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Navodilo za uporabo smernic za nakladanje v Zveku 2 

 
Smernice za nakladanje so zasnovane tako, da se zagotovi tako prometna varnost kot tudi varen transport 
zadevnega blaga . 

 
Smernice za nakladanje vsebujejo vse potrebne ukrepe za nakladanje in zavarovanje blaga. 
 
Smernice za nakladanje opisujejo stanje naklada in zavarovanje naklada pri nakladanju. 

 
 Smernice za nakladanje vsebujejo osnovna načela iz Zvezka 1. Nekatere so izdelane tudi na osnovi praktičnih  
 preizkusov. Vsebijejo lahko olajšave ali pa dodatne zahteve pri zavarovanju tovora. V povezavi z informacijami  
 za nakladale profile in porazdelitev mase tovora so tako dane obsežne/poplne informacija o pravilnem  
 nakladanju blaga. Kot take, za posebne primere, ki jih pokrivajo Smernice, sklicevanje na predpise iz Zvezka 1  
 ni več potrebno. 
 
Drugi načini nakladanja in zavarovanja tovora so dovoljeni s predpostavko, da so izpolnjene določbe iz 
Zvezka 1.
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                                                                                                                        Informacije o nakladanju 0.1 
                                                                                                                             (Izvleček iz Zvezka 1, tč.3) 
0.1 Obremenitev vagona 
 

Postopek nakladanja 
 
Proge se razvrščajo glede na obremenitev kolesnih dvojic in obremenitev na dolžinski meter, na naslednje 
kategorije: A, B1, B2, C2, C3, D2, D3, D4 (Internetna stran UIC: LOCA), pri čemer se  
 
 
A = 16,0 t             1 = 5,0 t/m 
A = 18,0 t             1 = 6,4 t/m 
A = 20,0 t             3 = 7,2 t/m 
D = 22,5 t             4 = 8,0 t/m 
E = 25,0 t             5 = 8,8 t/m 

               Primer rastera dopustnih obremenitev 

 
 
- določi najnižji razred na prevozni poti, 
- upošteva dopustna obremenitev vagona za progovni razred. 
 
                                                                      Primer dodatnega rastera 
 
Večja izkoriščenost pri določenih ŽPPjih za navedene razrede prog in 
hitrosti je dopustna. 

 
 
Porazdelitev mase 
- Tovor čim bolj enakomerno porazdeliti. 
 
Posamezne obremenitve  
- Upoštevati dopustne vrednosti 
v vzdolžni smeri: 
    tovor leži na podu vagona ali najmanj na 4  
      podlogah 
    tovor leži na 2 podlogah     

  
 
v prečni smeri: 
Naležna širina posamezne obremenitve tovora 
                                                                           v primeru 
                    
        tabele z enojnim okvirom  najmanj 2,0 m                              tabele z dvojnim okvirom najmanj 1,2 m 

                                                     
 

Kadar je naveden samo znak »                  «, veljajo vrednosti tudi za tovor na dveh podlagah. 
Tovor, ki zaradi svoje majhne nakladalne površine, oblike ali lastne mase lahko poškoduje pod vagona, se 
položi na podloge. Podloge so nujne, če na pod delujoča obremenitev presega 
 

- 10 kg/cm
2
 pri vagonih z oznako UIC, 

- 5 kg/cm
2
 pri ostalih vagonih. 

 

Cestna vozila, ki se nakladajo na vagone, so lahko brez podlog pri obremenitvi 5000 kg na kolo. 
Največja dopustna obremenitev poda pri transportnih vozilih 
 

- na vagonu: 3000 kg/kolo, 
- v velikih kontejnerjih 2760 kg/kolo, pri čemer mora biti najmanjša razdalja med obremenjenimi 

površinami vsaj 760 mm. 
 

Obremenitev kolesnih dvojic ali podstavnih vozičkov in koles   
- Razmerje med obremenitvijo na kolo posamezne kolesne dvojice sme biti največ 
  1,25 : 1 (= težišče naklada sme biti največ 10 cm izven osi vagona) 
- Razmerje obremenitve kolesne dvojice/obremenitev podstavnega vozička v vzdolžni smeri 
 

           pri dvoosnih vagonih največ 2:1 
           pri vagonih s podstavnim vozičkom največ 3:1 
 
 

Dopustna obremenitev kolesnih dvojic se ne sme prekoračiti.    
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                                                                                                                       Informacije o nakladanju 0.2 
                                                                                                                             (Izvleček iz Zvezka 1, tč.4) 
0.2 Največje dimenzije tovora 
 

Širina in višina 

 Določiti najmanjši nakladalni profil na prevozni poti (v Zvezek 1, tabele 1 smernic za nakladanje)   

 
 

                                                                                     Nakladalni profil 
Primer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
              Zgornji rob tirnice 

 

 

 Izračunati omejitev širine naklada zaradi položaja kolesnih dvojic in previsa naklada pri gibanju v ovinku  

    (smernice za nakladanje, Zvezek 1, Tabele 2). 


 
 

previs razmik kolesne dvojice    
previs oz. vrtljivega čepa 

 

 

omejitev navzven                                                                                                                     omejitev navzven 

 

 
 

 
omejitev navznoter 

 
     
 Preveriti, če je upoštevan nakladalni profil na premem in vodoravnem tiru, merjeno od zgornjega roba    
 tirnice. 
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                                                                                                                                                                    0.2 

 

Dolžina tovora 

 

    - Upoštevati napisano dolžino tovora na vagonu (n.pr. ) 
    
     - tovor lahko sega čez zgornji del vagona za 
 

    ∙ največ 21 cm do višine 2 m nad GRT in 

    ∙ največ 41 cm, 2 m nad GRT  
izmerjeno v višini pritrditve odbojnika.    

 

    ∙ prazen prostor nad zadnjo stopnico vagona, izmerjeno na nivoju pritrditve odbojnika, 20 cm od 

            sredine vagonske stopnice do 2m višine, 
 

                                                                                             

    ∙ prazen prostor 20 cm, izmerjen z obeh strani vlečnega kavlja in navzgor,  

                                                                                    
 

- pri vagonih za ublažitev udarcev morajo biti proste tudi površine s črno-rumenimi prugami. 
 
Če tovor presega največjo predpisano dopustno dimenzijo, se uporabi ščitni vagon. 

   ∙  navpičen prazen prostor tovora nad ščitnim 

          vagonom najmanj 10 cm  

 

   ∙   tudi pri nakladanju ščitnega vagona vzdolžni   
           razmik med tovori najmanj 35 cm. 

 
 

 



UIC                                                                                                      01.04.2017                                                                                       1-2 

 

                                                                                                            
                                                                                                           Podatki/informacije o nakladanju 0.3 
                                                                                                                             (Izvlečki iz Zvezka 1, tč. 6) 
0.3 Pokrivanje tovora 
 
 
Tovor 
      Blago se prekrije 

-   kot zaščita pred vremenskimi vplivi, 
-   proti odpihovanju (npr. blago v obliki prahu kot npr. lesni sekanci, prodnik), 
-   v skladu z RID (Uredba za mednarodni železniški prevoz nevarnih snovi).  

 
Vagoni 
       Vagoni s trdnimi stenami, ročicami ali stranicami. 
 

Pokrivala 
      Vagonska pokrivala (kakovost v skladu z UIC, Objava 806). 
      Ponjave za enkratno uporabo (kakovost v skladu z Zvezkom 1, Točka 6.1.2) 
      so položene, 
             ●  ostri robovi so oblazinjeni, 
             ●  ne smejo biti povešene, da se izognemo kotanjam, 
             ●  napisi na vagonu in na pokrivalu morajo biti čitljivi (ŽPP in številka), 
             ●  se ne pribijajo in ne pritrjujejo na gibljive dele vagona,  

 so trdno posredno privezane (izogibati se plapolanju in napihovanju pokrivala),   

    ∘     nekovinska sredstva za privezovanje se na vsakem obroču pokrivala in na obročih ali kavljih vagona  

                      pritrdijo z dvojnim vozlom, 

      ∘    razmik med preveza i ora biti približ o 1 m, 

 ● več pokrival (ki se prekrivajo) na vagon, 

     ∘   pokrivala se  napne in trdno priveže,               

     ∘   približno na razdalji 1 m, 

     ∘   če obročki manjkajo na mestu prekrivanja ponjav, se jih lahko nadomesti s tretjo privezo. 

 

             ●  Ponjave za enkratno uporabo se priveže približno na vsaka 2 m analogno .       

 
      Žična mreža (običajna mreža za kurnike) 
             ●  Gostota mreže najmanj 100 mm 
 
      Mreža iz umetnih snovi 
             ●  Gostota mreže približno 30 mm (pretržna sila1) vzdolžno najmanj 39 daN in prečno najmanj 48 daN). 

 ●   Pokrivno snov se pritrdi v razmiku približno 2 m 

 ●   z najmanj dvema privezama na čelni strani ali se pritrdi po . 

 ●    Vse priveze se privežejo z vozli na mrežo ali 

        ∘  se mrežo v prečni smeri trdno preveže ali 

        ∘  se mrežo obesi trdno na kavlje vagona (kavlji so za primer na razpolago na Eaos-vagonih) 

 
      Folija iz umetne snovi (primerna samo za posamezne tovore) 

              ●     Pravilno skrčena, napeta folija oz. havba iz folije, ki zajema tudi noge palete, mora vzdržati vse mehanične    

                    in klimatske obremenitve pri železniškem transportu. Če je potrebno, tudi zagotoviti, da je folija odporna    
                    proti pojavljajoči se okuženosti z bakterijami (mikroorganizmi, škodljive žuželke, . . .). 

  ●  Folija se pritrdi v razmiku približno 1 m. 

 

 
 
Širina preizkusnega vzorca 10 cm, tri niti 
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0.3 
 
Sredstva za privezovanje 
       -    nekovinska sredstva za privezovanje vagonskih pokrival/ponjav za enkratno uporabo (pretržna sila  
            približno 500 daN), 
       -    nekovinska sredstva za privezovanje mrež (pretržna sila2) približno 50 daN), 
       -    žične mreže se pritrdi z jekleno žico. 
 
Pritrditev sredstev za privezovanje 

 skozi obroče vagonskih pokrival, 

 za obroče na vagonu, 

 konec privezovalnega sredstva se potegne od zadaj skozi obroč in se ga od zadaj prekriža, 

 konec privezovalnega sredstva se spredaj dvakrat prekriža. 

 

2) Najmanjša sila porušitve, pretrga pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC), velja le za trakove iz    
   sintetike, tkane trakove in trakove za pritrditev tovora. 
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                                                     Informacije o nakladanju 0.4 
             (Izvleček iz Zvezka 1, tč. 5.2 in 5.3) 
0.4 Razsut tovor  
 
 
Vagon 
 Vagoni s trdnimi stenami, kontejnerji, izmenljivimi zabojniki ali  
             transportnimi zabojniki (s premikajočim se pokrivalom).  
 
Način nakladanja 
               Razsuti tovor se  enakomerno in kompaktno porazdeliti po     
               nakladalni površini. 
 
 
 Nakladanje približno 10 cm pod višino bočnih sten,  
 
              tudi na sredini vagona.     

 
Tovor, ki lahko zaradi udarcev pri ranžiranju ali  
tresljajev pri vožnji pade z vagona, kot je zdrobljeno  
odpadno železo, liti deli, drobljenec iz litin, ostružki in oblanci,  
deli profilnega železa, odpadne cevi, strojni deli,  
okrogli les do 10 cm , 
 

 Nakladanje približno do višine bočne stene,  
             
              tudi na sredini vagona. 

 
              Stisnjeno odpadno železo (paketi), nestisnjeni ali ploščato   
              stisnjeni avtomobili. 

 
 

 Tovor, ki je pokrit po celi površini 
 

Deli karoserij, odpadki štancanja, odpadno  železo, 
svežnji časopisov iz gospodinjstev, deske in plošče približno 15 mm 
debeline, obžaganci, lesni sekanci. 
 
Snov za pokrivanje: mreža za kurnike ali mreža iz umetnih snovi, 
pri čemer mora biti gostota zank ustrezna dimenzijam tovora. 

 
Tovor v obliki prahu kot je droben premog, pesek, žagovina. 
Snov za pokrivanje: vagonsko pokrivalo. 

 
 
 Nakladanje z nasipnim stožcem 
 

Tovor, ki ga veter pri vožnji ne more odnesti,  
kot so gramoz, koks, pesa, jabolka. 
 

 Tovor v področju sten se naložiti približno 15 cm  
pod zgornjim robom bočnih sten. 

 
 
Snov za pokrivanje in pritrjevanje 
 Glej podatke/informacije o nakladanju 0.3. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 





UIC                                                                                     01.04.2017                                                                                                 1-2 

                                                                                             

                                                                                             Informacije o nakladanju  0.6 

0.6  Privezovalna sredstva za enkratno uporabo za pritrditev tovora 

 

Osnove 
- Trakovi iz kemičnih vlaken. 
- EN 12295-2: v trenutni različici: trakovi iz kemičnih vlaken. 
- Žarjena jeklena žica. 

 
Značilnosti 
Trakovi iz kemičnih vlaken 
Tekstilni tkani trak (v skladu s predpisi) ali 
tkani trakovi iz vzporednih, visoke stopnje poliesterskih filamentov, obdanih z vseh strani  z visoko polimerno 
umetno termoplastično maso (funkcijsko področje -25°C do + 70°) s povezovalnimi elementi kot so npr. 
sponke ali spojnice. 

 
Privezovalna sredstva vključno s povezovalnimi elementi ne smejo biti zvita in imajo pretržno silo1)

 pri 
ravnem nategu najmanj, 

- za posredne priveze in za privezovanje nasproti stoječih ročic 1000 daN 
- za neposredne priveze, za 1000 kg nakladalne enote, ki se jo pritrdit 
-  

                                   3200 daN                             |                            1000 daN 
 

Največje dovoljeno raztezanje znaša 7 % pri polovični pretržni sili (Lashing Capacity"LC"). 

Trak pri preverjanju izmenične napetosti v sponki ne sme spodrsavati. 
Priporočljiva je registrska nalepka z oznako proizvajalca oz. morebiti koda izsledljivosti in pretržna sila pri 
ravnem nategu, vključno s povezovalnimi elementi. 

 
Trakovi uporabljeni za neposredno privezovanje se morajo praviloma napeti ne zasukani, razen v primeru 
zasuka za 90⁰, kot posledica potrebe po takšni namestitvi ali/in pozicije privezovalnega mesta. 
Trakovi uporabljeni za posredno in skupno prevezovanje se lahko napnejo zasukani. Trak se lahko zasuka 
za največ trikrat po 360⁰. Zasuk se lahko nahaja tudi na področju, kjer trak nalega na tovor, kot npr. v loku 
skladovnice hlodovine ali pri sedlasto naloženih ceveh. Zasuk se ne sme nahajati na področju robov npr. 
pri paketih rezanega lesa, vzdolžnih nosilcih vagonov, stranicah, . . . ,. 

 
 

Primer sponke s trakom 

 
     Slika 1: Sponka s trakom      Slika 2: Oblikovanje zanke  
 
 
Optimalna uporaba 
Privezovalna sredstva zaščitimo na ostrih robovih proti obrabi z ustreznim sredstvom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Najmanjša sila porušitve/pretrga pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC);   
    velja le za trakove iz umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 

 

     
 
 

     Smer 
         
napenjanja 
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Skupno privezovanje 
1. Privezati naklad. 
2. Vdeti trak v sponko (slika 1). 
3. Napeti s snemljivo napenjalno napravo. 
 
Neposredno privezovanje 
1. Zanko nastaviti preko/okoli pritrdilnih točk na tovornem vagonu in okoli naklada. 
2. Vdeti trak v sponko. 
3. Napeti s snemljivo napenjalno napravo. 
 
Posredno privezovanje 
1. Zanko z zatezno sponko pritrditi čez/okoli pritrdilne točke na tovornem vagonu (Slika 2).  
2. Privezovalno sredstvo potegniti preko naklada in čez/okoli pritrdilne točke na vagonu. 
3. Vdeti trak v sponko. 
4. Prednapeti (najmanj 300 daN) s snemljivo napenjalno napravo. 
 
Kontrola kvalitete 
Analogno EN 12195-2: 2000. 
Dokument o kontroli pri ravnem nategu, vključno z napenjalno napravo. 
 
Žarjena jeklena žica 
 
St (St 235 EN 10027) 
 

Žica 
Ø 

(mm) 

Pretržna sila  
 

1 žica 
Rm (daN) 

Pretržna sila  
 

2 žici 
Rm (daN) 

Pretržna sila  
 

4 žice 
Rm (daN) 

Premer 
žice 

         
         A 

(mm2) 

4 456,12 912,24 1824,49 12,57 

5 712,69 1425,38 2850,76 19,63 

6 1026,27 2052,55 4105,09 28,27 

8 1824,49 3648,97 7297,94 50,27 

10 2850,76 5701,52 11403,04 78,54 
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                                                                                                                            Informacije o nakladanju 0.7 
                                                                                 (Izvleček iz Zvezka 1. točka 2.5, 2.6, 5.4.4, 5.5.4) 
0.7 Posredno privezovanje 
Namen 

Pri posrednem privezovanju se tovor pritisne s privezovalnim sredstvom za pod vagona. S tem se  
- stabilnost tovora izboljša in/ali 

            -     se v direktnem področju delovanja sila pritiska na tovor poveča in se omeji premikanje tovora. 
 

Tovor 
Tovor kot posamezne enote (na primer kontejnerji), predmeti povezani v nakladalne enote (na primer 
paketi, svežnji)  in blago v skladovnicah, ki se lahko z sredstvi za privezovanje na nakladalno površino 
zadostno pritisne. 

 
Vagon 

Vagoni z vgrajenimi napravami za posredno privezovanje ali vagoni z vgrajenimi elementi za pritrditev 
(na primer: rinke, kavlji, ušesa). 

 
Sredstva za privezovanje 
       -       predvsem trakovi za pritrditev tovora ali trakovi iz tkanin (glej tudi podatke/informacije za nakladanje 0.6), 

    -       iz kovin, so zaradi njihove majhne elastičnosti le omejeno uporabna. Jeklen trak kot sredstvo za   
               privezovanje se ne sme uporabljati, 
       -       z napravo za napenjanje ali z ločeno napravo za napenjanje, 
       -       pretržna sila pri ravnem nategu 

1)
 (vključno s povezovalnimi elementi) od 1000 daN do 4000 daN,     

               Prednapeta s silo najmanj 300 daN, odvisno od mase, dolžine, zgornje površine tovora in kota vezanja α, 
       -       se na ostrih robovih zavarujejo s podlogami, zaščitnimi blazinicami ali z robnimi/zaščitnimi kotniki. 
 

       Napenjalec in zaponka morata biti funkcionalni in trdnostno močni in vsakokrat morata biti prilagojeni traku ali   
       sredstvu za zavarovanje tovora.  
        
       Sredstva za privezovanje so po možnosti povezana z kavljem ali so napeta z zanko (zanka podvoji natezno    
       trdnost). S privezovanjem se natezna trdnost sredstva za privezovanje reducira na približno 60%. Z uporabo   
       vozlov in z izbiro primernega sredstva za privezovanje, z ustrezno visoko trdnostjo, se kompenzira znižanje    
       pretržne sile. 
 

       Za prednapetje nekega sredstva za privezovanje so odločilni naslednji faktorji: 
        -         sila prednapetja, 
        -         kot vezanja α ( se izmeri med nakladalno površino vagona in sredstvom za privezovanje). Kolikor   
                  je manjši kot, toliko mora biti višja prednapetost sredstva za privezovanje, da bi dosegli isto silo   
                  pritiska. Kot vezanja α mora znašati najmanj 35º. 
 

 
    

 

 
 
 

1) Najmanjša sila porušitve/pretrga pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC),  velja le za   
   trakove iz  sintetike, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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Sredstva za privezovanje morajo biti zavarovana s podlagami, blazinicami in kotnimi ščitniki. Pri tovorih z gladkimi 
zgornjimi površinami se uporabljajo posredne priveze v sklopu s podlagami in med-podlagami z visokim 
koeficientom trenja. S posrednima privezoma se zavarujejo le tisti deli naklada, pri katerih priveze trdno pritiskajo 
na tovor. Pri tem se tovor ne sme poškodovati. 
 

Pritrditev sredstev za privezovanje na vagon 

     -      Na vagonu se uporabljajo obstoječa ušesca/obročki ali kavlji iz okroglega jekla, premera najmanj 16 mm. 
- Na vagonu obstoječi obročki ali kavlji so primerni za pritrditev vagonskih ponjav le za tovor nakladalne 

mase do približno 4 t. 
-       Kavlji ali obročki za pritrjevanje na ročice se smejo uporabiti le takrat, če so ročice zavarovane proti   
         izpadanju. 
- Če na zahtevanih mestih ni obstoječih delov za privezovanje se smejo za pritrjevanje uporabiti primerni deli 

vagona. Vendar ni dovoljeno  privezovalna sredstva namestiti na tekalnih delih vagona, vzmetenju, 
podstavnih vozičkih, signalnih nosilcih, napravah za zapiranje vrat, ročajih, stopnicah in temu podobno. 
Privezovalna sredstva se ne smejo ovijati ne okrog spenjač, odbojnikov ali delih zavor in tudi ne za spodnji 
okvir vagona. 

 

Izvedba 
            Sredstva za privezovanje se zataknejo/pritrdijo za, po možnosti, na vagonu obstoječe pritrdilne elemente   
             (obročki, ušesca, kavlji). Postavijo se/podajo (nategnejo) zgoraj čez tovor in se z napravo za napenjanje   
             (na primer vzvod, raglja) napnejo.  

 

            Trakovi se lahko napnejo zasukani. Trak se lahko zasuka za največ trikrat po 360⁰.  
 
            Zasuk se lahko nahaja tudi na področju kjer trak nalega na tovor, kot npr. v loku skladovnice hlodovine ali   
            pri sedlasto naloženih ceveh. Zasuk se ne sme nahajati na področju robov npr. pri paketih rezanega lesa,   
            vzdolžnih nosilcih vagonov, stranicah, . . . ,. 
            Prosti konci sredstev za privezovanje tovora se morajo zavarovati, da ne visijo. 
 

