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Wymagania bezpiecze�stwa dla stojaków hydraulicznych centralnie 
zasilanych według projektu normy PN-G-15536 

S t r e s z c z e n i e 

Bezpiecze�stwo wyrobu to kluczowe zagadnienie, 
maj�ce swoje odzwierciedlenie w przepisach i zasto- 
sowanych rozwi�zaniach praktycznych. Istotnym 
narz�dziem spełnienia wymaga� technicznych w odnie- 
sieniu do bezpiecznych konstrukcji maszyn i urz�dze�
s� normy. W przypadku braku norm europejskich, 
zasadnicze wymagania dla okre�lonych grup wyrobów 
mog� by� definiowane na poziomie norm krajowych. 
W niniejszym artykule przedstawiono czytelnikowi  
efekty prac normalizacyjnych KT 285 w zakresie 
zdefiniowania wymaga� bezpiecze�stwa oraz zakresu 
bada� dla stojaków hydraulicznych centralnie 
zasilanych, stosowanych w obudowie indywidualnej, 
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. 

S u m m a r y 

Safety of the product is a key issue and it is included in 

legal regulations and in practical operations. The 

standards are the important tool to meet technical 

requirements as regards safe design of machines and 

equipment. In the case of lack of European standards, 

the main requirements for the certain groups of 

products can be defined on the national level. In the 

present paper, the results of the KT 285 standa- 

rdization project on testing centrally supplied hydraulic 

legs used in an individual roof support installed in 

workings of underground mining plants, are presented. 

1. Wprowadzenie 

Normy s� dokumentami przeznaczonymi do 

dobrowolnego stosowania, słu��cymi ułatwieniu 

i uproszczeniu przepływu towarów i usług pomi�dzy 

rynkami, stanowi�cymi podstaw� porozumienia sfery 

gospodarczej, rz�dowej i społecznej w spełnieniu 

okre�lonych warunków bezpiecze�stwa oraz jako�ci 

wyrobów i usług. Pomimo, �e normy s� dokumentami 

stosowanymi na zasadzie dobrowolno�ci, posta- 

nowienia w nich zawarte s� wynikiem prac naukowych 

oraz zweryfikowanych danych technicznych. Zawieraj�
wymagania sprawdzalne i mo�liwe do realizacji [5].  

Polska normalizacja wykorzystuje, w coraz 

wi�kszym stopniu dokumenty europejskie, wzgl�dnie 

mi�dzynarodowe, zakładaj�c, �e szereg aspektów 

technicznych powinno by� obj�tych jednolitymi 

wymaganiami. Nale�y jednak zwróci� uwag� na fakt, i�
w Polsce podobnie jak w innych krajach Unii 

Europejskiej  istnieje wiele bran�, które nie zawsze 

znajduj� pełne odzwierciedlenie w europejskich, 

wzgl�dnie mi�dzynarodowych opracowaniach norma- 

lizacyjnych. 

W odniesieniu do bran�y maszyn górniczych, norm 

zharmonizowanych jest stosunkowo niewiele i nie 

obejmuj� one wszystkich aspektów bezpiecze�stwa 

zwi�zanych z górnictwem. Krajowi producenci cz�sto 

stosuj� inne �rodki w celu wykazania zgodno�ci 

z zasadniczymi wymaganiami bezpiecze�stwa. To 

jednak mo�e skutkowa� ró�n� interpretacj� wymaga�
przez: producentów, u�ytkowników, jednostki certyfikuj�ce 

i kontroluj�ce. 

Celowe wydaje si� wi�c zdefiniowanie wymaga� dla 

pewnej grupy wyrobów i posługiwanie si�  tymi samymi 

zasadami. Takie zasady znacznie ułatwiaj� współ- 

prac�, szczególnie w przypadku, gdy wymagania 

ogólne nie uwzgl�dniaj� wszystkich aspektów bezpie- 

cze�stwa wynikaj�cych ze specyfiki bran�y [4]. Taki 

stan powoduje, �e w przypadku bran�y maszyn 

i urz�dze� górniczych normalizacja opiera si� nie tylko 

na normach europejskich, ale tak�e na sporej grupie 

norm własnych, opracowywanych dzi�ki zaanga�o- 

waniu instytutów, jednostek certyfikuj�cych oraz firm 

produkcyjnych. 

