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Garbniki syntetyczne
Pobieranie próbek i ocena partii
Grupa katalogowa 1099

l. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza
normy jest pobieranie próbek i ocena pa rtii garbników
sy ntetycznych.
2. Wielkość i skład partii. Wielkość partii garbnika
syntetycznego ciekłego sta nowi zawa rto ść jedn ej cysterny , a w przypadku o p akowań jednostkowych - 250
sztuk .
Partię ga rbnika syntetycznego suchego stanowi zawartość najwyżej 250 worków .
3. Pobieranie i przygotowywanie próbek. Przy po bieraniu pró bek n a l eży stosować wytyczne wg PN-67/
C-04500.
Z przedstawionej do badań partii n a le ży wylosować
lic zbę opa kowa ń wg tablicy.
Li czba

opakowań

w partii

Liczba

opa k owań, któ rą

wybrać

do 5
67 15
16 7 25
26 7 63
64 7 160
161 7 250

n ależy

do pobran ia próbek
wszystkie
5
7
8
9
10

W przypadku cystern, probki pierwotne
bierać z każdej cysterny.

należy

po-

U producenta dopuszcza się pobieranie próbek ciekłych garbników syntetycznych ze zbiorników magazynowych.
Z każdego wylosowanego opakowania należy pobrać
próbki garbnika syntetycznego ciekłego próbnikiem
1-;.-7. suchego - próbnikiem 14 -;.-16 wg PN-74/C-60008.
Masa średniej próbki laboratoryjnej nie może być
mniejsza niż 1000 g. Próbki do analizy rozjemczej nal eży przechowywać co najmniej przez 3 miesi ące od
daty wysyłki produktu.
4. Ocena partii. Partię garbnika syntetycznego nale ży · uznać za odpowiadającą wymaganiom normy, jeżeli wyniki badań są zgodne z wymaganiami dla danego
produktu.
Jeżeli chociaż w jednym badaniu uzyskany wynik
jest niezgodny z wymaganiami normy, badanie należy
powtórzyć na średniej próbce laboratoryjnej ponownie
przygotowanej.
Jeżeli ponowne badanie da wynik ujemny , partię
należy u z nać za ni ezgo dną z wymagamaml normy .
5. Zaświadczenie o zgodności produktu z wymaganiami normy. Do każdej partii wysyłanego produktu należy dołąc zyć zaświadczenie o wynikach badań stwierdzając e zgodność z wymaganiami normy.
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1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Pr ze mysłu Organ icznego , Warsza wa.
2. Normy związane
PN-67/C-04500 Produ kt y chemiczne. Wytyczne pob ierania
przygot owywania próbek

PN-74/C-60008 Prób niki do pobierania próbek

prod ukt ów be z-

ks zta łtnych

3. Autor projektu normy - mgr inż. Wł odzimi e rz Lipni ack i stytu t Przemy słu Organic znego , Warszawa .

In-

Zgłoszona

przez Instytut Przem y słu Organicznego
Ustanowiona prz ez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 19 lipca 1985 r.
jako norma obowiązująca o d dnia 1 stycznia 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/ 1985 poz. 27)
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "A L FA" 1985.
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