        Na nakladalno enoto se zahtevajo najmanj dve posredni privezi, ki se namestijo približno 50 cm od konca    
             naklada. Izjeme se lahko ugotovijo v nekaterih smernicah za nakladanje oziroma primerih za    
             nakladanje v Zvezku 2. 
 

        S posrednim privezovanjem se proti premikanju lahko zavarujejo le deli tovora, ki se z delovanjem sredstva   
             za privezovanje dovolj močno pritisnejo na pod vagona.   
 

        Nakladalne vrzeli lahko odpravi delovanje posrednih povezav, ker sredstva za privezovanje posamezne   
        dele tovora vlečejo v smeri sredine vagona, namesto, da bi jih pritiskali na nakladalno površino. 

 
Uporaba posrednih privez pri tovorih 
 -      z gladko zunanjo površino le v povezavi s podlagami in vmesnimi podlagami z visokim koeficientom     
        trenja,   
 -      z občutljivo zunanjo površino le v povezavi s podlogami, zaščitnimi blazinicami in robnimi/zaščitnimi    
        kotniki in t.p. 

 

Osnova 
EN 12195-1:2004: «Izračun sile privezovanja», 
EN 12195-2:2000: «Trakovi za privezovanje», 
EN 12195-3:2001: «Verige za privezovanje», 
EN 12195-4:2003: « Žičnata vrv za privezovanje» 
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                                                                                                Informacije o nakladanju 0.8 
0.8 Trenje, Koeficient trenja 
 

Uvod 

Pri zavarovanju naklada ima sila trenja, ki deluje med nakladalno površino in nakladom, med nakladom v 

skladovnicah ali pri vložkih iz snovi z visokim koeficientom trenja, osrednjo vlogo, saj ima neposreden vpliv na 

obliko dodatnih varnostnih ukrepov, ki se uporabljajo za pritrditev tovora. 

Trenje 

Trenje je interakcija med površinami teles v stiku drug z drugim (npr. nakladalna površina, naklad, protidrsni 
vložki), ki prepreči ali ovira relativno gibanje med njimi. 

Zaradi učinkov dinamike gibanja se pri zavarovanju naklada, ki se prevaža po železnici upošteva izključno drsno 
trenje. 

Drsno trenje 

Drsno trenje je vedno nižje od oprijema 

V smernicah za nakladanje 
• je koeficient trenja µGL odločilen parameter za oceno zavarovanja tovora; ta se ugotovi (izračuna) za 

drsni par, ki ga tvorita nakladalna površina in naklad, oz. med samim nakladom. 
• je vrednost drsnega trenja podana kot trenje ali koeficient trenja µ. 

 
V nadaljnjem besedilu je podana nepopolna zbirka vrednosti trenja, za snovi v paru. 
 
Tabela drsni-koeficient trenja ¨µ¨ (Vir: VDI- smernica 2700) 
 

Snov Suh Vlažen Masten 

Les / Les 0,20 – 0,50 0,20 – 0,25 0,05 – 0,15 

Kovina / Les 0,20 – 0,50 0,20 – 0,25 0,02 – 0,10 

Kovina / Kovina 0,10 – 0,25 0,10 – 0,20 0,01 – 0,10 

Beton / Les 0,30 – 0,60 0,30 – 0,50 0,10 – 0,20 

 

Tabela drsni – koeficient trenja ¨µ¨ (Vir: Frauenhofer Institut) 

Snov Suh Vlažen Masten 

Betonski izdelki    

Stenski element / uporabljeni les 0,50 0,50   
Stenski element / nov les 0,40  0,40   

Stenski element / Stenski element 0,55  0,55  

Jekleni okvir / Lesena nakladalna površina 0,40 0,40  

Stropni les / Lesena nakladalna površina 0,50 0.50  

Papirnati izdelki    

Papir / Papir 0.40   

Papir v zvitkih - zapakiran / Nakladalna površina iz vezane plošče 0,30   

Papir v zvitkih – ne zapakiran / Nakladalna površina iz vezane 
plošče 

0,25   

Papir v zvitkih - zapakiran / Nakladalna površina iz desk 0,40   

Papir v zvitkih – ne zapakiran / Nakladalna površina iz desk 0,45   

Papir v zvitkih - zapakiran / Kovinski pod 0,30   

Papir v zvitkih – ne zapakiran / Kovinski pod 0,30   

Papir v zvitkih - zapakiran / Plastika - umetna snov 0,25   

Papir v zvitkih – ne zapakiran / Plastika - umetna snov 0,15   
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Tabela drsni koeficient trenja ¨µ¨ (Vir: DEKRA) 

Oplaščeno blago s folio 0,20 – 0,50 

Karton za pakiranje 0,20 – 0,50 

Lesene palete / Nakladalna površina iz vezane plošče 0,30 – 0,35 

Plastične palete / Nakladalna površina iz vezane plošče 0,20 – 0,25 
 

Pnevmatike / Jeklena nakladalna površina   

Suhe / očiščena 
umazane / suha 
umazane / vlažna 

0,40 – 0.45 
0,30 

0,10 – 0,20 

 
 
Možnosti za določanje vrednosti koeficienta trenja 
 
EN norma 12195-1:2010 (D) opisuje v dodatku B praktičen postopek za določanje vrednosti koeficienta trenja. 
 
Označevanje koeficienta trenja 
 
Za označevanje se rabijo pinktogrami. Konica puščice kaže na kontaktno      
območje s povečanim koeficientom trenja.                                                           
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                                                                                                                                                             0.8 
Ukrepi za zvišanje koeficienta trenja 
 
Pri uporabi materialov za zvišanje koeficienta trenja se izbere tehnično najboljša rešitev, da dosežemo idealno 
najvišji koeficient trenja µ = 0,7 
 
Koeficient trenja, ki ga je mogoče učinkovito doseči, se obravnava od primera do primera, kot tudi glede na namen 
uporabe (imobilizira tovor ali omeji premikanje). 
 
Dimenzije uporabljenih materialov so odvisne od mase obremenitve. Odpornost materiala, ki povečuje trenje, se 
mora prilagoditi masi tovora in jo zavarovati. 
 
Protidrsni materiali Obnašanja glede na deformacije 

in koncentrirane obremenitve 
Površinski pritisk 
 

Protidrsne obloge (PDO) z votlimi 
deli. 
 

Po 24 urah izpostavljenosti z box 
paletam po DIN 15155, skupne 
mase 1000 kg,  brez zaostalih 
deformacij, ki bi vplivale na 
delovanje. 

V primeru visokega površinskega 
pritiska na PDO z velikim deležem 
votlega prostora se nagibajo k 
togosti. V tem primeru se μ precej 
zmanjša. 
Upošteva se smernice/zahteve 
proizvajalca. 

Protidrsne obloge iz kompaktnega  
materiala (brez votlih delov). 
 

 Upošteva se smernice/zahteve  
proizvajalca. 
(v primeru PUR-materiala ne več 
kot 80 N/mm

2
). 

Protidrsna  prevlečena vlakna 
materiala (filca). 
 

Pri lokalni koncentrirani in težki 
obremenitvi so možne deformacije 
ali vdolbine, ki imajo lahko pozitiven 
učinek in dodatno preprečujejo- 
ovirajo drsenje tovora. 

Upošteva se smernice/zahteve  
proizvajalca. 
 

Protidrsna prevlečena valovita 
lepenka/karton. 
 

Če se uporabi material kot sredstvo 
za enkratno uporabo, ni potreben 
preizkus v smislu deformacij in ni 
potrebno zasledovanje obnašanja.  
Pri lokalni koncentrirani in težki 
obremenitvi so mogoče deformacije 
ali vdolbine, ki imajo lahko pozitiven 
učinek, drsenje tovora dodatno 
preprečujejo/ovirajo. 

Upošteva se navodilo proizvajalca. 
 

Protidrsna prevlečena valovita 
lepenka ali karton z notranjim 
nosilnim materialom iz umetne 
snovi. 

 Upošteva se smernice/zahteve 
proizvajalca. 
 

Obojestransko protidrsno 
prevlečene tkanine 
 

Znotraj temperaturnega območja, ki 
ga določi proizvajalec, se ne 
prepozna nobena trajna 
deformacija. 

V primeru visokega površinskega 
pritiska na PDO z velikim deležem 
votlega prostora se nagibajo k 
togosti. V tem primeru se μ precej 
zmanjša. 
Upošteva se smernice/zahteve 
proizvajalca. 

Tkani obojestranski protidrsni 
izdelki. 
 

Za lokalno koncentrirane in težke 
obremenitve so možne deformacije. 
Pri običajnih okoliščinah pravzaprav 
niso možni znaki stiskanja, očitno  
zaradi debeline materiala in drugih 
lastnostih. 

Če ni nobenega splošnega navodila 
se upošteva smernice/zahteve 
proizvajalca. 
 

Vir: Smernice VDI VDI 2700, List 15, zavarovanje tovora na cestnih vozilih, protizdrsni materiali (maj 2009) 
 
 





UIC                                                                                          01.04.2017                                                                                     1-2 

                                                                                                                    
 
                                                                                                                  Informacije o nakladanju 0.9 
                                                                                                          (Izvleček iz Zvezka 1, točka 5.9.1) 
0.9 Dolgi naklad na dveh nosilnih vagonih z vrtljivim podstavkom, drsnim vrtljivim podstavkom    
                                                                                                                   
 
 
Tovor 

Dolgi samonosilni tovori, ki jih moramo zaradi svoje ase ali dolži e akladati a več vago ov opre lje ih z 

dvema vrtljivima podstavkoma / vrtljivima drsnima podstavkoma. 
Naklade, ki so v profilu tako tenki, da se zaradi obremenitev pri prevozu ugibajo v prečni smeri, se da na 
primeren način narediti togim,  na primer skupaj speti več dolgih nosilcev v eno nakladalno enoto ali bočno 
pritrditi s pomožno konstrukcijo. 
 
Nakladalna sredstva 

 Na nosilcu vrtljivega podstavka se pritrdi tovor. 

 Drsni vrtljivi podstavek v lokih dodatno omogoča potrebno vzdolžno izravnavo med tovorom in 
vagonom, kot tudi vzdolžno premikanje vlečne naprave in odbojnikov. 

 
Vrtljivi podstavki / vrtljivi drsni podstavki so po pravilu opremljeni z napravami za bočno varovanje 
tovora (ročice, bočne stranice oz. sedla). 

 
 

Pred nakladanjem se preveri pravilno delovanje vrtljivih podstavkov/vrtljivih drsnih podstavkov. 
 

Vagon 
- Plato vagon z dvema podstavnima vozičkoma iste serije 
 •    z integriranimi trdnimi vrtljivimi podstavki ali 
 •    s snemljivimi/prenosljivimi vrtljivimi podstavki/drsnimi vrtljivimi podstaki, 

 

 morda tudi z uporabo enega praznega/nenaloženega vmesnega vagona (plato vagon z 
spuščenimi ali odstranjenimi stranicami ali ročicami), ali 

 ščitnega vagona (plato vagon z spuščenimi ali odstranjenimi stranicami ali ročicami); 

- en členkasti vagon z integriranim trdnim vrtljivim podstavkom. 
 

Način nakladanja 

 vrtljivi podstavki / vrtljivi drsni podstavki se postavijo kar se da na sredini vagona glede na vzdolžno 
os nosilnega vagona ④1m; pri ekscentričnih tovorih (tovor, ki je zunaj sredine vagona) se upošteva 
dovoljena obremenitev vagona. 
Odstranljive/prenosljive vrtljive podstavke / vrtljive drsne podstavke se zaščiti v skladu z dejanskimi 
obremenitvami vagona. 

 

       Tovor 
- se naklada tako, da težišče leži med vrtljivimi podstavki in na vzdolžni osi vagona,  

 - na obeh koncih naklada presega nakladalni podstavek za najmanj 1000 mm. Od tega lahko 
odstopa, če so za določene nakladalne enote (npr. betonski nosilci) konstrukcijsko znane 
oporne točke. V tem primeru se mora nakladalna enota dobro zavarovati, da ne bi zdrsnila. 

- Pri tem je za tovor, glede vibracij, optimalno razmerje razdalj n : n = 2.67:1;   
- Pri spetih vagonih z dvema integralnima vrtljivima podstavkoma, brez drsnih vrtljivih 

podstavkov, se tovor na enem vrtljivem podstavku trdno pritrdi, na drugem podstavku pa mora 
biti zagotovljena možnost vzdolžnega premika.   

       Ščit i vago   se uvrsti 

- če nakladalna enota presega čelni nosilec nosilnega vagona in v točki 4.2 zvezka 1 predpisane 
mejne mere. Ščitni vagoni se smejo nakladati z drugim tovorom ustrezno načelom smernic za 
nakladanje UIC. 
 

V tem primeru odpravno ŽPP določi najmanjšo razdaljo 

 - med tovori, horizontalno in 

 - vertikalno, med tovorom in vmesnim vagonom  / ščit i  vago o  . 
 

 - Pri nakladalnih enotah se preveri akladal i profil i  o ejitev akladal e širi e po Tabeli 1 in 2 

v 1. zvezku smernic za nakladanje UIC. 
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Informacije o nakladanju 0.10 
 
 
 
Lesene palete – transportni pripomoček 
 

Namen 

Lesena paleta služi kot nosilec tovora/blaga - je del embalaže, pripomoček za racionalno ravnanje pri 

nakladanju in razkladanju, skladiščenju in prevozu blaga z vsemi prevoznimi sredstvi, zlasti na železnici. 

Tovor na paletah omogoča optimalno porazdelitev celotne mase na nakladalno površino vagona, varuje 

nakladalno površino tovornih vagonov pred poškodbami, omogoča varno nakladanje s transportno opremo, npr. 

ročni(paletni) viličarji ali viličarji. 

Pri pakiranju mora biti blago pritrjeno na paleto tako, da skupaj tvorita tovorno enoto. Za pritrditev se uporabijo 

privezovalna sredstva (kot so pasovi, stisljiva folija, ...) prilagojena masi tovora, naloženi na paleto; tovor se 

pritrdi na paleto s pomočjo sredstev za privezovanje tako, da se ne more premikati po paleti. 

Tovor 

Blago v svežnjih ali posamezno težko blago z največjo dovoljeno skupno maso, ki je dovolj močno povezano s 

privezovalnim sredstvom na paleti. 

Vagon 

Vagoni vseh vrst, ki omogočajo uporabo viličarjev, ... 

Lesene palete za transport 

Paleta kot nosilec tovora mora nosilno maso nositi statično in mora dinamično vzdržati sile pospeševanja, ki se 
lahko pojavijo med železniškim prevozom. Za transport se lahko uporabita paleti za enkratno ali za večkratno 
uporabo. 

Palete za enkratno uporabo so namenjene za enkratno dostavo od proizvajalca do potrošnika in se pogosto 

uporabljajo za izvoz kot nepovratne palete, običajno pa jih odstrani prejemnik; njihovi tehnični parametri, zlasti 
nosilnost, niso zagotovljeni. 

Paleta za večkratno uporabo je stabilnejša in trajnejša od palet za enkratno uporabo in je namenjena za 

večkratno uporabo, vedno je izdelana po strogo določenem standardu. Ta paleta je zamenljiva in popravljiva, 
vedno je dostopna na vseh štirih straneh z viličarjem. Palete za večkratno uporabo je mogoče izmenjati v okviru  

skupnega paletnega bazena; skladno s tem dobijo označbo dotičnega paletnega bazena. Obstaja več paletnih 
bazenov. Uporabnikom morajo biti dostopni standardi, po katerih se izdelujejo različne vrste palet. 

Zahtevani tehnični parametri palete za večkratno uporabo: 
- dimenzije 800 mm x 1200 mm, 
- Nosilnost - dovoljene so naslednje največje obremenitve: 
• 1 500 kg, če je tovor enakomerno porazdeljen na površini palete; 
• 4 000 kg, če je na ravni, vodoravni in togi površini a tovor je vodoraven in poln. 
 
Zagotoviti se mora tehnične parametre palet za večkratno uporabo, zlasti nosilnost, njihovo kakovost pa mora 
preveriti organizacija za preskušanje, ki jo priznava dajalec licence. Palete, ki so glede kakovosti kontrolirane, 
imajo na srednji kocki nameščeno kontrolno sponko z znakom kakovosti. 
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Specifikacija palete za večkratno uporabo odobrene na UIC (vir UIC Objava 435-2) 
EUR – lesena paleta 1200 x 800 mm - seznam delov s tolerancam 
 

Zap. 
 

števi
lka 

Število 
 

kosov 

Oznake sestavnih  
 

delov 

Nazivne mere 
 

(mm) 
 

L x B x H 

 
 
 

 
L 

Tolerance 
 

(mm) 
 

B 

 
 
 

 
H 

1  2 Spodnja robna deska 
 

1200 x 100 x 22 +3 / -0 +3 / -3 +2 / -0 

2  2 Zgornja robna deska 
 

1200 x 145 x 22 +3 / -0 +5 / -3 +2 / -0 

3  1 Srednja srednja deska 
 

1200 x 145 x 22 +3 / -0 +5 / -3 +2 / -0 

4  3 Prečna deska 
 

800 x 145 x 22 +3 / -0 +5 / -3 +3 / -0 

5  1 Zgornja srednja deska 
 

1200 x 145 x 22 +3 / -0 +5 / -3 +2 / -0 

6  2 Zgornja notranja, do robna 
deska 
 

1200 x 100 x 22 +3 / -0 +3 / -3 +2 / -0 

7  6 Lesena kocka 
 

145 x 100 x 78 +5 / -3 +3 / -3 +2 / -0 

8  3 Lesena kocka 
 

145 x 145 x 78 +5 / -3 +5 / -3 +1 / -1 

9  27 Konvex žebelj 
 

4,2 x 70 * * * 

10  27 Sidrni žebelj 
 

5,2 x 70 * * * 

11  24 Konvex žebelj 
 

4,2 x 38 * * * 

12  24 Anker žebelj 
 

2,8 x 56 * * * 

13  24 Podložka 
 

2,5 x 60 * * * 

14  24 Objemka 
 

2,2 x 14 x 53 * * * 

15  27 Konvex žebelj 
 

4,2 x 90 * * * 

16  27 Sidrni žebelj 
 

5,2 x 90 * * * 

                                                                                          :* glej UIC Objavo 435-2 
Palete dovoljene za večkratno uporabo: 
 

A) UIC-palete 
 

UIC v svoji objavi UIC-Objava 435-2 opredeljuje značilnosti palete UIC / EUR. UIC oz. v UIC organizirani ŽPP 
prevozniki uporabljajo palete UIC / EUR opredeljene v  UIC-Objavi 435-2. 
Funkcije vključujejo: 
- na kocki, v levem kotu: oznaka UIC, 
- na srednji kocki zaradi obvezne fitosanitarne obdelave, na obeh straneh predpisane fitosanitarne oznake 
(ISPM 15) in pod kontrolnim terminalom je na oznaki dolžine 1200 mm naveden proizvodni kod z mesecem, 
letom proizvodnje in tudi znak upravljavca prevoznika v železniškem prometu, ki je podelil licenco; 
- na kocki, v desnem kotu: varnostna oznaka EUR v ovalu. 
Palete za večkratno uporabo, označene kot take, proizvajajo samo odobreni proizvajalci in jih popravljajo 
pooblaščeni serviserji. Njihove osnovne tehnične parametre nadzorujejo testne organizacije, neodvisne od 
proizvajalcev in servisnih delavnic. 
 

(B) Druge palete za večkratno uporabo:  
 

Tudi druge palete izdelane na enak način/zasnovi kot UIC palete in jih sprejme UIC oz. ŽPP organiziranih 
znotraj UIC se smejo uporabiti.  
Definicija takšnih drugih palet za večkratno uporabo, izdelanih na enak način/zasnovi kot UIC palete in sprejetih 
s strani UIC oz. ŽPP organiziranih znotraj UIC, se nahaja/je na voljo v sedaj veljavni različici  v EN-13698-1. 
Ustrezni proizvodni pogoji in pogoji odobritve za druge palete kot UIC palete, so pojasnjene neposredno pri 
zadevnem dajalcu licence. 
 

Osnova/ozadja 
 

UIC 435-2 (IRS ...) Standard kakovosti za lesene evro palete (EUR-1). 
EN 13698-1 Specifikacija proizvodnje palet. 
Sklicevanje na standard, se nanaša na ustrezno veljavno različico. 
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ZAVAROVAN JE  
 

Tovor je načeloma na obeh nakladalnih podstavkih zavarovan. 
- V vzdolžni smeri 
 •    z dvema integriranima vrtljivima podstavkoma: 

     na enem vrtljivem podstavku je trdno pritrjen, na drugem podstavku z možnostjo vzdolžnega     
     premika.   

 •    z vrtljivim podstavkom in drsnim vrtljivim podstavkom pritrjen na obeh bočnih straneh.   
- V prečni smeri 

   Proti premaknitvi in prevrnitvi v prečni smeri z ročicami ali bočnimi opornimi stenami – nosilci vrtljivih   

       podstavkov/vrtljivih drsnih podstavkov, če   
 

 •   tovor nalega neposredno na ročice ali stranice vagona.  
 •   delujoča višina ročic ali stranic 

           ■ najmanj 10 cm,  

           ■ nakladalne enote, ki se lahko prevrnejo se zavarujejo najmanj do višine njihovega težišča,    

           ■ nakladalne enote, ki se lahko kotalijo, se zavarujejo od ½ višine njihovega premera.    

 Če to ni mogoče je potrebno zagotoviti zavarovanje naklada v prečni smeri z ustreznimi ukrepi, kot na 
primer z opremo vrtljivega podstavka s pomožno konstrukcijo, uporabo snovi s povečanim koeficientom 
trenja in posrednimi privezi.  

 

PREVOZN I P OGOJI  

Za te transporte so vožnja na drči, odbijanje in naleti strogo prepovedani. Na te transportne enote se druga 
vozila ne smejo odbijati ali naleteti. 
Transportne enote se med seboj skupaj spenjajo tako, da se odbojniki zmerno dotikajo. 
Vlaki v katerih so uvrščene te transportne enote, se ne smejo potiskati. 
Če se mora na vagonu ene od transportnih enot izločiti zavora, se mora tudi na drugem vagonu transportne 
enote izločiti zavora. 
 

