UPEVNENIE NAKTADU
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ob r. l

právne skonštruovaná nadstavba šetrí náklady dopravcovi a časvodičovi
na upevnenie nákladu. Uvedieme si príklad. Z pohÍadu
praxe je najneýhodnejšou
nadstavba so zhrnovacou
plachtou bez bočníc, ktorá
nie je certifikovaná podÍa
EN 12642 Code XL. Plachtová konštrukcia bočných
stien neposkytuje možnosti
upevnenia nákladu. slúži
iba ako ochrana pred poveternostnými podmienkami.
Nadstaťba mZ ayt r'ybavená viazacími bodmí podÍa
EN 12640' ku ktorvm možno
ná klad spol,ahlivo pripevnit''
Rovnaká
nadstavba certi.
fikovaná podÍa EN 12642
Code XL však
uŽ znesie 40 "/"
íJtraolr.e
2006
záťaže lovnoA obr.3 merne rozloŽenej po celejbočnejstene. Ak
sa náklad upevňuje do strán
na 50 "/, hmotnosti, teda je
už postačujúcana upevnenie nákladu (zl,yšných I0 %
zabezpeču1e trenie). Počet
upevňovacích prostriedkov
na rovnaký náklad v týchto
dvoch druhoch nadstavieb
znázorřv1ú obr. 1 a 2. obr,
02 1e označenie takejto nad-
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Nadstcrvby

úlžit|rovýchvo?idiel

CIupevnenre

núkladu

Steny pÍepravných
vozidie|súvel'midóležité'pokial'ide
o upevňovanienákladu. Mali by crbsorbovať sily, ktoré
vznikajúpoěas prepřavynákladu a dokážuho blolrovcrť bez
dalšiehoviazania.Aby sme všakzachyti|isi|y vznikajúceod
nák|adupočasbrzdenia,v záktutách a pti akcelerácii
vozidIa'steny nadstqvby musia byt'dostatoěne pevnostne
navrhnuté.Výbet vhodnejnadstavbyje vel'midóIežitý
z pohl'aduupevnenianákladu' t.j. aby steny mali potrebnú
pevnost'a nadstavbadostatočnýpočetviazacíchbodov
a iných upevňovacíchprostriedkovpre přepravovanýnák|ad.
stavbv na plachtách návesov.
OznaČenienadstavby podl'a
normy EN 12642 je zase na
obr. 3. Rózne typy nadstavieb majú samozrejme róznu
pevnosť.

nadstavba
Skriňová
Skrňová nadstavba sa r'yznačuje pevnosťou svojich
stien vhodnou na upevnenie
nákladu. Steny sú vhodným
prostriedkom na jeho blokovanie. Ak ale náklad ner'yí.
prna ceru roznu piocnu a Je
uložený s velkýmí medzerami, upevnenie nákladu je potom problematické. Niektoré
skriňové vozid\á maiú iba
hladké steny,b ez akejÍ<oÍvek
m o Žn o s ti u.bežne
r l e vniť k nim
náklad. Pri
dostutlných Žrdiach a systémoch
upevnenia nákladu v skri-

ňorÝch vozidlách ie takéto
upevnenie
nedostatočné.
N}jsilnejšie blokovacie Žrde
majú blokovaciu kapacitu
BC = 600 daN a pri dvojpodLažných r,yhotoveniach BC
= 800 daN' Rozperné žrde
na hladkej skrini však majú
blokovaciu kapacitu iba 140
daN, teda nie sú vhodné na

blokor.anie ťažkéhonákladu
(obr. 4). Vzniknuté medzery
(nad. 15 cm Vo Sv éd sk u)je
potrebné ryplniť nejakým
materiálom, ktoým sú často palety, alebo móžu to byť
aj vzduchor'é r'ankúšealebo
iné pn'kr'. Upevniť pa|etizovaný náklad, ktoý nelyplňa
celú loŽnú p1ochu skriňovéž

