
Minimálny počet viazacich bodov na loŽnej
ploche v závis|osti od dižky |ožnej plochy
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P€vnosť yiazacích bodov v záVislosti od ce|kovej hmotnosti vozidta
pod|'a D|N 754í0.í a EN í2640
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ifuácia je však taká,
Že naše nadstavby
často nemajú pred-
písaný počet viaza-

Vidzacie body

viazať euroPa-
lety v návese, je
treba až 17 pá-
rov viazacích
bodov vzdia-
lených od seba
40 cm (obr. 6).
Na obr. 7 je
náves s ryšším
poČtom viaza-
cích bodov, ako

vesu podía noriem je na obr.
3 a 4. Norma EN 12640 po-
Žaduje minimálne 2 viazácie
body v čelnej stene S pevnos-
ťou 1000 daN vo ýške okolo
1m.

V prípade, aj keď vozidlo
má viazacie body podťa nor-

\y móžu nastať problémy.
Buď je rlr.á|o viazacích bodov
pre potrebnú metódu viaza-
nia, alebo sú nevhodne roz-
mieshrené.

Bežnýrn príkladom je tovar
na europaletách. Ak by sme
chceli uviaza ť každú dvoiicu
paliet, zistíme, že viazacích
bodov je málo a ner,ychá-
dzajú napalety (obr. 5). Vod ič
v tomto prípade ich potom
viaže k rámu vozidla alebo
pouŽije šikmé viazania, kto-
ré nie sú rovnakým ekviva-
lentom. Ak sa majú vhodne

požaduje norma EN 12640.
Náklad na obl 7 1edlhý 7 me-
trov s hmotnosťou 25 íon. Na
dLŽku7 m je náves vybavený
14 pármi viazacÍch bodov.

Ýsúčasnosti sú uŽ trendom
dierované otvory v ráme kaž-
dých 10 cm alebo viazacie
kolajnice, ktoré umožňu|ú
vysokú variabilitu viazania
a uÍahčujú vodičovi prácu.
Pri použití takéhoto syštému

cích bodov podla normy, pre-
toŽe tá nie je závázná. Počet
viazacich bodov v nadstavbe
je často daný prianím do-
Pravcu/ ktoý kupuje vozidlo
(s ýnimkou zahraničných
vozidiel napr. Nemecko, kíoré
plrria požiadavky EN 12640),

Aby mohol vodič efektív-
ne upevniť náklad, potrebuje
však dostatočný póčet via.
zacích bodov, -któré 

musia
byť vhodne rozmíestnené.
Norma stanovuje požiadav-
ky na počet viazacích bodov
v' záwislosti od dÍžky ložnej
plochy (obr. 1), muii.ál.'ei
vzdialenosti medzi vjazacími
bodmi a dovoleného zaťa.
ženia v ťahu (obr. 2). Náves
s ]ožnou plochou 73,6 m má
byť vybavený 12 pármí via-
zacích bodov s minimálnou
pe'"nosťou 2000 daN, pričom
súčasné návesy disponujú 12
alebo 13 pártii viažacích bo-
dov. označenie takéhoto ná-

Ncrdstcrvbcr vozidla je dótežitým prvkom z poht'adu
upevnenia nák|adu. V prípade upevňovania nák|adu viazaním
patria k jej správnej funkcii vicrzacie body. Tie móžu byt'
o_válna tyě, hák, kruh a|ebo viazacie řameno. Norma, ktorá
delinuie požiadavky na viazacie body pÍe úžitkové vozid|á
a prÍvesy s valníkovou kařosériou nad 3'5 tony na všeobecné
používanie, má oznaěenie EN |2640.

je možné uviazať velký, po-
čet viazaní na krátkei dÍžke'
Ifuiazanie nákladu čapov sie-
ťou apopruhmi vtakomto ná-
vese je znázornené na obr. 8.
Nedostatkom tohto systému
je, že háky popruhu nesedia
dobre. v otvoroch pri nízkych
uhloch viazania pod 30" (KÓ-
CEL Variofix až 45. obr. 9).
S r.ýmto problémom sa stret-
neme najmá pri slučkovom
viazaní. Na jednom vozidle
sa móžu nachádzať viazacíe
body róznej pevnosti. Naprí
klad na návese na PÍePraVu
oceloých zvitkov m6žu byť
s per'nosťou 2000 daN, vía-
zacie body pre paletizovaný
a iný tovar s pevnosťou 5500
daN, viazacie body pre zvit-
ky, tak ako je to nďobr. 10.
Pri preprave ťažkej techníki

Rozmiestnenie 34 europaliet V í3,6 m návese so í7 pármi viazacích bodoY
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jeme vodičovi prácu.
Keďže bežné viaza-
cie body v návesoch
majú pevnosť 2000
daN, nemá zmysel
použiva{ popruhy
s LC viac ako 2000
daN alebo 2500 daN.
Do jedného viaza-
cieho bodu móžu ísť
3 popruhy rovnakej

jil pevnosti ako viazací
bod, ale každý v inom smere
zatažovania' V prípade via.
zacieho bodu dvojnásobnej
pevnosti, ako majú popruhy,
je možné použiť aj 2 popruhy
v tom istom smere zaťažova-
n1a.

Problematické sú staršie
vozidlá, kde viazacie body
vóbec nie sú, alebo ich ie málo
a nie je známa ich pevnosť.

lng. JURAJ JAGELčÁK, PhD.
Katedra cestnej a mestskej

dopravy, Žu v Žitine l

na podvalníkoch sú potreb-
né viazacie body vyŠšej pev-
nosti pre každý viazací bod
(obr.11)' Pri upevnení takejto
techniky zr'áčša používame
dia gonálne pr ekrížené v iaz a-
nie reťazami.

Kolko r,iazacích popruhor'
je možné uviazat do jedne-
ho viazacieho bodu, zár'isí
od pevnosti popruhov a via-
zacich bodov a tiež od sme-
ru zaťaŽovanía viazacieho
bodu. V prípade, ak použí-
vame beŽné popruhy s LC =
2000 daN vo viazacom bode
s pevnosťou 2000 daN' zauŽí.
vaným pravidiom je umiest-
niť 3 popruh y, kaŽdý v inom
smere za tážovania (dopre-
du, do strán a dozadu), ako
je to znázornené na obr'1.2'
Do bežných viazacích bodor,
s pevnosťou 2000 daN nemá
zmysei používať silnejšie po-
pruhy ako 2000, 2500 daN.
V prípade, ak je viazací bod

s pevnosťou 4000
daN, je možné pou-
žiť dvapopruhy s LC
= 2000 daN v tom is-
tom smere (obr. 12).

Dopravca by mal
pri ýbere nadstavby
zvážiť, aké viazacíe
body bude potrebo-
Vaí S akou pevnos-
ťou a kolko' Vprípa-
de 1'3,6 m návesu je

minimum Í2 párov viazacích
bodov, čo často nepostačuje.
Pre 34 europaliet v návese je
potrebných 17 .párov viaza-
cích bodov vzdialených 40
cm od seba. Pri prepravách
róznych druhov nákladov
odporúčame viac ako 17 pá-
rov viazacích bodov. Tren-
dom v súčasnosti sú návesy
s r.iazacími otvormi každých
10 cm' čím dostávame r,ysokú
variabilitu viazania a uťahču-
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