Dopolnilni podatki 

Tra sporti so izred e pošiljke. 
Porazdelitev obremenitve, nakladalni profil in posredne priveze, glej informacije o nakladanju 0.1, 0.2 in 0.7 



                                                                         Smernice za nakladanje, poglavje 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje 1: Kovine 
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                                                                                                             Smernica za nakladanje 1.2.2 
 

1.2.2 Paketi pločevine skupaj povezani na prečno postavljene lesene podloge, drsni način nakladanja 
 

Posamezni vagoni in vagonske skupine  Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu      

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

Tovor 

 Pločevina zložena v pakete in skupaj povezana s prečno postavljenimi lesenimi podlogami z utorom. 

  Višina paketa 

- največ 75 cm z robnimi ščitniki v obliki črke U ali pločevinasta embalaža, 
- največ 50 cm brez robnih ščitnikov ali embalaže. 
 Pakete se preveže s trakom prečno, približno v metrskem razmiku (pretržna sila1)

 najmanj 1400 daN). Na    

     paket se uporabi najmanj tri preveze. Trakove iz sintetike se uporablja le z robnimi ščitniki. 
     Če se zgoraj navedene razdalje med prevezami ne morejo upoštevati, se manjkajoče paketne prevezave   
     nadomestijo z dodatnimi prevezami skladovnic .  

Vagon 
    Vagoni z lesenim podom. 
 
Način nakladanja ④ Pakete enake dolžine in širine se naloži v enem ali več slojih v skladovnice do višini 1,25 m, vendar ne višje   

     od širine paketov. Naklad se po možnosti enakomerno porazdeliti po nakladalni površini (z upoštevanjem ).  

     Višinska razlika med sosednjimi skladovnicami mora biti vedno manjša kot je višina enega paketa.   
     Med posamezne sloje se da podloga s povečano vrednostjo trenja ali pakiranje s povečano vrednostjo   
     trenja. 

 Posamezne manjše pakete se naloži na vrh skladovnic. 

 Skladovnice se nakladajo v vzdolžni smeri vagona na drsne podloge iz vezanih plošč ali iz nekega drugega    
    ustreznega materiala, s hrapavo površino proti podu vagona. Število, širina in debelina drsnih podlag je   
    takšna,  da se lesene podloge ne dotikajo poda vagona (najmanj tri pod skladovnico, enakomerno    
    porazdeljene, široke najmanj 15 cm). 

 Prazen prostor do čelne stene/stranice in prekritje drsnih podlog najmanj 

 
                                              50 cm                                                                  0 cm 

 Skladovnice so v prečni smeri prevezane skupaj 

     s trakovi iz tkanin in robnimi ščitniki, pretržne sile 2500 daN v direktnih vlakih  
 
    - najmanj tri preveze, za skladovnice dolžine ≤ 3 m, 
    - najmanj štiri preveze, za skladovnice dolžine > 3 m 
 

ali 
 

- z jeklenimi trakovi, pretržne sile vsaj 2000 daN           
- najmanj tri preveze za skladovnice dolžine ≤ 3 m, 

- najmanj tri preveze za skladovnice dolžine > 3 m + ena dodatna prevezava na najmanj 2 m dolžine.     

 
 
 
1)Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni dopustni vlečni sili (LC); velja le za trakove iz umetnih materialov, trakove iz tkanin     
  in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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1.2.2 
 
Zavarovanje 
 -  V vzdolžni smeri vagona: drsni način nakladanja 

 V prečni smeri vagona: z lesenimi vodili, najmanjše višine 5 cm, delujoča višina je najmanj 3 cm. Vodila so   

     pritrjena s po 1 žebljem na 1500 kg mase naklada, vendar najmanj s po dvema žebljema na eno leseno   
     vodilo. Premer žebljev najmanj 5 mm, globina zabitja vsaj 40 mm. 

 Posamezni manjši paketi na vrhu skladovnic se zavarujejo 

- s podlogami višje vrednosti trenja in 
- s posameznimi prevezavami s spodnjimi paketi oziroma s prevezavami celotnih skladovnic. Za število in  

razvrstitev glej .  

 
Dopolnilni podatki 
Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6 
Za trenje glej informacije o nakladanju 0.8. 
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                                                                                                             Smernica za nakladanje 1.2.3 
 

1.2.3 Paketi pločevine naloženi na vzdolžno na vagon postavljene podloge, drsni način nakladanja 
 

Posamezni vagoni in vagonske skupine  Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu  

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

Tovor 
 Pločevina zložena v pakete in skupaj povezana z lesenimi podlogami ali brez teh. 
 Višina paketa 
- največ 75 cm z robnimi ščitniki v obliki črke U ali pločevinasta embalaža, 
- največ 50 cm brez robnih ščitnikov ali embalaže. 

 Pakete se preveže s trakom prečno približno v metrskem razmiku (pretržna sila1)
 najmanj 1400 daN). Na    

     paket se uporabi najmanj dve prevezi. Trakove iz sintetike se uporablja samo z robnimi ščitniki. 
      
Vagon 
    Vagoni z lesenim podom. 
 
Način nakladanja 

  Pakete enake dolžine in širine se naloži v enem ali več slojih v skladovnice do višini 1,25 m, vendar ne višje    
     od širine paketov. Naklad se po možnosti enakomerno porazdeli po nakladalni površini (z upoštevanjem ⑦).  

     Višinska razlika med sosednjimi skladovnicami mora biti vedno manjša kot je višina enega paketa.   
     Skladovnice se naloži na vzdolžno ležeče lesene podloge, z ali brez vmesnega prostora. Po možnosti se    
     porazdeli po celotni nakladalni širini. 

  Paketi povezani z poševno odrezanimi lesenimi podlogami in vmesnimi podlogami 
 

     ali 
 

 brez povezave z lesenimi podlogami in vmesnimi podlogami. 
 Prazen prostor do čelne stene/stranice najmanj 

 
                                              50 cm                                                                  0 cm 

 Skladovnice so prevezane s trakom v vzdolžni in prečni smeri približno v metrskem razmiku (pretržna sila1)
   

    najmanj 2000 daN). Pri višini skladovnice več kot 35 cm se število prevezav v vzdolžni smeri podvoji.   
    Na eno  stran skladovnice najmanj dve prevezi. Trakove iz sintetike se uporablja le z robnimi ščitniki.  
 

 
 
Zavarovanje 
 - V vzdolžni smeri vagona: drsni način nakladanja. 

 V prečni smeri vagona: z lesenimi vodili, višine vsaj 5 cm, delujoča višina je najmanj 3 cm. Vodila se   
     pritrdi s po enim žebljem na 1500 kg mase naklada, vendar najmanj s po dvema žebljema na eno leseno   
     vodilo. Premer žebljev najmanj 5 mm, globina zabitja najmanj 40 mm. 
 
Dopolnilni podatki 
   Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1 
   Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6. 
 
 
 
 
1)Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni dopustni vlečni sili (LC); velja le za trakove iz umetnih materialov, trakove iz   
  tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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Smernica za nakladanje 1.2.4 

1.2.4 Debela pločevina zložena brez vmesnih podlog, direktno druga na drugo (nenaoljena) 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Tovor 

  Pločevina (debeline najmanj 3 mm) se druga na drugo zlaga v skladovnice brez vmesnih podlog in se zavaruje.  

     Višina skladovnice je približno 80 cm. 
  Posamezne skladovnice se najmanj dvakrat preveže. 

  V skladovnicah se prepletajoča pločevina, ki se sklada druga v drugo tako, da se konci  prekrivajo, se vsaj    

      trikrat prečno preveže, od tega po enkrat pri vsakem prekritju. 
     Sredstva za prevezovanje: jeklen trak (pretržna sila najmanj 1400 daN) z dodatnimi robnimi ščitniki ali jeklena žica   
     (ø 5 mm, najmanj dvojno). 
 
Vagon 
     Vagoni s stranicami ali ročicami in lesenim podom. Če so plošče prekomerne širine, se spusti stranice in ročice. 
 

Način nakladanja 

 Skladovnice se naložijo s širšo stranjo direktno na pod vagona, na nakladalne pragove ali lesene podloge iz   

     mehkega lesa s pravokotnim prerezom, pločevina sega čez podloge za najmanj 50 cm.      
 Pri  nakladanju na podloge se viseče dele na koncu naklada podpre z vzdolžnimi lesenimi elementi enake   

    višine. 
 Pri nakladanju nad čelno steno-/nad zgornjim robom stranice prazen prostor najmanj  

 
                                                         50 cm          0 cm 

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
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1.2.4 

 

 

Zavarovanje 
-     v vzdolžni smeri vagona 

       ∙     s čelnimi stranicami ali ročicami 
 

-     v prečni smeri vagona 

    ∙     z bočnimi stranicami ali bočnimi ročicami, če bočni razmik ni večji od približno 10 cm; pri zavarovanju   

              samo z dvema ročicama sega pločevina čez sredino ročic za najmanj 
 

50 cm 0 cm 

 

     ∙    s trdno pribitimi lesenimi elementi, debeline najmanj 5 cm, delujoča višina najmanj 3 cm, najmanj   

              dva na skladovnico na vsaki strani, če je stranski razmik do bočnih stranic ali ročic večji od približno   
              10 cm; število žebljev v lesenih elementih, na vsaki strani 1 žebelj na 1500 kg mase naklada. 
 

Plošče prekomerne širine (širše od širine poda) 
 

      ∙   se zavarujejo  s  pomočjo okovov iz ploščatega  jekla povezanega s privezovalnim sredstvom  

              (pretržna sila najmanj 2000 daN). Ploščato jeklo s trni se vtisne v pod vagona ali se fiksira z   
            žeblji;število prevez: pri dolžini do 6 m najmanj tri in pri dolžini večji od 6 m najmanj štiri ali 

 

     ∙  z jeklenimi kotniki, okovi (širine 50 mm, debeline najmanj 5 mm), ki se fiksirajo 

     ∙  z najmanj tremi s štancanjem izoblikovanimi trni (h= 30 mm) ali najmanj štirimi zarezanimi trni  

              (h= 40 mm); razmik najmanj 40 mm ali 
 

       ∙ s po štirimi žeblji (ø 5 mm) ali štirimi brazdastimi žeblji (ø 4,2 mm) za pod vagona ali vagonski prag. 

             Globina zabitja žebljev najmanj 40 mm, trnov pa najmanj 30 mm oz. 40 mm. 
       ∙  Naležna dolžina kotnika na podu vagona najmanj 60 cm.

 

             V vzdolžni smeri vagona se po dva nasproti si ležeča kotnika iz ploščatega jekla, s trni/žeblji   
             pritrjena na leseno podlogo na kateri ležijo, medsebojno povežeta (pretržna sila privezovalnega    
             sredstva najmanj 2000 daN). 
 

             Število pritrdilnih jeklenih kotnikov, okovov na vsaki strani: 
 

             - najmanj štiri za pločevino dolžine do 6 m, 
             - najmanj pet za pločevino daljšo od 6 m, 
             - pri slojih naklada, ki se medsebojno prekrivajo se kotniki postavijo v področje prekrivanja. 

Dopolnilni podatki 
    Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
    Za nakladalni profil glej  informacije o nakladanju 0.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za 
trakove iz umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora. 
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Smernica za nakladanje 1.2.5 

1.2.5 Debela pločevina (nenaoljena in preširoka) 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 

 Nenaoljena debela pločevina (od 3 mm debeline) širša kot uporabna nakladalna širina vagona.  

 

Vagon 

    Vagoni ploščniki z lesenim podom. 
 

Način nakladanja 

 Posamezne plošče se naklada druga na drugo ali druga v drugo (se prekrivajo, segajo ena čez drugo) ali   

    v pakete povezano pločevino se zloži direktno na pod vagona, na nakladalne pragove ali lesene podloge in   
    vmesne podloge. Višina paketov največ 10 cm, pretržna sila sredstva za prevezovanje paketov najmanj    
    1400 daN, na  vsake 3 m ena preveza, najmanj pa dve prevezi na paket.  

 Lesene podloge in vmesne podloge   

          ∙ pravokotnega prereza, ležijo na daljši stranici, pri čemer so enake višine znotraj enega sloja,  

          ∙ navpično druga nad drugo, 

          ∙ pod privezami in 

          ∙ po dolžini, približno toda največ kot širina tovora, ne da bi ga presegle. 
 

     Debelejša pločevina se naklada spodaj in kar se da porazdeli po nakladalni dolžini vagona. 
   

 Največja dovoljena višina naklada 70 cm. 
 

     Prazen prostor najmanj 
 
                                            50 cm                                                             0 cm 
 

        se zahteva pri  
                       - delih naklada iznad čelnih stranic,  
                       - vagonih brez čelnih stranic / - ročic in  
                       -  La…- vagonih v področju kratkih spenjač. 

    

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
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  1.2.5 

 

Zavarovanje 
 

v vzdolžni smeri vagona 
      ∙  s čelnimi stranicami ali 
    ∙  s praznim prostorom, 

v prečni smeri vagona 

    ∙    s posrednimi privezami, sestavljenimi iz 

- štirih žarjenih jeklenih žic (ø 5 mm) ali 

- s trakovi opremljenimi z napenjalno/blokirno napravo in robnimi ščitniki (pretržna sila1) pri 
ravnem nategu najmanj 5000 daN) 

          direktno preko podlog oz. vmesnih podlog. 
 
          Priveze iz žarjene žice so preko naklada in nato na vsaki strani privezane za obroče ali druge     
          priprave za pritrjevanje na okvirju vagona, potekajo nazaj ob tovoru in so obojestransko prepletene.    
          S tem nastane povezava bočnih delov tovora iz osem prepletenih žic. 

    ∙    vsaka pločevina je zavarovana z najmanj dvama posrednima privezama; pločevina sega čez privezo    

              za najmanj 50 cm,   

    ∙    ena priveza na približno vsake tri metre, 
materiali visokega koeficienta trenja se namestijo na in pod podlogo/- vmesno podlogo. 

           ∙    viseče dele naklada (na koncu naklada) se podpre z vstavitvijo dodatnih podlog in vmesnih podlog. 
 

 Pri pločevini zadostne debeline se lahko vmesne podloge, katere ležijo na spodaj ležečih ploščah in   

   podpirajo previsne plošče, medsebojno povežejo, sicer pa so vse skladovnice podprte z vmesnimi   

    podlogami- oz. podlogami in so po  skupaj povezane ali posredno privezane. 

 Za skupne preveze se zahtevajo trakovi iz tkaknin ali trakovi za pritrditev tovora z robnimi ščitniki (pretržna 

    sila pri ravnem nategu najmanj 1400 daN), lesena podloga pa je pritrjena za pod vagona.  

    Za izvedbo posredne privezave glej . 

 
  Dopolnilni podatki 
           Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1  
           Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2.  
           Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6.  
           Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7. 
           Za trenje glej informacije o nakladanju 0.8.  
 
           Debelina blazinic odvisna od mase tovora. Obremenjljivost materiala visokega koeficienta trenja se mora   
           prilagoditi zavarovani masi tovora.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz 
umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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Smernica za nakladanje 1.2.6 
 

1.2.6 Hrapava pločevina (nenaoljena) 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
 
 
Tovor 

  Pločevina se druga na drugo zlaga v skladovnice oz. se loči z vmesnimi podlogami iz mehkega lesa. Višina    
     skladovnice je približno 80 cm. 
. 
     V posameznih primerih se zlaganje pločevin izvede tako, da krajše in/ali ožje plošče ležijo spodaj ali v notranjosti    
     skladovnic. Razlika v velikosti plošč na vsaki strani je lahko največ: 
 
            a. v vzdolžni smeri           1 m (razen zgornjo ploščo) 
            b. v prečni smeri je          0,5 m   

  Posamezne skladovnice do 6 m dolžine se preveže z najmanj dvema prevezama, pri vsakih nadaljnjih 6 m z eno   

     dodatno prevezo. 

  Skladovnice s prepletajočo pločevino se poveže na vsakih začetnih 6 m z eno prevezo, vendar najmanj trikrat, od   

      tega po enkrat pri vsakem prekritju.  
 

     Sredstva za prevezovanje: jeklen trak (pretržna sila najmanj 1400 daN) z robnim ščitnikom. 
      
Vagon 
       Vagoni s stranicami ali ročicami in lesenim podom. Če so plošče prekomerne širine, se stranice in ročice spusti. 
 

Način nakladanja ④ Skladovnice pločevine, če je potrebno, ločene z vmesnimi sloji iz mehkega lesa, se naložijo s širšo stranjo   

   neposredno na pod vagona, na nakladalne pragove   ali lesene podloge iz mehkega lesa s pravokotnim prečnim    
   prerezom. Pločevina sega čez podloge za najmanj 50 cm. 

      

 Kadar so podloge izjemoma postavljene navpično se zavarujejo pred prevračanjem. 
 
     Pri nakladanju na podloge se uporabi dve, štiri ali več kot štiri enakomerno razporejene. Podloge morajo biti    
     najmanj ¾ širine na podlogi ležeče pločevine. Vsaka podloga se zavaruje proti prečnim premikom, npr z najmanj   
     dvema žebljema. 
 
     Podloge/vmesne podloge so lahko tudi iz več kosov. Kosi so zloženi drug na drugega, vendar morajo biti dovolj  
     povezani.    
 
     Vmesne podloge 
 

- število se določi glede na stanje/kakovost pločevine (ne morajo biti razporejene druga nad drugo), 

 -     najmanjša dolžina vmesne podloge približno ¾ širine na podlogi ležeče pločevine, 
- iz enega kosa, kvadratnega ali pravokotnega prereza, nalegajo s širšo stranjo ali 
- iz največ dveh zadostno povezanih kosov, ki se prekrivata na najmanj 

1
/3 skupne dolžine, 

- med enim slojem enake debeline, 
- ne sme zmanjšati stabilnost skladovnice, 

    -     dovoljena skupna višina skladovnice ne sme biti presežena. 
   
    Vmesne podloge se proti prevrnitvi zavarujejo npr. s: 
 

 -     pritrditvijo snovi, s povečano vrednostjo trenja, iznad in pod vmesno podlogo, 

 -     pritrditvijo bočnih opor. 
 
Če dolžina vmesne podloge znaša ¾ širine zgornje pločevine, ni potrebno dodatno zavarovanje proti prevrnitvi. 

 

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
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1.2.6  

 

 
 Pri nakladanju na podloge se navzven povešen/viseč konec naklada podpre z ustrezno pritrjenim vzdolžnim    

     lesom za pod vagona, na približno enako višino. 
  Neposredno druga na drugo zložene plošče se prekrivajo po celotni površini. pri nepopolnem površinskem   

     kontaktu pa se dajo v zadostnem številu trakovi iz nedrseče snovi. Širina trakov najmanj 15 cm, dolžine   
     najmanj ¾ širine plošče. 

  Pri nakladanju nad čelno stranico-/steno, za ploče višje od zgornjeg roba, je prazen prostor najmanj 
 
                                     50 cm                                                          0 cm 
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                                                                                                                                                                1.2.6 

 

Zavarovanje 

 
- v vzdolžni smeri vagona 

           ∙  s čelnimi stranicami ali ročicami 
 

- v prečni smeri vagona 

       ∙  z bočnimi stranicami ali ročicami,   
              če je bočni razmik do stranic ali ročic večji kot 10 cm; 

              ∙ Nakladanje na 

            ○ podloge iz mehkega lesa, ki z obeh strani segajo čez širino naklada in najmanj 10 mm debelo   

                   pločevino, ki leži na osnovni plošči (najbližja podu vagona) ali 

                ○ material, ki poveča trenje  

                ali 
              ∙ s trdno pribitim lesom, debeline najmanj 5 cm, delujoče višine najmanj 3 cm, po dva z vsake   
               strani skladovnice. Število žebljev v vsakem lesu se enakomerno porazdeli, na vsako stran en   
               žebelj na 1500 kg nakladalne mase.  

 

          • Pri zavarovanju le z dvema ročicama pločevina presega sredino ročic za najmanj 

                                                           50 cm                                             0 cm 

Pri preširoki pločevini ⑭      ∙    s prevezami sestavljenimi iz ploščatega jekla in privezo (pretržna sila najmanj 2000 daN). Ploščato   
              jeklo s trni s pritiskom pritrjeno na pod vagona ali z žeblji zabito; število prevez: vsaj tri, če je dolžina   
              do 6 m in vsaj štiri, če dolžina presega 6 m ali 

      ∙    s pritrdilnim jeklenim kotnikom (širine najmanj 50 mm, debeline najmanj 5 mm), 

                pritrjenim z 

       •     vsaj tremi štancanimi trni (h = 30mm) ali vsaj štirimi urezanimi trni (h = 40 mm); razmik znaša vsaj      

               40 mm ali  

      ∙    je na pod vagona ali na nakladalne pragove pritrjena s po štirimi žeblji (  5 mm) ali z   
             žlebastimi žeblji ( 4,2 mm). Globina zabitja žebljev najmanj 40 mm, trnov pa najmanj 30 mm   
             oz. 40 mm. 

      ∙    Dolžina naleganja trdno pritrjenih kotnikov na podu vagona znaša vsaj 60 cm. 
 

               V vzdolžni smeri vagona se po dva nasproti si ležeča kotnika iz ploščatega jekla, z trni/žeblji   
               pritrjenimi na leseno podlogo na kateri ležijo, medsebojno povežeta (pretržna sila privezovalnega    
               sredstva najmanj 2000 daN). 
 
               Število pritrdilnih jeklenih kotnikov/okovov na vsaki strani: 
 
               -   najmanj štiri za pločevino dolžine do 6 m, 
               -   najmanj pet za pločevino daljšo od 6 m, 
               -   pri slojih naklada, ki se medsebojno prekrivajo se kotniki postavijo v področju prekrivanja. 

 
Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
Za največje dovoljene dimenzije glej informacije o nakladanju 0.2.  
Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6.  

    Za trenje glej informacije o nakladanju 0.8.  
 

 
 
 
 
 
 

 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz 
umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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Smernica za nakladanje 1.3.1 

1.3.1 Zvitki pločevine (naoljeni ali nenaoljeni) 
  

        

Tovor 

    Zvitki pločevine, osi zvitkov v prečni smeri vagona. Masa posameznega zvitka in na skupino največ 7 t.   
 vsak zvitek je dvakrat prevezan čez obod, 

 zvitki iz naoljene pločevine so še dodatno trikrat prevezani skozi luknjo, 

 več zvitkov je povezanih štirikrat skozi osno luknjo. 

    Sredstva za prevezovanje: jekleni trak (pretržna sila najmanj 1400 daN za prevezavo posameznih zvitkov in   

    najmanj 2000 daN za prevezavo več zvitkov).  
 

