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CZARNE Narzędzia rzemieślnicze 
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BN·66/4525·04 

Grupa katalogowa 0424 

1. WSTSP 3. WYMAGANIA 

Przecrniotem normy ~ siekiery do robót gospodarczych, 3. 1. Główne wymiary w mm 

ciesielskich (-obróbka drewna), górniczych itp. Postano_ 
3. 1. 1. Siekiera ciesi e lska waska RTSb 

i tabl. 1. 

wg r ys. 1 
wien ia normy nie dotycZł\ toporów. 

2. PODZIAŁ. I OZNACZENIE 

2. 1. Rodza je. W zalezności od konstrukcji rozróżnia s ię 

następujęce rodzaje siekier: 

- siekiery ciesielskie w~ie (rys. 1) - symbol RTSb, 

- siekiery ciesielskie szerokie (rys. 2) _ symbOl RTSc , 

- sieki-er y górnicze-bose (rys. 3 ) - symbol RTSg, 

- siekiery górnicze z młotkiem (rys. 4) - symbOl RTSh, 

- siekiery tarnowskie (rys. 5) - symbOl RTSm, 

- siekiery nowotarskie (rys. fi) - symbOl RTSn, 

- siekiery berlińskie (rys. 7) - symbOl RTSp. 

2.2. Przykład oznaczenia siekiery nowotarskiej o sym

bolu RTSn imasie 1,00 kg: 

SIEKIERA t<IOWOTARSKA RTSn 1,00 BN-82j4525-02 

Tabl ica 1 

Masa, 'kg L S a k 

1,00 150 130 34 55 

1,50 175 145 38 60 

I BN- 82/4525-02-1 I 

R ys. 1 

c g h ..... / /1 m n 

34 18 47 80 70 46 26 

40 20 50 90 75 50 29 

Zg'łoszono przez Ośrodek Badawczo·Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Metalowych POLMETAL 
U.tanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo·Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Mauyn TEKOMA 

dnia 31 grudnia 1982 r, jako norma obowią..z~jąca od dnia 1 października 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1983 poz. 20 ) 
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WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA·· 1983, Oruk. Wyd. Norm. W·wo, A.rk. wy4. 1,00 Noki. 4600. 55 lom. 1406/S3 Ceno 11 12,00 
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3.. 1.2. Siekiera ciesiel"ka szeroka RTSc - wg rys. 2. . i tabl. 2. 

Rys. 2 

Tablica 2 

Masa, kg 1. S a k g h "'l 11 m Tl R nI C 

1,00 170 155 34 40 17 48 80 70 46 26 11 24 34 

1,20 180 165 38 60 18 50 90 75 50 29 12 27 36 

1,50 190 175 38 75 19 50 90 75 50 29 12 27 3 8 

3,,1.,3. , Siekiera gÓrnicza bosa RTSg-wg rys. 3 i tabl. 3. 3. 1,4. Siek iera gÓrnicza z młotkiem RTSh - wg rys.4 

i tabl, 4. 

A-A A-A 

~ 
t1iejsce 60 

Gb 
cechowania 

l(? R ~ ., .~ ~ .~ ~ 
"" V 

1?5 

L 

I ~-821~Z5-02-31 L 

Rys, 3 

Rys. 4 
Tablica 3 

Tabli c a 4 

Masa, kg L S g R ",l 

1,00 210 70 18 210 85 Masa, kg L S g R ~l 

1,20 220 75 20 220 90 1,00 225 70 20 225 105 

1,50 2410 BO 20 240 95 1,20 240 75 20 240 110 

2.,00 275 90 22 270 105 1,50 260 80 20 260 lIS 
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3. 1.5. Siekiera tarnowska RTSm - wg rys. 5 i tabl , 5. 

A-A 

k 

5 
16N-8Z14~25- o2-51 

Rys, 5 

Tablica 5 

Masa, k1J L S a k m n h 11 C R 

1,00 165 112 34 50 46 27 46 67 36 11 

1,20 175 120 36 54 50 29 48 71 36 12 

1,50 184 128 38 58 50 29 48 74 40 12 

2,00 205 145 42 66 55 31 53 82 44 • 13 

3. 1.6. Siekiera nowotarska RTSn - wg rys. 6 i tabl. 6. 

