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1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 0znaczanie stabilności kształtu drewnopochodnych
materiał6w płytowych, jakI sklejka, płyty stolars kie, płyty p ilśniowe i wi6rowe, a takte pl:yt;y
paźdz i e rzowe. Oznaczanię polega na określeniu~
ny ks z t ał t u płyty ora z przebiegu tych zmian w czasie w s t osunku do st anu początkoWego plyty i w slDsunku do płA S ZC Zy Zny odnie sienia.
1.2.

Okre ślenia.

Stabilność kształtu

nie prawej. . a drugą na lewej. Oś próbki wyznarównolegczona przez punkty B - H powinna być
la dos
- kierunku przebiegu wł6kien zewnętrżnego forniru (przy badaniu aklejki, płyt stolarskich i mnych płyt okieinowanych),
- długości płyty przy płytach pilśniowych, w16rowych i paździerzowych.
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zmiany k szt a ł t u wywołane działani em powietrza o
wys oki ej w i l botności wz~lędnej i związaną z tym
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materiał6w płytowych

zmianą wi l got ności materiału.

oznac za

Stabilność kształtu

jedną
z płaszczyzn płyty'
wilgotnego powietrza, podczas gdy druga
płaszczyzn a pozo staje pod wpływem klimatu normalne~o ot oczenia : t emperatura 20 ±2oC (293 ±2 K) i
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2. OZNACZANIE

R~8.

2 .1. Pobi eranie . i przYGotOWanie pr6be k

2 . 1 .1. Pobi e rani e pr6bek. Próbki powinny być 10brane ..., odl e gło ś ci nie mniej s zej ni ż 250 mm od
krawędz i pł.,y ty . Z ka żdej próbne j płyty należy pobra ć co na jmni ej dwie pr6bki, kt6rych
krawędzie
powi.o..oy być r6wnoległe do k rawęd zi pr6bnej płyty.
Kształt

i ·.\IJ'!Iliar'f pr6bek. Pr6bki powinny
kwadratu o boku równym 300 l:IIIl i grubo ś ci h r ównej grubo ś ci badanego materiału pły
t owego •
2. 1 . 2.
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Prz;wotQwę.nie

p:r6bek. Boki pr6bek powinny być gładko obrobione, odchylenia od ich r6wno...
:w le gło ś.:: i nie powi nny przekraczać 0,5 mm .. Po wykoc
nm i u pr6bek naJ. ei;y wyznaczyć na nich punkty poOl •
El
miarowe
w mie jscach wskazanych na rys. 1, ozna" c".,,',C"- cza j ąc je kole j no lite rami od A do K. Z pobra§ ~ nych dwóch pr6be~ je dn ą oznacza s ię na p las zczyi ", o
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1. 3. Normy związ ane
BN-74/60J)- 01 Kl ej e kauczukowe. Pron ikol OBT-I I I
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Próbki przeznaczone do oznaczań stabilności
nalety klimatyzować w powietrzu o temperaturze 20 120 C (293 ±2 K) i wilgobności względ
nej 65 :!: 5% do osiągnięcia ' stałej masy.
Przed przystąpieniem do oznaczania boki pr6bki
pokrywa się kle jem Butapren wg BN- 7V6033-01 w celu zabezpieczenia jej przed wchłanianiem wilgot-

kształtu

ności.

2.2. Urządzenia.
kształtu materiałów

Do

oznaczania stabilności
drewnopochodnych

płytowych

słut" następujące urządzenias

_ zbiornik o wymiarach 350 X 350 mm i

głęboko-

ści

180 mm - wg rss. 2,
- trzy ree,\Ilowane na wysokość podpory o promieniu zaokrąglenia 10 mm, na których opiera się badana próbka "fi pWlktach A, C, H umieszc zone w
zbiorniku,
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Instyłut Technologii Drewno
Ultanowlona przez Miniitra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego dnia 24 grudnia 1969 r.
lako normo obowiązująca w zakrelie metod badań od dnia l lipca 1 970 r.
(Mon. Pol. nr 6/1970 poz. 62 )
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nica dw6ch kolejnych pomiarów po 13 dobaoh trwania oznaczania nie przewytsza 0,5% wartości największego odchylenia kształtu,
Oznaczając stabilność kształtu drewnopochodnych
materiał6w płytowych nalety badać r6wnolegle dwie
próbki umieszczając jedną z nich l ewą p~aszczyz
nął a drugą prawą płaszozyzną nad lustrem wody.
Pw/po,""

RJ8.

