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Úvod
Tento baliaci štandard má slúžiť k tomu, aby tovary, ktoré sú prinášané k našim zákazníkom,
mohli doraziť na miesto určenia v bezchybnom stave a takto mohli byť aj prevzaté.
Balenie má zodpovedať povahe zasielaných tovarov, tak ako nárokom na prepravu pre
všetky druhy transportu pri zohľadnení viacerých prekládok.
Dodávateľ je zodpovedný pre zvolené balenia, ochranu proti korózii a použité materiály.
Tento baliaci štandard musí byť chápaný ako minimálna požiadavka. V prípade, ak podľa
skúsenosti dodávateľa sú potrebné dodatočné opatrenia na ochranu tovarov, je potrebné ich
vykonať po dohode s Andritz AG.
Ďalej rušia zmluvne fixné baliace predpisy s našimi zákazníkmi tento štandard a je
povinnosťou, aby sa vykonali predpisy zákazníka, čo najpresnejšie.

Všeobecné ustanovenia
Aby bolo možné ľahšie určiť určitú prepravnú triedu, nájdete na nasledujúcej strane
klasifikáciu tovarov.
Táto klasifikácia sa delí na 10 tried. Po zaradení Vášho tovaru do triedy zvolíte na strane 4
plánovaný druh prepravy (prepravnú triedu).
So zvolenými triedami nájdete v tabuľke Prevedenie balenia – výberová tabuľka (strana 5)
zakaždým povolenú resp. požadovanú baliacu kategóriu.
Ak dodávateľ nemôže tovary jasne zaradiť, je povinný poradiť sa s Andritz AG.
Dodávateľ povinný zabezpečiť, aby balenie bolo ekonomické a šetrilo priestor. Možnosti
balíka príslušenstva sa musia brať do úvahy a musí mu predchádzať dohoda s Andritz AG.
Obzvlášť sa musí brať do úvahy, že malé baliace jednotky sú vystavené strate a krádeži
a preto musia byť vykonané opatrenia (námorné balenia musia mať najmenej 1m3).
K témam ošetrenie dreva, baliace skúšky, záruka a etikety zasielaných tovarov, baliace
(dodacie) listy a ochrana proti korózii – viď odsek Zvláštne upozornenia na strane 35.
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Klasifikácia tovarov
Keďže balené materiály sú fyzikálne a chemicky rozdielne citlivé, sú rozdelené podľa ich povahy do
nasledujúcich tovarových skupín.

Trieda 1
Nárazu a korózii odolné, ťažké, neskladné materiály a robustné stroje
Napr. prístroje na varenie, držiaky, dvojfiltračný kalolis, šnekový lis, Power presss, pece, bubnová
sušiareň, pieskový filter, condenser, odkôrovací bubon, doskový filter, sitový pásmový stôl, kryt
hnacieho kolesa, opancierovanie sacích rúr a pod.

Trieda 2
Rúrové vedenia a podporné konštrukcie, obidvoje nárazu a korózii odolné
Oceľové konštrukcie, profilové tyče, kostry, plechy, rúry väčšieho rozmeru atď.

Trieda 3
Káble na káblových bubnoch

Trieda 4
Materiály, ktoré potrebujú fyzikálnu ochranu
Držiaky s vonkajšími prvkami, ktoré sa nedajú priradiť k triede 1, opracované rúrové vedenia
a oceľovo- podporné konštrukcie, časti s chladiacimi rebrami, tenkostenné plechové časti (korytá
a žľaby), potiahnuté oceľové časti, pogumované držiaky, vane, zábradlia, malé rúry, hydrodisky,
závitovkové dopravníky, a pod.
Vybavenia, ktoré sú voči fyzikálnym a chemickým vplyvom do najvyššej miery necitlivé (UV -žiarenie,
morská voda, a pod.), nehydroskopický izolačný materiál, plasty a pod.,
tekutiny a voľne uložené tovary v sudoch alebo iných nádobách.

Trieda 5
Pogumované valce

Trieda 6
Materiály odolné voči korózii, ktoré potrebujú fyzikálnu ochranu
Nehrdzavé upevňovacie prvky (skrutky, kliny, perá, čapy a pod.), ostatné konštrukčné časti (príruby,
konzoly, a pod), najjednoduchšie a necitlivé časti všeobecnej mechaniky, FF- materiály, rozličné malé
časti a pod.

Trieda 7
Materiály citlivé na koróziu, ktoré potrebujú fyzikálnu a chemickú ochranu
Časti všeobecnej mechaniky (prevodovky, stroje, ložiská, armatúry, časti s jemným opracovaním),
prvky strojov (ozubené kolesá, spojky, osi, hriadele, valce a pod.), nie nehrdzavejúce upevňovacie
prvky, výtokové hrdlá, zaslepený šnek, HTH, Refiner, nábehová skriňa, HC – miešač, atď.

Trieda 8
Materiály, ktoré potrebujú fyzikálnu a chemickú ochranu
Jemná mechanika, elektrické, elektromechanické a elektronické materiály (spínacie skrine, automaty,
motory atď.)

Trieda 9
Materiály, ktoré sú citlivé na koróziu a/alebo sú mimoriadne citlivé na nárazy a vibrácie
Elektrické prístroje a prístroje jemnej mechaniky – meracie prístroje, počítače a pod.

Trieda 10
Nebezpečné tovary
Farby, lepidlá, chemikálie, kyseliny, rozpúšťadlá, pohonné látky, rádioaktívny materiál a pod.
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Prepravné triedy
Trieda 1:

NÁKLADNÁ POZEMNÁ PREPRAVA

Táto preprava zahŕňa všetky možnosti nákladnej pozemnej prepravy na pozemných komunikáciách,
ako napríklad dom – dom – preprava, zberná služba s alebo bez viacnásobných obrátok.

Trieda 2:

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

Táto trieda je definovaná železničnou prepravou:
-

nakladanie vagónov

Trieda 3:

NÁMORNÁ PREPRAVA

Trieda 4:

NÁMORNÁ PREPRAVA – požadované kontajnery

Pri preprave na námorných lodiach sa rozlišuje v princípe vzhľadom na balenie, nakladanie
konvenčne a nakladanie v kontajneroch.
Rozdiel v balení je v tom, že pri nakladaní na kontajner škatule a debny, podľa triedy tovarov, nemusia
2

byť vyhotovené pre tlak 1,2 tony/m .
Pri voľbe kategórie balenia v príslušnej tovarovej triede sa musí prihliadať na to, že kontajner sa
neberie ako druh balenia, ale ako prepravný prostriedok.

Trieda 5:

LETECKÁ PREPRAVA

Prepravy, ktoré sú vykonané nasadením lietadiel ako prepravných nosičov. Vlastná hmotnosť tovarov
by v tomto prípade nemala byť príliš vysoká, musí ale byť prispôsobená tovarovej triede, poprípade
tomu, že tovary budú viackrát prekladané.
Všeobecné ustanovenia
Ak majú byť pre prepravu použité viaceré prepravné prostriedky, musí byť tovar zabalený podľa
najvyššej kategórie balenia/najvyššej prepravnej triedy.
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Prevedenie balenia – výberová tabuľka

Prepravná trieda

1
2
3
4
5
Nákladná Železničná Námorná Kontanjner Letecká

Trieda tovarov

Trieda
uskladnenia

Kategória balenia

Trieda 1

0, 1

0, 1

0, 2, 4

0, 1

2

1 alebo 2

Trieda 2

0, 1, 3 do
5, 12

0 do 5, 12

2 do 5,
12

0 do 5, 12

16, 22

1

Trieda 3

14

14

14

14

14

2

Trieda 4

2, 11 do
13, 16 1)

2, 11 do
13, 16 1)

17

2, 11 do
13, 16

2 do 5,
11 do
13, 16
1)