Vagon 

    Vagoni s stenami ali stranicami in lesenim podom 
 

Način nakladanja 

 Zvitki pločevine 

     - se naložijo direktno na pod vagona ali na podloge iz mehkega lesa, ki so položene v vzdolžni smeri vagona   
           (prerez približno 5 x 12 cm) in nalegajo na pod vagona s širšo stranjo, 
     - posamezno, če je širina najmanj 5/10 , 

     - ležeči drug poleg drugega in povezani v nakladalno enoto, če je pri posameznem zvitku širina najmanj 1
/3    

           in pri celotni nakladalni enoti širina 7/10 , 

     - v skupinah, ki ležijo zaporedno (obod na obod), pri nakladih nad 7 t se oblikujejo ločene skupine. 

 Prazen prostor najmanj 50 cm. 

Zavarovanje 
 

V vzdolžni smeri vagona 

 vsak zvitek – tudi če je več zvitkov povezanih, se v obeh smereh kotaljenja zavaruje z najmanj dvema  

    zagozdama. 

 Skupine (največ 7 t), v skladu s prikazanim na skici.  

   Dimenzije zagozd: višina najmanj 12 cm, širina najmanj 12 cm, kot zagozde približno 35o
. 

   Število žebljev v zagozdah na vsaki strani skupaj 
 

                               1 žebelj na 500 kg                                1 žebelj na 2000 kg 
   mase naklada. 
 

V prečni smeri vagona 

 vsak zvitek zavarujemo z lesenimi elementi; debelina najmanj 5 cm, delujoča višina 3 cm. 

     Število žebljev v lesenih elementih na vsaki strani skupaj: en žebelj na 1500 kg mase naklada,   
     vendar najmanj dva žeblja na en leseni element.   
      

Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1  

Posamezni vagoni in vagonske skupine            Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
           Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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                                                                                                                                Smernica za nakladanje 1.3.2 

1.3.2 Zvitki pločevine, vroče valjani in nenaoljeni  

 

Tovor 
 Zvitki pločevine, osi zvitkov so navpične 

- na podu vagona,  najmanj 
7
/10 H, 

- na lesenih podlogah
1) :  najmanj = H 

 Zvitke se preveže z jeklenimi trakovi (pretržna sila najmanj 1400 daN), najmanj 
- dvakrat po obodu ali 
- enkrat po obodu in enkrat skozi osno luknjo ali 
- trikrat skozi osno luknjo, po možnosti se porazdelijo po celotnem obodu. 

 

Vagon 
Vagoni z lesenim podom. 

Način nakladanja 
Zvitke pločevine 

 - se v prečni smeri enakomerno porazdeli in naloži direktno na pod vagona ali 
 - se naloži na dve podlogi iz mehkega lesa, postavljeni vzporedno v vzdolžni smeri vagona 

(prečnega prereza približno 5 x 12 cm), položeni na pod s širšo stranjo. Lesene podloge se 

razporedijo v razdalji najmanj 
7
/10 ; 

 - podloge z vsake strani segajo čez zvitke pločevine za najmanj 30 cm. 

 - prazen prostor najmanj 50 cm 
 

 
 
Zavarovanje 

Brez dodatnih ukrepov. 
 

Dopolnilni podatki 
Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 

 
1) GC samo z bočnim zavarovanjem z  lesenimi vodili (letve,gredice) 

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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Smernica za nakladanje 1.4.1 
1.4.1 Jeklene cevi, v slojih, premer večji od 65 cm (26") 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                              Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                                      Vagoni z odbojniki z dolgim hodom 

 
 

Tovor 

    Jeklene cevi s poljubno površino (z ali brez prirobnice). 
Vagon 

      Vagon z ročicami in lesenim podom. 
 

Način nakladanja 
    Cevi se naloži direktno na pod vagona, na nakladalne pragove ali lesene podloge, 

 - v enega ali več slojev, po možnosti po celotni nakladalni širini, druga na drugo, 
 - število slojev ni večje od števila cevi v enem sloju z največ enim sedlastim slojem 

 - prirobnice in objemki se ne smejo dotikati (izmenoma naloženi), 
 - cevi segajo čez podloge in vmesne podloge za najmanj 50 cm, 
 - prazen prostor najmanj 

 

 pri neobdelanih ceveh 30 cm            0 cm 

∙ pri namaščenih ali gladko   
prevlečenih ceveh 50 cm            0 cm 

 

 - Podloge in vmesne podloge iz zdravega, nepoškodovanega lesa v skladu z normo EN 338, razred trdnosti  

     najmanj C 24, narezane na robove, iz enega kosa, nalegajo na pod po širši strani in se ne dotikajo ročic 

                       ∙ s pravokotnim prečnim prerezom vsaj 90 cm2
, debeline najmanj 6 cm, 

 

 skupni prečni prerez vmesnih podlog na sloj (cm2) najmanj 360 480 600 

pri masi cevi na sloj (t) največ        10       15          20 

 

 - Število podlog, vmesnih podlog in stranskih zagozditev 

 do 12 m dolžine cevi in do 15 t mase dve na sloj, 
                  ∙ preko 12 m dolžine cevi ali preko 15 t mase štiri na sloj (po dve dvojni podlogi). 

- Podloge, ki so pritrjene z vsaj štirimi žeblji (ø 5 mm, globina zabitja najmanj 40 mm). 
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1.4.1 Zavarovanje 

 - vse ročice se vzdigne, 

 - vsak sloj cevi se zavaruje z lesenimi zagozdami (brez manevrskega prostora), 
       ∙  zagozde na podlogah se usmeri navzgor in navzdol, 

       ∙  širina zagozde ustreza širini podlog/vmesnih podlog, 

       ∙  višina zagozde 1/12 premera cevi, najmanj 12 cm, kot zagozde približno 35
o
, 

    - zagozde se pritrdi na vsaki strani skladovnice, 
   ∙ zavarovano z ročicami (cevi zavarovati najmanj do polovine ø) z žeblji. 

         Število žebljev (ø približno 5 mm) na vsaki strain, skupaj en na 1500 kg mase naklada (za zavarovanje   

         sloja vključno z morebitnim sedlanim slojem); žeblje se enakomerno porazdeli, vsaj štiri na zagozdo   
         (dva od znotraj in dva od zunaj), zabije navpično, globina zabitja najmanj 40 mm. 

   ∙ nad ročicami (cevi segajo čez ročice z več kot polovico ø) kot . Dodatno se pritrdita zagozde na podlogo 

          s pločevinasto spojnico debeline 3 mm, na obeh straneh podloge. Spojnice se pritrdi z vijaki za les   

          najmanjšega premera ø 6 mm in dolžine 60 mm; skupno število vijakov je devet na eno spojnico (po tri na   

          zagozdo in tri na vmesno podlogo). 

 

    ∙ pri namaščenih ali 

          prevlečenih/premazanih ceveh s povečanim 

          koeficientom trenja vmesne podloge 

 

 - sedlasti sloj z nosilnim slojem, se najmanj dvakrat skupaj poveže (pretržna sila1)
 najmanj 4000 daN) 

 če 

   - cevi presegajo ročice z več kot polovico premera cevi ali 

         ∙ če je prazen prostor manjši kot , ali                                 

         ∙ pri namaščenih ali gladko prevlečenih ceveh                     ∙ pri namaščenih ali prevlečenih ceveh brez   

                                                                                                        materiala s povečanim koeficientom trenja 

 

     Skladovnice posredno privezane s trakovi z napenjalno/blokirno napravo (pretržna sila1)
 najmanj 4000 daN),    

     število: enkrat na 6 m dolžine cevi, vsaj dvakrat na skladovnico (razmik do koncev cevi 50 cm). 
               

Dopolnilni podatki 
      Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
      Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2,  
      Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6,  
      Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7,  
      Za tenje glej informacije o nakladanju 0.8.  

 
      Za promet na progah ADIF se uporabljajo trakovi za pritrdirev tovora z integrirano napenjalno/blokirno    
      napravo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz 
umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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Smernica za nakladanje 1.4.2 
1.4.2 Jeklene cevi, v slojih, premera od 40 cm (16")  do 65 cm (26") 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                   Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                        Vagoni z odbojniki z dolgim hodom 

 
 

Tovor 

   Jeklene cevi s poljubno površino (z ali brez prirobnice). 
Vagon 

    Vagon z ročicami in lesenim podom. 
 

Način nakladanja 
    Cevi se naloži direktno na pod vagona, na nakladalne pragove ali lesene podloge 

 - v enega ali več slojev, po možnosti po celotni nakladalni širini, sredine cevi se postavijo druga na drugo, 
 - število slojev ni večje od števila cevi v enem sloju z največ enim sedlastim slojem 

 - prirobnice in objemki se ne smejo dotikati (izmenoma naloženi) 
 - cevi segajo čez podloge in vmesne podloge za najmanj 50 cm 
 - prazen prostor najmanj 

 

 pri neobdelanih ceveh 30 cm            0 cm 

∙ pri namaščenih ali gladkih   
prevlečenih ceveh 50 cm            0 cm 

 

 - Podloge in vmesne podloge iz zdravega, nepoškodovanega lesa v skladu z normo EN 338, razred trdnosti  

     najmanj C 24, narezane na robove, iz enega kosa, nalegajo na pod po širši strani in se ne dotikajo ročic. 

                       ∙ s pravokotnim prečnim prerezom vsaj 80 cm
2
, debeline najmanj 6 cm, 

 

 skupni prečni prerez vmesnih podlog na sloj (cm2) najmanj 240 360 480 

pri masi cevi na sloj (t) največ        10     15         20 

 

 - Število podlog, vmesnih podlog in bočnih zagozditev 

 do 12 m dolžine cevi in do 15 t mase dve na sloj, 
                  ∙ preko 12 m dolžine cevi ali preko 15 t mase štiri na sloj (po dve dvojni podlogi). 

- Podloge se pritrdi z vsaj štirimi žeblji (ø 5 mm, globina zabitja najmanj 40 mm). 
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1.4.2 

 

Zavarovanje 

 - vse ročice se vzdigne,  

    - vsak sloj cevi se zavaruje z lesenimi zagozdami (brez manevrskega prostora) 

            ∙ zagozde na podlogah se usmeri navzgor in navzdol, 

            ∙ širina zagozde ustreza širini podlog/vmesnih podlog, 

            ∙  višina zagozde najmanj 12 cm, kot zagozde približno 35
o
. 

 
     - Zagozde se pritrdi na vsaki strani skladovnice pri nakladanju: 
 

        ∙ zavarovano z ročicami (cevi zavarovati najmanj do polovice ø) z žeblji. 
              Število žebljev (ø približno 5 mm) na vsaki strain, skupaj en na 1500 kg mase naklada (za zavarovanje    

              sloja vključno z morebitnim sedlastim slojem); žeblje se enakomerno porazdeli, vsaj štiri na  

              zagozdo (dva od znotraj in dva od zunaj), zabitje navpično, globina zabitja vsaj 40 mm. 

 

        ∙ nad ročicami (cevi segajo čez ročice z več kot polovico ø) kot . Dodatno se pritrdita zagozdi na   

              podlogo s pločevinasto spojnico debeline 3 mm, na obeh straneh podloge. Spojnice pritrditi z vijaki    

              za les najmanjšega premera ø 6 mm in dolžine 60 mm; skupno število vijakov je devetna eno spojnico    

              (po tri na zagozdo in tri na vmesno podlogo). 

 

        ∙ pri namaščenih ali 
              prevlečenih ceveh 

              s povečanim koeficientom trenja vmesne podloge 

 

 -        sedlasti sloj z nosilnim slojem, se najmanj dvakrat skupaj poveže (pretržna sila1)
 najmanj 4000 daN), 

 če 

  -         cevi presegajo ročice z več kot polovico premera cevi ali 

            ∙ če je prazen prostor manjši kot , ali                                  

           ∙ pri namaščenih ali gladko prevlečenih ceveh                      ∙ pri namaščenih ali gladko prevlečenih ceveh    
                                                                                                            brez materiala s povečanim koeficientom trenja. 

 

              Skladovnice posredno privezane s trakovi z napenjalno/blokirno napravo (pretržna sila1)
 najmanj 4000 daN),    

              število: enkrat na 6 m dolžine cevi, vsaj dvakrat na skladovnico (razmik do koncev cevi 50 cm). 
 

Dopolnilni podatki 
      Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
      Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2. 
      Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

1)
 glej nformacije o nakladanju 0.6. 

      Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7.  
      Za trenje glej informacije o nakladanju 0.8. 

 
      Za promet na progah ADIF se uporabljajo trakovi za pritrdirev tovora z integrirano napenjalno/blokirno    
      napravo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz 
umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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Smernica za nakladanje 1.4.3 
 
1.4.3 Jeklene cevi, v slojih, premer večji od 25 cm (10")  vendar manj kot 40 cm (16") 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                              Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                                      Vagoni z odbojniki z dolgim hodom 

Tovor 

  Jeklene cevi s poljubno površino (z ali brez prirobnice). 
Vagon 

    Vagon z ročicami in lesenim podom. 
 

Način nakladanja 
    Cevi se naloži direktno na pod vagona, na nakladalne pragove ali lesene podloge 

 - v enega ali več slojev, po možnosti po celotni nakladalni širini, sredine cevi se postavijo druga na drugo, 
 - število slojev ni večje od števila cevi v enem sloju z največ enim sedlastim  slojem, 

 - prirobnice in objemki se ne smejo dotikati (izmenoma naloženi), 
 - cevi segajo čez podloge in vmesne podloge za najmanj 50 cm, 
 - prazen prostor najmanj 

 

 pri neobdelanih ceveh 30 cm            0 cm 

∙ pri namaščenih ali gladkih   
prevlečenih ceveh 50 cm            0 cm 

 

 - Podloge in vmesne podloge iz zdravega, nepoškodovanega lesa v skladu z normo EN 338, razred trdnosti  

     najmanj C 24, narezane na robove, iz enega kosa, nalegajo na pod po širši strani in se ne dotikajo ročic, 

                  ∙ s pravokotnim prečnim prerezom vsaj 70 cm2
, debeline najmanj 5 cm, 

 

 skupni prečni prerez vmesnih podlog na sloj  (cm2) najmanj 180 210 240 

pri masi cevi na sloj (t) največ          9     12         15 

 

 - Število podlog, vmesnih podlog in bočnih zagozditev 

 do 12 m dolžine cevi in do 15 t mase dve na sloj, 
                  ∙ preko 12 m dolžine cevi ali preko 15 t mase štiri na sloj (po dve dvojni podlogi). 

 - Podloge se pritrdi z vsaj štirimi žeblji (ø 5 mm, globina zabitja najmanj 40 mm). 
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1.4.3 

 

Zavarovanje 

   - vse ročice se vzdigne,  

   - vsak sloj cevi se zavaruje z lesenimi zagozdami (brez manevrskega prostora) 
         •   zagozde na podlogah se usmeri navzgor in navzdol, 
         •   širina zagozde ustreza širini podlog/vmesnih podlog, 

         •   višina zagozde najmanj 12 cm, kot zagozde približno 35
o
. 

 
      - zagozde se pritrdi na vsaki strani skladovnice pri nakladanju 

   ∙   zavarovano z ročicami (cevi se zavaruje najmanj do polovice ø) z žeblji. 
           Število žebljev (ø približno 5 mm) na vsaki strani skupaj,  en na 1500 kg mase naklada (za zavarovanje   

           sloja vključno z morebitnim sedlastim slojem); žeblje se enakomerno porazdeli, vsaj štiri na zagozdo   
           (dva od znotraj in dva od zunaj), zabije navpično, globina zabitja vsaj 40 mm. 

 

   ∙    nad ročicami (cevi segajo čez ročice z več kot polovico ø)  

             ◌   kot . Dodatno se pritrdita zagozdi na podlogo s pločevinasto spojnico debeline 3 mm, na obeh straneh   

                 podloge. Spojnice pritrditi z vijaki za les premera vsaj ø 6 mm in dolžine 60 mm; skupno število vijakov    
                  na eno spojnico je devet (po tri na zagozdo in tri na vmesno podlogo) ali 

 

         ◌   z žeblji kot  in s trakovi (pretržna sila1)
 najmanj 4000 daN) skupaj jih povezati s sloji cevi, zavarovanimi z    

                  ročicami, število: enkrat na 6 m dolžine cevi, vsaj dvakrat na skladovnico: 

 

   -  sedlasti sloj z nosilnim slojem vedno skupaj povezati, 

 

       •     pri namaščenih ali 
                 prevlečenih ceveh 

                 s povečanim koeficientom trenja vmesnih podlog, 

           

        če 

-    cevi presegajo ročice z več kot polovico premera cevi ali 

 

 ∙ če je prazen prostor manjši kot , ali                                  

 ∙ pri namaščenih ali gladko prevlečenih ceveh                     ∙ pri namaščenih ali gladko prevlečenih ceveh   

                                                                                                 brez materiala s povečanim koeficientom    
                                                                                                 trenja. 

 

              Skladovnice posredno privezane s trakovi z napenjalno/blokirno napravo (pretržna sila1)
 najmanj 4000 daN),    

              število: enkrat na 6 m dolžine cevi, vsaj dvakrat na skladovnico, razmik do koncev cevi 50 cm. 
 

Dopolnilni podatki 
Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej podatke/informacije o nakladanju 0.1.  
Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2.  
Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6.  
Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7.  
Za tenje glej informacije o nakladanju 0.8.. 

 
                 Za promet na progah ADIF se uporabljajo trakovi za pritrdirev tovora z integrirano napenjalno/blokirno    
                 napravo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz 

umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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Smernica za nakladanje 1.4.4 
1.4.4 Jeklene cevi, sedlasto naložene, oprete na ročice 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                                    Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu   

                                                                                                                                                 Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 

Tovor 

       Jeklene cevi s poljubno površino. 

Vagon 
         Vagon z ročicami in lesenim podom. 
 

Način nakladanja 
         Cevi  
   - v spodnjem sloju se naloži direktno na pod vagona, na nakladalne pragove ali lesene podloge, tesno drugo 
         ob drugo, po celotni nakladalni širini (izpolniti prostor), 
   - v zgornjem sloju se naloži sedlasto, premer cevi v sedlu enak ali manjši od premera cevi, ki tvorita sedlo. 
         Višina tovora nad ročicami največ 1/3 nakladalne širine (približno 90 cm), 
   - cevi segajo čez podloge in vmesne podloge za najmanj 50 cm, 
   - podloge in vmesne podloge iz zdravega, nepoškodovanega lesa s pravokotnim prečnim prerezom, nalegajo z svojo   
         širšo stranjo in se ne dotikajo ročic. 
   - prazen prostor najmanj 
 

 pri neobdelanih ceveh 30 cm            0 cm 

∙ pri namaščenih ali gladko   
prevlečenih ceveh 50 cm            0 cm 

 

   -  Če cevi nalegajo na ročice v zgornji polovici višine ročic 

         • se povežeta nasproti si stoječe ročici z dvojno žico 4 mm ali trakom (pretržna sila1)
 najmanj 1000 daN), pri    

            vrtljivih ročicah na vrhu ali 
          • se vrtljive ročice zagozdi.                                         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz umetnih 

materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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1.4.4 

 

Zavarovanje 

   - vse ročice se vzdigne 

       (na ročicah ležeče cevi ne presegajo ročic za več kot polovico svojega premera), 
   - pri zavarovanju le z dvema ročicama cevi presegajo sredino ročic za najmanj 

           • pri neobdelanih ceveh                  30 cm                                                           20 cm 
             • pri namaščenih ali 
               prevlečenih ceveh                         50 cm                                                           30 cm 
 

  -  pri namaščenih ali prevlečenih 
         ceveh z zvišano vrednostjo trenja 
         vmesnih podlog  
 

     Skladovnice se posredno priveže s trakovi za pritrditev tovora (pretržna sila1)
 najmanj 3000 daN), število: enkrat na   

         6 m dolžine cevi, vsaj dvakrat na skladovnico, razmik do koncev cevi približno 50 cm. 

 

       • če cevi presegajo ročice z več kot polovico premera cevi ali 

       • če je prazen prostor manjši kot , ali                                  

       • pri namaščenih ali gladko prevlečenih ceveh                     ∙ pri namaščenih ali gladko prevlečenih ceveh brez    

                                                                                                       podlog s povečanim koeficientom trenja. 

 

Dopolnilni podatki 
         Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej podatke/informacije o nakladanju 0.1.  
         Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2.  
         Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6.  
         Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7.  
         Za trenje glej informacije o nakladanju 0.8.  

 
         Za promet na progah ADIF se uporabljajo trakovi za pritrditev tovora (za posredno privezovanje) z integrirano 
         napenjalno/blokirno napravo. 
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Smernica za nakladanje 1.4.5 
1.4.5 Jeklene cevi sedlasto naložene, bočno zagozdene 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                                         Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 
                                                                                                                            Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Tovor 

      Jeklene cevi s poljubno površino. 

Vagon 
       Vagon z ročicami in lesenim podom. 
 

Način nakladanja 
       Cevi 

 - v spodnjem sloju se naloži direktno na pod vagona, na nakladalne pragove ali lesene podloge, tesno drugo   
       ob drugo. 

 - največ tri sloje se sedlasto naloži (skupaj štiri sloji), 
       premer sedlasto naloženih cevi je enak ali manjši od premera cevi, ki tvorita sedlo, 

 - cevi segajo čez podloge in vmesne podloge za najmanj 50 cm 
 - prazen prostor najmanj 

 

 pri neobdelanih ceveh 30 cm            0 cm 

∙ pri namaščenih ali gladkih   
prevlečenih ceveh 50 cm            0 cm 

 

  - Podloge in vmesne podloge iz zdravega, nepoškodovanega lesa v skladu z normo EN 338, razred trdnosti  

       najmanj C 24, narezane na robove, iz enega kosa, nalegajo na pod po širši strani in se ne dotikajo ročic, 
       debeline vsaj 6 cm, pritrjene z štirimi žeblji (ø 5 mm, globina zabitja 40 mm). 
 

