j badanie współc z ynni k a przewodnictwa cie plnego.
4.2. Przeprowad zanie

. ora z :

b adań

4.2.1. Wybór badań. Badania zwak łe nalety przeprowadzać p rzy katdym sprawdzeniu
zgodności z wymaganiami normy, o ile nie przeprowadza aię badań pełnych. Gadania
pełne przeprowedza się na tędanie od bi or cy.
Miejsce prze prowadzania badań. Wtzystkie badania, wyszc zególnione w 4.1.1.
na l ety prze p rowa dzać u producenta. Badania podane w 4.t.2. d, e, f powinny
być
przeprowadzone w Z akładzie Badań i Doświadczeń lub w placówkach naukowo- badawczych.

4.::??

4.2.3. Pobieranie próbe k. Cał~ part ię jjednej odmianyj z której pobierane będ~
próbki do badań, nalety ustawić grupami po około 150 sztuk katda.
Do wybrania k ształtek do badań nalety:
ej wyloaować z pr zedstaWionej partii g rupy w ilości określonej w tablicy 2,
bj z wylosowanych grup pobrać w sposób losowy kształtki do poszczególnych badań
w ilości , ok reś10nej w tablicy 2. Ilość kazt'ałtek pobieranych do danego badania
nalety rozdz iel ić rÓwnomiernie n~ wszystkie wylosowane grupy.
Tablica?

,
Ilość

Ilość

k ształtek

wylosowanych g rup

w
partii

I

Badsnia pełne ' wg .4.1.2. d - f
Isprawaz~- ::>prawaze- IljaOanla wy- Sprawdzenie
nie cech nie cięt& trzymałości wsp6łczyn nika przewo
zewnętrz- ru objęto- kształtek
nych
ściowego
na ściskan:1!! dności cieplnej
kształt •

Badania
zwykłe

wg
4.1. 1.
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Badanie

przełomu

nalety

wykonać
,

"

na t
na 2
na 2

kształtce,
kształtkach,
kształtkach

Z pobrania próbek nalety sporz.,dzić protokoł poświadczony podpiaami zaintereeowanych stron z wyszczególnien i em miejsca pobierania pr6bek oraz ilości pobranyc h ks ztałtek ora z ich wyględ.

4

BN-65/6754-04
4.2,4, Przebieg badań zwykłych. Próbkę składającą się z kształtek w ilości określ~nej w tablicy 31 należy najpierw poddać badaniu wymiarów. Jeżeli ilość kształtek niedobrych w próbce jest większa od określonej ilości /d18 danej odmiany/ li tablicy 3, to partię należy uzna Ć za niezgo<.lną
z wymaganiami normy bez przeprQlIadzenia dalszych badań. W przypadku, gdy
ilość kształtek niedobrych /ze względu na ~ymlaryl w pr6bce jest
r6wna
lub mniejsza od ilości określonej li tabl icy 3, należy wszystkie kształ~
ki li pr6bce poddać badaniom uszkodzeń.
Jeżeli suma sztuk niedobrych ze względu na uszkodzenia jest
więks z<1 od
ilości określonej w tablicy ' 3 Idla danej odmiany/, to partię należy uznać
za niezgodną z wymaganiami normy.
W przypadku, gdy suma sztuk niedob rych ze uzględu na uszkodzenia
jest .
róuna lub mniejsza od ilości określonej" tablicy 3, należ y przeprowaddć
badania przełomu kształtek. Badania przełomu kształtek należy przepro\ła
dzić na kształtkach uylosowanych z badanej pr6bki określonej li tablicy ~
Tublica 3
Iloś6

2

.Rodzaj badania

Spraudzenie wymiarów

badanych
4

ksztalt~k

5

7

Najuiększa łączna ilość sztuk nie
dobrych \1 zbadanej liczbie kształ
tek, przy której partię należy u
znać za zg odną z l1yura ganiami non.1.