2 alebo 3

Trieda 5

25

25

25

25

25

4

Trieda 6

6 do 10,
13, 18,
20, 22

13, 18 do
20, 22

21, 23

21, 23

6 do 10,
13, 18
do 20,
22

2 alebo 3

Trieda 7

8, 15, 20,
22

15, 20, 22

15, 24

15, 21, 23,
24

6, 8, 9,
10, 13,
18 do
20, 22

3

Trieda 8

20, 22,
26

20, 22, 26

24, 26

24, 26

20, 22,
26

3 alebo 4

Trieda 9

20, 22, 26

20, 22, 26

24, 26

24, 26

20, 22,
24, 26

4 alebo 5

Trieda 10

podľa
ADR

podľa RID

podľa
IMDGCode

podľa
IMDGCode

podľa
IATA

6

1) Malé časti v kategóriách 6, 7, 9, 10, 18 až 20 a 22 zabalené a pridané do kategórie 16.
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Kategórie balenia – prehľad
Označenie

Kategória

Strana

0

Nezabalené

7

1

Zväzok

7

2

Sane - drevené vyhotovenie

7

3

Upevňovacia konštrukcia a prepravný rám z dreva

7

4

Sane – oceľové vyhotovenie

8

5

Upevňovacia konštrukcia z ocele

9

6

Kartón

10

7

Kartónu podobné balenie

10

8

Vrecká na vzorky

10

9

Kartón na euro palete

10

10

Kartón na nevratnej palete

10

11

Euro paleta

10

12

Nevratná paleta z dreva

10

13

Paleta s prídavným rámom

11

14

Bubon (káblový)

11

15

Balenie latkami - olatkovanie

12

16

Debnenie – bežné

13

17

Debnenie – vhodné pre námornú prepravu

14

18

Debna na euro palete

15

19

Debna na nevratnej palete

15

20

Debna – bežná – vyhotovenie z dreva

16

21

Debna – vhodná pre námornú prepravu – vyhotovenie z dreva 17

22

Debna – bežná – vyhotovenie z platní

23

Debna – vhodná pre námornú prepravu– vyhotovenie z platní 20

24

Debna – vhodná pre námornú prepravu s hliníkovou fóliou

22

25

Debna – na valec – vhodná pre námornú prepravu

24

26

Debna – plávacia - elektronika

27

27

Vrece

29

28

Sud

29

29

Kontajner

29

19
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Nezabalené

Časti alebo stroje bez balenia

Kategória 1

Zväzok

Ku zväzkovaniu dlhých produktov napr. rúry, profily, prúty atď.
Opáskovanie sa realizuje s 20 mm širokou pozinkovanou páskou, alebo s minimálne 16 mm širokou
plastovou páskou. Na 6 m dĺžke musia byť umiestnené 3 miesta s opáskovaním.

Kategória 2

Sane – drevené vyhotovenie

Spodné lišty priskrutkované ku balenému kusu, ktoré umožňujú manipuláciu s vysokozdvižným
vozíkom. Drevá pre spodné lišty musia byť hrubé min. 5 cm.

Kategória 3

Upevňovacia konštrukcia a prepravný rám
z dreva

Prepravná (upevňovacia) konštrukcia:
Použitie pre balenie tovarov < 3 t. Horné a dolné nosné ložiská musia byť vyhotovené z dreva 10 x
12 cm, musia tesne priliehať a musia byť zopnuté so závitovými tyčami. Skrutkovanie na spodnej
strane nesmie obmedzovať priestor pre viazací prostriedok. Odstup medzi čelnou stenou ku
konštrukcii by mal byť cca 1 m. Pri dlhších tovaroch je nutné približne každé 2 m upevniť jednu
konštrukciu. Na ochranu baleného tovaru pred poškodením a ušpinením vnútorných priestorov, podľa
potreby, na každej strane opatriť zakrytie drevenými platňami. Pri nebezpečenstve vypadnutia
jednotlivých častí je potrebné vykonať zodpovedajúce istenie.
Obrázok 1 – Prepravná konštrukcia
Vysvetlivky:
Querlager – nosné ložisko
Gewindestange – závitová tyč
Abdeckung mit Holzplatte –
prikrytie drevenými platňami
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Prepravný rám
Prepravné rámy sú drevené podstavce, ktoré zodpovedajú prepravovanému tovaru (balenému kusu).
Prepravné rámy musia byť vyhotovené tak, aby zodpovedali hmotnosti vyrobeného kusa a musia byť
zoskrutkované s baleným kusom (viď obrázok 2).
Obrázok 2 – Prepravný rám

Kategória 4

Sane – oceľové vyhotovenie

Použite pre väčšie, ťažké balené kusy.
Na spodnej strane baleného kusa sú pripevnené oceľové profily, ktoré zodpovedajú váhe a veľkosti
baleného kusa.
Profily musia byť s baleným kusom zoskrutkované. Podľa nasledovného predpätia musia sa zaistiť
skrutky maticami (kontramatice, zvarový bod a pod.).
Na konštrukciách, s ktorými sa ťažko manipuluje, je potrebné pripevniť závesné oká.
Na balenom kuse nesmie byť vykonávané zváranie.
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Upevňovacia konštrukcia z ocele

Vyhotovenie pre balené tovary > 3 t. Horné a dolné nosné ložiská musia byť vyhotovené z ocele –
typu U, tesne priliehať a musia byť zopnuté so závitovými tyčami.
Skrutkovanie nesmie vyčnievať nad výšku ramena U – ocele.
Na konštrukciách, s ktorými sa ťažko manipuluje musia byť pripevnené závesné oká.
Na balených kusoch nesmie byť vykonávané zváranie.
Medzi - ložiská musia byť z preglejky a/alebo plastu, najmenšia hrúbka 4-6 mm.
Pre predpätie je nutné matice skrutiek zaistiť (kontramatice, zvarený bod, atď.)
Na ochranu baleného tovaru pred poškodením a ušpinením vnútorných priestorov, podľa potreby, na
každej strane opatriť zakrytie drevenými platňami.
Pri nebezpečenstve vypadnutia jednotlivých častí musí byť urobené istenie (plochá oceľ alebo plech).
Obrázok 3 – Prepravná konštrukcia z ocele

Podpera na udržanie predpätia

Zakrytie s plechom
alebo pl. oceľou,
dr.platňou
Označenie 2 x
po dĺžke
Medziložiská z plastu
alebo preglejky 4-6 mm
– min.

Skrutkovanie zaistiť

Miesto prirazenia
(pri potrebe pripevniť
Ochranné uholníky

Prikrytie s plechom alebo
plochou oceľou alebo drevenou platňou
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Kartón

Kartón (škatuľa) pre balené tovary do max. hmotnosť 200 kg a maximálne veľkosť – rozmery palety.
Druh stavby a vyhotovenie: Skladacia škatuľa podľa DIN 55429, z vlnitej lepenky zodpovedajúc DIN
55468, 3-vlnitý, odolný voči vode, zlepený, Typ 2.96.

Kategória 7

Kartónu podobné balenie

Kartónu podobné balenia sú tašky, kufre, rolky na písomnosti alebo výkresy atď.

Kategória 8

Vrecká na vzorky

Vystlané obálky vo veľkosti do A3.

Kategória 9

Kartón na Euro - palete

Použite pre tovary, ktoré sú zabalené podľa kategórie 6 v kartóne (max. veľkosť palety) a budú
prepravované na palete.
Kartón je upevnený s pozinkovanou oceľovou páskou alebo plastovou páskou. Kartóny musia byť
chránené pred poškodením prostredníctvom vhodných a primeraných upevňovacích materiálov.

Kategória 10

Kartón na nevratnej palete

Použite pre tovary, ktoré sú zabalené podľa kategórie 6 (max. veľkosť palety) a budú prepravované na
nevratnej palete.
Kartón je upevnený s pozinkovanou oceľovou páskou alebo plastovou páskou. Kartóny musia byť
chránené pred poškodením prostredníctvom vhodných a primeraných upevňovacích materiálov.

Kategória 11

EURO – paleta

Plochá paleta – s možnosťou manipulácie zo 4 strán, z dreva, 800 x 1200 mm (európska výmenná
paleta) podľa ONORM A 5300 od. DIN 15146.
Použite pre balené tovary do 1000 kg.
Časti sú upevnené prostredníctvom pozinkovanej oceľovej pásky alebo plastovej pásky. Časti musia
byť chránené pred poškodením prostredníctvom vhodných a primeraných upevňovacích materiálov.