 - Število podlog, vmesnih podlog in stranskih zagozditev 

 do 12 m dolžine cevi in do 15 t mase dve, 
                  ∙ preko 12 m dolžine cevi ali preko 15 t mase štiri (po dve dvojni podlogi) 
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Zavarovanje 

   - vse ročice se vzdigne,  

   - vsak sloj cevi se zavaruje z lesenimi zagozdami (brez manevrskega prostora) 
         •   širina zagozde ustreza širini podlog/vmesnih podlog, 

         •   višina zagozde 1/12 premera cevi, najmanj 12 cm, kot zagozde približno 35
o
, 

      - zagozde se pritrdi na vsaki strani skladovnice, 
     ∙   zavarovano z ročicami (cevi zavarovati najmanj do polovice ø)  

             z žeblji. 
             Število žebljev (ø približno 5 mm) na vsaki strani skupaj, en na 1500 kg mase naklada (za zavarovanje   

             sloja vključno z morebitnim sedlastim slojem); žeblje se enakomerno porazdeli, vsaj štiri na zagozdo   
             (dva od znotraj in dva od zunaj), zabije navpično, globina zabitja najmanj 40 mm. 

     ∙   nad ročicami (cevi segajo čez ročice z več kot polovico ø)  

             kot . Dodatno se pritrdita zagozdi na pod vagona oz. na podlogo s pločevinasto spojnico debeline 3 mm, na  

             obeh straneh podloge. Spojnice pritrditi z vijaki za les premera vsaj ø 6 mm in dolžine 60 mm; skupno število    
             vijakov    

             na eno spojnico devet (po tri na zagozdo in tri na podlogo), 
 

   -  Pri skladovnicah preko 30 t mase se zagozde pritrdijo z žeblji po  in s privitimi spojnicami 

 

     -     pri namaščenih ali 
           prevlečenih ceveh 

           s povečanim koeficientom trenja 

           

   -  sedlasti sloj z nosilnim slojem se najmanj dvakrat skupaj poveže (pretržna sila
1)
 najmanj 4000 daN). 

 

   -  Skladovnice privezane s trakovi z napenjalno/blokirno napravo (pretržna sila1)
 najmanj 4000 daN), število:  

           enkrat na 6 m dolžine cevi, vsaj dvakrat na skladovnico (razmik do koncev cevi 50 cm). 

        ∙ če cevi presegajo ročice z več kot polovico premera cevi ali 

        ∙ če je prazen prostor manjši kot , ali                                  

        ∙ pri namaščenih ali gladko prevlečenih ceveh                        pri namaščenih ali gladko prevlečenih ceveh brez 

                                                                                      vmesnih podlog s povečanim koeficientom trenja. 

 
 

Dopolnilni podatki 
           Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej podatke/informacije o nakladanju 0.1  
           Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2.  
           Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6.  
           Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7. 
           Za trenje glej informacije o nakladanju 0.8.  

 
           Za promet na progah ADIF se uporabljajo trakovi za pritrditev tovora (za posredno privezovanje) z 
           integrirano napenjalno/blokirno napravo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1)Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove      

   iz umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 

 



UIC                                                                                                     01.04.2017                                                                                                     1-1 

 

Smernica za nakladanje 1.4.6 
1.4.6 Jeklene cevi sedlasto naložene v namenskih vagonih 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                             Vagoni v sklenjenih  vlakih ali kombinem prometu 

                                                                                                                                                    Vagoni z blažilniki z dolgim hodom            

Naklad 

        Jeklene cevi s poljubno površino. 

Vagon 
          Vagon z visoko obremenljivimi bočnimi ročicami1) in napravo za posredno pritrditev (Sp…, Roo…,). 
 

Način nakladanja 
         Cevi se naloži   

     -   v spodnjem sloju pri manjših primerih tesno drugo ob drugo (vrzel na eni strani), 
     -   pri večjih premerih nalegajo cevi na ročice na obeh straneh (vrzel v sredini), 
     -   zgornje cevi, ki se naslanjajo na ročice, ne segajo čez ročice z več kot polovico premera, 
     -   iznad ročic se cevi nakladajo v sedlih v obliki piramide simetrično kolikor je to mogoče, 
      -    vstavljanje v sedla samo takrat, ko obe cevi, ki oblikujeta sedlo, ležita v enaki višini,       
     -   pri Sp… vagonih prazen prostor najmanj 

 

 pri neobdelanih ceveh 30 cm            0 cm 

∙ pri namaščenih ali gladkih   
prevlečenih ceveh 50 cm            0 cm 

 

          Pri Roo… vagonih se ne zahteva prazen prostor. 

 

 

 

Zavarovanje 

     -    z bočnimi ročicami, 

             pri zavarovanju samo z dvema ročicama cevi segajo čez ročici za najmanj 
 

 pri neobdelanih ceveh 30 cm            0 cm 

∙ pri namaščenih ali gladkih   
prevlečenih ceveh 50 cm            0 cm 

 
     -   skladovnice se posredno priveže za vagon z vsemi na vagonu razpoložljivimi napravami, kratke skladovnice   

             vsaj dvakrat.    
 

Dopolnilni podatki 
Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2. 

 
1) 

Vagoni z visoko obremenljivimi ročicami ustrezajo UIC MB 577, točki 4.4.3 z malimi črkami “ll” v podseriji ali navedeni v SzN 
100.3. 
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                          Smernica za nakladanje 1.4.7  

1.4.7 Jeklene cevi, palice ali večkotni profili v svežnjih  
Posamezni vagoni in vagonske skupine                                       Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                             Vagoni z odbojniki z dolgim hodom 

 
Tovor 
 Svežnji iz jeklenih cevi, palic ali več kotnih profilov, trdno medsebojno povezani. 
 Število povez v odvisnosti od premera cevi, dolžine cevi in mase svežnjev; na 3 m dolžine skladovnice 

ena poveza, najmanj pa dve na skladovnico. Razdalja povez od konca skladovnice približno 30 cm.  
 

Pretržna sila1)
 sredstev za privezovanje najmanj 1400 daN. Sredstva za privezovanje se učinkovito 

napne. 
 Trakovi iz umetnih materialov in trakovi iz tkanin, se na ostrih robovih obvezno zaščitijo z robnimi 

ščitniki. 
 
Vagon 
 Vagoni z ročicami in čelnimi stranicami.  
 
Način nakladanja   
 
 
 
  
 
 

Svežnji naloženi eden zraven drugega direktno na podu vagona, na nakladalne pragove ali lesene 
podloge. Podloge iz mehkega lesa s pravokotnim prečnim prerezom, položene na pod s širšo stranjo. 
 

V spodnjem sloju se svežnji naslanjajo na ročice ali 
 

v sredini vagona pri nakladanju v enem neizpolnjenem sloju. 
 

 
 

 
 
 
 

➆ 

V zgornjem sloju se svežnji   
 

- nakladajo sedlasto. Za lažje razkladanje se svežnji lahko ločijo z navpično ali poševno, vmes 
položenim lesom. 

- več slojno, največ v dveh slojih. 
 

 
Prazen prostor za skladovnice iznad čelnih stranic najmanj 

  
50 cm     0 cm 

 

               
 
 
1) Najmanjša sila porušitve/pretrga pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz  
   umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora. 
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1.4.7   
 
 
Zavarovanje 
 

 - z bočnimi ročicami (notranji sloji); pri zavarovanju s samo dvema ročicama, se morajo sredine  
  ročic presegati za najmanj 
 

50 cm     30 cm 
 

 
 

 

   - s sedlastim načinom nakladanja (zgornji sloj) 

Pri nakladanju po , se vmesni prostor zapolni z lesom najmanjše višine 5 cm in se trdno pribije z žeblji. 

 Pri nakladanju po  

●   brez dodatnega zavarovanja pri neposrednem zavarovanju s stenami, stranicami ali ročicami    

     (bočna razdalja ≤ 10 cm)  

 

 

 

 

●   z bočno zavarovarovanjem z razdaljo > 10 cm 

 
- z lesenimi zagozdami;  
Dimenzije zagozd:  

⁰   višina najmanj 12 cm, 

⁰   širina najmanj 8 cm,   

⁰   kot zagozde približno 35o
.  

 
Število žebljev z vsake strani zagozde skupaj: en žebelj na 1500 kg mase naklada, najmanj dva  
žeblja/zagozdo ali 
 

 

 

 

- z lesenim vodilom najmanjše širine 5 cm, pritrjenim na pod vagona, z enim žebljem/1500 kg mase  
  naklada, najmanj dva žeblja na vodilo ali 
 
- z lesenimi vodili najmanjše višine 5 cm, pritrjenim za pod vagona, z enim žebljem/1500 kg    
  mase naklada, najmanj dva žeblja/vodilo. Premer žeblja najmanj 5 mm; žlebasti žeblji najmanj 4.2 mm,   
  globina zabijanja v pod vagona najmanj 40 mm ali  

 - s posrednimi privezami iz sintetike ali tkanine. Na ostre robove se obvezno da robne ščitnike    
  (pretržna sila1) 

najmanj 2800 daN), na 3 m dolžine skladovnice ena posredna priveza, najmanj pa    
  dve na skladovnico.  

Dopolnilni podatki 
 Za porazdelitev tovora/obremenitev vagona glej podatke/informacije o nakladanju  0.1. 

Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6. 
Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7. 
 

 
 
 
 
 
            
 
    
      
 
 
 
 
1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz    
   umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora.  
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Smernica za nakladanje 1.5.1 

1.5.1  Kolesne dvojice 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                       Vagoni v sklenjenih  vlakih ali kombinem prometu 

                                                                                                                                             Vagoni z blažilniki z dolgim hodom            
 

Tovor 

      Kolesne dvojice z ohišjem ležajev ali brez njega. 

Vagon 
Vagoni ploščniki s stenami ali stranicami in lesenim podom. 

Način nakladanja           
① -  Kolesne dvojice se naloži v vzdolžni smeri vagona na lesene podstavke,  
    -   posamezno kolo kolesne dvojice v svojem podstavku ali 
② -  v skupinah na skupnih podstavkih, pri čemer se kolesa v podstavku ne smejo kotaliti, 
    -   podstavki morajo biti v tehnično brezhibnem stanju,  

③ -  prazen prostor v prečni smeri vagona najmanj 20 cm 

    -   prazni prostori so v vzdolžni smeri 
④    •  med kolesnimi dvojicami najmanj 20 cm,  

⑤    •  do čelnih sten ali čelnih stranic najmanj 
 
                                                           100 cm                                                   20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zavarovanje 

⑥ z lesenimi podstavki, 

⑦ -   višina delovnega oprijema najmanj 80 mm, 

⑧ -   dolžina podstavka se prilagodi premerom koles. Za premere koles od 840-920 mm je dolžina  
         podstavka 510 mm, 

⑨ -  skupaj povezano z vijaki M 10 ali vijačnimi/žlebastimi žeblji 5 x 100 mm, 

⑩ -   v vzdolžni smeri poševno odrezani, 

⑪ -   kolesne dvojice ne ležijo na podu vagona. 
 

Dopolnilni podatki 
       Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
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Smernica za nakladanje 1.5.2 

Kolesne dvojice na gumijastih podstavkih 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                       Vagoni v sklenjenih  vlakih ali kombinem prometu 

                                                                                                                                             Vagoni z blažilniki z dolgim hodom            
 

Tovor 
 
       Kolesne dvojice z ohišji ležajev ali brez njih, naložene na gumijaste podstavke (da bi se izognili    
       poškodbam gumijaste podlage, kolesna dvojica ima lahko le rahlo bočno prekrivanje). 

  

Vagon 
Vagoni ploščniki s stenami ali stranicami in lesenim podom. 

Način nakladanja   
        Kolesne dvojice se naloži v vzdolžni smeri vagona na gumene/gumijaste podstavke. Gumijasti podstavki se    
        prilagajajo premerom obeh koles. 
 

       Gumijasti podstavki so pritrjeni na kolo z vgrajenim magnetom (npr. za prekladanje). 
   
① -  posamezno kolo kolesne dvojice v svojem podstavku ali 

② -  v skupinah na skupnih gumijastih podstavkih, pri čemer se kolesa v podstavku ne smejo kotaliti, 
    -   podstavki morajo biti v tehnično brezhibnem stanju,  

③ -  prazni prostori v prečni smeri vagona najmanj 20 cm 

    -   prazni prostori v vzdolžni smeri 
④    •  med kolesnimi dvojicami najmanj 20 cm,  

⑤    •  do čelnih sten ali čelnih stranic najmanj 
 
                                                           70 cm                                                   20 cm 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zavarovanje 

   -  s trenjem med gumijastimi podstavki in podom vagona 

⑥ -  višina delovnega oprijema najmanj 60 mm, 

                         

 

 

 

 

     -  kolesne dvojice: tekalna površina je na dveh točkah na gumijastih podstavkih, prirobnica kolesa ne  

        leži na podstavkih.  
 

Dopolnilni podatki 
       Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
       Za trenje, koeficient trenja glej informacije o nakladanju 0.8. 
       Zahteve za trdnost, temperaturno odpornost, glej Tabelo 1.  
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1.5.2 
                                                                                                                                                                      Tabela 1 
 

 

Gumijasti podstavki za kolesne dvojice 

Tehnična podlaga: 
LASTNOSTI STANDARD ENOTA   VREDNOST 

 

BARVA 

  

 

        ČRNA 

POLIMER   
 

SBR 

 

GOSTOTA 

 

DIN 53479 

 

mg/dm2 

 

1.2 

 

TRDOTA 

 

DIN 53505 

 

ShA 

 

80 

 

NATEZNA TRDNOST 

 

DIN 53504 S1 

 

N/mm
2
 

 

6 

 

RAZTEZEK PRI PRETRGANJU 

 

DIN 53504 S1 

 

% 

 

76 

 

ODPORNOST NA OZON (20%, 20 pphm, 24h, 40°) 

 

DIN 53509 

 
 

O.K. 

 

KOMPRESIJSKI/TLAČNI TLAK  

24h 70°C 25 % deformacije 

 

DIN 53517 

 

% 

 

50 

 

ABRAZIJA 

 

DIN 53516 

 

mm
3
 

 

100 
 

ODPORNOST NA STARANJE 

 

DIN 53508 

 

°C 
 

O.K. 
 

ODPORNOST NA OLJE IN MAŠČOBE 

 

DIN 53521 

 
 

MEDIUM 

 

ODPORNOST PROTI ZMRZOVANJU 

 

DIN 65467 

 

°C 

 

- 35°C 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Smernica za nakladanje 1.5.3 
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1.5.3 En ali več podstavnih vozičkov s kolesnimi dvojicami (na gumijastih podstavkih) 
 

 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali v kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki, z dolgim hodom 

Tovor 

En ali več podstavnih vozičkov z kolesnimi dvijicami z maso do 18 ton in premerom koles 640 - 1050 
mm in širino kolesa vsaj ≥125 mm, na gumijastih podstavkih/vložkih (da bi se izognili poškodbam 
gumijastih podstavkov, se lahko kolesne dvojice rahlo bočno pokotalijo/premaknejo). 

 

Vagon 

Vagoni s stenami in lesenim podom. 
 

Način nakladanja 

      Gumijasti podstavki z integriranim magnetom se pritrdijo za kolesa (n.pr. za ponovno nakladanje). 
Podstavne vozičke s kolesi kolesnih dvojic na gumijastih podstavkih se naklada v vzdolžni smeri 
vagona  
- s praznim prostorom do čelne stene najmanj 20 cm in razdaljo najmanj 20 cm med vsakim 

nadaljnjim podstavnim vozičkom,  
- po potrebi pokriti s ponajvo za enkratno ali večkratno uporabo. 

 

Zavarovanje 

- Privezovanje skladno tabeli 
 

 

-     Primer za možnosti pritrditve  

 
 

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1 
Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2 
Za pokrivanje tovora glej informacije o nakladanju 0.3 
Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6  
Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7 

 
 
 
1)

 Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni dopustni vlečni sili (LC); to velja le za trakove iz umetnih materialov,   

   trakove iz  tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo kot tudi za sestavljene vrvi in verige. 
 

Masa  Št. privez Pretržna sila   
podstavnega 

vozička 
z vsake 
strani 

pri ravnem 
nategu

1)
 

do  9 T 2 4 000 daN 

do 13 T 2 5 000 daN 

do 18 T 2 8 000 daN 

Masa  Št. privez Pretržna sila   
podstavnega 

vozička 
z vsake 
strani 

pri ravnem 
nategu

1)
 

do  9 T 2  8 000 daN 

do 13 T 2 10 000 daN 

do 18 T 2 16 000 daN 

① 
 

② 

③ 
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                                                                                                                                       Smernica za nakladanje 1.6.1 
1.6.1 Profili (neneoljeni) 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                             Vagoni v sklenjenih  vlakih ali kombinem prometu 

                                                                                                                                                        Vagoni z blažilniki z dolgim hodom            
 

  Tovor 
        Profili prosti-nepovezani in/ali 

        prevezani v pravokotne ali v obliki trapeza formirane pakete, na vsake 3 m po ena preveza, najmanj pa dve    

           prevezavi učinkovito napeti. 
           Oddaljenost prevez od koncev paketov približno 30 cm. 

           Pretržna sila1) prevezovalnih sredstev najmanj 1400 daN.  
           Trakovi iz umetnih materialov ali trakovi iz tkanin z robnimi ščitniki. 

Vagoni 
           Vagoni s stenami, stranicami ali bočnimi ročicami in z lesenim podom ali vagonskimi pragovi z lesenimi vstavki. 

Način nakladanja 
           Profile in pakete se naloži direktno na pod vagona, na vagonske pragove z lesenimi vstavki, po možnosti   
           po vsej nakladalni širini, 
            -     v enem ali več slojih ali 

         -     zložene drug v drugega. Prazen prostor v prečni smeri večji kot 10 cm, se izpolni z trdno zabitim lesenimi   

                   zagozdami ali s poševnimi vmesnimi podlogami. 
     Podlage in vmesne podlage iz lesa z ostrorobnim prerezom, najmanjši razmik se uporabi glede na namen uporabe, 

- podlage s pravokotnim prerezom nalegajo s širšo ploskvijo-stranico, 
- vmesne podlage s kvadratnim ali s pravokotnim prečnim prerezom nalegajo s širšo ploskvijo-stranico. 
- Iz enega kosa ali iz največ treh kosov, ki se bočno prekrivajo in so zadostno povezani preko celotne 

širine naklada oz. nakladalne enote**. 

        Profili in paketi segajo čez podlage in vmesne podlage za najmanj 50 cm. 
 

   Zavarovanje 

 Profile in pakete se zavaruje neposredno s stenami, stranicami ali bočnimi ročicami (razmik ≤ 10 cm) 

brez dodatnih povezav, 

           pri razmiku večjem kot 10 cm; skupne preveze (pretržna sila najmanj 1400 daN) ali posredne priveze 

(trakovi iz tkanin ali trakovi za pritrditev tovora, pretržna sila najmanj 2800 daN). Število delujočih 
prevezav/privez ena na 6 m dolžine.   

 

 
1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz umetnih materialov, 

       trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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1.6.1 

   Učinkovita/delujoča višina sten, stranic ali bočnih ročic najmanj 10 cm, 

   vmesni prostori  zgornjih slojev 

• profile in pakete se zavaruje s trdno pribitim lesom ali se vmesni prostor zapolni ali 

• se profile in pakete skupaj poveže s spodaj ležečimi deli naklada (pretržna sila najmanj 

2800 daN) ali se posredno priveže (trakovi iz tkanin ali trakovi za pritrditev tovora, 

pretržna sila najmanj 2800 daN). Število delujočih privez, ena na 6 m dolžine, najmanj pa 
dve na skladanico, ali 

• brez dodatnega zavarovanja pri drug v drugega zloženih profilih in paketih, ki nalegajo s 
robno prirobnico. 

   Profile in pakete, ki ležijo izven področja delujoče višine 10 cm, se skupaj preveže s spodaj ležečimi deli    
       naklada. Ena preveza na 6 m dolžine, najmanj dve prevezi na skladanico (pretržna sila najmanj    
       1400  daN). 

     Oddaljenost privez od koncev naklada najmanj 50 cm. 

    Pri zavarovanju s samo dvema bočnima ročicama, segajo profili in paketi čez sredino ročic za  najmanj                

                                  50 cm 30 cm 
 

        Pakete prifilov in posamezne profile, ki niso v skladovnicah in niso zavarovani z dvema ročicama ali pa je    
        presegajoči razmik manjši od 50 ali 30 cm; Tovor se zavaruje s skupnim prevezovanjem in bočno z obeh   
        strani z usmerjevalnim-vodilnim lesom pritrjenimi z žeblji, en žebelj na 1500 kg nakladalne mase,  
        najmanj pa dva žeblja na usmerjevalni-vodilni les. 
 

Dopolnilni podatki 
             Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
             Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6. 
             Vse povezave napeti in opremiti z robnimi ščitniki.  
             Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7.  

 

             Število in položaj podlog in vmesnih podlog kot tudi privez je odvisna od mase, dolžine,  
             obnašanje vibracij in značilnosti profilov. 
    

             Po UIC Smernicah za nakladanje, Zvezek 1, točka 5.5.3 se pri tovorih neobčutljivih na sunke    
             lahko odpovemo praznemu-prostemu prostoru do čelnih sten/ stranic. 
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Smernica za nakladanje 1.6.2 
1.6.2 Profili (nenaoljeni) naloženi razvlečeno 
 
Posamezni vagoni in vagonske skupine                            Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                                                                                                                       Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 
     Pakirane profile ali jeklene nosilce različnih prerezov in približno enake dolžine se mora naložiti razvlečeno, 
     da se zagotovi optimalni izkoristek nosilnosti vagona. 
     Preveze za pakete, ena preveza na začetne 3 m, vsaj dve prevezi s pretržno silo1) 

najmanj 1400 daN. 
 
Vagoni 
     Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami, lesenim podom ali z vagonskimi pragi in lesenimi vložki. 
     
Način nakladanja 
     Profile in pakete se naklada direktno na pod vagona ali nakladalne pragove z lesenimi vložki: 
     -   po možnosti po celi nakladalni širini, 

  - kot tudi razvlečeno po celotni nakladalni dolžini vagona, da se doseže največji izkoristek vagona. Pri 

          razvlečenem nakladanju se mora skladovnica prekrivati na najmanj 1
/3 dolžine. Če se skladovnica   

          prekriva za več kot 2/3 svoje dolžine, se naklad ne šteje kot razvlečen. 
 
     Pakete se sklada v enem ali več slojih ali   
     profile v skladovnice drug v drugega. 
 

  Prazen prostor večji od 10 cm se zavaruje v prečni smeri  po  ali   

     se izpolni s trdno pribitim lesom na vmesno podlago ali z vertikalno vstavljenim lesom na vmesno podlago in    

     se  nato lahko zavaruje po .  

