
C24 (T2) C18 (T1) 

Profile główne 
Standard INSTA 142 klasy wytrzymałości tarcicy w 
rozmiarze 25...45 x 50...70. 

Standard INSTA 142 klasy wytrzymałości tarcicy w 
rozmiarze 25...45 x 50...70. 

Sęki 
Sęk pojedynczy: OS ≤ 1/4 
Wszystkie sęki: OS ≤ 1/3 

Sęk pojedynczy: OS ≤ 1/3 
Wszystkie sęki: ≤ ½. 

Wada wierzchołka Niedozwolone. 

Skos ziarnisty 1:10 1:8 

Skos poprzeczny 
ziarnisty 

Niedozwolone. 

Pęknięcia okrężne Niedozwolone. 

Pęknięcia powstałe 
wskutek 
sezonowania 

Cała długość ≤ l, przerywane. 

Szczeliny powstałe 
podczas ścinki 

Dozwolone, jeśli są małe, także na ostrej krawędzi zewnętrznej. 

Szerokość słoja 
rocznego 

4 mm 6 mm 

Niebieska plama Dozwolone. 

Mursz twardy Nie dozwolone. Długość ≤ 1000 mm, głębokość ≤ t. 

Mursz miękki Dozwolone w obrębie zmurszałego sęka sosny. 

Zmarszczenia 
szerokiej 
powierzchni 

Maks. 10 mm na 2 m. 

Wygięcie krawędzi Maks. 10 mm na 2 m. 

Skręcanie Maks. 5 mm na 2 m. 

Oblina 4/5 krawędzi. 

Twardzica 
(krzemienica) 

Dozwolone w bardzo niewielkim stopniu. 

Blizna 
Długość ≤ 1000 mm. 

Głębokość ≤ t 

Kora Niedozwolone. 

Uszkodzenia 
spowodowane przez 
insekty 

Niedozwolone. 

Uszkodzenia 
mechaniczne 

95% przekroju poprzecznego nienaruszone. 

b = szerokość materiału tartego, t = grubość materiału tartego, l = długość materiału tartego. 



Skręcanie 

Maks. 5 mm na 2 m. 

Zmarszczenia szerokiej powierzchni 

Maks. 10 mm na 2 m. 

Wygięcie krawędzi 

Maks. 10 mm na 2 m. 

Oblina 

Dozwolona 1/4 boku. 

C24 (T2) – Sęk pojedynczy: OS ≤ 1/4 
Wszystkie sęki: OS ≤ 1/3 

Sęki 

C18 (T1) – Sęk pojedynczy: OS ≤ 1/3 
Wszystkie sęki: ≤ 1/2 

C24 (T2) – Niebieska plama – dozwolona. 
Mursz twardy – niedozwolony. 
Mursz miękki – dozwolony tylko w obrębie zmurszałego 
sęka. 

Odbarwienie (nadpsucie, zgnilizna, grzyb, 
niebieskie plamy) 

C18 (T1) – Niebieska plama – dozwolona. 
Mursz twardy – długość ≤ 1000 mm. 
Mursz miękki – dozwolony tylko w obrębie zmurszałego 
sęka. 

Szczeliny 

Pęknięcia okrężne: niedozwolone. 
Pęknięcia powstałe wskutek sezonowania: cała długość 
≤ l, przerywane. 
Szczeliny powstałe podczas ścinki: dozwolone, jeśli są 
małe, także na ostrej krawędzi zewnętrznej. 