Kategória 12

Nevratná paleta z dreva

Použite pre balené tovary rôznych typov od cca. 500 kg do 4 000 kg a dĺžok do cca 6 m. Upevnenie
častí je prostredníctvom pozinkovanej oceľovej pásky alebo plastovej pásky. Časti musia byť
chránené pred poškodením vhodnými a primeranými upevňovacími materiálmi. Paleta je použiteľná
len 1 krát.
Vyhotovenie: pozdĺžne drevá najmenej 25 – 50 mm hrubé, podľa váhy, vonkajšia časť vystužená
doskami hrúbky 30 mm.
Spodné lišty – hranoly najmenej 8 x 10 cm.
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Paleta s prídavným rámom

Plochá paleta, s možnosťou manipulácie so štyroch strán, z dreva (EURO – paleta podľa kategórie
11) s prídavným rámom z dreva podľa ONORM A 5301.
Použitie pre balené tovary do 1000 kg.
Malé časti musia byť prekryté s dreveným krytom.
Upevnenie prídavného rámu a eventuálne cez rám prečnievajúcich balených kusov je prostredníctvom
pozinkovanej oceľovej pásky alebo plastovej pásky.

Kategória 14

Bubon (káblový)

Použitie pre káble na bubnoch.
Na nosné koleso sa pripevnia kryty z dosiek (hrúbka dosiek minimálne 30 mm alebo 2x24 mm), ktoré
sa dodatočne obopnú - opáskujú s oceľovou páskou (minimálne 30 mm x 1 mm) v blízkosti klincových
spojov.
Konce káblov musia byť zakonzervované a podľa možnosti založené dovnútra.
Obrázok 4 – Vyhotovenie bubna
Oceľové opáskovanie
v blízkosti klincových spojov

Označenie na obidvoch stranách bubna

Baliaci (dodací) list
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Balenie latkami – olatkovanie

Použitie na väčšie valcovité stavebné časti, ktorých povrch potrebuje fyzikálnu ochranu.
Olatkovanie je prostredníctvom drevených latiek alebo s Lamiflexom.
Hrúbka latiek je minimálne 24 mm.
Šírka latiek musí zodpovedať konkrétnemu priemeru dielca, avšak maximálne 70 mm.
Opáskovanie vyhotovené s pozinkovanom oceľovou páskou alebo plastovou páskou (min. 18 mm).
Čelné steny musia byť prikryté s doskovými krytmi, hrúbka krytov od 12 do 20 mm.
Dostatočná ochrana pred koróziou musí byť zabezpečená podľa odseku Ochrana proti korózii
(strana 36).

Obrázok 5 – Olatkovanie valca
Oceľová alebo plastová páska

Doskový uzáver

Latky alebo lamiflex
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Debnenie – bežné

Použitie pre balené tovary do 1500 kg.
Debnenie dna: pozdĺžne 30 mm hrubé s hranolmi na dne (priečne hranoly), priklincované, minimálna
hrúbka 10 x 8 cm.
Odstup šalovacích dosiek nesmie byť väčší ako priemerná šírka dosky 12 – 18 cm.
Bočné steny, čelo a vrchnák:
Debnenie horizontálne poprípade pozdĺžne minimálne 24 mm. Styčnice a diagonály pripevnené
zvonku. Odstup styčníc max. 120 cm.
Diagonály 30 – 45°. Odstup šalovacích dosiek pozri – debnenie dna.
Obrázok 6 – Debnenie bežné

L
Lišta na dne minimálne 100 mm vysoká
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Debnenie – vhodné pre námornú prepravu

Dno: Hranoly palety pozdĺžne (hranoly, na možnosť uchytenia palety vysokozdvižnými vozíkom),
debnenie na dne najmenej 30 mm hrubé, až do max. 5 mm uzavreté, priklincované, hranolové drevo
na čelnej stene spojiť s pozdĺžnymi hranolmi čapmi (priechodné skrutky s podložkou a matkou).
Prierez líšt na dne – do 3 ton – 10 x 8 cm, cez 3 tony 12 x 10 cm. Odstup max. 120 cm. Lišty na dne
musia byť spojené, s pozdĺžnymi hranolmi a hranolmi uloženými medzi, čapmi alebo musia byť viac
krát priklincované. (Umiestnenie v závislosti od polohy ťažiska, pre uchytenie s vysokozdvižnými
vozíkom prerušené a vhodné pre uchytenie lanom.)
Hrúbka pozdĺžnych hranolov (lyžín):
Tabuľka 1: Hrúbka pozdĺžnych hranolov
Rozmery

Hrúbka/prierez

Do 1000 kg

50 mm

Do 2500 kg

8 x 10 cm

Do 5000 kg

10 x 12 cm

Do 10000 kg

12 x 16 cm

Cez 10000 kg

16 x 20 cm

Od 5 ton je potrebné upevniť aj kovania pre ťažké tovary.
Bočné steny: Debnenie kolmo, minimálna hrúbka 24 mm, rámy styčníc a diagonálne rámy vo vnútri,
do 120 cm šírky a výšky s jednou diagonálou 30 až 45°. Odstup šalovacích dosiek nie väčší ako
priemerná šírka dosiek 12 až 18 cm.
Podperné – zahradzujúce hranoly 40 mm hrubé a 80 mm široké, podložené, odstup max. 70 cm.
Čelná stena: Debnenie kolmo, minimálne 24 mm hrubé, rámy styčníc a diagonál vo vnútri, do 120 cm
šírky + výška s jednou diagonálou 30-45°.
Vrchnák: Debnenie pozdĺžne, poprípade priečne, min. 24 mm hrubé, s rámami styčníc, s 6 mm
preglejkovou platňou, medzitým prikryté s PE – fóliou. Namiesto preglejky môžu byť natiahnuté medzi
rámami styčníc a debnením aj AKILUX – platne. Odstup šalovacích dosiek analogicky ku bočnej
stene.
Rám styčníc na vrchnáku musí priliehať na rám styčníc na čelných a bočných stenách.
Rámy styčníc, diagonály a prítlačné drevá na vrchnáku musia byť vyhotovené tak, aby vydržali
tlak najmenej 1,2 t/m2.
Tabuľka 2: prítlačné drevá na vrchnáku
Šírka debnenia vo vnútri

Hrúbka/prierez

Do 100 cm

50 mm

Do 150 cm

8 x 10 cm

Do 200 cm

10 x 12 cm

Do 300 cm

12 x 16 cm na ležato

Cez 300 cm

12 x 16 cm na stojato

Prítlačné drevá na vrchnáku vrátane podperných hranolov (prítlačné drevené podpery vrchnáka)
musia byť v odstupoch max. 70 cm a pribité spolu s vrchnákom, poprípade s bočnými stenami.
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Opáskovanie: Debnenie musí byť opáskované s min. 2 oceľovými páskami (min. 19 mm široké)
v odstupoch max. 2 m.
Značenie manipulácie: Debnenie musia byť opatrené s nasledujúcimi označeniami pre manipuláciu:
-

ťažisko (na baleniach cez 5 ton alebo baleniach s ťažiskom mimoriadne mimo stredu)

-

tu prichytiť

Vyhotovenie symbolov viď odsek Označovacie a signo predpisy.
Obrázok 7 – debnenie – určené pre lodnú prepravu
Prítlačné drevá pribité spolu s vrchnákom

Akilux-platňa

Preglejka 6 mm
Rám
styčníc

Podperné drevá a podopretie vrchnáku
s bočnou stenou spolu spojené klincami
hrúbka min. 40 mm

Lišty na dne
Čeľná stena- hranoly s pozdĺžnymi hranolmi
spojené čapmi
Podporné hranoly – pozdĺžne –
lyžiny pre vysokozdvižný vozík

Kategória 18

Debna na EURO – palete

Paleta s možnosťou manipulácie so štyroch strán, plochá paleta z dreva 800x 1200 mm (EURO paleta
podľa kategórie 11) podľa ONORM A 5300, DIN 15146.
Použitie pre malé debny do 1000 kg a maximálne do veľkosti palety.
Upevnenie debien je s pozinkovanou oceľovou páskou alebo plastovou páskou.