kształtek

o

1

2

Sprawd zenie

uszkodzeń kształtek

o

1

2

Spraudzenle

przełomu

o

o

1

Spra~dz e nie

cię~aru

kształtek

objętoś

ciouego.
Sprawdzenie

1

~ytrzymałości

na

o

1

"S

prze-

o

1

ściskanie
Spra\łdzenic
pó łczynni ka
wodno ści cieplnej

4,2.5, Przebieg

o

badań pełnych

Badania wymienione \\ l1-.1.2. Sprawdzenie cech ze"lłn~trznych
przepro\,ad za
się na kształtkach 'U ilo ś ci określonej \'I tablicy 2 "Ił ten sposób jak przy
badaniach z"yk~ych /4.2.4./
Kształtki przeznaczone do badań cięż,aru obj ę to ści owego l1ytrzyll1ałości
na
ściskanie i "spółczynnika przewodności cieplnej nalei y przesłać do Zal<!adu Badań i Doświadczeń Zjednoczenia lub placó"ki naukowo-badawczej.

4.2.6. Sposoby przeprouadzania badań
4,2.6.1. Sprawdzanie wymiarów - odbywa si~ okiem nieuzbrojonym przy pomocy linii lub wzorca z podziałką z dokładnością do 1 mm.
4.2.6.2. Badania uszkodzeń naroży, krawędzi i przełolJlu kszt ałtek
Badania

powyższe poleg ają

na spraudzeniu przy pomocy linii i
tr6jkąta,
oraz optycznym spra"dzeniu budowy kształ

prawidłowści płaszczyzn, naroży

tki.

5
4.2.6 . 3. S rawdzenie C1 ~aru ob~ tościowe~o kształtek. Ciężar objCto
ciowy kształtek termalitowych oznacza się wg PN-57 B-04631..

-

.. .

'1·.2.6 . q·, Badanie wytrzymałości na ~ciskallie. Z każdej kształtld pobranej
do badania wycina się sześcian o krawgdzi 50 mm. Przed badaniem sześcian
0
wysusza się w tempel'<;l.tUl.'Ze 100 - '110 C do stałego ciężaru. Badanie \'fYkOlluje si~L za pomocą prasy hydraulicznej z2manometrem zape\miającym odczyt ciśnieni a z dokładnością do 0,5 kG/c m . Próbki ustawia się w prasie
IV środku dolnej pl yty VI tell sp osób , aby _ lder~.mek nacisku był prostopad:"
ły do podstawy sześcianu.
rzcwodności

się

cie

wg

[!- .3. Ocena wyników badań zw;,:klych i pełll~ch . Partię kształtek poddaną ba
daniom zwykł y m i pełnym. należy uznać za zgodną z IvyrJaganiami normy, jeieli ilość sztuk nicdobrych w z badanej ilości kształtek /o}treślonej
\1
tablicy 2/ j os t dla p o s~cz e gólny ch bada '~ równa lub mniej sza od określonej
IV tablicy _3 .
W przypadku, gdy ilość ks ztałt ek niedo bry ch określonych dla jednego baąania jest więk sza niż. poual1c w tablicy 3 , pa.rtię należy uznać za nic
zgodną z wymaganial:1i normy.
) • .P O.5'1'ĘJl O·.VANIE Z PAH'rI!\·, UZNANĄ W W~N IKU ilADAN
ZA

NIEZGODN Ą

Z

\ ~'iMA(jANIA?H

NOmri

Part ia kształtek t er l!1Ulitowych uzna.na w wyniku przepr owadzonych badl:l.ll
przedstawiona
do powtórnych bada.i! . Budanie p o·:"tó rne prz e prowadza się w tych samych \10.runk:lch co pierwsze , a wynik ich jest os tateczny .
za niez g; odaą z \'1yllla ~ aniallli norlly, Ill oi e by ć przesortowana i
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p odniesiono

d o ty czące wytrzymał o ści

wart o śc i d o Lycząc e współczynnika

na

ściska.nie,

pr z ewodnictwa cieplnc g; o.