2. Czynniki wpływaj�ce na tworzenie norm  
     własnych – zagadnienia do rozwa�enia  
     podczas nowelizacji normy 

Aktualno�� Norm Europejskich jest zapewniana 

przez stosowanie przepisów wewn�trznych 

CEN/CENELEC, zgodnie z którymi istnieje obowi�zek 

przegl�du aktualno�ci wszystkich norm w terminie 

ustalonym przez europejskie organizacje normalizacyjne. 

W przypadku Polskich Norm własnych (przykładowo z 

grupy „PN-G”) ocen� aktualno�ci dokumentów gwarantuj�
przegl�dy zarz�dzane przez Polski Komitet 

Normalizacyjny. Ich wynikiem jest decyzja o aktualno�ci, 

nowelizacji lub wycofaniu normy ze zbioru PN [5].   
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Realizowane okresowo przegl�dy norm cz�sto staj�
si� impulsem do podj�cia decyzji o nowelizacji 

wybranych dokumentów. Taki stan rzeczy miał miejsce 

w przypadku norm dotycz�cych indywidualnych 

stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych, które 

wykorzystywane s� najcz��ciej do obudowy wyrobisk 

w podziemnych zakładach górniczych oraz w pracach 

pomocniczych zwi�zanych z eksploatacj�, transportem 

oraz napraw� maszyn i urz�dze�. Stojaki indywidualne 

w dalszym ci�gu znajduj� szerokie zastosowanie 

w górnictwie podziemnym jako element obudowy 

w �cianach zawałowych i podsadzkowych, w obudowie 

skrzy�owania �ciany z chodnikiem i w pracach 

pomocniczych oraz ratownictwie. 

Stosowane od 15 lat dwie Polskie Normy znacznie 

straciły na aktualno�ci. Pierwsza z nich PN-G-

15532:1996 Górnicza obudowa indywidualna - Stojaki 

hydrauliczne centralnie zasilane – Wymagania, 

dotyczyła wymaga� w zakresie projektowania 

konstrukcji stojaków w zakresie przeci��alno�ci 

statycznej osiowej i mimo�rodowej, podporno�ci 

nominalnej, maksymalnej roboczej i wst�pnej, 

odporno�ci dynamicznej, trwało�ci zm�czeniowej, 

szczelno�ci, warto�ci: ci�nienia nominalnego, robo- 

czego, zasilania próbnego, charakterystyki 

podporno�ciowej, pr�dko�ci rabowania. Druga z kolei 

norma PN-G-15536:1998 Górnicza obudowa 

indywidualna - Stojaki hydrauliczne centralnie zasilane 

– Badania, zawierała program bada� stojaków 

hydraulicznych centralnie zasilanych, odnosz�cy si� do 

wymaga� uj�tych w PN-G-15532:1996, opis metody 

pobierania próbek, opis stanowisk badawczych 

i metodologi� przeprowadzania bada�. Brak wymaga�
w zakresie stosowanych materiałów oraz sztywne 

narzucenie metodologii bada�, a szczególnie 

konstrukcji stanowisk badawczych spowodował, i�
dokumenty te przestały odpowiada� współczesnym 

potrzebom. Ponadto obie normy, chocia� dotyczyły 

tego samego wyrobu, nie były spójne (np. 

przewidywały ró�ne współczynniki przeci��alno�ci 

statycznej osiowej w wymaganiach i badaniach).  

W ostatnich latach pojawiły si� nowe konstrukcje 

i rozwi�zania stojaków indywidualnych, uwzgl�dniaj�ce 

m.in. dodatkowe upodatnienie z zastosowaniem 

zaworów upustowych o du�ej wydajno�ci, czy te�
własny wewn�trzny zasobnik cieczy roboczej wraz 

z pomp� r�czn�. Czynniki te spowodowały koniecz- 

no�� sprecyzowania nowych wymaga� w zakresie 

cech konstrukcyjnych i programu bada�, b�d�cych 

podstaw� uznania wyrobu za bezpieczny, przed 

wprowadzeniem go na rynek. Ci�gła tendencja do 

zwi�kszania podporno�ci roboczej stojaków oraz 

zmniejszania ich masy spowodowała z kolei 

konieczno�� stosowania w układach hydraulicznych  

coraz wy�szych warto�ci ci�nienia roboczego. St�d te�, 
zaistniała potrzeba zdefiniowania nowych wymaga�

w zakresie konstruowania i badania stojaków, jak 

równie� uj�cia ich w innej strukturze normy. 