  Vse pakete ali profile se zlaga po možnosti enake višine drug v drugega; razlika v višini se izravna z    
     uporabo dodatnih lesenih vložkov (pravokotnega prečnega prereza, s širšo stranico naleganja). 
 

     Podloge in vmesne podloge so: 
 

      - iz zdravega, nepoškodovanega lesa, ustrezno EN 338, trdnostnega razreda najmanj 24,  
      - iz enega kosa, z vseh strani z ostrorobnim rezom, 
      - debeline najmanj 6 cm, najmanjši prerez se izbere glede na namen,  
      - s kvadratnim prečnim prerezom ali s pravokotnim prečnim prerezom, s širšo stranico naleganja. 

  Podloge in vmesne podloge presegajo profile in pakete za najmanj 50 cm. 

 
Zavarovanje 
Profili in paketi se zavarujejo posredno s stenami, stranicami ali ročicami. 

  Ves naklad oblikovan v skladovnice se posredno priveže s privezo, z najmanjšo pretržno silo od 2800 daN     

      ali skupno prevezo s pretržno silo vsaj 1400 daN,  
 

  pri čemer so dovoljeni posredni privezi le pri direktno, drugo zraven drugo stoječo skladovnico (glej ):  

- ena priveza v razdalji približno 50 cm od vsakega konca skladovnice,   
- ena priveza na začetnih 6 m, 
- najmanj dve privezi na nakladalno enoto. 

 

   Paketi in profili nad stenami, stranicami ali ročicami, se naloži vsaj 10 cm pod zgornjim robom sten, stranic ali ročic   
       in se dodatno povežejo v eno nakladalno enoto s pod njim ležečim slojem (pretržna sila vsaj 1400 daN): 

- ena preveza v razdalji približno 50 cm od vsakega konca skladovnice, 
- ena preveza na začetnih 6 m, 
- najmanj dve prevezi na nakladalno enoto. 

 
 
 
1)Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC). Velja le za trakove iz     
  umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 



2-2                                                                                             01.04.2017                                                                                          UIC 

1.6.2 
 

 

 
 

 

Dopolnilni podatki 
      Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej nformacije o nakladanju 0.1.  
      Posamezne obremenitve se izračuna v skladu z 1. Zvezkom, točka 3.4. 
      Za privezovalna sredstav za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6.  
      Za posredno privezovanje glej informacije o nakladanju 0.7. 
      Vse priveze se napne po navodilu/podatkih proizvajalca. 
 

      Pri nakladu neobčutljivem na udarce se prazen prostor do čelne stene/stranice, po smernici za    
      nakladanje UIC, 1. Zvezek, točka 5.5.3, lahko opusti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Različice s štirimi skladovnicami: dva sloja na zunanjih straneh in v treh slojih znotraj. 
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                                                                                                          Smernica za nakladanje 1.6.3 
  1.6.3 Palično jeklo in drugi profili v paketih (nenaoljeni) 
 

 

Tovor 
 

 Palično jeklo in drugi profili ki se ne morejo obračati, se skupaj preveže v vzdolžni smeri na vsake   

    3 m z eno prevezavo, najmanj pa z dvema prevezavama v stabilen paket s pravokotnim ali s   
    kvadratnim prerezom. 

 Razmik prevez od koncev paketov okoli 30 cm. 

    Pretržna sila1) prevezovalnega sredstva najmanj 1400 daN. 
    Trakovi iz umetnih materialov ali trakovi iz tkanin z robnimi ščitniki. 
 

Vagoni 
    Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami in z lesenim podom. 
 

Način nakladanja 
     Pakete se naklada na nakladalne/vagonske pragove ali lesene podloge. 

 Pri nakladanju v enem ali več slojih, po možnosti naklada po celotni nakladalni širini vagona. 

 Podlage in vmesne podloge iz lesa, z vseh strani z ostrokotnim razrezom, najmanjše  dimenzije, odvisno od    
    namena uporabe. 
     - podloge s pravokotnem prečnim prerezom, ki nalegajo s široko stranjo, 
     - vmesne podloge tudi s kvadratnim prečnim prerezom,  
    - iz enega kosa ali iz največ treh delov, ki se bočno prekrivajo in segajo preko celotne širine naklada oz. 
      nakladalne enote**. 

 Paketi segajo čez podlage in vmesne podlage za vsaj  50 cm.    

 Prazen prostor pri nakladanju najmanj 

                                    50 cm 0 cm 

 

 

 

Zavarovanje 

 Pakete se zavaruje neposredno s stenami, stranicami ali bočnimi ročicami (bočni razmik ≤ 10 cm), 

 - delujoča  višina vsaj 10 cm. 

 Vmesni prostori se izpolnijo s trdno pribitim lesom ali 

     če  ni možno zavarovati po .  

 Pri vrhnjih slojih se morajo sosednji paketi prekrivati za najmanj 3 cm. 

 
 
 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz   

umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu  
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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1.6.3 
 
 

      Pri bočnem razmiku večjem kot 10 cm do sten, stranic ali ročic, je lahko razmik paketov v zgornjih slojih  
      največ 8 cm. 
 
 -   Skupna prevezava (pretržna sila 1400 daN) - na vsake 3 m  po ena prevezava na skladovnico ali 

  -  posredna priveza
2)

: trakovi iz sintetike ali trakovi iz tkanin z robnimi ščitniki: pretržna sila1) 2800 daN,    

       na vsake 3 m dolžine skladanice po ena priveza, najmanj pa dve privezi na skladanico.  

     Pri zavarovanju s samo dvema ročicama (z vsake strani) segajo paketi čez sredino ročic za najmanj 

                                     50 cm                                            30 cm 
 

Dopolnilni podatki 
         Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej nformacije o nakladanju 0.1.  
         Za privezovalna sredstav za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6.  
         Za posredno privezovanje

2)
 glej informacije o nakladanju 0.7. 

         Pri nakladu neobčutljivem na udarce se prazen prostor do čelne stene/stranice lahko opusti, po smernici   
         za nakladanje UIC, 1. Zvezek, točka 5.5.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)

 Če podatki o nakladanju 0.7 niso upoštevani, potem naklad zavarovati po . 
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Smernica za nakladanje 1.6.4 

1.6.4 Jeklene gredice 
 

 

Tovor 
       Jeklene gredice različnih velikosti in površin. 

 
Vagon 

       Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami in lesenim podom. 
 

Način nakladanja 
       Jeklene gredice se naloži direktno na pod vagona, na vagoske pragove ali lesene podloge 

    -    v slojih največ do višine stene, stranice ali ročic, po možnosti po celotni nakladalni širini, 
       -    skupaj samo jeklene gredice enake višine,, 
       -    najmanj na dve vmesni podlogi na dolžino gredice. 
 

   Lesene podloge in  vmesne podloge iz mehkega lesa 

       -    s pravokotnim prečnim prerezom, nalegajo na pod s širšo stranjo, 
       -    so iz enega kosa ali največ iz treh kosov, ki se prekrivata po celotni nakladalni širini tovora  
             (debeline približno 4 cm). 
 

  Jeklene gredice segajo čez podloge in vmesne podloge za najmanj 50 cm. 
 

  Prazen prostor najmanj 

 
             50 cm                      0 cm 

 
 

 
 
 

 

Zavarovanje 
      Jeklene gredice se zavaruje neposredno s stenami, stranicami ali ročicami,                                           

  -    pri varovanju s samo dvema ročicama lahko jeklene gredice segajo čez sredino bočnih ročic za najmanj 
 

                          50 cm 30 cm 

 

  Vmesni prostori morajo biti zapolnjeni z lesom (trdno pribitim). 

 

Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 

 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                             Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                            Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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Smernica za nakladanje 1.6.5 
1.6.5 Okroglo betonsko železo do 36 m 
 
Posamezni vagoni in vagonske skupine                            Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                                                                                                                       Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 

       Upogljivo okroglo betonsko železo v svežnjih do 36 m dolžine. 
 

Vagon 
       Vagoni s stranicami ali ročicami in s preklopnimi čelnimi  stranicami. 
 

Načinčin nakladanja 

  Svežnje se naloži v največ štirih slojih (sedlasto), direktno na pod vagona, vagonske pragove ali na lesene   

      podloge.  
        Prazen prostor do 

  -    bočnih stranic in ročic približno 10 cm, 
    -    preklopnih čelnih stranic navpično najmanj 5 cm (z višjimi lesenimi podlogami). 

    Prazen prostor najmanj 50 cm. 

  Svežnji segajo čez lesene podloge za približno 1 m 

      Lesene podloge 

  - iz enega kosa po celotni nakladalni širini, 
       - so pribite na vagonu brez bočnih stranic. 
 
        Obremenitev vsakega posameznega vagona 
        -    vagon s posameznimi kolesnimi dvojicami za največ 75 %, 
        -    s podstavnimi vozički za največ 85 % merodajne največje obremenitve vagona upoštevajoč tudi   
             prevozno pot. 

Zavarovanje 
  Svežnje se zavaruje s stranicami ali ročicami 

      -    naklad se skupaj preveže z žico (ø 8 mm) ali trakom (pretržne sile1)
 vsaj 4000 daN) 

        • med vagoni in 

        • približno 1 m pred konci svežnjev na vagonih brez bočnih stranic. 
 
Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6. 

 
1)Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC). Velja le za trakove iz    

   umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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Smernica za nakladanje 1.6.9 
1.6.9 Jekleni blumi 

 

   Posamezni vagoni in vagonske skupine                Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 
                                                                                                         Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
 
 

Tovor 
      Jekleni blumi iz kontinuiranega litija s hrapavo površino, pravokotega prečnega prereza. 
 
Vagoni 
      Vagoni s stranicami, stenami ali ročicami in lesenim podom.  

 
Način nakladanja 

Pred nakladanjem se zagotovi, da so pod vagona, nakladalni/vagonski pragovi in podloge oz. vmesne podloge 
očiščene (led, sneg in drugih nečistoče). 

①  Blume se naloži direktno na pod vagona (ravne in neupognjene blume), na vagonske pragove   

     ali  
- lesene podloge se porazdeli po čim večji površini, 
- enako visoke blume se postavi enega zraven drugega, v nasprotnem primeru v posamezne, 

skladovnice po H, manjše po B, širše blume spodaj, 
- skladovnice so v največ štirih slojih. 

  - sloje ločiti z dvema vmesnima  podlogama. 

  - blumi se ne smejo dotikati. 

 
Podloge in vmesne podloge 

- iz lesa (najmanjša debelina 3 cm), z ostrorobnim prerezom, s kvadratnim prečnim prerezom ali s 
pravokotnim prečnim prerezom. Vedno nalegajo s širšo stranico, sestavljene iz enega ali največ dveh 
delov-kosov, medsebojno dovolj povezani, in vedno segajo čez celotno širino naklada; pri razdalji, večji 
kot 10 cm od stranic, ročic ali sten vagona, morajo (podloge in vmesne podloge) z obeh strani segati 
čez naklad. Pri uporabi vagonov z integriranimi vagonskimi pragovi in na njih ležečih posameznih 
podlogah, morajo biti podloge dovolj pritrjene na vagonske pragove, 

 

 - kot ena enota se bo obravnaval naklad, ki je sestavljen iz največ dveh skladovnic, ki je zavarovana s   

            stranico/steno/ročico. 

 - tako razporejene, da blumi segajo čeznje za najmanj 50 cm 

 Prazen prostor najmanj 

                                                              50 cm                                           0 cm 
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1.6.9 
 
Zavarovanje 
     S stranicami, stenami ali ročicami.  
     Prvi sloji 
 

      -   naloženi direktno na pod vagona, so zavarovani z bočnimi stranicami, ročicami ali stenami, neodvisno  
          od razdalje med nakladom in bočnimi stranicami, ročicami ali stenami, na osnovi hrapave zgornje    
          površine blumov ali s podlogami, nakladalnimi pragovi, ki segajo čez širino naklada 
 
Zgornji sloji 
       -   pri bočni razdalji, večji od 10 cm, zavarovani z vmesnimi podlagami, ki segajo čez širino naklada, 

  s stranicami ali ročicami, delovna višina najmanj 10 cm. 

  Pri zavarovanju s samo dvema ročicama segajo blumi čez le-te za najmanj  

 
                                            50 cm                                            30 cm 
 
Dopolnilni podatki 
Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju  0.1.  
Nevarnost glede temperature naklada je izključena. 
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Smernica za nakladanje 1.7.1 
1.7.1 Okroglo betonsko železo, naloženo na enem vagonu 
 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                Vagoni v sklenjenih vlakih in kombiniranem prometu 
                                                                                                                     Vagoni z blažalniki z dolgim hodom 

 
 

Tovor 

   Okroglo betonsko železo 

     -    prevezano medsebojno v svežnje, 

     -    število prevezav v odvisnosti od premera, dolžine in mase svežnjev; na vsake 3 m dolžine po ena   
          preveza, najmanj dve prevezavi na sveženj, najmanj 50 cm in največ 1 m odaljene od koncev svežnjev,   
     -    preveze se napne. 
 

Vagon 
 

    Vagoni ploščniki z ali brez čelnih stranic ali ročic in z bočnimi stranicami ali ročicami in z lesenim podom ali  
    lesenimi nakladalnimi/vagonskimi pragovi. 

 

Način nakladanja 
 

  Svežnje se naloži po celi nakladalni dolžini vagona v največ štirih slojih (sedlasto) direktno na pod vagona,  

    nakladalne pragove ali podloge s pravokotnim prečnim prerezom in z nalegajočo se širšo stranico. 

  Kratke svežnje se naklada  drugega za drugim ali s prekrivanjem. 

  V vrhnjih slojih se svežnji nakladajo sedlasto. Za olajšanje pretovora se lahko svežnji medseboj    
      ločujejo s poševnim ali navpičnim vloženim lesom. 
      Pri nakladanju na vagone brez bočnih stranic ali nad bočnimi stranicami 

  -   da bi se preprečilo svobodno nihanje koncev svežnjev, so podloge oddaljene od koncev svežnjev več kot 1 m, 

  -   konci svežnjev ležijo na podu vagona ali se na koncu svežnja dodatno položi podloga. Te podloge se  

          zavarujejo proti bočnem premiku na primer z najmanj štirimi žeblji (Ø 5 mm, globina zabitja v pod vagona   

          najmanj 40 mm) ali 

   se posredne priveze z integralnimi napravami za napenjanje namesti preko (v isti linii) podloge (pretržna sila
1)

  

      pri ravnem nategu najmanj 2800 daN).    

     Prazen prostor se ne zahteva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
1)Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC). Velja le za trakove iz    

     umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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1.7.1 

 

Zavarovanje 

     Bočno zavarovanje s stranicami ali ročicami (na osnovi kvalitete površine betonskega okroglega jekla    
     tudi z bočnim razmikom večjim od 10 cm). 
     Delujoča višina stranic ali ročic najmanj 10 cm. 
     Pri zavarovanju samo z dvema ročicama, presegajo svežnji le te za najmanj 
 
                                       50 cm                                                           30 cm 
 

  Če konci svežnjev presegajo ročice za več kot 1 m, se tovor  medsebojno preveže z dvakrat prepleteno  

      žico (Ø 5 mm) ali s preveznim sredstom (pretržna sila najmanj 2800 daN). 

Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenirve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
     Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2. 
     Za privezovalna sredstav za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6.  
     Za posredno privezovanje glej informacije o nakladanju 0.7. 
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                                                                                                                             Smernica za nakladanje 1.8.1 
1.8.1 Tirnice na enem vagonu 
 

Posamezni vagoni in skupine vagonov                                                                         Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
                                                                                                                                      Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 
     Tirnice različnih tipov in dimenzij. 
 
Vagon 
     Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami in lesenim podom. 
 
Način nakladanja 
     Tirnice se naklada direktno na pod vagona, na nakladalne/vagonske pragove ali lesene podloge. 
     Število podlog/vmesnih podlog se izbere tako, da je zagotovljena stabilnost skladovnice. 

  -   v enem ali več slojih, po možnosti po celotni nakladalni širini,  

  -   največ do višine sten, stranic ali ročic. 

  Podloge in vmesne podloge iz mehkega lesa 

     -   s pravokotnim prečnim prerezom nalegajo s širšo stranjo, 
     -   iz enega kosa preko celotne širine skladovnice (debeline približno 4 cm). 

  Tirnice segajo čez podloge in vmesne podloge za najmanj 50 cm.    

  Prazen prostor do konca vagona 

                                        50 cm                                                      0 cm 
 

  -  če se ne ravna po  (izkoristiti nakladalno dolžino), se lahko opusti prazen prostor, ustrezno smernicam   

         za nakladanje UIC, 1. Zvezek, točka 5.5.3 
      - v nasprotnem primeru se uporabi ščitni vagon. 
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1.8.1 
 
Zavarovanje 
      Tirnice: 

   -   se  zavaruje neposredno s stenami, stranicami ali ročicami. 
      -   Pri bočnem razmiku večjem kot 10 cm ali nakladanju s previsom: 

      •   na podloge in vmesne podloge s trdno pritrjenim lesom; najmanj z dvema žebljema (ø približno 5 mm)  
              in 

          privezo
1), pretržna sila najmanj 2800 daN, na vsakih začetnih 6 m dolžine skladovnice (najmanj dve na   

              skladovnico) ali 

           z eno skupno povezavo, pretržna sila pri ravnem nategu najmanj 1400 daN , na vsakih začetnih 6 m  

              dolžine skladovnice (najmanj dve na skladovnico), 
       •  oddaljenost privez od konca skladovnice najmanj 30 cm. 

   Pri zavarovanju z samo dvema ročicama, segajo tirnice čez sredino ročic za najmanj 
                                       50 cm                                                       30 cm          

   Vmesni prostor neizpolnjen s tirnicami se zapolni z lesom (trdno pribitim). 

      Podloge in vmesne podloge se proti bočnemu premikanju zavaruje, na primer: 

      -   podloge se trdno pribije z žeblji na pod vagona, 

  -   vmesne podloge se zavaruje bočno s trdno pribitimi lesenimi zagozdami ali 

  -   na sredini naklada, s trdno pribitim lesom (a ≤ b). 

 

Dopolnilni podatki 
          Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
          Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2. 
          Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6.  
          Za posredno privezovanje glej informacije o nakladanju 0.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1)Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC). Velja le za trakove iz    

     umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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Smernice za nakladanje 1.8.2 
 

1.8.2 Tirnice na dveh vagonih 
 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                  Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniraniem prometu 
                 Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 

Tirnice, enakega geometričnega prereza in približno enake dolžine na dveh vagonih. 
 

Vagoni 

Vagoni ploščniki s podstavnimi vozički, z ročicami in lesenim podom (R, S…) enakih nakladalnih 
višin. Na vsakem vagonu so po dva jeklena okvirja, ki sta fiksirana na grod vagona ali na ročice. 
Vretenske spenjače so privite tako, da so odbojniki rahlo stisnjeni. 

 
Način nakladanja 

 Tirnice se naklada drugo ob drugo v treh slojih, na podloge vgrajene v okvirje in vmesne podloge iz lesa. 

Glede na nosilnost vagona in konstrukcijo okvirja pa v štirih slojih (tirnice preko 36 m v treh slojih). V prečni 
smeri se tirnice enakomerno porazdeli. Samo zgornji sloj lahko ostane neizpolnjen. 
Ročice pred prvim ter za zadnjim okvirjem so spuščene. 
Vagon se glede na prevozno progo obremeni do 85% veljavne mejne nakladalne mase pri čemer se 
izračuna obremenitev sredinskih podstavnih vozičkov. Upošteva se izračun največje dovoljene obremenitve 
za posamezno kolesno dvojico po Zvezku 1 točki 3.3, glede na odločilno nakladalno maso na prevozni poti. 

 
Tirnice morajo biti oddaljene od: 

 - ročic približno 15 do 40 cm (odvisno od konstrukcije okvirja),   

 - spuščenih čelnih stranic ter od poda vagona (navpična razdalja) vsaj 5 cm, 

 - čelnih stranic končnih vagonov vsaj 50 cm. 
 

Konci tirnic presegajo 

   - okvirje in podloge za 1,5 do 3 m. 

           Če jih presegajo za manj kot 2 m, se tirnice naklada brez zunanjih vmesnih podlog. 

 Podloge in vmesne podloge so iz zdravega lesa (v skladu z EN 338, razred trdnosti najmanj C24): 

- iz enega kosa in segajo preko celotne nakladalne širine, 
- prečnega prereza najmanj 18 x 15 cm za podloge in približno 12 x 8 cm za vmesne podloge, 
- najmanj dve podlogi na vagon. Pri tirnicah čez 31 m mora biti nameščena, približno v sredini med 

dvema obstoječima vmesnima podlogama, dodatna tretja vmesna podloga. Ta se v vsakem vagonu 
namesti približno v sredini, pri čemer se mora koeficient trenja (na drsni površini dodatne vmesne 
podloge) z ustreznimi ukrepi zmanjšati. 

- Podloge so v okvirjih, ki so fiksirani na ročice ali na stene vagona, integrirane in z jeklenimi kotniki 
pritrjene na pod vagona. 

- Število vmesnih podlog: dve oz. tri na sloj in vagon (za pozicijo namestitve glej skico). 
Pri treh vmesnih podlogah na vagon se morajo dodatne vmesne podloge namestiti preko dodatne 
podloge. 

           - Vmesne podloge: 

   ∙ z zgornje strani se privijejo leseni končniki ali jekleni kotniki. Strojno se pritrdijo z vijakom, ki je spodaj    

                pritrjen z matico. 

            ∙ so od sosednih okvirjev oddaljene približno 0,8 do 1,2 m.    
- Kakršenkoli ukrep zmanjševanja koeficienta trenja na drsnih površinah podlog, ki so integrirane v okvir, ni 

dopusten. 

 -  Širina površine naleganja vmesnih podlog, kot tudi širina med kraki okvirjev, je približno 8 do 16 cm večja kot   
              širina celotnega sloja tirnic. 

