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Wyroby korkowe.
Kruszywo suberytowe

Materiały

izols.cyjm
Gr.kat. VII-15

1. WSTF

1.1. Przedmiot normy. Pr 7.ed.miot em normy jest kruszywo suberytowe stosowane
jako material izolacyjny oraz do produkcji wyrob6w izolacyjnych i auberytowych.
1,2.

Określenia

1.2.1. Kruszywo suberytowe - r6~nej wielkości cząsteczki otr~ymane
,l>1'zelll1ał lub rozdrobnienie odpad6w tworzyw korkowych /auberytowycb/. 1.2,2. PYł §Uber:rtowy mniejszej od 0,25 mm.

cząsteczki

2,

2.1. Gatunk1.
na dwa gatuDk1. a

W zaldności

przez

tworzywa korkowego o grarulacji r6mej lub

WDZIAŁ

od masy

I OZNACZENIE

właściwej

kruszywo auberytowe dzieli

się

do 120 Jcg/~
powyżej 120 Jcg/~

gatunek I
gatunek II

2.2. PrzYkład oznaczenia krusz~a aub'3rytowego o granulacji od
tunku I i &asie właŚCiwej 95 kg/m?
KRUSZYWO SUBERYTOWE

~-12t

1-95

~

do 12 mm,ga-
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3. WYMAGANIA

3.1. Granulacja - kruszywa suberytowego powinna
określo~ .. tablicy 1

być

zgodna

z

wymaganiami

Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekto~a Zjednoczenia Przemysłu Izolaoji Budowlanej dnia 27.1.1971 r. jako norma ob~1ązuj~ca w zakresie pro~cji 1
obrotu od dnia 1.IV.1971 r. !Mon.Pol.Nr ••••••••• poz •••••••• /
Druk i r o zp'lwszechnianie Za kła d Re pro du kc ji 1 V/DB·, Vlar Bzawa. ul~ Krd"le\;ska 2-1
telef0z::' S7- 66-3 9. Zam . nr 967 z dnia 6 l i pca 1977 ro ku. Nakład 100 + 2 egz :
Cena z~ .Ar k . druk . 0, 5

BN-71/6752-13
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Tablica 1
Wymiary
Granul ćl cja

nominalna

określające

100% krUS?,YWR
przechodzi przez
sito o oc?kach

---1 - 3
3 - 6
3 - '12
6 - 18

bok oczka kwadrnt owego sit

nie więcej niż 5% kruszywa
ostaje na sic tl o oczkach

l0"

-

nie więce j niż 10%
krUSZywA przA.chodzi
przez sito o oczka±

mm

5,0
8, 0
14,0
20,0

3,2
6,3
12.5
18,0

0,9
2,8
2,8
5,6
..

3.2.

wilgoci w kruszywie suberytowym nie powinna
+ 2% jeżeli jest kompensowana ilością.

ZawartoŚć

tolerancją

~. Zawartość

~

nie powinna

przekraczać

4. PAKOWANIE. PRZEQHOWYWANIE

przekraczać

-

10%, z

0,5%.

~_

TRA NSroRl:

4.1. Pakowanie. Kruszywo suberytowe należy pakować w worki z dowolnego mate Masa brutto jednego opakowania nie powinna przekraczać 50 :!: 1 kg.
Do każdego worka powinna być dołączona wywieszka określająca co najmniej.
a / nazwę zakładu produkcyjnego,
b/ granulację i gatunek kruszywa suberytowego,
c/ masę netto w kg.
riału.

4.2 ~ Pr Ze c hoWj'W ani e • lu:uszywo suberytowe należy pr~ cho"!ywać w suchych i przewiewnych pom1eszc7.eni ach. Wysokość ułożenia nie powinna przekraczać 5 worków"

4.3. Transport. Kruszywo suberytowe na leży transportować kry~i śrOdkami tranprzed zamknięciem. Worki należy układać Ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem. Wystające wewnątrz śrOdka transportowego
przedmioty jak śruby, haki, gwoździe itp.winny być usunięte lub tak zabezpieczone, aby nie powodowały uszkodzenia worków. Otwory okienne i drzwi wagonu należy
uszczelnić przed przenikaniem opadów atmosferycznych do ładunku. Przy
pr~ewozie
koleją Obowią zują przepisy o przewozie koleją materiałów i przedmiotów niebezpecznych.
sportu,zabezpi~czającym1

5.1.

Rodzaję ~adań.

do

baoań parti ę krUS ~ yw R

badaniom.
sprawdzenie opakowania /4.1/,
sprawdzenie ilości /4.1/.
sprawdzenie zgodności gatunku /2.1/,
sprawdzenie granulac j i i zawartości pyłu /3.1 i 3.3/,
sprawdzenie wil gotno ści /3.2/.

leży podd~ć następującym

a/
b/
c/
d/
e/

Przedstawioną

suberytowego

na-

BN-71/6752- 1 3
5.2.

partii do badań. Przed przystąp ieniem do badań należy
dostawę podzielić na p8rtie zawierają~e kruszywo jednego gatunku i jednej granula cji oraz przeliczyć ilość worków zawartych w ka Żdej partii.
PrZygotowan~e