Formułuj�c znowelizowane wymagania normali- 

zacyjne z uwagi na fakt, i� stojaki hydrauliczne 

centralnie zasilane przeznaczone s� do zastosowania 

w górnictwie, uwzgl�dniono równie� szereg 

dodatkowych wymaga� zwi�zanych z: 

− bezpiecze�stwem pracy,  

− zagro�eniami wyst�puj�cymi w podziemnych 

wyrobiskach górniczych (np. wybuch metanu, pyłu 

w�glowego), 

− po�arem (powinna by� zapewniona odpowiednia 

antystatyczno�� i trudnopalno��),  

− warunkami �rodowiska kopalnianego,  

− nara�eniem na uszkodzenia mechaniczne. 

Istotnym problemem jest równie� zagwarantowanie, 

w jak najwi�kszym stopniu, odpowiednich wymaga�
dotycz�cych jako�ci wykonania. 

Zagadnieniem, które nale�ało uwzgl�dni� formu- 

łuj�c wymagania normatywne była konieczno�� zwi�k- 

szenia odporno�ci na obci��enia dynamiczne, 

uszkodzenia mechaniczne zwi�zane z wyboczeniem 

oraz wyeliminowanie cz�sto obserwowanego zjawiska 

utraty podporno�ci wskutek nieszczelno�ci układu 

hydraulicznego, wyst�puj�cych podczas u�ytkowania 

stojaków.  Prowadzone badania eksploatacyjne oraz 

stanowiskowe wielokrotnie wykazywały wady i uszko- 

dzenia wynikaj�ce z [1, 3]: 

− charakteru pracy stojaka i sposobu jego zasilania,

− obci��e� dynamicznych b�d�cych wynikiem niskiej 

przepustowo�ci baterii zaworowych stosowanych 

w stojakach. 

Rys.1.  Skrzywienie cylindra [6] 

Do typowych uszkodze� stojaków nale��: utrata 

szczelno�ci w�zła tłokowego, utrata szczelno�ci 

gniazda baterii zaworowej lub samej baterii zaworowej, 

skrzywienia cylindra lub rdzennika, p�kanie głowicy 

koronowej, korodowanie rdzennika, zniszczenie stopy, 

jak równie� koronki i miejscowe zagniecenia cylindra. 
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Typowe uszkodzenia stojaków przedstawiono na 

rysunkach 1 i 2. 

Rys.2.  Skorodowany rdzennik [6] 

Opisane rozbie�no�ci w poprzednich wydaniach 

norm omówione powy�ej, jak równie� nie uwzgl�d- 

nienie rozwoju konstrukcji nowych stojaków spowo- 

dowały, �e w 2012 roku dzi�ki zaanga�owaniu 

finansowemu Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

oraz dwóch firm producenckich, dokonano nowelizacji 

obu norm ł�cz�c je w jeden nowy dokument pr PN-G-

15536 Górnicza obudowa indywidualna - Stojaki 

hydrauliczne centralnie zasilane - Wymagania i ba- 

dania. Prace te zrealizowano w ramach prowadzonego 

przez ITG KOMAG Komitetu Technicznego nr 285 ds. 

Górniczych Maszyn i Urz�dze� Dołowych.  

3. Zakres i struktura projektu normy  
       PN-G-15536 

Dokonuj�c nowelizacji norm zało�ono, �e ogólna 

struktura nowej normy b�dzie obejmowa� wymagania 

ogólne dotycz�ce zarówno stojaków hydraulicznych 

centralnie zasilanych, jak i stojaków hydraulicznych 

z własn� pomp� wewn�trzn� oraz własnym zbiornikiem 

cieczy roboczej, jak równie� wymagania konstrukcyjne 

i parametry dotycz�ce bezpiecznej pracy dla obu grup 

urz�dze�. Struktur� projektu normy PN-G-15536 

przedstawiono na rysunku 3.   

W celu jednoznacznej interpretacji wymaga�, 

w rozdziale Terminy i definicje wprowadzono definicje: 

− stojaka hydraulicznego centralnie zasilanego, 

− przedłu�acza mechanicznego, 

− podporno�ci wst�pnej, 

− podporno�ci roboczej. 