 Vrhove okvirja se poveže skupaj (potrebna je prednapenjalna sila približno 300 daN) z verigo 

  (LC 1000 daN, z natezno napravo ali s trakom iz umetnih materialov (LC = 1500 daN, zavarovan proti     

  razrahljanju). Povezava ni potrebna, če se izkaže obremenljivost okvirja do 5000 daN v višini 50 cm nad   

  podom vagona. 
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1.8.2

 
Zavarovanje 
      Tirnice so bočno zavarovane: 

  -    s štirimi jeklenimi okvirji, ki so fiksirani na ročice ali grod vagona ter s štirimi jeklenimi kotniki (po 8 

            nazobčanih žebljev 6 x 60 mm) pritrjenimi na pod vagona. Dovoljene so tudi druge enakovredne   

            metode, npr. okvirji s trni na površini naleganja, 
                  •   dva okvirja vsakokrat na koncih naklada in 

                  •   dva okvirja na sredini naklada (mesto spenjanja) preko čepov podstavnih vozičkov 

      -     Okvirji so lahko grajeni iz profiliranega jekla ⊔ 160 ali ⊔ 180. 

      Neizpolnjeni zgornji sloj se fiksira s privezavo 

   -    iz dvojne žice (min. Ø 5 mm) ali 

   - s privezavo, s proti-smerno napetimi trakovi (pretržna sila1) najmanj 4000 daN) 

       Vmesni prostor nad vzdolžno osjo vagona  

   -    se vedno zavaruje v območju okvirjev s pritrditvijo, trdno povezanim ali pribitim poševno prerezanim    

           lesom na podloge oz. vmesne podloge (ne sme se dotikati noge tirnice ) ali 

     -     z jeklenimi kotniki  ali z zdravimi lesenimi zagozdami (kladami)  (v skladu z EN 338, razred    

           trdnosti najmanj C24). 

Dopolnilni podatki 
        Za te pošiljke je prepovedano spuščanje čez drčo in odbijanje. 
        Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1 
        Za privezovalno sredstvo za enkrato uporabo glej informacije o nakladanju 0.6. 
         

1)Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC). Velja le za trakove iz umetnih  
  materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 

Položaj okvirja na vagonu Okvir – pogled od zgoraj 
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  1.8.3 Tirnice do 150 m na več kot dveh vagonih 

                              Smernica za nakladanje 1.8.3

   Posamezni vagoni in vagonske skupina                    Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 
                   Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

Tovor  
          Tirnice do 150 m na več kot dveh vagonih. 

 

Vagon 
          Vagoni ploščniki z vrtljivimi podstavnimi vozički in lesenim podom (R. . ., S. . .).   
 
Način nakladanja 

          Tirnice v največ treh slojih 
 

  -   v sredini, ali 

            v vlaku s parnim številom vagonov, po možnosti v sredini na sredinskem vagonu, vpeti v jarem. 

            Na vsakem vagonu se tirnice: 

  -     naloži na dva okvirja, po možnosti preko vrtljivih čepov, na končnih vagonih na po enem jarmu, vendar se  

            uporabiti za največ ¾ dolžine naklada in 
 

  -   na eni leseni podlogi (po možnosti mehki les). 
 

            Zaradi možnih nihanj se lahko 1/3 podlog (iz mehkega lesa) kot tudi vmesnih podlog namesti na ustreznih   

            mestih, skladno . Podloge se pri  tem pričvrstijo ob ročicah na pod vagona, vmesne podloge se pozicionirajo  

            med ročicami. 
      

   -  pri vagonih z jarmom se lahko okvirji nadomestijo z dvema podlogama1) (po možnosti mehki les).  
      Prečni prerez podlog približno 15 cm x 18 cm, 

  - tirnice v vzdolžni smeri vagona segajo čez zunanje okvirje za približno 1,5 do 3 m. 

 

Prazen prostor do: 
 - preklopnih čelnih stranic, navpično približno 5 cm 

 - čelnih stranic končnih vagonov 

 

Dolžina tirnic Prazen prostor 

najmanj 

> 36 m do 60 m 75 cm 

> 60 m do 90 m 100 cm 

> 90 m do 120 m 125 cm 

> 120 m do 180 m 150 cm 

 

 - krakov okvirja približno 10 cm. 

 

 
1) 

na drsnih površinah teh podlog noben drsni koeficijent ne zmanjšuje vse zahtevane ukrepe 

 

 
 

10 

 

 
 

11 
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                 Jarem in okvir kot varjena konstrukcija iz U-profilnega jekla 
                 - z jeklenimi trni, ki so vpeti v pod vagona, 

⑧  - kot držala/vodila podlog in vmesnih podlog 
⑨  - se prilagodita nakladalni širini s prestavljivimi nastavki. 

⑩  Jarem se v vsaki smeri dvakrat priveže (pretržna sila2)
 privezovalnega sredstva pri ravnem nategu   

      najmanj 10000 daN). 
      Pri uporabi verig iz okroglega jekla, so te pri nakladanju tako napete, da je na razpolago razmik   
     10 do 30 mm. 

 
 

     Vmesne podloge iz trdega lesa: 
            ⑪  -   iz enega kosa, se raztezajo preko celotne nakladalne širine in so  položene na pod s širšo stranjo 
                  -   prečni prerez približno 8 x 14 cm, glede na izvedbo kovinskega profila (glej ⑫). 
 
 

 
 

                   S primernim ukrepom se mora drsni koeficient na drsni površini zmanjšati (na primer: primerna maziva,    
                   plastični vložki), razen na mestu vpenjanja v jarem. 

                     Vmesne podloge izven jarma ali opornih okvirjev 

              ⑫  - iz kovinskega profila s privitim trdim lesom , 

              ⑬  - na koncih z jeklenimi nastavki ali drugimi primernimi materiali 

               ⑭     razmik do nog tirnic približno 5 cm, 

                        poravnane zgoraj in spodaj (višina nastavkov najmanj 4 cm). 
 

                     Obremenitev vagona: največ 85 % največje dopustne obremenitve vagona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              2) 
  Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za     

                 trakove iz umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo ter jeklene vrvi in    
                 verige. 

13 14 

 
12 
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                                                                                                                                                                      1.8.3 
 
Zavarovanje 

⑮   -   z dvojnim privitjem vijakov v jarmu (paziti na pritezni moment vijakov) in 
⑯   -   s skupno prevezavo (približno 1 m stran) vsakokrat levo in desno od jarma. 

       -   Prevezovalno sredstvo: 

          •   pretržna sila2) 
pri ravnem nategu najmanj 5000 daN   

          •   z robnim ščitnikom na nogi tirnic, 

⑰  -  bočni podporni okvirji; med vožnjo ne sme priti v stik s tovorom. 
 

 

⑰  -  s strani varovano z okvirji, povezovalni elementi okvirjev se tudi med vožnjo ne smejo dotikati naklada 

⑱  -  če ni izpolnjen zgornji sloj, vmesni prostor v sredini naklada, se prazen prostor (jarem in oporni okvirji) 
         izpolne z lesom. V nosilnih okvirjih se les zavaruje pred premikom  Vezava se lahko uporabi v prostoru   

         končnega okvirja za stabilizacijo snopa tirnic (pretržna sila 5000 daN) ⓐ. 

         Vezava je lahko le rahlo napeta ⓑ. Naslednje vezi, če so nameščene zunaj končnega okvirja na koncu    

         embalaže, morajo biti zavarovane pred padcem z ustreznim sredstvom ali 

⑲  -  v področju  okvirja, ki se ga poveže z v nasprotni smeri napetim trakom z zategovalno ragljo  (pretržna sila2)
    

           vsaj 5000 daN). Vezi se smejo le rahlo napeti ⓑ ali     

⑳  -  v področju okvirja s prepleteno žično zanko, sestavljeno iz vsaj dveh žic (∅ 5 mm) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dopolnilni podatki 
      Pri CFR, NRIC, Network Rail, GySEV, RFI, HŽ-Infrastruktura, SŽ-Infrastruktura, IŽS, ÖBB, PKP-PLK, ADIF, 
     TRAFIKVERKER, Infrabel, SNCF Reseau in TCDD je ta naklad izredna pošiljka; redne pošiljke v sklenjenih    
     vlakih pa pri drugih ŽPP. 
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Smernica za nakladanje 1.8.4 
1.8.4 Tirnice na dveh vagonih z bočnim distančnikom  

Posamezni vagoni in vagonske skupine               Vagoni v sklenjenih vlakih ali  kombiniraniem prometu 
                                                                                                                              Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

Tovor 

Tirnice, enakega geometrijskega prereza, naložene na dveh vagonih. 
 

Vagoni 

Vagoni ploščniki s podstavnimi vozički, z ročicami in lesenim podom enakih nakladalnih 
višin (R, S…). Vretenske spenjače so privite tako, da so odbojniki rahlo stisnjeni. 

 
Način nakladanja 

 Tirnice se naklada na vagonske pragove ali lesene podloge drugo ob drugo v treh slojih. Glede na 

nakladalne zmogljivosti vagona tudi v štirih slojih. V prečni smeri se tirnice enakomerno porazdelijo. Samo 
zgornji sloj lahko ostane neizpolnjen.  

         Vagon se glede na prevozno progo obremeni do 85% veljavne mejne nakladalne mase, pri čemer se 
izračuna obremenitev sredinskih podstavnih vozičkov. Upošteva se izračun največje dovoljene 
obremenitve za posamezno kolesno dvojico po Zvezku 1 točki 3.3, glede na odločilno nakladalno maso na 
prevozni poti. 

Tirnice so oddaljene od: 

 - ročic najmanj 10, največ 15 cm,      

 - spuščenih čelnih stranic ter od poda vagona (navpična razdalja) vsaj 5 cm, 

 - čelnih stranic končnih vagonov vsaj 50 cm
1)

.
 
 

Konci tirnic presegajo 

 - lesene podloge in vmesne podloge za 1,5 do 3 m, 

 - končne ročice z distančnikom za 1,5 do 3 m (naprej ležeče ročice spustiti). 

Podloge in vmesne podloge so iz zdravega lesa (v skladu z EN 338, razred trdnosti najmanj C24), 

 - iz enega kosa, ki sega preko celotne nakladalne širine, s pravokotnim prečnim prerezom, 
- najmanjšega prečnega prereza približno 18 x 15 cm za podloge in približno 12 x 8 cm za vmesne 

podloge, nalegajoče s širšo stranjo, 
- število podlog/vagonskih pragov na vagon najmanj dve. Pri tirnicah od 31 m naprej mora biti nameščena, 

približno v sredini med dvema obstoječima vmesnima podlogama dodatna tretja podloga/vagonski prag. 
Pri tem se mora koeficient trenja na drsni površini dodatne vmesne podlage zmanjšati z ustreznimi ukrepi. 

 
1) 

S  pogoji  transporta  je  dovoljeno  zmanjšanje  praznega  prostora   
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1.8.4 
 
Zavarovanje 
 
         Tirnice so zavarovane: 

  -    bočno z ročicami, 

  -  na koncih z distančniki pritrjenimi na ročicah in zavarovanimi proti obračanju, zasuku 

   -  Vrhove ročic z distančniki se mora dvakrat medsebojno povezati s trakom iz tkanine ali s trakom za  

          pritrditev tovora (LC 1000 daN, s silo prednapetja približno 200 daN). 

      Lesene podloge na podu vagona, lesene podloge na vagonskih pragih2), se pritrdi (z žeblji, z zabijanjem 
 

     jeklenih trnov v pod vagona, z nazobčano pločevino in t.p.). 
   Vmesne podloge se zavaruje proti bočnem premikanju v razdalji približno 5 cm od noge tirnice z 

       zagozdo (klado) iz zdravega lesa (v skladu z EN 338, razred trdnosti najmanj C24), vezanim lesom ali  

       kovinskim kotnikom (pritrdijo se z vijakom, ki je pritrjen z matico). 
 

       Neizpolnjen zgornji sloj se mora vedno zavarovati v območju distančnika: fiksiran v sredini podloge 

  - z dvojno žico (min. Ø 5 mm) fiksirano v sredini podloge ali 

  - s privezo, s kontra napetimi trakovi (pretržna sila3)
 najmanj 4000 daN) ali 

   - z ustreznim trdno pritrjenim, poševno prirezanim lesom (ne sme se dotikati noge tirnice ). 

       Na vmesne podloge, v sredini nad vzdolžno osjo vagona, 
 

             • v neizpolnjenem zgornjem sloju z žeblji, 
 

             •  z najmanj dvema, enakomerno porazdeljenima žebljema, ∅ približno 5 mm, globina zabitja 
 

                najmanj 40 mm. 

 

Dopolnilni podatki 

       Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
       Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2. 

       Za priveze za enkratno uporabo
3)

 glej informacije o nakladanju 0.6.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Z namenom, da bi upoštevali , se ustrezno dimenzionirajo, so pravokotnega prereza in se z širšo stranjo pritrdijo     

   na nakladalne pragove. 
3) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za  
   trakove iz umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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                                                                                                                           Smernice za nakladanje 1.8.5 
1.8.5 Tirnice (na več vagonih, ploščnikih) 
 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                                      Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                   Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 
 

      Tirnice dolžine preko 36 m do 180 m. 
  
Vagon 
 

      Vagoni ploščniki s podstavnimi vozički, visoko obremenljivimi bočnimi ročicami (nastavljive ročice iz I profila),  
      preklopnimi čelnimi stranicami in lesenim podom (Samms). Nakladalna površina v veliki meri na enaki višini.   
      Vijačne spenjače morajo biti tako privite, da so odbojniki narahlo stisnjeni. 
 
Način nakladanja 
 

   Tirnice se naklada drugo zraven druge v največ treh polnih slojih na lesene podloge in vmesne podloge.   
       Sloji, ki niso v celoti izpolnjeni so lahko le na vrhu.  
       Ročice pred prvim in zadnjim distančnikom (ročice z distančniki) se odstranijo. Obremenitev vagonov sme   
       znašati največ 85 % predpisane mejne nakladalne teže na prevozni poti.  
        

       Prazen prostor do  

   -  ročic brez distančnikov znaša približno 10 cm, 

   -  preklopnih čelnih stranic in poda vagona (navpični razmik) znaša vsaj 5 cm, 

   - čelnih stranic končnih vagonov znaša, pri dolžini tirnic: 

 

                                      

                  Dolžina tirnic     Prazen prostor najmanj 

                      do 60 m 
                > 60 m do 90 m 
                > 90 m do 120 m 
              > 120 m do 180 m 

 

                    75 cm 
                  100 cm 
                  125 cm 
                  150 cm 

 

  Konci tirnic segajo čez: 
      -  končne distančnike, 

    -  podloge in 
 -  vmesne podloge 

    -  za 1,5 do 3 m. 

  Podloge so lesene, iz enega kosa (trdnostni razred najmanj C24 skladno EN normi 338) in so enakomerno   

      porazdeljene v vzdolžni smeri. Prečni prerez približno 18 x 15 cm ali 15 x 10 cm. 
   -  Število podlog: dve na vagon   
   -  vedno eno izven vrtljivih čepov vagona ali obe znotraj 1 m. Pritrdi se jih na pod vagona  ali vagonske   
      pragove z blokirno pločevino ali trdno zabije z žeblji (štiri želje enakomerno porazdeliti, ø približno   
      5 mm, globina zabitja vsaj 40 mm),  
   -  pri najmanj polovici vseh vagonov na katerih se prevažajo enote se na drsnih površinah vedno v sredini    
      vagonov postavijo podloge in niso dovoljeni ukrepi zmanjševanja vrednosti trenja. 
  Vmesne podloge (najmanj štiri na sloj in vagon): 

      - so lesene, iz enega kosa (trdnostni razred najmanj C24 skladno EN normi 338), prečnega prereza približno  
        14 x 8 cm. 

    - so dodatno bočno opremljene s ploščatim jeklom in s privarjenimi končniki ali s 5 cm visokimi spodaj in    
      zgoraj pritrjenimi jeklenimi kotniki,  

- so v vzdolžni smeri, v področju podlog, na vagonu enakomerno porazdeljene in so od sosednjih ročic ali    
  ročic z distančniki enako oddaljeni. 

  Širina naležne površine vmesnih podlog je za približno 12 do 16 cm večja od širine naležne površine tirnic. 

  Vrhovi ročic z distančniki se morajo dvakrat povezati s trakom (z varovalno sponko) (LC = 1000 daN,     
      prednapetost približno 200 daN) ali dvakrat povezati z dvojno jekleno žico (ø 5 mm).   
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1.8.5 
 
 

 
 
Zavarovanje 
Tirnice se bočno zavaruje:  

  - z več distančniki iz jeklenega profila ( širina I – nosilca I-100 DIN EN 10 034), ki so pritrjeni in zavarovani   
         pred vrtenjem na določenih ročicah in segajo čez noge tirnic vrhnjega sloja za približno 5 cm. Prvi    

           in zadnji distančnik se lahko pritrdi na katerokoli ročico (upoštevati točko 4 in 5) prvega in zadnjega    
           vagona. Ostali distančniki se na drugih vagonih vsakič pritrdijo na ročice, čez vrtljive čepe drugega   
           podstavnega vozička naslednjega vagona.    
           Pritrdi se distančnik na nepoškodovane in ravne ročice, enakomerno od spodaj in zadaj proti sredini   
           transportne enote. 
           En vagon v sredini transportne enote je lahko brez distančnikov. 
           Tirnice v neizpolnjenem vrhnjem sloju se morajo vedno zavarovati poleg distančnikov  

  - z dvojno žično privezo (vsaj ø 5 mm) pritrjeno v sredini ali 
      z lesom, 

  - in se na podlogo ali vmesno podlogo, v sredini, preko vzdolžne osi vagona v vmesnem prostoru, pribitje z    
          najmanj dvema žebljema (enakomerno porazdeljena) ø približno 5 mm, globina zabitja vsaj 40 mm in 
 

  - in se tirnice vedno bočno zavaruje proti vzdigovanju z vsake strani z najmanj dvema  žebljema.  
 

 
Dopolnilni podatki 
        Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
        Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6. 
        Za te pošiljke je prepovedano spuščanje čez drčo in odbijanje. 
 
         Pri CFR, NRIC, Network Rail, GySEV, RFI, HŽ-Infrastruktura, SŽ-Infrastruktura, IŽS, ÖBB, PKP-PLK, ADIF,  
         TRAFIKVERKER, Infrabel, SNCF Reseau in TCDD je ta naklad izredna pošiljka; redne pošiljke v sklenjenih   
         vlakih pa pri drugih ŽPP. 
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                                                                                                                          Smernice za nakladanje 1.8.6 
1.8.6 Tirnice na enem vagonu, naložene razvlečeno 
 

Posamezni vagoni in vagonske skupine I                                              Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                   Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 
 

      Tirnice enakega prečnega prereza na enem vagonu, naložene razvlečeno. 
  
Vagon 
 

      Vagon s stenami, stranicami ali ročicami in lesenim podom ali nakladalnimi pragi z lesenimi ojačitvami. 
 
Način nakladanja 

    Tirnice se naklada v prečni smeri vagona čim bolj simetrično in v vzdolžni smeri vagona razvlečeno,   
    da bi se optimalno izkoristila dopustna obremenitev vagona. 

 

   Svežnje tirnic se naklada direktno na lesen pod vagona, na nakladalne/vagonske pragove z vstavljenimi   
       lesenimi ojačitvami ali na lesene podloge. 
       Tirnice se naklada 

      -   v več slojih, po možnosti po celotni nakladalni širini, 
      -  v vsakem sloju čim bolj navpično druga na drugo, 

      -   največ do višine stene, stranice ali ročice. 
       Število podlog/ vmesnih podlog se izbere tako, da bo zagotovljena stabilnost svežnjev. 

    Podloge in vmesne podloge iz lesa (trdnostni razred najmanj 24, skladno EN normi 338) 

        -  z ostro robnim prerezom, nalegajo s širšo stranjo, 
        -  iz enega kosa po celotni nakladalni širini (debelina približno 4 cm) 
      Tirnice segajo čez podloge in vmesne podloge za najmanj 50 cm. 

         Prazen prostor do konca vagona 
 
                                          50 cm                                                      0 cm 
 

- če to ni mogoče (izkoristiti posamezne obremenitve po rasterju), se lahko opusti prazen prostor,  
ustrezno smernicam za nakladanje UIC, 1. Zvezek, točka 5.5.3. 
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1.8.6 
 
Zavarovanje 
Tirnice 

   se zavaruje neposredno s stenami, stranicami ali bočnimi ročicami. 
 
      Pri razmiku večjem od 10 cm: 

  -   z eno skupno prevezo, pretržna sila1)
 pri ravnem nategu najmanj 1400 daN, na vsakih začetnih 6 m   

           dolžine skladovnice (najmanj dve na skladovnico). Oddaljenost prevez od konca skladovnic   
           najmanj 30 cm. 

  -   Neizpolnjeni vmesni prostor se izpolni z lesom, trdno pribitim z žeblji. 
 

   Lesene podloge in vmesne podloge se zavarujejo proti bočnem premiku, na primer: 
          -   podloge na podu vagona se trdno pritrdijo z žeblji, 
          -   vmesne pologe bočno, z lesom trdno pritrjenim z žeblji ali 
          -   bočno pribitimi lesenimi zagozdami.  

 
Dopolnilni podatki 
          Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
          Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz umetnih    
   materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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                Smernica za nakladanje 1.9.1 

1.9.1 Aluminijasti blumi 
Posamezni vagoni in vagonske skupine                                                   Vagoni v zaprtih (sklenjenih) vlakih in kombinirani tovorni promet 
                                                                                                                          Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
   Tovor 
          Aluminijast blumi s hrapavo površino, povezani z leseno podlogo (z utorom, glej podrobnost A),    
          s pravokotnim prečnim prerezom, z vseh strani z ostro reznimi robovi, dimenzij 10 x 10 cm. 
 
          Podloge se povežejo z alu-blumi z 

- jeklenim trakom, pretržna sila jeklenega traka najmanj 800 daN, ali 
- s PET (polyester) trakovi, pretržne sila

1)
 najmanj 500 daN. 

 
          Pri uporabi PET-trakov mora biti izpolnjen pogoj, da je privezovalno mesto najmanj 80 % trgalne trdnosti pri    
          ravnem nategu. 
 

       Razdalja med koncem bluma in privezo najmanj 30 cm, največ 1/3 dolžine bluma.  
 
Vagon 
         Vagoni ploščniki s postavnimi vozički, z ročicami in lesenim ali kombiniranim podom (les in jeklo) 
 
Način nakladanja 
         Blumi se nakladajo neposredno na pod vagona, povezani z leseno podlogo. 

