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1, ' . Przedmiot normY. Przedmiotem normy

s posoby z abezp~
czenia w.y r ob6w z kamienia naturalnego podc zas trans portu lądo
wego.
1. 2 . Zakres normY. Postanowienia niniejszej normy ob owiązu
ją w zakres ie transportu w obrocie kraj ow.ym wyr ob6w gotow.ych i
p6łfabrykat6w z kamieni naturalnych jak: bloki s urowe,formaki,
pły ty sur owe łupane i przetarte, krawężniki, stopnie s chodowe
monoli to we, znaki geodezy jne i inne, znaki pomi aroVle , elementy
seryjne j produkcji jak: płyty posadzkowe i chodnikowe,kształ~
kruszy wa oraz kamień łamany i łupany.
, • J.

są

OkreŚlenia

1.J.l. Elementy

w zrozumieniu nini e jszej normy są
to listw.y, deski, bale, łaty itp. stanowiące zabezpieczenie w.yrob6w kami ennych przed przesuwaniem się w c zas i e transportu,s~
sowane w formie podkładek i przekładek.
mocujące

- deska lub bal drewniany umi esz c zona międ~
podłogą śr odka transportowego a w.yrobem /p6 łfa bry k a teml kamienny m lub między dwiema kolejnymi warstwami el emen tów.
1.,.2 .

Podkładka

- łata drewniana umieszc z a na poprzec zni e ~
dzy poszc zeg6lnymi w.yrobami kamiennymi oraz Ścianami środ ka pr.Ewozowego.

1.J. J.

Przekładka

1.3.4. Roz pieracz - kratownlca , wykonana z desek lub bali drewnianyCh, umie sz c z ona

po między

dwoma

rzędami płyt

kamiennych.

Zjednoczenie Przemys łu Kamienia Budowlanego
Us tanowio na prze z Dyrek t ora Zj ednocze nia Przemysłu Kamienia
Budowlanego dnia 20 grudni a 1967 r . jako norma obowiązująca
w zakresie opak owaI1 od dnia 1 wr zeŚ ni a 1968 r.
/ Mon. Po. Nr • • •• poz •• • • • /
Druk 1 r ozpowszechnianie Zakład ReprodUkc ji i YIDB. Warszawa ,.
ul.Kr6lewska 27. Zam.nr 115 z dnia 4.II . 1978 r . Na k ł.100+2.
Cena zł. / .Ark.druk.1,5
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1.3.5. Stojak Ikoztil - konstrukcja drewniana ~konana z bali drewnianych, prz3'stosowana do podtrz3'DlYwania PQ t kam1enrw ch
na środkach transportowych.
1.3.6. Klatka - konBtrukcj~ drewniana wykonana z desek Ibal i i i listew, stanowiąca zabezpieczenie elementów płYtOwYch •
czasie ich transportu.
1.3.7. Materlał~ dodatkowego zabezpieczenia tektura falista i taśma stalowa.
1.4. NormY
PN-58/D-94000
PN-57/D-96000
PN-53/H-92326
PN-57/M-81 001
PN-60/N-79002
PN-57/P-97511

wełna drzewn~

ł

związane:

drzewna
Tarcica iglasta ogólnego przeznac~enia
Taśmy stalowe do opakowań
Gwo~dzie budowlane okrągłe
Znaki i znakowanie opakowań transportowych
Przetwor3' papierowe o Tektur3' faliste.
,

Wełna

2. ELEMENTY ZABEZPIECZEN

2.1. Podkładka. Na podkładki należy używa~ tarcicę iglastą
og6lnego przeznaczenia nieobrzynaną: deski lub bale, klasy VI,
6 przekrojach od 32 x 120 mm do 100 x 180 mm wg PN-57/D-96000.
spos6b układania podkładek pokazano na rys. 1 i 2.

'R'ys. "I
Podkl'ac.lka

BN-67/6747-14
2.2. Przekładk a. Na prze kładki należy używa ć tarcicę iglastą
og6lnego przeznac z~nia obrzynaną, klasy VI, łaty o przekrojach
od )2 x 50 mm do 50 x 50 mm wg PN-57/D-96000.
Spos6b układania przekładek pokazany na rys. 2.

bdki
I

R~5.Q .

~

I

!lak'Q

'lf>':zek1'actkc...