Intencj� autorów projektu nowej normy było 

stworzenie mo�liwo�ci przewidzenia sytuacji stwa- 

rzaj�cych zagro�enie oraz uwzgl�dnienia ich w normie,

Rys.3. Ogólna struktura normy PN-G-15536,  
[�ródło: Opracowanie własne] 

a tym samym sformułowanie wymaga�, które elimi- 

nowałyby wzgl�dnie minimalizowałyby ich skutki 

(nast�pstwa). Punktem wyj�cia w pracach normali- 

zacyjnych była zatem identyfikacja:  

− potencjalnych zagro�e�, które mog� wyst�pi�
podczas u�ytkowania stojaków hydraulicznych 

centralnie zasilanych i zdefiniowanie nast�pstw 

tych zagro�e�, 

− obszarów i warunków eksploatacji, które mog�
powodowa� takie zagro�enia w tym tak�e 

zagro�enia wynikaj�ce z obecno�ci gazów 

potencjalnie wybuchowych i/lub pyłów zdolnych do 

zapłonu, 

− niebezpiecznych sytuacji, które mog� prowadzi� do 

uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia.  

Opracowany i uj�ty w projekcie normy PN-G-15536 

wykaz zawiera list� potencjalnych nast�pstw zagro�e�

i sytuacji niebezpiecznych, które s� zidentyfikowane 

poprzez ocen� ryzyka istotnego dla tego rodzaju 

urz�dze� i które wymagaj� podj�cia działania w celu 

wyeliminowania lub redukcji ryzyka. Wykaz najistotniej- 

szych potencjalnych nast�pstw zagro�e�, które zostały 

uwzgl�dnione przy definiowaniu wymaga� bezpie- 

cze�stwa dla indywidualnego stojaka hydraulicznego 

centralnie zasilanego zestawiono w tabeli 1. W pro- 

jekcie normy tabela została uzupełniona o punkty 

przypisane poszczególnym zagro�eniom, a odnosz�ce 

si� do wymaga� sformułowanych celem zapobie�enia 

wyst�pieniu potencjalnych skutków zagro�enia. 

Projekt normy uwzgl�dnia równie� wymaganie 

dotycz�ce ryzyka resztkowego, wynikaj�cego z u�ytko- 

wania stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych. 
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4. Najistotniejsze wymagania dla stojaków  
     hydraulicznych centralnie zasilanych  
     w projekcie normy PN-G-15536 

Projekt normy zawiera przede wszystkim wyma- 

gania bezpiecze�stwa, maj�ce na celu redukcj�
zagro�e� wymienionych w tabeli 1. Nie chc�c 

ogranicza� nowych konstrukcji stojaków uznano, �e 

wymagania dotycz�ce wymiarów i geometrii nie 

powinny ogranicza� nowo powstaj�cych konstrukcji 

i dlatego �wiadomie pomini�to wymiary �rednic cylindra 

roboczego. 

Na podstawie wieloletnich bada� stojaków przyj�to, 

�e wymagania wytrzymało�ciowe, stanowi�ce podsta- 

w� dla przeprowadzenia oceny zgodno�ci, powinny by�
spójne z wymaganiami stawianymi innym stojakom 

stosowanym w podziemnych wyrobiskach zakładów 

górniczych – stojakom sekcji obudowy zmechanizo- 

wanej. Dlatego te�, w ramach nowelizacji okre�lono 

podstawowe wymagania stawiane stosowanym mate- 

riałom, mi�dzy innymi w odniesieniu do stali okre�lono 

wytrzymało�� na rozci�ganie i udarno��. Okre�lono 

tak�e podstawowe wymagania dla metali lekkich oraz 

materiałów niemetalicznych stosowanych w stojakach.  

Istotnym elementem nowej normy było zdefinio- 

wanie tak�e wymaga� w zakresie [2]: 

− przeci��enia statycznego symetrycznego – usta- 

lono jedn� warto�� obci��enia próbnego, równ�  
2-krotnej sile nominalnej, 

− przeci��enia statycznego asymetrycznego – 
zachowano warto�� obci��enia próbnego równ�
1,1-krotno�ci siły nominalnej, 

− odporno�ci dynamicznej, liczonej w odniesieniu do 
2-krotnej warto�ci podporno�ci roboczej, 

− pr�dko�ci rabowania – powinna ona wynosi� co 
najmniej 0,01 m/s przy pełnym otwarciu wypływu 

cieczy hydraulicznej. 