Kategória 19

Debna na nevratnej palete

Nevratná paleta (podľa kategórie 12) pre jednorazové použitie.
Použitie pre malé debny do 1000 kg.
Upevnenie debien je s pozinkovanou oceľovou páskou alebo plastovou páskou.
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Debna bežná – vyhotovenie z dreva

Normovaná debna, malé vyhotovenie (vo vnútri 110 x 70 x 78)
Dno: debnenie dna pozdĺžne min. 24 mm hrubé, s priečnymi – hranolmi na vysokozdvižný vozík min.
prierez 10 x 8 cm, priklincované.
Strany a čelná stena: debnenie horizontálne, najmenej 24 mm hrubé, styčnice a diagonály zvonku,
minimálne 24 mm hrubé.
Vrchnák: debnenie pozdĺžne minimálne 24 mm hrubé, styčnice a diagonály minimálne 24 mm hrubé.
3

Normovaná debna, veľké vyhotovenie ( 2 m ) (vo vnútri 200 x 100 x 100)
Dno: debnenie dna minimálne 50 mm hrubé, s lištami na dne min. prierez 10 x 8 cm, priklincované.
Strany a čelná stena: debnenie horizontálne min. 24 mm hrubé, styčnice a diagonály zvonku,
minimálne 24 mm hrubé.
Vrchnák: debnenie pozdĺžne minimálne 24 mm hrubé, styčnice zvonku, min. 25 mm hrubé.
Obrázok 8 – Debna bežná – vyhotovenie z dreva veľké (2 m3)
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Debna – vhodná pre námornú prepravu –
vyhotovenie z dreva

Dno: Hranoly palety pozdĺžne (hranoly, na možnosť uchytenia palety vysokozdvižnými vozíkom),
debnenie na dne najmenej 30 mm hrubé, až do max. 5 mm uzavreté, priklincované, hranolové drevo
na čelnej stene spojiť s pozdĺžnymi hranolmi čapmi (priechodné skrutky s podložkou a matkou).
Prierez líšt na dne – do 3 ton – 10 x 8 cm, cez 3 tony 12 x 10 cm. Odstup max. 120 cm. Lišty na dne
musia byť spojené, s pozdĺžnymi hranolmi a hranolmi uloženými medzi, čapmi alebo musia byť viac
krát priklincované. (Umiestnenie v závislosti od polohy ťažiska, pre uchytenie s vysokozdvižnými
vozíkom prerušené a vhodné pre uchytenie lanom.)
Tabuľka 1: Hrúbka pozdĺžnych hranolov (pre uchopenie vysokozdvižnými vozíkom)
Rozmery

Hrúbka/prierez

Rozmery

Hrúbka/prierez

Do 1000 kg

50 mm

Do 10000 kg

12 x 16 cm

Do 2500 kg

8 x 10 cm

Cez 10000 kg

16 x 20 cm

Do 5000 kg

10 x 12 cm

Od 5 ton je potrebné upevniť aj kovania pre ťažké balenia.
Bočné steny: Debnenie kolmo, popr. priečne, minimálna hrúbka 24 mm, rámy styčníc a diagonálne
rámy vo vnútri, do 120 cm šírky a výšky s jednou diagonálou 30 až 45°. Medzi rámami styčníc
a šalovaním je potrebné pripevniť vystlanie so špeciálnym, vode odolným papierom a dostatočne
preplátovať. Podperné – hranoly 40 mm hrubé a 80 mm široké, podložené, odstup max. 70 cm.
Čelná stena: Debnenie kolmo, minimálne 24 mm hrubé, rámy styčníc a diagonál vo vnútri, do 120 cm
šírky + výška, s jednou diagonálou 30-45°, vystlanie ako pri bočnej stene.
Vrchnák: Debnenie pozdĺžne, poprípade priečne, min. 24 mm hrubé, s rámami styčníc, so 6 mm
preglejkou, medzitým prikryté s PE – fóliou. Namiesto preglejky môžu byť natiahnuté medzi rámami
styčníc a debnením aj AKILUX – platne. Rám styčníc na vrchnáku musí priliehať na rám styčníc na
čelných a bočných stenách.
Rámy styčníc, diagonály a prítlačné drevá na vrchnáku musia byť vyhotovené tak, aby vydržali
tlak najmenej 1,2 t/m2.
Tabuľka 2: prítlačné drevá na vrchnáku
Šírka debny vo vnútri

Hrúbka/prierez

Šírka debny vo vnútri

Hrúbka/prierez

Do 100 cm

50 mm

Do 300 cm

12 x 16 cm na ležato

Do 150 cm

8 x 10 cm

Cez 300 cm

12 x 16 cm na stojato

Do 200 cm

10 x 12 cm

Prítlačné drevá na vrchnáku vrátane podperných hranolov (prítlačné drevené podpery vrchnáka)
musia byť v odstupoch max. 70 cm a pribité spolu s vrchnákom, poprípade bočnými stenami.
Opáskovanie: Debnenie musí byť opáskované s min. 2 oceľovými páskami (min. 19 mm široké)
v odstupoch max. 2 m.
Značenie manipulácie: Debnenie musia byť opatrené s nasledujúcimi označeniami pre manipuláciu:
-

ťažisko (na baleniach cez 5 ton alebo baleniach s ťažiskom mimoriadne mimo stredu)

-

tu prichytiť

-

hore
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-

chrániť pred vlhkom

-

symbol pre skladovú triedu 3

112.101

Vyhotovenie symbolov viď odsek Označovacie a signo predpisy.

Obrázok 9 – Debna – námorná preprava – vyhotovenie z dreva

Rámy styčníc

Preglejka – 6 mm
Prítlačné drevá
priklincované
s vrchnákom
Steny debny – vystlané

Rámy styčníc

Prítlačné drevá – podpery
vrchnáka, priklincované s
bočnou stenou

Čelná stena- hranol s lyžinou spojený čapom

Hranoly na dne

Lyžina, viď tabuľka 1
Debnenie dna min. 30 mm hrúbka
S = Hrúbka dosiek bočných a čelných stien
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Debna bežná vyhotovenie z platní

a) použitie max. do 500 kg
Dno: Platňa min. 12 mm s lištami na dne ( priečne – hranoly pre možnosť uchopenia vysokozdvižnými
vozíkom) 10 x 5 cm, pribité klincami.
Bočné a čelné steny: platňa min 12 mm, spolu pripevniť klincami na tupo.
Vrchnák: Platňa min. hrúbka 12 mm.
b) Použitie cez 500 kg
Dno: Platňa min. 12 mm s pozdĺžnymi hranolmi pod dnom, priklincované
Steny debny a vrchnák: s min. 15 mm styčnicovými rámami, cez 800 kg styčnicové rámy – hrúbka
min. 24 mm
Hrúbka pozdĺžnych spodných hranolov:
Miery

Hrúbka/prierez

Do 1000 kg

50 mm

Do 2000 kg

8 x 10 cm

Do 4000 kg

10 x 12 cm

Odstup max. 80 cm, zo strany čela vystužené
Materiál platní: viď odsek Materiály na balenie
Obrázok 10 – debna do 500 kg

Obrázok 11 – Debna nad 500 kg
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Debna – námorná preprava – platňové vyhotovenie

Dno: Hranoly pozdĺžne (pre vozík), debnenie dna min. 15 mm hrubé pri použití platne a min. 24 mm
hrubé pri použití dosák.
Hranol na čelnej stene s pozdĺžnymi hranolmi (lyžiny) pripevnené čapmi (prechodné skrutky
s podložkami a maticami.
Hranol na dne debny (priečne hranoly), odstup max. 120 cm, musia byť spojené s čapmi s pozdĺžnymi
poprípade medzi hranolmi, alebo musia byť viacnásobne priklincované (pripevnenie v závislosti od
uloženia ťažiska, prerušenie pre vozík a vhodné pre uchytenie lanom).
Hrúbka spodných pozdĺžnych hranolov
Tabuľka 1: hrúbka spodných pozdĺžnych hranolov
Rozmery