2. J. Rozpieracz. Do wykonania rozpieraczy

należy użYwać

tarcicę iglastą ogólnego przeznaczenia, n1eobrzyna ną klasy VI;deski i bale o przekrojach od 32 x 120 mm do 50 x 160 mm wg PN-57/D-96000.
Poazczególne elementy_ rozpieracza należy łączyć na gwoździe.
Gwoździe wg PN-57/M-81001.
Konstrukcj ę ~ozpieracza pokazano na rys. Ja, a spos6b unlleszcz&
da na ry B • Jb.
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L!:=~~~=~=~~~~~~~ , ~tem~nt· ~C?cujqcy
\

\ Jło:z,pl.erQC~

Rys.3b
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2,4. Stojak. Do wY-konania stojaka

5

iglastą og6lnego przeznaczenia, obrzynaną, klasy VI : bale o przekroJu 00 najmniej 50 x 100 mm wg PN-57/D-96000.
Poszczeg6lne ele menty stojaka należy łączy~ - na-gwaździe okr~
Konstrukcję stojaka i j ego zastosowanie pokazano ,na rysunku 4.
nale~y utYwa~

tarcicę

L~ - ~

~ R!:js.4.
Stojak

Element
rnocl,~'lc~

6
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Wymiary stojaka pOwinny ~c! dostosowane clo wymiar6w przewoia,ch.
pł3 t w spos6b następujący:

al wYmiar 1 1 powinien byc! większy od wymiaru dlugotSci płyt
bl wymiar 1 2 powinien hyc! mniejszy o okol~o 500 mm od wYmiaru
"
dlugotSci ply t

cI Wl'miar h

mierzony · wzdluż

od w;ym1aru

~zerokotSci

belki skotSnej powinien byc!
PlJ't

dl wymiar ~1 po~~ien wYnosi~ co najmniej 1,5 h
el wYmiar s2 Irozstaw belek skotSnycb/ powinien hyc!

większy

większy

od

h
)

2.5. Klatka. Do w;ykonan1a klatki u~ywac! nale~y tarcicę iglastąog6lnego przeznaczenia, obrzynaną, klasy VI: deski
lub
bale i list~ wg PN-57/D-96000.
Przekr6j desek Ibalil i listew za1e~nie o~ masy Iclężaru przewożonego za~tawu płyt Iladunkul nie powinien ~c! mniejszy
od
1(Ymiar6w okretSlonych tablicą.
Masa

/cię~arl
ładunku

w kg

Grubo tS c!
deski Ibalil
dna w mm

Przekr6j
desek piOT
nOWJ'ch i _
poziomych
w mm

Przekr6j
listew
źastrza-

lowych

Przekr6j
płóz poprzecz nych
w mm

do 600

_'2

25xl00

16%70

5Oxl00

600:-900

50

J2xl00

22x70

50x100

Przekr6j element6w mocujących Ilatl : 76 x 76 mm.
Poszczeg6lne elementy klatki nalety łączyd na gwotdzie okr~
Dla usztywnienia ladunku na1ety używać tatSlIG' stalowej O' przekroju 5x20 mm wg PN-5)/H--9 2)26.
Konstrukoja klatki i j~j zastosowanie pokazano na rys.5
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\

-1(j'S. S.

W1mar1 klatki .powinny b1c! dostosowane do
p~ .t w spos6b naętępujący:
a/

.,~ar

h powinien hyc!

bl .,miar l P?w1nien
ci

w1~kszY

~e! w1ększ~

łł.Ym1ar6w przewoto~ch

od szeroko'ci

p~t

o conajmniej 200 mm od

długod-

odstęp między pionow.ymi desk~mi klatki

r6wny

przewoto~ ch pły 1;

cI .,m1ar sl tj.

deski dna powinien odpow1adae! ze~tawczemu w.ym1ank
grubo~ci przewotonych płyt,po ich zloteniu lustawieniu/.

szeroko~ci

.1

d/ .,miar s2 powinien wynosie! co. najmniej 2,5 81'
,
, .
J. ZABEZPIECZENIE WYROBOW /POŁFABRYKATOW/
"

l,'.!yb6r sposobu zabezpieczenia kamiennych wYrob6w lub p6ltabr~kat6w uZ81e~niony jest od postanowień odpowiednich
norm
. przedm1otowych.O ile w normach przedmiotowych nie podano specjalnych wymagań dotyczących transportu, nale~y atosowae! poeta -

_

-

e
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nowienia

rozdziału

3.2. niniejszej normy.