Miejsce 
cpcho~nia A - A 

CI') 

Rys. 6 

Tablica ó 

Masa, kg L S a k m n h l f c R 

1,00 175 130 34 57 48 25 45 69 30 75 

1,20 185 150 34 61 48 25 45 ·69 30 75 

1,50 195 155 37 69 54 2 8 50 86 32 90 
---
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3, l. 7, Siekiera berlińska RTSp _ wg rys, 7 i tabl. 7, 

/1iejsce 
cer:/lowania A -A 

L-~ __ . _____ . ~ __ ~ 

L 

R ys, 7 

3.4. Twardość. We wszystkich rodzajach siekier ostrze 

do wysokości około 30 mm powinno być ulepszone cieplnie 

twardość jego pow inna wynosić: 

a) 44 + 52 HRC w siekierach ciesielskich RTSb i RTSc, 

b) 40.;. 50 HRC we wszystkich pozos tał ych rodzajach 

siekier. 

W siekierze górniczej z młotkiem RTSh _ młotek na dłu

gości około 30 mm od jego powierzchni roboczej powinien 

być ulepszony cieplnie i mieć twardość 30.;. 38 HRC. 

3.5. Wykończenie. Powierzchn ie ostrza na wysokość do 

50 mm powi nny być pokryte l akierem bezbarwnym lub . po

włokę ochronnę wg PN-73jC-96077, pozostałe powierzch

nie powinny być zabezpieczone dowolnę powłokę ochronnę . 

Powłoki powinny dokładn ie pokrywać całę powierzchnię 

i nie po winny odpadać. Dopuszcza się na powierzchniach 

siekier ślady powstałe w wyniku procesu technologicznego, 

nie wpł ywajęce na funkcjonalność użytkowania. 

Tablica 7 

Masa, kg JJ S a m 

1,00 185 95 41 58 

1,20 195 100 45 64 

1,50 205 105 45 64 

2,00 230 115 48 68 

, 2,50 250 125 48 68 

3. 1. § , Dopu$zcza l n e odchyłki nie mogę przekraczać: 

a) +5 % do -5 % dla wymiarów liniowych, 

b) +2 "lo do -5 "lo dla wymiarów otworów, 

c) +5 % do _8 % dla wielkości masy. 

3. 2, Materia ł, Na sieki ery ciesie lsk i e RTSb i RTSc 

sta I narzędziowa wg PN-78"jH-tf50Z0, Na wszystk i e pozo

stałe rodza je siekier - stal węgl owa St6 wg PN-7~-B4020, 

Dopus zcza się inne gatunki stali po uzgodnieniu pomi ędzy 

zamawiajęcym i producentem. 

3,3. Wykonan ie. S iekier y należy wykonywać stosujęc 

obróbkę plastycznę na gorę co, otw ory - przez przebijanie. 

Powi erzchnie siekiery powinny być bez pęknięć, zakuć, 

wżerów , jam i zadziorów, głębokość wgnieceń powstałych 

Z kucia nie powinna być większa niż 1,5 mm. 

W siekierze górniczej z młotkiem RTSh - młotek, a we 

wszystkich pozostałych rodzajach siekier - obuch powinien 

być szlifowany zgrubnie. W siekIerze powinna być zacho-

wana symetria powierzchni o s tr za oraz płaszczyzna syme-

tri i ostr za z otworem. 

Ostrze powinno b yć szlifowane na wysokość co najmniej 

50 mm, wszystkie pozostałe krawędz ie siekiery nie będęce 

ostrzem powi nny być zatępione. 

n k h 11 C R g ...... 1 

21 35 54 86 30 7 20 80 

22 37 5 8 90 31 7 ,5 21 85 

22 38 5 8 90 31 7,5 21 96 

25 40 64 95 34 8 23 90 

25 42 64 120 34 8 21 95 

3.6. Osadzenie trzonka. Po uzgodnieniu z od:>iorcę, sie

kiery mogę być zaopatrzone w trzonk i . Trzonek powinien 

być wykonany z materiału wg BN-68j7 195-0 1 i osadzony na 

stałe w o t wo rze s iek iery. Trzonek powinien być zabezpie-

czony klinem przed wysuwan iem się z otworu. Dopuszcza 

się zabezpieczenie połęczenia siekiery z trzonkiem przez 

zalanie żywicę epoksydowę. 

3.7. Cechowanie. Na siekierze należy umieścić w spo-

sób trwały i wyraźny co najmniej następujęce dane: 

a) znak wytwórn i, 

b) masę s iekiery. 

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4. 1. Pakowanie. Siekier y bez trzonk6w, jednego rodza

ju i te j samej wielkości pow inny być pakowane do skrzy-

nek lub pojemników, kt6ryc h masa brut to nie pow inna prze-

kraczać 50 kg. 

Skrzynka lub pojemnik powinny być wyłożone papierem 

asfal towym w g PN-75jP-5045l. 