Hrúbka/prierez

Rozmery

Hrúbka/prierez

Do 1000 kg

50 mm

Do 10000 kg

12 x 16 cm

Do 2500 kg

8 x 10 cm

Cez 10000 kg

16 x 20 cm

Do 5000 kg

10 x 12 cm

Od 5 ton je potrebné pripevniť kovania na ťažké balenia.
Bočná stena: Hrúbka platne min. 12 mm, rámy styčníc min. 24 mm hrubé, vo vnútri do max. výšky
a šírky 120 cm.
Miesta nárazu platní opatriť styčnicou, rovnakej hrúbky ako styčnicové rámy.
Odstup podperných dosiek max. 70 cm a vystužené, min. 40 mm hrúbka a 80 mm šírka.
Čelná stena: vyhotovenie ako bočná stena.
Vrchnák: preglejka alebo OSB/3 platne min. 12mm, nárazy platní vo vnútri opatriť so styčnicami,
rovnaká hrúbka ako pri styčnicových rámoch min. 24 mm.
Prítlačné dosky vrchnáku vrátane podperných driev (drevené podpery prítlačných dosiek) musia byť
natiahnuté v odstupoch max. 70 cm a priklincovať s vrchnákom, resp. bočnými stenami.
Styčnicové rámy, diagonály a prítlačné dosky musia byť vyhotovené tak, že odolajú tlaku
naskladania min. 1,2 t/m2.
Tabuľka 2: Prítlačné drevá
Šírka debny vo vnútri

Hrúbka/prierez

Šírka debny vo vnútri

Hrúbka/prierez

Do 100 cm

50 mm

Do 300 cm

12 x 16 cm na ležato

Do 150 cm

8 x 10 cm

Cez 300 cm

12 x 16 cm na stojato

Do 200 cm

10 x 12 cm

Opáskovanie:
Debna musí byť opáskovaná s minimálne dvomi oceľovými páskami (min. 19 mm široké) v odstupoch
min. 2 m.
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Označenie manipulácie
Debny musia byť označené s nasledujúcimi značkami:
-

chrániť pred vlhkom

-

ťažisko (na kusoch alebo baleniach, ktoré majú viac ako 5 ton s ťažiskom, ktoré je
mimoriadne mimo stredu)

-

tu prichytiť

-

hore

-

symbol pre triedu uskladnenia 3

Vyhotovenie symbolov viď odsek Označovacie a signovacie predpisy.
Obrázok 12 – Debna určená pre námornú dopravu – platňové prevedenie

Prítlačné drevá, viď tabuľka 2

Pozdĺžne hranoly – viď tabuľka 1

112.101
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Debna – námorná preprava s hliníkovou fóliou

Vyhotovenie debny a vrchnáku podľa kategórie 21 alebo 23.
Tovary sa musia zavariť do hliníkovej fólie.
Hrany alebo odstávajúce časti musia byť dostatočne obložené.
Odstup medzi fóliou a stenou debny musí byť od 3 do 5 cm.
Musí sa zabrániť priamemu kontaktu hliníkovej fólie s dnom debny (natiahnuť fóliu so vzduchovými
vankúšikmi alebo penovú látku, atď.) Utesnenie čapov podľa obrázku č. 14.
Po zapracovaní fólie sa musí odsať uzavretý vzduch (vákuum cca 6 mbar) a musí sa previesť skúška
tesnosti. Pre absorbovanie vlhkosti je potrebné priložiť dostatočné množstvo sušiacich prostriedkov
(kremelina atď) alebo VCI – prostriedky (výpočet množstva sušiacich prostriedkov podľa DIN 55474,
viď odsek Materiály na balenie, strana 29).
Aby sa zabránilo korózii z kontaktu, je potrebné sušiace prostriedky pripevniť a uložiť tak, aby nebol
možný žiaden kontakt so zabaleným tovarom.
Balenia sušiacich prostriedkov musia byť garantovane prachotesné a tak stabilné, že sa pádom
neotvoria.
Zabalené tovary musia byť vo vnútri debny zaistené proti horizontálne vznikajúcim silám (prevrátenie,
náraz, náraz pri posune, atď.), tak aby zaťaženia takéhoto druhu nespôsobili žiadne poškodenia.
Zaistenie môže byť vykonané ak sa spodné hranoly spoja s čapmi s dnom, fixovanie prostredníctvom
rámov na dne, atď. (viď odsek Mimoriadne upozornenia – vnútorné zaistenie, strana 35).
Kmitajúce tovary sa musia zaistiť tak (s kývajúcimi kovmi, perovými prvkami), že nenastane vzájomné
rozkmitanie cez zotrvačné a budiace sily a takto sa zabráni škodám, ktoré by takto mohli vzniknúť.
Obrázok na nasledujúcej strane
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Obrázok 13 – Vnútorné balenie
V prípade špeciálnej požiadavky môže byť
pripevnený na čelo, resp. čelnú stenu čisté sklo
resp. Indikátor s indikačnou podložkou na
kontrolu vlhkosti

Debna s vystlaním

Sušiaci prostriedok
(množstvo podľa DIN 55474)

Utesnenie čapov

Obrázok 14 – Utestnenie čapov
Matica
Podložka
Noha stroja

Skrutka
Gumené tesnenie
Hliníková fólia
Vlnitá lepenka

Dno debny

Pozdĺžne hranoly, ak potrebné, tak
doplniť pomocné alebo medzihranoly
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Debna na valec vhodná pre námornú prepravu

Dno: Hranoly palety pozdĺžne (hranoly, na možnosť uchytenia palety vysokozdvižnými vozíkom),
debnenie na dne najmenej 30 mm hrubé, až do max. 5 mm uzavreté, priklincované, hranolové drevo
na čelnej stene spojiť s pozdĺžnymi hranolmi čapmi (priechodné skrutky s podložkou a matkou).
Prierez líšt na dne – priečne hranoly min. 12 x 10 cm. Odstup max. 120 cm. Lišty na dne musia byť
spojené, s pozdĺžnymi hranolmi, resp. medzihranolmi čapmi alebo musia byť viac krát priklincované.
Tabuľka 1: Hrúbka pozdĺžnych hranolov (pre uchopenie vysokozdvižnými vozíkom)
Rozmery

Hrúbka/prierez

Rozmery

Hrúbka/prierez

Do 1000 kg

50 mm

Do 10000 kg

12 x 16 cm

Do 2500 kg

8 x 10 cm

Cez 10000 kg

16 x 20 cm

Do 5000 kg

10 x 12 cm

Od 5 ton je potrebné upevniť aj kovania pre ťažké balenia.
Bočné steny: Debnenie kolmo, popr. priečne, minimálna hrúbka 24 mm, rámy styčníc a diagonálne
rámy vo vnútri. Pri latkovaní s preglejkou (ak možno odolnú voči nárazom, spojitú), môžu diagonály
odpadnúť. Medzi rámami styčníc a šalovaním je potrebné pripevniť vystlanie so špeciálnym,
vodeodolným papierom a dostatočne preplátovať. Podperné – hranoly 40 mm hrubé a 80 mm široké,
vystužené, odstup max. 70 cm.
Čelná stena: Debnenie kolmo, minimálne 24 mm hrubé, rámy styčníc a diagonál vo vnútri, do 120 cm
šírky + výška, s jednou diagonálou 30-45°, od 120 cm šírky rámy styčníc a diagonál, tak ako pri
bočných stenách, pri olatkovaní preglejkou (ak je možné celistvá, nárazu odolná) môžu diagonály
odpadnúť. Vystlanie ako pri bočnej stene.
Vrchnák: Debnenie pozdĺžne, poprípade priečne, min. 24 mm hrubé, s rámami styčníc, so 6 mm
preglejkovou platňou, medzitým prikryté s PE – fóliou. Namiesto preglejky môžu byť natiahnuté medzi
rámami styčníc a debnením aj AKILUX – platne. Pri použití preglejky je dôležité dbať na to, aby boli
odolné voči nárazu. Rám styčníc na vrchnáku musí priliehať na rám styčníc na čelných a bočných
stenách.
Rámy styčníc, diagonály a prítlačné drevá na vrchnáku musia byť vyhotovené tak, aby vydržali
tlak najmenej 1,2 t/m2.
Tabuľka 2: prítlačné drevá na vrchnáku
Šírka debny vo vnútri