5.3. Pobieranie próbek. Bad.a niu wg 5. "l.a należy poddać ws~ ;ystk1e worki zawarte
w partii. Do badań wg 5.1.b-e należy pObrać losowo worki w llości podanej w tablicy 2
Tablica 2

-- _ .-

pArtii
/szt. worków/
do 63
64 - 160
161 -400
401 - 1000

LicznośĆ pl'obki
/szt .WOT ~ów/

Liczno ś ć

5
10
15
25

wylosowanego do badań worka,po spraWdzeniu n8 zgodność z 5.1.b, na~
z różnych poziomów około 500 g kruszywa i utworzyć próbkę ogólną
przez dokładne wymieszanie w szczelnym worku plastikowym. Masa pr6bki og61nej
nie powinna być niższa niż 3 kg.
Z

każdego

leży pobrać

5.4,

Opis badań

5,4,1, SpraWdzenie opakowania z 4.1.

należy przeprowadzić

przez

oględziny

na zgod-

ność

5.4,2, Sprawdzenie ilości. Zważyć z dokładnoś cią do 0,1 kg w odtarowanych pojemnikach kruszywo przesyPane z work6w pobranych wg 5.3.
Rzeczywistą mas~ kruszywa /Q! w kg skorygowaną do wilgotności 10% należy ob liczyć wg wzoru:
~
p
Q = p - 100 +-::rn
w kt6rym.

P -

ilość zważona

W-

wilg~tność,

z

dokładnością

do 0,1 kg,

%

i por6wnać z ilośc~ą deklarowaną,
zgodne z tOlerancją ± 3%,

podaną

na wywieszkach.

Ilości

te

powinny

byĆ

5.4.3. Sprawdzenie gatunku należy przeprowadzić na trzech prÓbkach pobranych z
próbki ogólnej o masie po 300 g każda. Pr6bki te po wysuszeniu
w temperaturze
105 ± 20 0 do stałej masy należy wsypać za pośrednictwem leja stożkowego o śred
nicy wylotu 30 mm do naczynia miarowego o pojemności 1 dm3 ,ustawionego 100 mm poniżej wylotu leja. Po napełnieniu naczym1a nadmiar kruszywa zgarnąć
liniałem, a
odmierzoną ilośĆ kruszywa zważyć na wadze laborato~yjnej z dokładnością do 0,1 ~
Za wynik badania należy przyjąć średnią arytmetyczną z trzech pOmiarów. Gatune,k
kruszywa określić zgodnie z 2,1.
5,4.4. Sprawdzen,ie granulacji i zawartości pyłu należy przeprowadzić na trzech
prÓbkach pObranych z pr6bki ogólnej o masie po 100 g każda, zważonych z doklad nośc1ą do 0,1 g.
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Badanie przeprowadzić na wstrzllsarce o 300 wstrz ą sach DE' minutę przez co najmniej 3 mln.
Zestaw sit o oczkach kwadra t owych ne leży dobrać zgodnie Z tabl.1 powi,kszając
go dooAtkowo O sito O oczkach 0,25 mm. Pozostałości na sitach i dnie Ipyłl zważyć z dokładnością do 0,1 g 1 wyrazić w procentach. Za wynik badanie. przyjąć śre
dnią arytmetyc zną pomi arów.

5.4.5. Sprawdzenie wil~otności należy przeprowadzić na próbce o masie 100 g
pobranej z próbki ogólnej i zważonej z dokładnością do 0,1 6.
Po wysuszeniu próbki w temperaturze 105 ± 2°0 do stałej masy,wilgotność IW/
obliczyć w procentach z wzoru:

w którymI

G1 - masa kruszywa przed suszeniem w g

G2 - masa kruszywa po suszeniu w g

4.1.b naldy U2nać za dodatnie,jetal1
me.se krUSZywR w workach próbn.ych po skorygowaniu o 10/6 odpowiada II toler an<, j ą
±3% masie deklarowanej.Wyniki badań 4.1. c-d, naleiy uznać za dodatni~,
jeż e li
średnia arytmetyczna z pomiarów da wynik dodatni.
Wynik badania 4.1.e, nal·eż y uznaĆ za dodatni jeżeli nie przekraoza
warto ści
10% lub przy osiągnięciu wartości powyżej 10 do 12% jest kompensowany odDowied ni ą nadwyżką masy.
5.5. Ocena wyników

badań.

Wyniki

badań

5.6. Ocena partii.

Bada~ partię kruszywa
suberytowego należy uznać za zgoz normą j eżeli wszystk ie worki wchodzące w skład partii przeszły z wynikiem
dodatnim przez 4.1.a, a w:'o1ki badań 4.1.b-e są zgodne z wymaganiami normy.
dną

hl_.
al
bl

ZaŚW19.dc~.!nie

o

.jakości

-

powinno

zawierać:

wyst Awienia zaświ p dczeuia,
i adres dostawcy,
ci oznaczenie kruszywa suberytowego wg 2.2,
dl masę kruszywa suberytowego i ilo ś ć wODków,
da tę

nazwę

el wyniki

fi

badań,

nązwisko prze prowadza j ącego b~dani e.

KONI E C

