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CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA 
NBR 9531 

SET/1986 
Clauifica~o 

1 OBJETIVO 

Esta Norma classifica la^minas e chapas de madeira compensada. 

2 NORMAS COMPLEMENTARES 

Na aplicaG:o data Norma 6 necessario consultar: 

NBR 9490 - Lsmina e compensado - Terminologia 

NBR 9534 - Compensado - Determina$o da resistencia da colagem ao esforso de 

cisalhamento - Metodo de ensaio 

3 DEFINICBES 

OS termos tknicos utilizados nesta Norma estao definidos na NBR 9490. 

4 CLASSIFICACAO DAS LiaMlNAS 

As laminas, considerando-as coma parte de uma chapa acabada,sao classificadas em 

uma das categorias de 4.1 a 4.5. 

4.1 Natural - N 

LSmina lisa, livrk de n6s, buracos de n&, rachaduras, aberturas ou qualquer ou 

tro defeito aberto, sem manchas, proveniente 100% de cerne ou 100% de alburno. 

Massa sintetica 6 admitida em rachaduras nao mais largas do que 1 mm e 60 exce 

dendo 50. mm de comprimento. Reparos podem ser aceitos desde que nao excedam 6 

na superfrcie total da chapa, e que sejam feitos corn madeira que tenham tar e 

gra combinando corn a lamina, emenda perfeita, e Go excedendo 25 mm em largura 

e JO0 mm em comprimento. 

4.2 Primeira - A 

LSmina lisa? firme, uniforme em car e gra, livre de 6s ou outros defeitos aber - 

tos. No case de chapas IR (segso 5.1)~ ou IM (se& 5.2) admite-se a utilizag& 
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de massa sintetica em pequenas rachaduras corn no m&i~mo 5 mm de largura e 

100 mm de comprimento, ou em aberturas de no m.&imo 15 mm de largura e 50 mm de 

comprimento ou area equivalente. Para chapas~ EX admi‘te-se massa sintetica em 

rachaduras corn no m&imo I mm de largura e 100 mm de comprimento, ou em Peq “2 

nas aberturas menores que 2 mm de largura e 50 mm de comprimento ou area equiva - 

lente. Reparos de madei:ras para todos os tipos de chapa nao devem exceder 50 mm 
de largura e la.0 mm de comprimento, perfei’tamente juntado e combinados em COT 

e gra. 0 n&nero total de reparos, seja de massa sintetica ou de pedagos de ma - 

deira, 60 dew exceder 8 no total da superfi‘cie da cbapa. 

4.3 Segunah - B 

L%nina solida, firme, admitindo-se leves descolora@es, livre de defeitos, aber 

turas ou gra rompida, permitindo-se leves rugosidades ou aspereza desde que nao 

exceda 5% da srea da chapa. Admitem-se de at6 25 mm de dia^metro desde que este - 

jam fechados e firmes. Furos vertjcais sao admitidos desde que menores de 2 mm 

em dia^metro e menos de 35 por metro quadrado. Furos horizontais n% podem exce 

der 2 mm de largura e 25 mm em comprimento e em nfimero inferior a 15 no tota I 

de superf?cie da chapa. Todos os furos devem ser fechados corn massa sintetica. 

No case de chapa I:R (~seg& 5.1) ou fM (Ise~ao 5.2) admite-se o use de massa sic 

tetica em pequenas rachaduras corn no m&imo 5 mm de largura e 150 mm de compr i - 

mento ou aberturas corn 15 mm de largura e 100 mm de comprimento ou area equiva - 

lente. Para chapas EX (ser$o 5.3) 6 admitido a aplicaG:o de massa sintetica em 

rachaduras ou aberturas menores que 2 mm de largura e 100 mm de comprimento. Re - 

pares de madei:ra 60 podem exceder 100~ mm em largura e 300 mm em comprimento, 

perfei:tamente juntado e combinado em COT e grs. 0 nljmero de reparos em massa 

sintstica OIJ corn madei‘ra nk deve exceder a 15 no total da superficie da chapa. 

4-4 !TTerceira - c 

Sem restri$o quanta a descolora$es,de estrutura firme, sendo admitido n6s fil 

mes de at6 40 mm desde que 60 comprometam o use ou a resistencia mec~nica. 

N6s abertos nao maiores que 20 mm e furos 60 maiores que 6 mm por 12 mm sao 

admitidos;, A soma da largura dos defertos Go pode exceder 200 mm. Rachaduras 

medidas a l5ll mm do topo da chapa 60 devem exceder 15 mm de largura, admi tin - 

do-se urn comprimento de, no mkimo, a metade do comprimento da chapa. Nenhum 

dos defeitos~ dew comprometer a utiliza@o e a resistkcia da chapa. A soma dos 

reparos de madeipa ou massa sintetica 60 deve exceder 150 mm na largura. 

4.5 Quarta - D 

Admite-se n6s fi:rmes ou abertos de at6 70 mm de largura desde que a soma dos 

defei‘tos nao seja superior a 300 mm na largura. Rachaduras medidas a 150 mm da 

extremidade Go devem, exceder 30 mm de largura. Outros defeitos 60 menciona - 

dos sao admitidos desde que 60 afetem a resistencia ou a utilira$z das cha - 

oas. 
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5 CLASSIFICACAO DAS CHAPAS DE COMPENSADO 

A classifica@o das chapas quanta ao local de uti,lizaGao considera tr& tipos 

bssicos, definidos de 5.1 a 5.3. 

5.1 Interior - IR 

Chapa colada corn cola do tipo interior destinada a utiliza$o em locais protegi- 

dos da a@ d'sgua ou alta umidade relativa, A media dos valores de ensaio de 

ruptura na madeira na Srea ensaiada,de todos~ 05 corpos de prova, n& deve ser 

menor que 6o%, quando submetido ao ensaio de cisalhamento, de acordo corn a 

NBR 9534 seguindo-se a determinaqk da resistkia a agua. Porem, no minim0 

90% dos corpos de prova ensaiados devem apresentar valor igual ou superior a 

40% de ruptura na madeira. 

5.2 Intermed&rio - IM 

Chapa colada corn cola do tipo intermediario, destinada 2 utiliragk interna,mas 

em ambiente de alta umi~dade relativa, podendo eventualmente receber a a$0 

d'agua. A media dos valores de ensaio de ruptura na madeira na area ensaiada, 

de todos os corpos de prova,nSo deve ser menor que 60%, quando submetido ao en - 

saio de cisalhamento, de acordo corn a NBR 9534, seguindo-se a determinasao da 

resistencia 5 Zgua fria. PorGm, no minimo 90% dos corpos de prova ensaiados de- 

vem apresentar valor igual ou superior a 40% de ruptura na madeira. 

5.3 Ecl%erior -' EX 

Chapa colada corn cola 5 pr;ova d'agua.destinada ao use exterior ou em ambientes 

fechados onde s& submetidos a repetidos umedecimentos e secagem 0" a+ 

d'agua, A media dos valores de ensaio de ruptura na madeira na area ensaiada, 

de todos 05 corpos de prova, nao deve ser mews que 80% quando submetido ao 

ensaio de cisalhamento, de acordo corn a NBR 9534, seguindo-se determina@ da 

resistencia 5 agua quente (ensaio de fervura). Porem, no minimo 90% dos corpos 

de prova dew apresentar valor igual ou superior a 50% de ruptura na madeira. 


	licenca: Cópia não autorizada