Hrúbka/prierez

Šírka debny vo vnútri

Hrúbka/prierez

Do 100 cm

50 mm

Do 300 cm

12 x 16 cm na ležato

Do 150 cm

8 x 10 cm

Cez 300 cm

12 x 16 cm na stojato

Do 200 cm

10 x 12 cm

Prítlačné drevá na vrchnáku vrátane podperných hranolov (prítlačné drevené podpery vrchnáka)
musia byť v odstupoch max. 70 cm a pribité spolu s vrchnákom, poprípade bočnými stenami.
Uloženie valca: Aby sa zabránilo dotyku povrchu valca a debny, je potrebné valce upevniť na
podperu s výrezom na uloženie valca. Hrúbka podpery valca sa musí zvoliť tak, aby zodpovedala
zaťaženiu a forme výrezu. (min. 50 mm). Je možné použiť tvrdé drevo.
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Tabuľka 3: Hrúbka podpery valca
Do 1000 kg

50 mm

Do 3000 kg

80 mm

Do 4000 kg

100 mm

Do 6000 kg

120 mm

Do 10000 kg

160 mm

Cez 10000 kg

200 mm

Pri valcoch ťažších ako 500 kg sa plochy položenia musia vystlať s gumenou páskou, a antikoróznym
papierom alebo filcom a antikoróznym papierom. Pri malých valcoch postačuje antikorózny papier.
Odstup pokrytých valcov vzájomne ku dnu, bočnej stene a vrchnáku musí byť minimálne 5 cm.
POZOR!

Pogumovanie musí byť zakryté papierom a okrem toho medzi 1. novembrom

a 31.marcom musí byť zakrytý s penou na balenie.
Debny na valce nesmú byť nakladané s vysokozdvižnými vozíkmi.
Opáskovanie: Debna musí byť opáskovaná s min. 2 oceľovými páskami (min. 19 mm široké)
v odstupoch max. 2 m.
Značenie manipulácie:
Debny na valce musia byť opatrené s nasledujúcimi označeniami pre manipuláciu:
-

ťažisko (na baleniach cez 5 ton alebo baleniach s ťažiskom mimoriadne mimo stredu)

-

tu prichytiť

-

hore

-

chrániť pred vlhkom

-

symbol pre skladovú triedu 3

-

prípustná teplota od 10 do 25°C

-

žiadne vysokozdvižné vozíky

Vyhotovenie symbolov viď odsek Označovacie a signo predpisy.
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Obrázok 15 – debna na valec

Akiluxová platňa

Prítlačné drevá
Tabuľka 2

Rámy styčníc

Vedenie
podpery valca
Opora
podpery
valca

Preglejka 6 mm

Prítlačné drevá – podporné
hranoly, min. 40 mm spojené
s bočnou stenou priklincovaním

Výstelka

Hranoly na dne

Pozdĺžne hranyoly (viď tabuľka 1)
Podpera
pre valec
Tabuľka 3
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Debna – plávajúca (elektronika)

Vyhotovenie debien a vrchnákov podľa kategórie 21 a 23.
Tovary sa musia zavariť do hliníkovej fólie.
Hrany alebo vyčnievajúce časti musia byť dostatočne vystužené alebo obložené.
Odstup medzi fóliou a stenou debny 3 – 5 cm.
Je potrebné zabrániť priamemu kontaktu hliníkovej fólie s s dnom debny (natiahnutie fólie
s vankúšikmi, penou a pod.)
Po zapracovaní fólie je potrebné odsať uzavretý vzduch (vákuum cca 6 mbar) a musí byť vykonaná
skúška tesnosti.
Pre absorbovanie vlhkosti vzduchu je potrebné priložiť dostatočné množstvo sušiacich prostriedkov
(kremelina, gel kyseliny kremičitej a pod.) alebo VCI prostriedok (výpočet sušiacich prostriedkov podľa
DIN 55474, vid Odsek baliace materiály, strana 29).
Aby sa zabránilo korózii, je potrebné naniesť sušiace prostriedky tak, aby nevznikol žiaden kontakt so
zabaleným tovarom.
Balenia sušiacich prostriedkov musia byť garantovane prachotesné a tak stabilné, že sa v prípade
pádu neotvoria.
Ako vnútorné zaistenie tovaru je potrebné mäkké vyplnenie baleného kusa ku dnu a k stenám so
vzduchovými vankúšikmi alebo penou.
Kmitajúce tovary sa musia zaistiť tak (s kývajúcimi kovmi, perovými prvkami), že nenastane vzájomné
rozkmitanie cez zotrvačné a budiace sily a takto sa zabráni škodám, ktoré by takto mohli vzniknúť.
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Obrázok 16 – Debna plávacia (elektronika)

Vzduchové vankúšiky

Hliníková fólia

Dodací list

Lišta na dne
Hranoly na čelnej stene
Pripevnené s pozdĺžnymi čapmi

Pozdĺžne hranoly
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Vrece

Do max. 25 kg obsahu
Materiál: plast alebo jutovina.

Kategória 28

Sud

Do 250 l obsahu.
Materiál: Oceľ alebo plast.

Kategória 29

Kontajner

ISO – kontajner rady 1 podľa ISO 668, pre balené a nebalené tovary.
Pre námornú prepravu je potrebné vykonať zaistenia tovarov podľa CTU- smerníc balenia.

Materiály na balenie
Kvalita dreva: smrek, trieda zatriedenia S 10 FI, S 13-FI a S7-FI podľa DIN 4074 časť 1
Trieda zatriedenia S10-FI sa používa zásadne k výrobe balení. Trieda S 13-Fi len vtedy, keď trieda
S 10-FI nezodpovedá požiadavkám. Trieda S7-FI pri prípustná len ako dosky pre vonkajšie debnenie.
Minimálna hrúbka 24 mm, 14-18 cm široké, vlhkosť dreva v čase balenia 18 – 22 %, paralelne
omietnuté, miery musia byť dodržané +- 1 mm. Minimálna hustota nesmie presiahnuť pod 0,4g/cm3
a nad 0,6 g/ cm3.
Materiál dosiek: preglejka BFU 100 podľa 68705, odolná voči vode, glejovaná, minimálne 12 mm
hrubá, alebo OSB/3 naplocho stlačená zodpovedajúca triede materiálu z dreva 100 podľa DIN 68800.
Hrúbka platne – dosky podľa hmotnosti baleného tovaru, avšak minimálne 12 mm.
Fólie:
Al - spojovacia fólia podľa DIN 55531 Typ 1.
PE- izolačná fólia, nepriehľadná, 0,1 mm hrubá, podľa DIN 55530
Fólia / transparentná 90 g/m2 UV- stabilná.
Materiály na vypĺňanie a vystielanie: vláknité materiály z kokosu, vankúše z gumy, chemicky
neutrálne vaty, rolky voskového papiera, pružinové prvky (guma, gumokov a pod.) pneubalenia –
vzduchové vankúšiky, polyuretánové peny (nie agresívne, mäkké a polotvrdé), polyetylenové peny (so
sieťou a bez siete), polystyrénové peny (aj v sypanej forme). Diagram výkonnosti pre peny je možné
dostať na vyžiadanie u Andritz AG. Použitie hydroskopických plniacich a stužiacich materiálov
(napríklad drevitá vlna, seno, slama a pod.) na vyplňovanie prázdnych priestorov poprípade pre účely
vystielania nie je dovolené.
Výpočet pre prostriedky na udržiavanie sucha: viď nasledujúca strana
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Výpočet množstva sušiacich prostriedkov v balení
Vzorec na výpočet
n = 1 / a (V . b + m . c + A . e . WDD . t)
Jednotlivé faktory vzorcov, význam a výpočtové hodnoty
Faktor