Projekt normy uzupełniono o dodatkowe wyma- 

gania dotycz�ce: 

Wykaz najistotniejszych zagro�e� (klasyfikacja według PN-EN ISO 12100:2011) [2] 
Tabela 1 

Lp. 
Rodzaj lub grupa 

zagro�e�
�ródło zagro�enia Potencjalne nast�pstwa 

1 
Zagro�enia 

mechaniczne 

− przyspieszenie, opó�nienie 

− cz��ci ostro zako�czone 

− zbli�anie si� elementu porusza- 
j�cego si� do cz��ci stałej 

− cz��ci tn�ce 

− obiekty spadaj�ce 

− siła ci��ko�ci 

− wysoko�� od poziomu podło�a 

− wysokie ci�nienie 

− brak stateczno�ci 

− poruszaj�ce si� elementy 

− zakumulowana energia 

− zgniecenie lub zmia�d�enie 

− ci�cie lub odci�cie 

− wci�gni�cie lub pochwycenie 

− wpl�tanie 

− starcie lub otarcie 

− uderzenie 

− wstrzykiwanie, wtryskiwanie 

− �cinanie 

− przekłucie lub przebicie 

− uduszenie 

2 
Zagro�enia 
elektryczne 

− zjawiska elektrostatyczne 

− po�ar 

− wybuch 

− wstrz�s, szok 

3 
Zagro�enia hałasem 

i drganiami 
mechanicznymi 

− zjawisko kawitacji 

− poruszaj�ce si� cz��ci 

− skrobanie powierzchni 

− zu�yte cz��ci 

− dyskomfort 

− stres 

4 

Zagro�enia 
powodowane 
materiałami/ 
substancjami 

− czynniki biologiczne i mikrobiolo- 
giczne (wirusy lub bakterie) 

− materiały łatwopalne 

− płyny 

− korozja 

− infekcja 

− zatrucie 

− uczulenie 

5 

Zagro�enia 
powodowane 

nieprzestrzeganiem 
zasad ergonomii 

− dost�p 

− wysiłek 

− niezdrowa pozycja 

− powtarzalno�� czynno�ci 

− dyskomfort 

− zm�czenie 

− zaburzenia układu mi��niowo-
szkieletowego 

− inne, b�d�ce skutkiem bł�du 
człowieka 

6 

Zagro�enia 
wynikaj�ce ze 

�rodowiska, w którym 
stojak jest 

u�ytkowany 

− zapylenie 

− wilgo�
− zanieczyszczenie �rodowiska 

− temperatura 

− woda 

− brak tlenu 

− po�lizgni�cie, upadek 

− duszenie si�
− inne, b�d�ce nast�pstwem skut- 

ków wywołanych przez �ródła 
zagro�e� zwi�zanych ze 
stojakiem 
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− niezawodno�ci funkcjonalnej, która w przypadku 

stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych, 

wraz z przedłu�aczami mechanicznymi (je�eli s�
przewidziane do zastosowania), nie powinna ulec 

pogorszeniu po realizacji 10000 cykli obci��enia, 

− szczelno�ci,  

− ogranicze� wysuwu – ograniczniki wysuwu stoja- 

ków powinny przenie�� bez uszkodzenia, co 

najmniej 100 cykli obci��enia sił� wynikaj�c� z 1,2 

krotno�ci maksymalnej warto�ci ci�nienia zasilania, 

− jako�ci poł�cze� spawanych,   

− monta�u i instalacji,  

− zaczepów transportowych. 

Maj�c na uwadze fakt, i� wyniki bada� stojaków powinny 

by� powszechnie wykorzystywane w ocenie zgodno�ci, 

prowadzonej w zakresie bezpiecze�stwa u�ytkowania, 

istotnym elementem nowej normy s� badania w celu 

sprawdzenia zdefiniowanych wcze�niej wymaga� bezpie-

cze�stwa. W trakcie nowelizacji dotychczasowego wydania

normy PN-G-15536:1998 postanowienia w niej zawarte, po 

skorygowaniu obecnie uj�to w Rozdziale Badania w 

celu sprawdzenia wymaga� bezpiecze�stwa. Z uwagi 

na charakter bada�, w nowej normie zrezygnowano z 

punktu dotycz�cego przygotowania partii do bada�, 

pobierania próbek oraz liczno�ci próbki, wychodz�c z 

zało�enia, i� zasady te wynikaj� mi�dzy innymi z norm 

dotycz�cych planów bada� na podstawie akceptowal-

nego poziomu jako�ci. Zrezygnowano tak�e z opisu 

stanowisk badawczych oraz zastosowanej aparatury i 

przyrz�dów pomiarowych, uwzgl�dniaj�c fakt, i� w anali-

zowanych przypadkach nie mo�na narzuci� obowi�zku 

zastosowania stanowisk badawczych o �ci�le sprecyzo-

wanej budowie. Podej�cie takie jest zgodne z Wytycznymi 

opracowywania norm, zawartymi w CEN/CENELEC 

Guide 17. W projekcie normy skupiono si� wył�cznie na 

okre�leniu wymaga� konstrukcyjnych i programu bada�
maj�cych na celu zapewnienie wła�ciwej wytrzymało�ci 

konstrukcji i jej trwało�ci. Proponowany zakres bada�
przedstawiono w tabeli 2. 

