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Sprawdzanie wyglqdu zewnętrznego
oraz jakości i ścisłości nawinięcia

-
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Zamiast
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Grupa kata lag owo X 29

wyg lędu zewnętrznego wykonać

1, Sprawdzanie

świetle

przez o-

ględziny

nieuzbrojonym okiem w

dzęcym,

Badanie wykonać na całej długości pobranych pró-

odbitym i przecho_

5

bek po odrzuceniu 2 ;. 3 pierwszych zwojów,

2, Sprawdzanie ,jakości nawinięcia wykonać przez

oglę

dzirJY zewnętrzne na zwojach folii pobranych do badań,
Pomiar rozrzutu bocznego

wiednim

•

przyrzędem

wolnym miejscu, z

wykonać

nawinię c ia

pomiarowym

wzdłuż

dokładnościę podanę

odpo_

promienia, w

do-

w tablicy,

1

Długość przyrzędu

Szerokość nawinięcia

2
IBN- 77/6392-01/061

mm
0,05

do 100
powyżej

100

1- krężek o średnicy 80 mm, 2. pierścień pol istyrenowy,
3 - zwój foli i, 4 - stopka o średnicy 20 mm,
5_ rama,

O, 1

Badany zwój folii ustawić centrycznie na krężku o śred.
3, Sprawdzanie ści sł ości naw i nięcia dla folii
kośc i

o

szerv-

do 60 mm

nicy 80 mm i obciężyć od góry siłę 10 kG za pomocę

dw6ch

stopek o średnicy 20 mm, odległych od siebie o 120 mm, po_

a) Przygotowanie zwojów do w ykonania oznaczania, Zwoje przeznaczone do wykonania oznaczania należ y poddać ki ...

łęczonych ramę,

Po obciężeniu siłę 10 kG nie powinno

na_

stępić przesunięcie się pierścienia ani warstw fol.ii wzglę

dem si e bie,

o

maty z acji w temper aturze· 20 .;. 30 C przez 4 godz,

I

Scisłość nawinięcia dla folii o szerokOści powyżej 60 mm

b) Sprawdzanie ścis ło ści nawinięcia wykonać na
dzianie wykonanym

według

spraw-

r ysunku ,

powinna być taka, aby zabezpieczyć przed rozsunięciem się
folii w czasie transportu i przechowywania,
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