.l

do strán a dozadu. Náklad
musí byť uviazaný (obr. 8).
To isté platí aj pre nadstavbu
s plachtovou konštrukciou
bez bočníc, kde konštrukcia plachty iba chráni náklad pred poveternostnými
podmienkami.
Ak takáto
konštrukcia nie je certifikovaná na upevnenie nákladu,
nák]ad musí byť uviazaný
(obr. 9). Minimálne požia.
davky na pevnosťstien jednotliých druhov nadstavieb
podLa platných noriem sú
znázotnené na obr. 10.

pevne Zab alený a pÍibIzdení
nedójde k posunom horných
častí všetkých paliet. Niekedy treba pouiiť ochranný
(napr.
materíál
kartón) okolo paliet, aby nedošlo k poškodeniu nákladu.

Riešenie nadstavby vozidla je veťmi dóležitéz pohÍadu upevnenia nákladu. Ak
má nadstavba dostatočne
pevné steny, je vhodná na
b]okovanie nákladu. Z poNadstavba
s bočnicami hladu upevnenia nák lád u
sú najneýhodnejšie otvorea|ebo
s bočnicami
né nadstavby a nadstavby
a plachtou
s plachtovou konŠtrukciou,
Tákáto nadstavba ie dosta.
ktorá iba chráni pred atmoto Čnána upevnenie nákla- sférickými
poámienkami
du do vyšký botnic. Ak ide
a nie je prostriedkom na
o pťepravu nákladu, ktoý
upevnenie nákladu. Tento
presahuje nad bocnicea |evó
problém odstraňujú nadviaceých vrstl'ách, podobne
stavby certifikované podLa
i náklad wsoký treba ho
EN 12642Code XL. Skrinodostatočne pevne priviazať. vá nadstavba je vhodná na
Nadstavba má mat'viaz acie blokovanie nákladu, avšak
body. Upevnenie nákladu
vzniknuté medzery medzi
z o br áz ko v1a2pr etento
stenami a nák]adom alebo
typ nadstavb y 1enď obr. 7'
meďzi nákladom je potrebné
r,yplňať.Upevnenie ťažkého
Otvorená
nadstavba nákladu, ktory nie ie blokovaný stenami, je problemaalebonadstavba
p|achtou
s
bezbočnÍc tické.
|ng'JURAJJAGELčÁK,
PhD'
otvorená ložná plocha si
Katedracestneja mestskej
ly žadujeupevneniě nákladu
dopravy,
Žu v ŽitineI
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obr .7

nych priestorov
by sme potrebovali minimálne
32 kusov europaliet.
Istým riešením
je použitie striedavého ukladania paliet_ vpredu a r'yplňaním
prázdnych priestorov paletami pri potrebe 24 kusoveuropaliet (obr' 6). Takýto systémukladania možno použiť
r-tedy,ak náklad na pálete je
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ho návesu, býva často pro'
blémom. Na správne rozloženie zaťaženiasú palety
vpredu vjednom rade a neskór v dvoch radoch, pričom
náklad vpredu nieje upevnený do strán (obr.5). V tomto
prípade nemožno použiťani
vzduchové vankúše na \yplnenie medzier, ktoré majú
častoviac než 600 mm. Bežnévankúšesúvhodné do medziermax.5 - 45 cm širokých
t.závislosti od velkosti vankúša' Na r,yplnenie prázd-

EN 12642. L

?= o,4 p
:

ha x . 5 o o o da {

-i

o,2s p =

n a x .3 1 ood áN-----:

| <t<-l

o..-"-o-oá-*]"'

E N 126. 2- L l

l<-l

lEo , . r I

l+ l
t+l
l+ l
r+

ffi
I+ E X
t+l
l< -l

I

ít
|=.t;áT.I
ffi

0,06 P

KoNŠTnuxcIA
PLACHTY

l-*l

tE
"-Ř
FE

!,e ,-x ll

l= 0 , o " I
t+l
l+ l
t<-

BočNtcE

+ KoNŠTRUxctA

lftn-;

ffi ffi
r

-

*
P.'.maximá|ne užitočnézat,aženie

ffi

A

obr.10
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