Wykaz bada� sprawdzaj�cych  
wymagania bezpiecze�stwa [2] 

Tabela 2 

Sprawdzenie zastosowanych materiałów 

Sprawdzenie głównych wymiarów i wykonania 

Próby obci��enia 
Próby przy obci��eniu symetrycznym 

Badanie ogranicznika wysuwu 
Próba podatno�ci 
Próba przeci��enia statycznego 
Próba przeci��enia dynamicznego 
Próba szczelno�ci 

Próby przy obci��eniu asymetrycznym 
Próba 

            podatno�ci 

Próba trwało�ci 
Próba obci��enia symetrycznego  
Próba obci��enia przy maksymalnym wysuwie 
Próba funkcjonalno�ci 

Badanie zaczepów transportowych 

Próba pr�dko�ci rabowania 

Na szczególn� uwag� zasługuj�: próba prze- 

ci��enia dynamicznego, badania ogranicznika wysuwu 

i próba funkcjonalno�ci, które znacznie zmodyfikowano 

w stosunku do wcze�niejszego wydania normy. Projekt 

normy rozszerzono o ogólne wymagania dotycz�ce 

u�ytkowania i zestawu instrukcji oraz zasad znako- 

wania, jak równie� wymaga� w odniesieniu do 

transportu i składowania. 

5. Podsumowanie  

Normy wnosz� powa�ny wkład w wiele aspektów 

�ycia. Nabywcy lub u�ytkownicy cz�sto s� nie�wiadomi 

roli jak� odgrywaj� normy w podnoszeniu poziomu jako�ci, 

bezpiecze�stwa, wydajno�ci, jak równie� w osi�gni�ciu 

tych korzy�ci po jak najmniejszych kosztach.   

W przypadku małych i �rednich przedsi�biorstw, normy 

pozwalaj� im konkurowa� na uczciwych warunkach z 

du�ymi firmami, zgodnie z zasad�, �e wszyscy producenci 

powinni oferowa� wyroby spełniaj�ce takie same 

wymagania. Udowodnienie jako�ci i wiarygodno�ci 

spełnienia wymaga� w przypadku wyrobu zgodnego z 

okre�lon� norm� jest jednoznaczne.  

Równie� w bran�y górniczej spółki wydobywcze 

zaopatruj�c si� w wyroby czy ich cz��ci, si�gaj� do 

norm w celu wyłonienia dostawcy gwarantuj�cego 

spełnienie wła�ciwych wymaga�  dotycz�cych jako�ci 

i wykonania [7]. 

Projekt nowej normy własnej dotycz�cy stojaków 

hydraulicznych centralnie zasilanych opracowany 

dzi�ki zaanga�owaniu ITG KOMAG eliminuje przedsta- 

wione w Rozdziale 2 niedogodno�ci dotychczas 

stosowanych norm. Wymagania zawarte w omawianym 

projekcie nowej normy wynikaj� zarówno z identyfikacji 

zagro�e� wyst�puj�cych podczas u�ytkowania 

stojaków, jak i aktualnego stanu techniki oraz potrzeb 

u�ytkowników. 

Na tle zagadnienia zwi�zanego z opracowywaniem 

norm własnych warto równie� zasygnalizowa� problem 

bezpo�redniego anga�owania si� przedsi�biorców 

w tworzenie norm technicznych. Tworzenie norm 

własnych zale�y bowiem od szeregu czynników:  

− potrzeby podmiotów gospodarczych i ch�ci znor- 

malizowania wymaga�, 

− zaanga�owania si� wła�ciwego komitetu tech- 

nicznego,  

− pozyskania odpowiednich zasobów finansowych.  

Udział w pracach normalizacyjnych przedsi�biorców 

zapewnia im bie��cy dost�p do aktualnego stanu 

wiedzy i informacji oraz stwarza mo�liwo�� wpływania 

na wytyczanie kierunków normalizacji.  
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