Význam

n

Počet jednotiek sušiacich prostriedkov

a

Množstvo vody, ktoré je každý sušiaci
prostriedok je schopný absorbovať
zodpovedá maximálne prípustnej vlhkosti
v balení – Prípustná vlhkosť v %

e

Korekčný súčiniteľ vzťahujúci sa na
prípustnú konečnú vlhkosť

V

Vnútorný objem balenia v m3

b

Obsah vlhkosti uzatvoreného vzduchu v
g/m3

m
c
A

Množstvo hydroskopických pomocných
prostriedkov na balenie3) v kg
Faktor pre obsah vlhkosti hydroskopických
pomocných prostriedkov na balenie 3) v
g/kg %

Výpočtová hodnota

Prípustná
vlhkosť

20%

40%

50%

Faktor a

3

6

7

Faktor e

0,9

0,7

0,65

60%

8

0,6

Napr. pri 20°C a 85% relatívna vlhkosť b = 15 g/m3

c = 80 pre drevo, sušené vzduchom (18% rel. obsah vody)
c = 80 pre drevo a lepenku, 80 pre prostriedky na vystielanie na
organickej báze (10% rel. obsah vody)

Povrchová vrstva izolačnej vrstvy v m2
Príklady hodnôt vhodných fólií:(zohľadniť údaje výrobcu)
WDD pri skúšobnej
klíme
Druh izolačnej fólie

WDD

t
1)
2)
3)

Priepustnosť vodnej pary izolačnej vrstvy
pre očakávanú klímu v g/m2 . d merané
podľa DIN 53122-1alebo DIN 53122-2

E 20/85

B 28/90

LD –PE - Fólia min. 0,2
mm hrúbka DIN 55531

0,4

2

Hliníková spájacia fólia
DIN 55531

< 0,1

0,1

Do vzorca by mala byť dosadená hodnota minimálne 0,1 g/m2 . d
Celková dĺžka prepravy a skladovania v d
(dni)
údaje klímy podľa DIN ISO 2233
cez korekčný súčiniteľ sa zohľadní, že s rastúcim nákladom sušiacich prostriedkov klesanie vlhkosti k vonkajšiemu
vzduchu sa zmenšuje a tak na časovú jednotku a plochu vtlačí menej vodnej pary.
K tomu patria aj balené tovary

Jednotlivé časti vzorcov, významov a odkazov
v.b
m.c

A . e . WDD . t

obsah vody uzavretého vzduchu
Tento člen vzorca sa nemusí brať do úvahy pri preprave a dobe uloženia nad 60 dní.
Obsah vody uzavretého pomocného prostriedku balenia
Najdôležitejší prostriedok balenia so svojím pôsobením na obsah vlhkosti balenia je drevo, malo by byť teda
sušené na vzduchu, najlepšie však byť suché.
Aj syntetické látky na vystielanie, ako napríklad PUR pena, môžu obsahovať vlhkosť.
Obsah vody, ktorá na základe WDD izolačnej fólie môže pri očakávanej klíme preniknúť do balenia.
Ak sa očakávajú pri transporte a skladovaní rôzne klimatické podmienky, (napr. mierna zodpovedajúca
Skúšobnej klíme E podľa DIN 53122-2 a napr. tropická zodpovedajúca skúšobnej klíme B podľa DIN 531221 alebo DIN 53122-2), takto môžu taktiež jednotlivé časy t1, t2 atď. dosadené do vzorca pre každú klímu,
pre ktorú platia hodnoty WDD – WDD1, WDD2.
V prípade, že dĺžka prepravy a uskladnenia je dlhšia ako jeden rok, mali by byť použité hliníkové spájacie
fólie, ktorý WDD je menšia alebo rovná 0,1. V tomto prípade odpadáva aj predpoklad klímy.
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Kovania pre ťažké tovary
Na debny a debnenia s brutto váhou viac ako 5 ton bude pripevnené na spodných a horných hranách
v časti, kde prechádza lano, kovania z ocele (hrúbka plechu je v závislosti od hmotnosti, avšak
minimálne 3 mm).
Ak dĺžka debny presahuje 250 cm musia byť horné kovania dlhé minimálne 70 cm.
Obrázok 17 – Pripevnenie kovaní pre ťažké balenia
Kovania pre ťažké balenia – hore v časti kde prechádzajú laná

Dodací
list
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Značkovacie a signovacie predpisy
a) Baliaci (dodací) list v taške na dokumenty – pre nákladnú/železničnú prepravu
Zasielanie v rámci EU – priestoru, poprípade vnútri krajiny pre prepravu kusových tovarov
a expresných zásielok.

b) Označenie laminované – pre leteckú prepravu
Veľkosť A4 a A3
Označenie zhodné s označením na baliacom (dodacom) liste vo formáte A3, poprípade A4, farba
popisu čierna, značka je laminovaná s fóliou 100 u a pripevnená na baliacej jednotke.

c) Plastové označovacie štítky – pre námornú prepravu
Veľkosť štítkov je udaná podľa požadovanej veľkosti písma. Laminované A3 fólie, poprípade vopred
pripravené plechové a/alebo plastové označovacie štítky sú prípustné, za predpokladu že sú odolné
voči vyblednutiu na svetle, odolné voči vplyvu počasia a necitlivé na morskú vodu a UV žiarenie.
Farba značenia a signovania musí byť odolná voči zotretiu, vplyvom počasia, tak ako musí byť
zabezpečená stálosť na svetle. Farba písma je čierna. Musia sa používať veľké písmená,
„bezserifové“ písmo a arabské číslice.
2

2

Veľkosť písma musí byť min. 2 cm, pri bočných plochách > 8 m - min. 5 cm a bočné plochy > 12 m –
min. 7,5 cm. Ak z dôvodu povahy balenia nie je možné pripevnenie požadovaného písma príslušnej
veľkosti, môže byť použité najbližšie menšie.
Označenie musí byť výrazné, jasné a neprikryté, paralelne k hrane dna, pripevnené minimálne na
dvoch stranách baliacej jednotky a musí byť čitateľné počas predpísanej doby skladovania.

d) Označenie nanesené prostredníctvom šablón a signovacej farby
Použitie je vykonávané vtedy, keď označovacie štítky nie sú k dispozícii, poprípade možnosť b) a c)
z dôvodu povahy materiálu, resp. obrábaného predmetu nie sú udané (napr. nezabalený nosník,
zabalený len do Lamiflexu).

Minimálne značenie každého balného kusa
Meno príjemcu
Adresa príjemcu
Číslo balíka
Hrubá hmotnosť – v kg
Čistá hmotnosť – v kg
Miery v cm: dĺžka x šírka x výška
Doplnené požiadavky k textu, forme a miestu pripevnenia označenia sa nachádzajú v zmluvných
podmienkach. Andritz emblém ( ťah písma v modrom RAL 5015) je buď v tabuliach predtlačený alebo
sa umiestni na každej strane vpravo hore
Medzinárodné symboly manipulácie, poprípade predpisy skladovania sú podľa odseku Označenia
manipulácie na strane 33 a 34.
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Označenie manipulácie
Označenie manipulácie musí zodpovedať EN ISO 780. Obrázky by mali byť v predovšetkým
namaľované priamo na baliaci kus pomocou šablóny alebo smú byť umiestnené na etikete. Nemusia
byť orámované hraničnými čiarami. Farba pre obrázky je čierna. Pre bežné použitie musí byť celková
výška obrázkov 100 mm, 150 mm alebo 200 mm. Veľkosť a forma baliacej jednotky môže však
vyžadovať použitie väčšieho alebo menšieho obrázku.
Počet rovnakých obrázkov, ktoré majú byť umiestnené na baliacej jednotke je závislý od veľkosti
a formy.
Zobrazenie 1: Značky – obrázky pre označenie manipulácie
Rozbitné