Siekiery z trzonkami powinny być więzane drute m mięk-

kim w więzki, k tór ych masa brutto nie pow inna przekra_ 

czać 50 kg. 
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Trzonk i, w miejscu wi~zania, powinny być zabezpieczo-

ne podkładk~ tekturow~. 

Dopus zcza się wi"zan ie siekier bez trzonków po .:l sztuk 

w sztywne wi~zki gwarantujęce zabezpieczenie ostrza p r zed 

uszkodzeńiem. 

Do każdej skrzynki, pojemnika lub wi~zki powinna być 

przymocowana przywieszka zawieraj~ca co najmniej. 

a) znak wytwórni, 

b) oznaczenie siekiery wg 2. 3, 

c) l iczbę sztuk, 

d) masę brutto. 

4.2. Przechowywanie. Siekiery w skrzyniach, pojemni_ 

kac h lub w więzkach należ y przechowywać w pomieszcze-

niach suchych, z dala od substancji 'działaj" cych korodu-

j~co i w sposób zabezpieczaj~cy je przed 

mechanicznymi. 

uszkodzeniami 

4.3. Transport. Siekiery należy przewozić w warunkach 

zabezp ieczaj\Cych je przed korozję i pr zed uszkodzeniami 

med'1'anicznym i. 

5. BADANIA 

5. 1. Rodza je badań - wg tabl. 8. 

Tablica 8 

W yma-
Badania 

Lp. Rodzaj e badań gania 

wg 
wg 

1 Sprawdzenie wymiarów 3.1 5.3.1 

2 Sprawdzenie materiału 3.2 5. 3.2 

3 Sprawdzenie wykonania 3.3 5.3.3 

4 Sprawdzenie twardości 3.4 5.3.4 

5 Sprawdzen ie wykończen ia 3.5 5.3.5 

6 Sprawdzenie osadzenia 
trzonka 3.6 5 . 3. 6 

7 Sprawdzenie cechowania 3. 7 5.3.7 

5,2, Kontrola jakóści 

5.2.1. Skład i liczność parti i . Przed przyst"pien iem 

do badań, siekiery należy podz ie lić na partie składaj~ce 

się z siekier jednego rodzaju, te j samej w ielkości i wyko-

nanych z tego samego materiału. 

Liczność partii siekier przedstawionej do badań nie mo- , 

że przekraczać 1200 sz tuk . 

5. 2. 2. Sposób pobieran ia próbek - wg PN/N-030 10. 

5.2.3. Badania wg 5. 1 tabl. 8 lp. 6 należy przeprowa_ 

dzić na co naj mniej na 5 sztukach siek ier, n iezależn i e od 

liczności partii . 

5.2,4. Badania wg 5. 1 tabl. 8 lp. 1 + 5 i IP.7 

5.2.4. 1. Poziom kontro I i - II ogólny wg PN-79/ N-03021. 

5.2.4.2. Wadi iwość dopuszczalna' 

a) maksimum 2,5 % dla badań wg 5. 1 tabl. S lp. 4. 

b) maks imum 4 % dla badań w g 5. 1 tabl . 8 lP. l , 2,3, 5,7. 

5.2.4.3. Wybór i stosowanie planów badania. Plany ba

dania dl a kontroli normalnej - wg tabl. 9. Wybór i stosowa

nie planó w badania dla kontroli obostrzonej i ulgowej oraz 

warunki przejścia - wg PN-79/N_03021. 

5.3. Op is badań 

5.3. 1. Spraw dzen ie wymiarów należy wykonywać stosu

jęc uniwersalne przyrzędy pomiarowe lub szablony zape w 

n iaj ęce wymaganę dokładność pomiaru. 

5.3.2. Sprawdzenie materiału należy wykonać przez po

równanie z wymaganiami norm y, atestów lub zaświadczeń 

hutniczych materiału użytego do wyrobu siekier. 

5.3.3. Sprawdzenie wykonania obróbki plastycznej, szli _ 

fowania młotka w siekierze RTSh i obucha w pozostałych 

rodzajach s iekier, pow ierzchni siekier, zatępienia krawę

dzi nie będęcych ostrzem , należy wykonać przez obserwa

cję wzrokowę. 

Sprawdzenie głębokości wgnieceń powstałych z kucia na-

leży wykonać przez pomiar czujnikiem, Wysokość szlifo:.. 

wania ostrzy należy wykonać przez pomiar miarkę mil ime_ 

trow" . 

Spraw dzenie symetrii ostrza symetr i i ostrza z otworem 

na leż y wykonać wzorcem. 