2.4. Wyniki

2

- lekka sztywna metalowa rama pomiarowa mająca
trz:i punkty podparcia A, C, H, wyposatona w 6
czujnik6w zegarowych o dokładności pogiaru 0,011111l
w punktach odpowiadających punktom wyznaczo~ na
próbce I B, D, E, F, G, K. Stopk1. czujnik6w o
średnicy 4 mm i podpory rS11'J;f pomiarowej
pow~
być zaokrąglone
(r
10 lIIIl) - wg rys. 3,

=

2.4.1. Wyniki oznaczania stabilności kształtu
drewnopochodnych materiał6w pł;ytol"qch wyraża się
liczbowo i graficznie jako odchylenia w stosunku
do płaszczyzny odnies ienia i w stosunku do stanu
początkowego płyty.

2,4.2. Odchylenie kształtu płyty od płaszczyznY
od.niesiepia określa się jako różnicę wskazań czujnik6w w poszczeg6lnych punktaCh pomiarowych na
próbce i na płaszczyźnie odniesienia.
2.4.3. Odc&ylenia

od jej stanu
jako różnicę
odczytów
czujnik6w przy początkowym pomiarze i po określo
nym czasie nawilżania.
początkowego

płyta

określa się sumą

stalowa, np. płyta tra88rska,
odniesienia.

płaszczyzny

2.3. Wp onanie oZll8.CZan.1ą.
Oznaczanie naldy
w pomieszczeniu o temperaturze po\11etrza 20 ±20 C (293 ±2 K) i wilgotności względnej
65 ± 5%. Ramę pomiarową WD.:ieszcza się na szlifowanej płycie stalowej ustawiając ozujniki zegarowe
w poło"Nie i.ch zakresu poaiarowogo 5,00 mm. Takie
położenie czujników wyznacza płas z czyznę
odniesienia. Próbkę układa się poziomo na trzech podporach A,
C, H. N8.!Itępnie ust8\'1ia się ramę pomiarową na próbce opierając ją w punktach A, C.
H i dokonuje się piel'\'/sze«o odczytu (stan począt
kowy płyty, początkowe poło:l;enie punktów pomiarowych) •
Bezpośrednio po dokonaniu początkowego pomiaru
zbiornik napełnia się wodą destylowaną o temperaturze 20 ±20 C (293 ±2 K) tak, aby dolna płasz
czyzna próbki znajdowała się w od le g łosci 50 ±2 mm
od lustra wody.
Przestrzeń pomi,dzy brzegami zbiornika a krawę
dziami pr6bki uszczelnia się przez oklejenie rolią polietylenową wg BN-7~/6365-01. W ten
spos6b
jedn_ z płaszczyzn probki poddaje eit
działaniu
klimatu zbiornika o wysokiej wilgotności względ
nej powietrza, a druga pozostaje w klimacie otoczenia.
Następnyoh odcz:ythw dokonuje sl, po 2 i 6
godz
oraz po 1, 2 , 3, 5, 8 , 13 i 20 dobach. Po 20 dobach trwania oznaczania pomiary dokonuje się co 10
d6b. Oznaczanie U\fata się za zakończone, sd;J" rożprowadzić

kształtu plyty w czasie "
absolutnych wartości odchyleń
wszystkich punkt6w pomiarowych od ioh początkowe
go połotenia (obliczenie jak w p. 2.4.3) i przedstawia na wykresie,

2.4.4. Przebieg zmian

Rys. J

- szlifowana
do wyznaczenia

kształtu płyty

określa się

2.4.5. NajwieksZA zmiana kształtu okreŚla sit z
wykresu przebiegu zmian ksztaltu (p. 2.4,4) jako
sumę największych odchyleń wszystkich punkt6w pomiarowych od polotenia początkowego. W analogiozrIJ' spos6b można określić całkowi tą zmianę kształ
tu jako SUIIlę największyoh odchyleń wszystkich punktów pomiarowych od płaszczyzny odniesienia.
2.4.6. WYkres przestrzenny przedstawiający poplyt;;y w momencie największej całkowi
tej zmiany kształtu sporządza się wg rys. 4. Ba

l'Iierzchn1~

wykresie zaznacza się odchylenia poszczeg6lnych
punkt6w pomiarowych od połotenia początkowego lub
płaszczyzny odniesienia IV momencie
na j większej
zmimy kształtu. W celu uzyskania czytelnego rysunku należy \vartości odchyleń poszczególnych pJllkt6w powiększyć dziesięciokrotnie, a odcinek G-K
zmniej8~ć o po}ow~.
A

RJs. 4
2.4.7. Największe odchylenie kształtu
się

określa

jako różnicę najwyższego i najni:iszego punktu
próbki w momencie na j większe j zmiany kształtu.
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