Chrániť
pred vlhkom

Nepoužívať
žiadne háky

Ťažisko

Žiadne svorky a
spony
v smere šípky

Ohraničenie
rozmerov stohovaného
nákladu

Ohraničenie
Hore

Nerolovať

stohovania

Nestohovať
Chrániť
pred slnečným
žiarením

Nepoužívať
žiadne rudliky

Chrániť pred
rádioaktívnym
žiarením

Nepoužívať
vysokozdvižný
vozík

Tu zachytiť

Svorky a spony
v smere šípky

Prípustná
teplota

Značka „rozbitné“ musí byť blízko ľavého horného rohu a na každej zo štyroch kolmých strán balenia
viditeľná.
Značka „hore“ musí byť zobrazená rovnako, tak ako je to požadované pre značku „rozbitné“.
V prípade, že je požiadavka na obidve značky, tak musí byť značka „hore“ umiestnená bližšie k rohu.
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Na baliacich kusoch cez 5 ton alebo pri baliacich kusoch s ťažiskom, ktoré je obzvlášť mimo stredu,
malo by byť, pokiaľ je možné, označenie „ťažisko“ umiestnené na všetkých šiestich stranách,
najmenej ale na štyroch stranách v závislosti od skutočnej polohy ťažiska.
Značka „Svorky, spony v smere šípky“ musí byť umiestnená na dvoch oproti sebe ležiacich
stranách baliacej jednotky, tak že sa nachádza vo výške pohľadu obslužného personálu.
Pri značke „Ohraničenie stohovania číslom“, n udáva najväčší počet stohovaných kusov.

Symboly uskladnenia
Symboly na zobrazení č. 2 musia byť umiestnené na balíku podľa požadovaných predpisov
uskladnenia a musia byť zhodné s baliacim (dodacím) listom.
Každý zasielaný diel (jeden zasielaný diel je možno odobrať ručne alebo zdvihom) musí byť označený
jednoznačne etiketou . Etikety musia byť umiestnené vo vnútri balenia, poprípade zmysluplne priamo
na obrobenom predmete.
Náhradné diely a zvarené diely musia byť v zásada označené jednotlivo, výnimkou je, keď etiketa
a balenie po čiastočnom odobratí zostanú zachované.

Zobrazenie 2: Symboly uskladnenia

Trieda uskladnenia 1
Uložené na voľnom
priestranstve

žiadny symbol
Trieda uskladnenia 5
Klimatizované priestory

Trieda uskladnenia 2
Uložené na voľnom
priestranstve
pod strechou
Trieda uskladnenia 3
Prikryté haly

Trieda uskladnenia 4
Vyhrievané priestory

Trieda uskladnenia 6
Sklad pre nebezpečné tovary

*)

*) výber a prevedenie symbolov nebezpečnosti
podľa ADR, nariadenia pre nebezpečné
látky, a pod.
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Mimoriadne upozornenia
Vnútorné poistenie nákladu
Zabalené tovary musia byť vo vnútri balenia zaistené proti horizontálnym silám (preklopenie,
náraz pri posune, úder a pod.) tak, aby všetky záťaže takéhoto druhu prekonali bez
poškodenia. Vznikajúce sily musia byť rozdelené priamo na dne škatule alebo debny. Už pri
vyhotovení balenia sa musí dbať na to, akých druh ukotvenia je požadovaný.
Výber upevňovacieho materiálu sa riadi podľa miery a formy baliacej jednotky. Ak je to
technicky možné, tak je potrebné vykonať upevnenie prostredníctvom priskrutkovania
s dnom škatule alebo debny s dostatočne vydimenzovanou, nehrdzavejúcou alebo
pozinkovanou skrutkou.
Ak z dôvodu formy baliacej jednotky priskrutkovanie k dnu nie je možné, je potrebné
pripevniť drevené vydimenzované nadstavce a zoskrutkovať s dnom.
Ak nie je ukotvenie s dnom dostatočné, aby sa zabránilo prevráteniu alebo pošmyknutiu,
musí byť baliaca jednotka zaistená dodatočne cez napnutie – ukotvenie s drevenými časťami
k stenám škatule proti horizontálnym silám. Napnutie – ukotvenie ku škatuli alebo stenám
debny, musí byť prevedené s podperami.
Malé kusy tovaru môžu byť zaistené s pozinkovanou oceľovou páskou, plastovou lepiacou
páskou, vzduchovými vankúšikmi alebo vypchať papierom.

Úprava pri drevenej ochrane
Výrobca balenia je zodpovedný za dodržanie medzinárodných, zákonom predpísaných úprav
pri ochrane dreva, poprípade pri dodaní úradného certifikátu. Preglejkové výrobky a OSB
platne sú vyňaté z týchto pravidiel (napr. Austrália, Nový Zéland, Čína)

Skúšky balenia
Skúšky sú realizované cez Andritz AG a/alebo zákazníka a/alebo povereného, pričom všetky
bežné náklady z obsahu prevzatia sú na náklady dodávateľa služby. V prípade, že z viny
dodávateľa sú potrebné opakovacie skúšky, tak vzniknuté náklady (osobné, cestovné
a vecné náklady) hradí dodávateľ.
Skúšky balenia nezbavujú dodávateľa v žiadnom prípade od jeho zmluvných záväzkov.

Záruka
Dodávateľ zaručuje zmluvné prevedenie balenia podľa posledného stavu techniky, obzvlášť
najlepšiu kvalitu a vhodnosť baliaceho materiálu, tak ako vhodnosť balenia a zohľadnenie
balených tovarov a daných nárokov pre záručné doby v súčasne platných zmluvách.

Etikety
Dodávateľ (výrobca) je zodpovedný za to, aby každá baliaca jednotka bola opatrená etiketou
Andritz.

Baliace listy
Označenie a popis obsahu prepravnej jednotky sa musia zhodovať kompletne a presne
s baliacimi listami. Pri škatuliach a debnách musí byť jedna kópia vo vnútri a jedna
pripevnená z vonku.

Strana 36

AWN

112.101

Ochrana proti korózii

Námorná/letecká
preprava

1)

Pozemná preprava

Zastrešené
do 6 mesiacov
Voľné
priestranstvo
do 3 mesiacov
Voľné
priestranstvo
do 1 roka
Voľné
priestranstvo
do 2 rokov
Voľné
priestranstvo do
1 roka
Voľné
priestranstvo do
2 rokov
Extrémna klíma
do 1 roka
Extrémna klíma
do 2 rokov

Poznámky

Cortec VCI 369
Náter > 75um

Tectyl 506 náter
> 100 um

Tectyl 506
Jednorázový
náter

Preprava
a uskladnenie

Lobal 1556

Druh prepravy

Výber-ochranné prostriedky proti korózii 1
Ochranný
prostriedok

Cortec VCI 369
Náter < 75 um

Z dôvodu dlhej prepravnej a úložnej doby, tak ako aj poveternostných a klimatických vplyvov
musia byť všetky citlivé vybavenia – dodatočne k ochrane korózie, ktorá bola nanesená
eventuálne od výrobcu tovaru – proti korózii chránené.
Predpisy spracovania pre akékoľvek prostriedky ochrany proti korózii musia byť
bezpodmienečne dodržané.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené produkty, ktoré sú štandardnými produktmi, ktoré sa
v Andritz AG používajú.
Použitie iných, rovnako hodnotných produktov je možné, len keď ich vlastnosti zodpovedajú
minimálne týmto, ktoré sú používané v Andritz AG.

X
X

X

Tectyl 506 sa ťažko
odstraňuje

X

X

X

X

X

Cortec VCI 369 je
ľahko odstrániteľný

X

Cortec VCI 369 je
ľahko odstrániteľný

X

Cortec VCI 369 je
ľahko odstrániteľný

X

Cortec VCI 369 je
ľahko odstrániteľný
X

Cortec VCI 369 je
ľahko odstrániteľný

1) Konzervovanie pri leteckej preprave, aj pri krátkej prepravnej a skladovacej dobe je nutné
v prípade lesklých plôch. Platia rovnaké predpisy ako pre námornú prepravu.