5. 3. 4. Sprawdzenie t wardości powierzchni 

cieplnie należy wykonać wg PN-78/H-04355. 

ulepszonej 

W trzech 

miejscach na płask ich powierzchniach w odległości nie 

mn ie iszej ni ż 2 mm od krawędzi tej powierzchni. 
Tablica 9 

Wad i iwość dopuszczalna - maks imum 

Liczność part i i Liczność próbki 2,5 % 4% 

Liczba kwalif'" L iczba dyskwali- Liczba kwal ifi- Liczba d yskwali 
kuj~ca fikujęca kujęca fikujęca 

sztuk 

do 150 20 l 2 2 3 

151 + 260 32 2 3 3 4 

281 500 50 3 4 5 6 

501 + 1200 80 5 6 7 8 
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Sprawdzenie krawędzi ostrza nalezy wykonać w sposób 

następujęcy: w trzy różne punkty ostrza siekiery zamoco~ 

wanej w imadle wg rys. 8 należy uder"zyć wałkiem o śred-

nicy 40 mm wykonany,,, ze stali o twardości 96+118 HB, z 

siłę 50 N. 

Po wykonaniu sprawdzenia, na ostrzu nie powinny wy

stępić pęknięcia ani wykruszenia. Dopuszcza się spraw

dzenie krawędzi ostrza przez przecięcie drutu O średnicy 

3 mm wykonanego ze sta l i StOS położonego na pniu drew_ 

nian ym. 

I BN-B24525-02-8 I 
Rys. 8 

5.3.5. Sprawdzenie wykończenia należy wykonać przez 

obserwację wzrokowę. 

5.3.6. Sprawdzenie osadzenia trzonka z drewna należy 

wykonać przez obciężenie trzonka w siekierze za,,",ocowa_ 

nej w imadle siłę wg tabl. 10 działajęcę wzdłuż osi trzonka 

w cięgu min. Po wykonaniu sprawdzenia, trzonek nie po-

winien ulec poluzowaniu w otworze siekiery. 

Tablica 10 

Masa siekiery Obciężenie 

kg KN 

do l, O 1, O 

1, O fl,5 1,5 

1,50+2,50 2,5 

5.3.7. Sprawdzenie cechowania należy wykonać przez 

obser yvacj ę wzrokowę. 

5. 4. Ocena wyników badań 

5.4.1. Ocena sztuki. Badanę siekierę należy uznać za 

niedobrę, jeżeli nie przejdzie ona z wynikiem dodatnim cho

ciażby przez jedno z badań wymienionych w 5.1. 

5.4.2. Ocena partii. Ocenę siekier należy uznać za zgo~ 

nę z wymaganiami normy, jeże li liczba sztuk niedobrych 

w próbce nie przekracza liczby kwal ifikujęcej podanej w 

tabl.9 kol. 3 i kol. 5, a dla siekier z osadzonymi trzonkami 

również liczby siekier pobranych wg 5.2.3. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ WYROBU UZNANI; ZA 

NIEZGODNI; Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partię siekier uznanę za niezgodnę z wymaganiami nor

my należy przesortować i ponownie przedstawiĆ do badań. 

Badanie powtórne jest badaniem ostatecznym. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowuj"ca normę - Ośrodek Badawczo

-Rozwojowy Przemysłu Wyrobó w Metalowych POLMET AL, 

Kraków. 

2. I s totne z miany w stosunku do BN-65/4525~2 , BN-66/ 

4525-03, BN-66/4525-04 

a) ujednol i cono zakres twardości, główne wymiary, ob

róbkę wykończeni owę oraz dopuszczalne odchyłki wymiarów 

masy , 

b ) przyjęto nowy typoszereg wielkości, 

c) wprowadzono kontrolę jakości. 

3 Normy zwiazane 

PN-73/C-96077 Przetwory naftowe. Ole j ochronny Ant y 

kol M 

PN-78/H-04355 Pomiar twardości metali sposobem Rock

wella. Skala A, B, C i F 

PN-n/H-84020 Stal węgl owa konstrukcyjna zwykłej 

kości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-78/H-85020 St al węglowa narzędziowa. Gatunki 

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości . Losowy 

bór sztuk do próbek 

ja-

wy-

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola 

odbiorcza według oceny alternatywnej. Plany badania 

PN-75/P-50451 Papier pakowy asfaltowy oraz podłoże do 

asfa Ito.wani a 

BN-68/7195-01 Drewno w narzędziach i pomocach 

mieślniczyc h. W y magania podstawowe i badania 

4 Symbo I wg SWW - 0644-180. 

rze-

5 Autor projektu normy - mgr inż. Janina Bodzań, Ośro

dek Badawczo-Rozwoj owy Przemysłu Wyrobów Metalowych 

POLMET AL Kraków. 