J.2. Sposób zabezpieczeni§
).2.1. Bloki surowe. Do transportu bloków surow.ych nalety st~
sowad podkładki wg 2.1. stanowiące zabezpiecze nie bloków przed
bezpo~rednim stykiem z podłogą · środka transpo~towego. Podkładki
nalety układac! poprzecznie do kierunku jazdy w odstępach więk
szych od 1/2 długości bloku. Długoś~ podkładek powinna byc! równa szerokości bloku.
Bloki nale~y układac! długościami równolegle do kierunku jazdy.
Ładunek blok6v: powinien byc! rozłożony r6wnomiernie na całej po"'"'.....
wierzcbW.l - ' środka transportowego z zachowaniem od stępu ochronnego od czoło~ej ściany środka transportu. Odstęp t~n powinien ~
nosie! około 300 mm.
~

3.2.2. Formaki. Element i spos6b zabezpie~zenia jak dla bl~
ków surow.ych wg 3.2.1. z tym, ~e długośc! podkładek powinna b~
równa szerokości wewnętrznej środka transportowego,a odległośc!
między podkładkami powinna wynosie! około 2/3 długości formaka.
Formaki należy układae! na ich węższej płaszczyźnie,długościam!
równolegle do kierunku jazdy oraz na całą szerokośc! środka ~
-sportowego.
Formaki powinny byc! ułożone do wzajem~ego styku Irys.ll
3.2.3. Krawężniki. Do transportu krawężnikó w ulicznych i IIDstow.ych - pros'tych aależy stosowac! podkładki wg.2.1. i przek ładki wg 2.2. oraz ma teriał:y dodatkowego zabe zpieczenia ,w formie skrętek ze słomy lub wełny drzewnej.
Gruoośc! skrętek powinna w.ynosie! co najmniej JO mm.
Sposób uło~enia i zabezpieczenia krawężnik6w do transportu~
dstawia ry s. 6.
WG r kocz_z.ę~tOrT!

BN-67l'6 747-14
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W tra n!tporci e kolejowym krawężniki można układ ac! w 2-ch warstw ch pr'z .\' zastosowaniu elementów zabezpieczeń jak , dla
warstwy
pblrwsze j •
• 10 trAns portu krawę żnikó w łukov,:ych stosuje się podkładki wg 2-.1.
1 lllt\ ter l l .y dod atkowego zabezpiecze nia jak dla krawężników prosty ch. K o wężniki należy układad przeciwległymi łuksret do siebie, zabezp i i-· czając krawędzie przed bez.pośrec1nim stykiem skręt
kami ze al, oIĄ)' lub wełny drzewn~ j.

).2.4.

Sto pnie schodowe monoli towe. Sposób zabezpieczentH jfk
dla krawężni 1 ( 6w wg 3.2. J. z tym, że stopnie blokowe o fak turze
polerowanej układa<! należy powierzchniami pol erowanymi do oie..~
stosując pomiędzy powierzchnie styku przekładki z tektury ralistej wg PN-57/P-9751l.
3.2" 5. Kamienne słupy pomiarowe / graniczt}e i oddzi ~1 0v... e/.
Słupy do przewozu należy układać długościam i równolep,le do kierunku jazdy, rÓwnomiernie na ca łej powierzc ~'ln l środka transportowego. Obrobione Ił główki" słupów m~leży zabezpieczy<! słomą lub
wełną drzewną. Dla wy korzystania ładowno 6ci środka transporto~
go, dozwal a się transport słupów w dwó ch lub trzech warstwAch.
3.2.6. Kamienne znaki geodezyjne Itria np;ula c:Y,jne, poligono ~
! wysokościo we j. Sposób zabezpieczenia słupów wg 3.2.5. Płyty
"śtanowiące częś~ składową znaków/ należy ustawiać pionowo,
powierzchniami obrobionymi do siebie, rzędami, zgodnie z kierun kiem jaZdy, na całą szerokość środka transportowego.
Do transportu pły t należy stOSO'łJać pockł adki wg .2 o 1. i przekła
dki wg 2.2.
Dla wYkorzystania ładowności Środka transportowego dozwala się
transport PG t w dwóch warstwach przy zastosowaniu podkładek i
przekładek jak na rys.2.
Powierzchnie obrob ione pły t należy zabezpieczyć przekładkami ze
słomy lub wełny drzewnej.
J.2.7 • . Pł.vt.Y sur owe łupane. Wybór sposobu ~abezpieczenia uzaletniony jest od grubości płyt.
Dla płyt o gruboŚciach powyżej 15 cm stosuje się zabezpieczenie ,
jak dla bloków Burowych wg J.2.1., dopuszczając układanie płyt
w dwóch warstwach przy za stQG ov..aniu podkładek wg 2.1 .m iędzy obu
warstwami.

