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l. WSTĘP
Przedmiotem normy jest anionoczynny środek pomocniczy dla włókiennictwa o nazwie Pretepon OL,
będący mieszaniną soli sodowej su lfoestrów wyższych
alkoholi tłuszczowych i cykloheksanolu. Pretepon OL .
stosowany jest w przemyśle wełnianym jako środek do
prania.

2. OZNACZENIE
•

PRETEPON OL 13N-80/6061-19

3. WYMAGANIA
3.1. Wymagania ogólne. Pretepon OL pOWllllen być
gęstą cieczą barwy bursztynowej , o charakterystycznym
zapach u.
3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tabl. I.
Tablica
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Wymagania
a) pH l-p rocentowego roztworu wodnego
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3.3. Trwałość , Pretepon OL opakowany i przechowywany wg rozdz. 4 powinien odpowiadać wymaganiom wg 3.1 i 3.2 w ciągu 6 miesięcy od daty wyprodukowania.
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT
4.1. Pakowanie. Pretepon OL należy pakować
IN przeznaczone do wielokrotnego użytku bębny metalowe 2-1-112-3-4-/-1 lub 2 poj emności 200 dm 3 wg
BN-76/5046-01 lub beczki polietylenowe V = 120 dm 3
lub 165 dm 3 wg BN-79/64 I 1-05. Pretepon OL można
rów nież pakować do innych opakowań, jeżeli zabezpieczają one produkt nie gorzej niż ww. opakowania i mają wymiary zgod ne z zasadami szeregu wymiarowego
opakowań wg PN-78/0-7902 1.

Znakowanie opakowań należy wykonać wg PN-76/
0-79252 , umieszczając na k ażdym o pak owan iu trwał)
.
..
.
napis zawierający co naJmnIej:
a) nazwę lub znak wytwórni,
b) oznaczenie wg rozdz. 2,
c) numer partii,
d) masę brutto i netto,
e) datę produkcji.
4.2. Formowanie jednostek ładunkowych . W przypad·
kt~_ stosowania paletyzacji jednostki ładunkowe nal eż)
formować na paletach wg PN-75/M-78216. Ładunek n::
palecie należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem si~
i deformacją.
4.3. Przechowywanie. Pretepon OL, opakowany W!
4.1, nal eży przechowywać w pomieszczeniach magazy'
nowych o temperaturze 5 -:-- 30°C. Bębny powinny by,
postawione pionowo w jednej lub dwu warstwach.
4.4. Transport. Pretepon OL może być przewożon)
dowolnymi rów nież niekrytymi środkami transportu
Bębny w transporcie kolejowym powinny być zabezpie·
czone przed przem ieszcza niem się w sposób określon)
odpowiednimi przepisami. l)
W transporci e sa mochodowym opakowania należ)
ładować zgodnie z Instrukcją o ładowaniu , sa mochodó \\
ciężarowych i przyczep2).
5. BADANIA
5.1. Rodzaje badań
a) sp rawdzanie wymagań ogólnych (3.1),
b) oznaczanie pH l-procentowego roztworu wodne·
go (3.2a),
c) oznaczanie zdolności zwilżania (3.2b). ,
5.2. Wielkość partii nie powinna przek raczać 1600 kg
5.3. Pobieranie próbek i przygotowywanie średnie.
próbki laboratoryjnej. Próbki do badań nal eży pobra,
zgodn ie z PN -67 /C-04500 . Z każdej partii przedsta wio·
nej do odbioru należy wybrać w sposób losowy , w za·
leżności od wielkości partii , liczbę opakowań jednostkowyc h wg tabl. 2.
'), ' ) Patrz Informacj e dodatkowe.
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Zawa rtoś ć o pakowań

przed pobraniem próbek nal eży bardzo dokładnie . wymieszać. Z każdego wylosowaneg~ opakowania pobi erać próbnikiem 2 wg PN-74/
C-60008 z całej wy sokości wa rstwy, próbki pierwotne
po około 100 g. Masa pró bki ogólnej nie powinna być
mniejsza niż 1000 g, należy ją dokładni e wymieszać
i pobra ć z ni ej ś re dni ą próbkę laborato ryjną o masi e
nie mniej szej niż 200 g. Część średniej próbki laboratoryjnej przeznaczyć do ewen tualnej analizy rozjemczej
i przechowywać co najmniej 6 tygodni od daty wysyłki
produktu.

5.4. O pis bada!l
5.4.1. Sprawdzanie wymagań ogól nych n a leż y wykona ć o rganole ptyczni e.
5.4.2. Oznaczanie pH l-procentowego roztworu wodnego należy wykonać za pomocą papierk ów ws kaźniko
wych , uniwersalnych .
5.4.3. Oznaczanie zdolności zwilżania n a leży wykonać
wg PN-74/C-04800 metoda A.
Za wynik na leży przyjąć ś redni ą arytmetyczną wyników co naj mniej dwóch oznaczań, różniących się
między sobą ni e więcej niż o 1%.
5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczących
wyników o znac za ń wg 3.2 należy wykonać wg PN-70/
N-02120 p. 3.3.2.
5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Do każdej
partii produktu producent zobowiązany jest dołączyć
i przesłać odbiorcy zaświadczenie o wynikach badań
s twi erdzaj ące zgo dno ść z wymagał1laml normy.
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INFORMAC.JE DODATKOWE
l. Instytucja opracowująca normę - Łódzkie Zakłady C hemiczne
O RGAN IK A.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/6061-19
al zmieni o no m etodę oznaczania zdo ln ości zw il ża ni a ,
bl rozszerzono zak res stosowanyc h opa k owa ń .
3. Normy i dokumenty związane
PN-67/ C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobiera ni a
przygotowywania próbek
PN-74/C -04800 Srodki powierzchniowo czy nne. Oznaczanie zdolności zwi lżan i a

PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek p rod uktów bezk ształt n ych
PN- 75/M-782 16 Pa lety ła dunk o we płaskie jednopłytowe czterowejś
ciowe bez s krzyd eł drew niane 800 X 1200- EU R
PN -70/N-02 120 Zasady zao krąglani a i zapisywania liczb

PN-7!S10-7902 1 Opakowania. System wymiarowy
PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opa kowa niowe . Znaki i znakowa ni e. Wymagania pod stawowe
BN-74/5046-01 Opakowania transportowe metal owe. Bębny c i ęż kie
z obręcza mi wytłac za n ym i
BN-78/64 I 1-05 Opakowania tra nsportowe z tworzyw sztuc znyc h.
Bę bn y

Przepisy o ła dowa niu i wyładow y waniu wagonów towarowych w koml!nik acji w e wnętrznej. Załącznik nr 10 do OKP (Dz. T i Z K
z 1968 r. nr 4 poz. 10) wraz z póżniejszymi zmianami.
Instrukcja o ładowaniu sa mochodó w ciężarowych i przyczep.
Załączni k do z"arządzenia Mini stra Komunik acji z dni a 7 marca
1963 r. (Mon. Pol. nr 24 poz. 123 z 1963 r. l.
4. Symbol wg SWW - 1285-421.
5. Autor projektu normy: mgr Alicja Orszulska.