BN-67/6747-14
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Dla płyt łupanych o grubościach poni~ej 15 cm nale~y stosowac!
bezpieczenie jak dla pll't surowych przetartych wg J.2.8~

8-

;.2.8. Płyy sut'owe przetarte o grubości · 4 cm i powy~ej 4cm.
Do transportu kolejowego płyt . nale~y sto~owac! rozpieracze
wg.
2.3. stanowiące zabezpieczenie płyt przed przesuwaniem.
Płyty
nale~y ustawiac! ·w rzędach, posegregowane wielkościami w r6wnych
ilościach po obu bocz~ych ścianach środka transportowego. Płyty
nale~y ustawiac! ich długoŚciami w kierunku jazdy z lekki~ . pochYleniem ku ścianie środka transportu.
Płyty w poszczeg6lnych rzędach powinny powie rzchnia~
ściśle
przylegac! do siebie, przy czym nie należy opierac! płyt
w1.ększych grubości o płyty mniejszej gruboŚci.
W celu usz tywnienia ładunku na środku transportowYm) dla każde .
go rzędu płyt należy stosowac! po dwa rozpieracze w odstępach ~
le~nych od długości płyt, jednak nie mniejszych niż ~OO·mm .
Wymiary rozpieraczy, należy kaźdoraz owo dostos owac! do 'pozosta wione ,j wolne j, nie wy peł: nlone j ładunkiem przes trzenl. Do trans.
".
If
portu samochodowego płyt należy stosowad stojaki oraz e~emen ty
mocujące wg 2. 4. Stojaki należy ustAwiad wzdłuż osi śr~lk~ tra~
nsportu, długością w kie unku jazdy.
Pły ty należy uk łada c! równomIernie po obu stronach stojaka -z zachowaniem wzaje mnego ścisłego przylegania płyt.
Przy układaniu płyt należy zachowad kolejn ośd układan ia, rozpo czynając od pły t o największych wymiarach. Nie należy
układac!
płyt większych grubości o płyty mniejszej grubości. Ułożony ła
dunek płyt na sto j aku należy unieruchomi~ za pomocą drewnianych
element6w mocujący ch, umieszczonych pomiędzy boczn~ burtą samochodu a skrajnie ułożoną pły tą Iry s. 4/.
).2.9. PQ1;Y surowe przetarte o grubości poniżeri 4 cm.
Spos6b zabezpiecz. enia jak 3 2.8. przy czym dla ąodatkowego usztywnienia ładunku J tak w transporcie kolejow.ym jak i samochodowym pły ty należyo.gip sowa<!.,
0

ty o r6żnymprzeznaczeniu z nadaną powierzchni 1hkturą ISl-li:fowan ą • ..Q..olerowanąl i o nieobrobl onych laurOwYch! powierzchniach bocznych przewozi <! nal eży w klatkach wg 2.5.
Klatki na środku transporto\~m należy ustawi ad długościami
w
kierunku jazdy.
312.10.

Pły

BN-67/6747-14
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Pł3 ~

w klatce należy ustaw'.sc:! powierzchnlami licowYmi do siebie.
ptyty o fakturze powierzchni polerowanej należy przekłada~ tekturą falistą wg PN-59/P-9751'.
Pty~ ustawione w klatce powinny ściśle przylegad do siebie.

,.2.11. Elementy seryjne'; produkc,jijak: pły tki posadzkowe i
chodnikowe, podokienniki wewnętrzne i zewn~trz.ne, 'stopnice i r>~
dstopnice, cokoliki wewnętrzne, płyty okładzinowe zewnętrzne i
wewnętrzne,-w iloŚciach odpowiadających

bez opakowania, przy zastosowaniu ~
dkładek
przekładek wg 2.2. oraz materiał6w dodatkowego
zabezpi ~~zenia: słomy lub wełny drzewnej.
Podkładki i przekładki należy ukła da d ~oprzecznie do
kierunku
jazdy środka transportu.
Odległośc:! między pod t ładkami powinna w.ynosić 2/3 długo~ci
elementu.
Poszczególne elemen ty nale ży us tawiad pionowo, d ług ościami T' ównolegle do kierunku jazdy, - rzęd ami na całą szerokośc:!
środka
transportowego.
Eleme nty nale ży ustawiad powierzch'ni ami obrobiony mi d o siebie.
Elementy o powierzchni ~c h polerowanych należy !~?e kładac:! tekt~
rą falistą we PN-57/P-9751'.
Poszczególne rzędy elementów należy dodatkowo zabezpieczy~ \~ 
pełniając przestrzeń między nimi słom ą lub wełną drzewną.
Przy
transporcie kolejowy m elementy pły towe ~ożna układad' w
d wóch
warstwach przy zastosowaniu podkl:adek . i przekładek jak na rys.2 .
sportu,

mogą

ładownoŚci środke tra~

bYc:!
wg 2.1.,

przewożone

Przy przewozie kilku asortyment6w sery jnej produkcji na jednym
środku transportu, należy je grupowa<! w osobr.ych rz ę dach,
ustawiając od strony ścian czołowych środka transportu elementy ~~
miarowo największe, a pomiędzy poszczególne rzędy stosowaC rrmgrody drewniane na pełną ~' sokośc:! rzędu.
1.2.12. Kruszywo. kamieI\ łamRny i łupan..y . Prz ~ . kruszyw,
kamienia łamar.ego i łupanego dozwolony jest dowolnymi środkami
transportu bez dodatkowego zabezpieczenia.
P;rzed załadunkiem środek transportu powinien byc! dokładnie ~
szczony, oraz powinna bYc:! sprawdzona jego szczel nośc:!.
W przypadku przewożenia na środku transportov~m kruszyw
r6ż
nych r odzaji i frakcji, nal e ży poszc ze gólne rodza ;J ~' 7 /f'rakcje /

12
oddzleli~

BN-67/6747-14
od siebie przez ustawienie szczelnych przegr6d

drew-

nianych.
Przy transporcie kolejo~m w wagonach - węglarkach przegrody
wniane nale~ r6wnle~ ustawia~ w drzwiach wagonu.

4. OZNACZANIE

~

PRZESYŁEK PEŁNOWAGONOWYCH ·

Do każdej przesyłki powinna · by c!
dołączona szczeg6łowa specyfikacja zawarto~ci przesyłki w formie załącznika do listu przewozowego.
Specyfikacja powinna obejmowa~:
al nazwę, adres wYsyłającego i odbtorcy
bl numer i datę zam6wienia, kt6rego przesyłka dotyczy
ci przedm1~t przesyłki loznaczenie wYrobu wg norm przedm1oto wy ch/
dl kolejne numery element6w zgodnie z dokumentacją
el ilo~c! sztuk wyrob6w objętych daną przesyłką.
4,1, Spec;yfikac,ja

przesyłki.

Znaki ostrzegawcze '1 W transporcie
kolejow.Ym znaki a:rtI"~,
gawcze
nale~y umieszcza~ na obu bocznych zewnętrznych
ścianach wagonu.
5. B A D A N I A
Badanie zabezpieczenia w.Yrob6w kamienm' ch do transportu nale~y
przeprowadza~ oddzielnie dla ka~dej przesyłki w zakresie sprawdzenia:
al zastosowania właściwego sposobu zabezpieczenia
bl prawidłowości wykonania element6w zabezpieczeń,poprzez spr&wdzenie' ich kształtu i wymiarów
ci właściwego uło~enla element6w zabezpieczeń i wYrob6w kamiennych na ~rodku transportowym
dl umieszczenia znaków ostrzegawczych przy transporcie koleją.
~,2.

Sprawdzenie al i ci ~ dl nale~y przeprowadzać przez oględziny
zewn~trzne, - sprawdzenie bl nale~y przeprowadzać za pomocą ~
~~ mierniczej stalowej, względnie linii stalowej Idrewnianej/
w.ycechowanych w centymetrach z dok~adnością do 1 cm.
Zabezpieczenie wyrobów kamiennych 00 transportu nalety
uznaĆ
za zgodne z wymaganiami normy, jeżeli przeprowadzone badania ~
al ~ dl wykazały zgodnoś~ z postanowieniami niniejszej normy.
K ONI E C