      Pri vagonih z kombiniranim podom (les in jeklo), morajo biti med nakladom in podom vložene podloge s   
         povečanim koeficientom trenja. 
         Blumi se lahko nakladajo drug zraven drugega ali drug nad drugim. 
         Prazen prostor do čelne stranice najmanj: 

                       50 cm     0 cm 
 

 
Zavarovanje 

        Pri zavarovanju samo z dvema ročicama segajo blumi čez sredino ročic za najmanj  
 

   50 cm     0 cm 
 

 Blumi naloženi eden nad drugim, se dvakrat povežeta v eno nakladalno enoto; Razdalja prevez enot  
            od koncev blumov najmanj 30 cm; pretržna sila pri ravnem nategu najmanj 3500 daN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Najmanjša sila porušitve/pretrga pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili; sili vleka (LC); 
    velja le za trakove iz umetnih materialov, trakov iz tkanin in trakov za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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1.9.1 
 
 

 Pri uporabi snovi s povečanim koeficientom trenja pretržna sila privez najmanj 2000 daN. 
       Vsako nakladano enoto se najmanj dvakrat neposredno priveže, pretržna sila privez  pri   

           ravnem nategu najmanj 3500 daN. 
       Razdalja posrednih privez do konca naklada znaša najmanj 50 cm. Pri ostrih robovih se namesti   

           robne ščitnike.  
           Priveze se namesti preko in z obeh strani naklada, skozi obročke/rinke vagona ali drugo primerno   
           pritrdilno opremo na vagonskem podvozju in nazaj do naklada kjer se pritrdi/poveže z pritrdilno sponko  
           in z napenjalno/blokirno napravo učinkovito vpne. 
 

 Tudi če je bočna razdalja od ročic/stranic večja kot 10 cm, se naklad v prečni smeri zavaruje s podlogami    
            s povečanim koeficientom trenja, posrednimi privezi in ročicami.    
 
Dopolnilni podatki 
 
Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju  0.1. 
Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6 
Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7 
O trenju, koeficientu trenja glej informacije o nakladanju 0.8 
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                                                                                                                          Smernice za nakladanje 1.10.1 
1.10.1 Jeklene pletenjače 
 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                               Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                   Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 

 ①    Jeklene pletenjače povezane v pakete z vsaj dvema prevezama iz jeklene žice (Ø min 4 mm). 
  
Vagon 
         Vagon z ročicami in lesenim podom. 
 
Način nakladanja 

     Pakete se v več slojih naloži direktno na pod vagona, na nakladalne pragove ali lesene podloge. 

    Prazen prostor je najmanj: 

 
                                                 30 cm                                                   0 cm 
 

    Pakete naložene čez višino ročic, glede na nakladalni profil, se po širini dodatno omeji za 10 cm   
       (nihanje tovora). 
 

 
 
 
Zavarovanje 

    Pakete se zavaruje z ročicami. 

   Pri varovanju samo z dvema ročicama, segajo paketi čez sredino ročic za najmanj: 
                   
                                                  30 cm                                                 20 cm 
 

    Vsako skladovnico se vsaj dvakrat posredno priveže: 

    -   razmik do konca skladovnice približno 50 cm, 
        - sredstvo za privezovanje: trak iz tkanine z napenjalno/blokirno napravo (pretržna sila1)

 vsaj 4000 daN),  
             po celotni dolžini zavarovan z ščitnikom proti obrabi ali 
        - jeklena vrv (Ø vsaj 8 mm) z napenjalno/blokirno napravo. 

 
 
Dopolnilni podatki 
          Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
          Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2. 
          Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6.  
          Za posredno privezovanje glej informacije o nakladanju 0.7. 
 
 
 
 
 

 
 

 
1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za    

    trakove iz umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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                                                                                                                          Smernice za nakladanje 1.10.2 
1.10.2 Žična mreža v zvitkih 
 

Posamezni vagoni in vagonske skupine I                                              Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                   Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Tovor 
 

     Žične mreže v zvitkih, prevezane z vsaj dvema prevezama iz jeklene žice (ø 4 mm). 
  
Vagon 
 

     Vagoni s stenami ali bočnimi in čelnimi ročicami in stranicami.   
 
Način nakladanja 
 

     Zvitke se naloži 
  -  direktno na pod vagona 

     -   v prečni smeri vagona 
- v več sedlastih slojih. 

  -  Zvitke, ki so naloženi čez višino ročic, se glede na nakladalni profil po širini dodatno omeji za 10 cm 

         (nihanje tovora). 
 

 
 
Zavarovanje 
 

Zvitki 

  -   na vagonih s stenami morajo stene  držati zvitke za vsaj 
1
/2 premera zvitka,  

   -   na vagonih z ročicami 
     •   se z napetimi privezami zvitke vsaj  dvakrat priveže vzdolžno in vsaj enkrat na vsake 3 m počez.   

           Prečne priveze se namestiti nad vzdolžne priveze (privezovalna sredstva: pretržna sila1)
    

           najmanj 1000 daN), 

     •   zvitke, ki se dotikajo čelnih ročic, morajo ročice držati do vsaj 
1
/2 premera, 

     •   zvitke zgornjega sloja se poveže skupaj z dvema privezama iz jeklene žice (ø 4 mm). 

 
Dopolnilni podatki 
          Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
          Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2. 
          Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6.  
          Za posredno privezovanje glej informacije o nakladanju 0.7. 
 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz umetnih    
  materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
. 
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                                                                                                                          Smernice za nakladanje 1.10.3 
1.10.3 Žične mreže v paketih in zvitkih 
 

Posamezni vagoni in vagonske skupine I                                              Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                   Vagini z blažilniki z dolgim hodom 

 

Tovor 
 

   Žične mreže povezane z vsaj dvema povezavama iz jeklene žice (ø najmanj 4 mm) (paketi in zvitki). 
 

 
Vagon 
 

     Vagoni s stenami ali ročicami (stranskimi in čelnimi ročicami) in stranicami. 
 
Način nakladanja 
 

     Pakete se naloži direktno na pod vagona ali na lesene podloge. 
      Zvitke se naloži sedlasto v prečni smeri vagona v več  slojih. 

    Zvitke, ki so naloženi nad- čez višino ročic, se glede na nakladalni profil po širini dodatno omeji za   

        10 cm (nihanje tovora). 
 
 

 
Zavarovanje 
 

       Zvitke 

   -   na vagonih s stenami morajo stene držati do vsaj 1
/2 premera zvitka, 

       -   na vagonih z ročicami, 
        •   se z napetimi privezami  vsaj dvakrat priveže vzolžno in vsaj enkrat na vsake 3 m počez.  

                 Prečne priveze se namesti nad vzdolžne priveze (sredstva za privezovanje: pretržna sila1)
   

                 najmanj 1000 daN), 

          •    ki se dotikajo čelnih ročic, morajo ročice držati vsaj do 1
/2 premera  zvitka, 

   •   zvitke zgornjega sloja se skupaj poveže  z dvema privezama iz jeklene žice (ø 4 mm). 

 
Dopolnilni podatki 
         Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1 
         Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2 
         Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6,  
         Za posredno privezovanje glej informacije o nakladanju 0.7 
 
 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC). Velja le za trakove iz umetnih   
   materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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Smernica za nakladanje 1.10.4 
1.10.4 Zvitki valjane žice (s poljubnim premerom žice), nakladanje v vzdolžni smeri 

 

Posamezni vagoni in vagonske skupine I                                        Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
                                       Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Tovor 
   Zvitki valjane žice 
   - s poljubnim premerom žice, 
   - s premerom zvitkov med 1100 do 1300 mm, 
   - z dolžino 1100 do 2400 mm, 
   - s težo posameznega zvitka 1100 do 2400 kg. 
 

① Zvitke se zlasti skrbno tesno zvije. Vsak zvitek morajo držati skupaj najmanj štiri preveze (pretržna sila   

     najmanj 1400 dN), ki so enakomerno porazdeljene po celotnem obsegu zvitka. Nobena preveza   
     ne sme biti razrahljana ali strgana. 
 

Vagoni 
     Vagoni ploščniki z lesenim podom, ročicami in bočnimi stranicami. 
 

Način nakladanja 
      Zvitki valjane žice se naložijo v vzdolžnismeri vagona: 

  -  direktno na pod vagona, v dveh vrstah, z obeh strani vzdolžne osi vagona, 

  -  tako, da se dotikajo  ali so malo odmaknjeni od bočnih stranic tovornega vagona, 

 -  zgornji sloj (zvitek) se položi med oba spodnja; glede na konce spodnjih slojev (zvitkov) je   
        konec zgornjega sloja (zvitka) pomaknjen za 50  cm nazaj. 
 

 
Zavarovanje 
      V vzdolžni smeri 

  -  s čelnimi stranicami.  

      V prečni smeri 
 -  zvitki spodnjega sloja nalegajo na bočne stranice vagonov, 

 -  ali pa so od bočnih stranic odmaknjeni in zavarovani s pomočjo pribitih distančnikov (presek  najmanj  

        9 x 9 cm). 
 
Dopolnilni podatki 

  Glede na kakovost izdelka je možno med kolobarje žice in bočne stranice tovornega vagona vstaviti   

      zaščito (karton, plastiko, itd.) 
 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
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     Smernica za nakladanje 1.10.5 
1.10.5 Zvitki valjane žice, naloženi prečno, sedlani 

 

Posamezni vagoni in vagonske skupine I                                                    Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
                                                  Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

Tovor 
  Zvitki valjane pločevine 
- s premerom žice največ 9 mm, 
- s premerom zvitkov med 1100 do 1300 mm, 
- z dolžino 1100 do 1320 mm, 
- z maso posameznega zvitka 1100 do 1350 kg. 
 

 Zvitke se zlasti skrbno tesno zvije. Vsak zvitek morajo držati skupaj najmanj štiri preveze (pretržna sila  

    najmanj 1400 daN), ki so enakomerno porazdeljene po celotnem obsegu zvitka. Nobena preveza ne sme    
    biti razrahljana ali strgana. 

 

Vagoni 
Vagoni ploščniki z lesenim podom, ročicami in bočnimi stranicami.  
 

Način nakladanja 
    Zvitki valjane žice se naložijo: 

 -  V prečni smeri direktno na pod vagona, z obeh strani vzdolžne osi vagona; 

 -  tako, da se naslanjajo na bočne stranice vagona; 

 -  tako, da nalegajo na čelne stranice 

 -  in se zgornji sloj centrira na vzdolžno os vagona in sedla na obeh spodnjih vrstah;  

 

 

 

 

 

      Med prvo sedlano vrsto in vsako od čelnih stranic ostane prazen prostor. 
 

Dopolnilni podatki 

  Glede na kakovost izdelka je možno med kolobarje žice in bočne stranice tovornega vagona vstaviti    
      zaščito (karton, plastiko, itd.) 

 
        Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
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Smernica za nakladanje 1.10.6 
1.10.6 Zvitki valjane žice, naloženi prečno, v dveh slojih 

 

Posamezni vagoni in vagonske skupine I              Vagoni v sklenjenih vlakih ali v kombiniranem  prometu 
            Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Tovor  
 
Zvitki valjane žice 
-  premer žice največ 9 mm, 
-  premer zvitkov med 1100 do 1300 mm, 
-  z dolžine 1400 do 2400 mm, 
- teža posameznega zvitka 1400 do 2400 kg. 

            Zvitke se zlasti skrbno tesno zvije, da se zagotovi dobra stabilnost. Vsak zvitek morajo držati skupaj    
            najmanj štiri preveze s pretržno silo vsaj 1400 daN, enakomerno porazdeljene po celotnem obsegu  
            zvitka. Nobena preveza ne sme biti razrahljana ali strgana. 

 
Vagoni 

 
 

Vagoni ploščniki z lesenim podom, ročicami, bočnimi in čelnimi stranicami. 
Vagoni z obremenljivimi premičnimi stranicami, ustrezno smernici za nakladanje 100.2. 

 

Način nakladanja 
            Zvitki valjane žice se nakladajo v prečni smeri vagona 

        -    spodnja vrsta direktno na pod vagona; 

            -    v primeru praznega prosrora v spodnji vrsti 

              ∙    sedlo kot ključna lega ali 

              ∙    na podu pribite zagozde 

                       ▪  višina zagozde: najmanj 12 cm 
                       ▪  lega zagozde: 

                           ➣  ena zagozda približno na ¾ dolžine zvitka valjane žice ali 

                           ➣  dve zagozdi, vsaka dolžine najmanj 30 cm, 

              ∙    šest žebljev na zagozdo (šest po posamezni zagozdi ali po tri na zagozdo, najmanjše dolžine 30 cm), 

      - zvitki v zgornji vrsti se nakladajo sedlasto, prvo sedlo s čela je prazno,   

       - zvitki valjane žice z večjimi dolžinami se nakladajo v spodnji vrsti, 

       - sredine zvitkov po dolžini se ujemajo s prečno osjo vagona. 
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1.10.6 
 

 
 
 
Zavarovanje 

     Štirikrat z dvojnim trakom z napenjalno/blokirno napravo in pritrdilnimi elementi/kavlji (glej sliko), s pretržno   

         silo
1)

 najmanj 2200 daN, nasproti  in če je mogoče poševno postavljenim in napetim z napenjalno napravo. 
 

Dopolnilni podatki 

   Glede na kakovost izdelka se lahko med kolobarje žice in bočne stranice tovornega vagona vstavi zaščito  

       (karton, plastiko, itd.) 
 

         Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanj 0.1 
         Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC). Velja le za trakove iz umetnih    
   materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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                                                                                                                              Smernice za nakladanje 1.11.1 
1.11.1 Odpadno železo 
 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                                                        Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
                                                                                                                                        Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
 

Tovor 
Odpadno železo v razsutem stanju, naprimer: 
- pločevina (neodvisno od velikosti, površine in debeline), 
- deli karoserij, 
- odpadki pri štancanju, 
- odpadno železo, ki nastane pri rezanju, 
- mešano odpadno železo in težko odpadno železo, 
- ploščato stisnjeni avtomobili in temu podobno. 
 

Vagon 
       Vagoni s stenami. 
 
Način nakladanja 

   Odpadno železo se enakomerno porazdeli in se naloži največ v višini sten vagona (tudi v sredini vagona).  

 

 
Zavarovanje 

   Odpadno železo se po celotni površini vagona pokrije. 

        Material pokrival: 
         -  žično pletivo (navadna mreža za kokošnjake) 
               •  širina zanke največ 100mm, 
         -  mreža iz umetnih snovi 
               •  širina približno 3,80 m, 
               •  širina zanke največ 30 mm, 
               •  pretržna sila v vzdolžni smeri najmanj 39 daN1), 
               •  pretržna sila v prečni smeri najmanj 48 daN1)

. 
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Širina testnega vzorca 10 cm, tri niti 

 

1.11.1 
 
 
        Pokrivalo povezati v razmiku približno 2 m 

      -  čelno, z nekovinskim privezovalnim sredstvom (mrežo za kokošnjake tudi z jekleno žico) ali po  

            pritrditi ;pretržna sila
2)

 s sredstvi za privezovanje približno 50 daN.   

     Vse priveze se priveže za mrežo z vozli ali 

    - se mrežo v prečni smeri trdno priveže ali 

    - se mreža trdno obesi-napne na kavlje vagona (kavlji so na primer na razpolago na Eanos vagonih). 

 
Dele, ki se med prevozom ali udarnimi vali dvignejo, kot npr. pokrov motorja, pokrov prtljažnika, 
se mora nakladati spodaj. 
 
Dopolnilni podatki 

    Odpadno železo se ne sme tlačiti in stene vagona se ne sme povišati brez oblikovanja venca.   

         Zaradi transportnih obremenitev pri prevozu lahko pride do izpada tovora zaradi prestopa višine sten   
          vagona. Iz teh vzrokov mora biti tovor dovolj zavarovan s pokrivanjem in s stenami vagona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)

 Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz       
    umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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                                                                                                                          Smernica za nakladanje 1.11.2 
1.11.2 Težko odpadno železo 
 

 
             Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 
                Težko odpadno železo v razsutem stanju: 
 - liti deli in lomljena litina, 
 - ostružki in skobljenci, 

- deli profilnega železa in odpadni deli cevi, 
- odpadno železo, ki nastane pri rezanju z napravami za razrez avtomobila, 
- tirnice in kovaški deli, 
- stisnjeno odpadno železo (paketi), 
- nestisnjeni avtomobili itn. 

 

Vagon 
Vagoni s stenami ali stranicami. 

Način nakladanja 
Odpadno železo se enakomerno porazdeli 

 približno 10 cm pod višino bočnih sten oz. stranic (tudi na sredini vagona), 
 stisnjeno odpadno železo (paketi), nestisnjeni avtomobili, stroji itn. do približno višine bočnih sten. 

 Dele, ki se lahko med prevozom ali udarnimi vali dvignejo navzgor, kot npr. pokrov motorja, 
pokrov prtljažnika, se mora nakladati spodaj. 

                   Težko odpadno železo pomešano s lahkim železom, glej smernico za nakladanje 1.11.1. 
 

 

Zavarovanje 

              S stenami in stranicami vagona.  

 
Dopolnilni podatki 

                 Odpadno železo se ne sme tlačiti. Stene oz. stranice vagona se ne sme zvišati brez   
                     oblikovanja venca. Zaradi transportnih obremenitev pri prevozu lahko pride do izpada   
                     tovora zaradi prestopa višine sten oz. stranic vagona. Iz teh vzrokov mora biti tovor   
                     dovolj zavarovan s stenami oz. stranicami vagona. 
                      

                     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
                     Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2. 

Posamezni vagoni in skupine vagonov              Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 





                                                                         Smernice za nakladanje, poglavje 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje 2: Les 
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Smernice za nakladanje 2.1 
 

2.1 Hlodovina  
Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombinirani tov. promet 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 

 

Tovor 
     Hlodovina

1)
 z lubjem ali brez lubja, različnih dimenzij. 

 

Vagon 
     Vagoni s s stenami, stranicami in ročicami. 
 

Način nakladanja 
       Hlode 
       - se naklada v vzdolžni smeri vagona 

  - neposredno na stene, stranice ali ročice, če le-te presegajo največ za polovico svojega premera 

        - hlode s premerom, manjšim kot: 

 20 cm: delujoča višina ročic ali bočnih sten najmanj 10 cm, 

   • 10 cm: samo pod vrhnjim slojem, ki nalega na ročice ali bočne stene,   

      - hlodi nad stenami ali ročicami so stabilno naloženi v sedlih: 

  premer hloda v sedlu je največ tolikšen, kot premer hlodov, ki tvorijo sedlo, 

 
 višina loka znaša največ 

1
/3 nakladalne širine. 

        Če se hlodi naslanjajo na ročice nad polovico njihove višine     
   - se morajo vrtljive ročice zagozditi ali 

     - približno na sredini višine ročic povezati z dvojno žico ( 4 mm) ali z nakladalnimi trakovi 

         (pretržna sila najmanj 1000 daN). 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 

Les za drogove z gladko skorjo pri GC le v vagonih z visokimi, trdnimi čelnimi stenami 
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2.1 
 
Zavarovanje 

 Na vagonih K.., L.. in R… se hlode s premerom nad 70 cm, izmerjene na tanjših koncih, zagozdi ob 

   straneh z vsaj tremi zagozdami višine najmanj 12 cm, vsaj tri žeblje (približno ø 5 mm) na zagozdo  

   in priveže z najmanj dvema posrednima privezama  (pretržna sila najmanj 1000 daN). 

   Pri zagozditvi vrtljivih ročic po  oz. povezovanju ročic po  in zagozditvi hlodovine po  se lahko pri    

   vagonih z ročicami visoke trdnosti po MB 577 UIC opusti člen 4.4.3. Ti vagoni so označeni s črkovno 
   

   podserijo “ll” ali so našteti v smernici za nakladanje 100.3. 

 

 Hlode, ki se naslanjajo na ročice se zavaruje z najmanj dvema ročicama. Ročici se vedno nahajata 
   

     v obeh prvih tretjinah od začetka skladovnic. 
 

 Če tega pogoja ni možno izpolniti, se namesti po ena posredna priveza približno 50 cm od obeh koncev   

     skladovnic. Za zadostno zavarovanje naklada mora biti najmanjša razdalja med odločilnima ročicama 
   

     80 cm, merjeno od sredine ročic. Pretržna sila  
posredne priveze pri ravnem nategu najmanj 4000 daN. 

 

     Pri zavarovanju le z dvema ročicama, 

 segajo hlodi čez sredino ročic v vzdolžni smeri vagona za najmanj 

50 cm 30 cm 
 

     pri hlodih s hrapavim lubjem za najmanj 
 

30 cm 20 cm 
 

 - hlode nad stenami ali ročicami stabilno naložiti v sedlih. 

 
- Hlode z ∅ < 10 cm v zgornjih legah, 

       •    ki ne segajo popolnoma čez čelno steno, 

       •    se zavaruje z bočnimi ročicami 

 
in z enim posrednim privezom na vsakih 6 m začete dolžine skladovnice, vendar z najmanj dvema  

    privezama (npr. trakovi iz tkanin, trakovi z vgrajeno napenjalno/blokirno napravo; pretržna sila  
 

    najmanj 1000 daN). 
 

    Razdalja privez 

        •    od koncev hlodov približno 50 cm. 

        •    pri posrednem privezovanju, pri vagonih z vgrajenimi trakovi z napenjalno/blokirno napravo, je  

             lahko razdalja posredne priveze do konca skladovnice večja od 50 cm. V tem primeru je pretržna  

             sila najmanj 4000 daN. 
 

Dopolnilni podatki 
   Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona gej informacije o nakladanju 0.1.  
   Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2. 

   Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo
2)

 glej informacije o nakladanju 0.6.  

   Za posredne priveze
2)

 glej informacije o nakladanju 0.7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)
 Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu, ustreza dvojni dopustni vlečni sili (LC); to velja le za trakove iz umetnih materialov, 

    trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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Smernice za nakladanje 2.2.1 
2.2.1 Obžagan rezan les s hrapavo površino in povezan v pakete 
 

Posamezni vagoni in skupine vagonov I                              Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 
                             Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
 
 
 
 

Tovor 

     Obžagan rezan les v kompaktnih
1)

 
paketih, s pravokotnim prečnim prerezom, je povezan in po potrebi stabiliziran   

     z vmesnimi lesenimi podlogami, z ali brez pakiranja.  

 Vložene lesene letve se uporablja za stabilizacijo paketov. Te so največ 15 mm debeline in se ne vlagajo   

     v vsak sloj. Na zunanji strani paketa ležijo lesene letve ob zunanjih prevezovalnih trakovih. 
     V odvisnosti od debeline rezanega lesa, se vlagajo lesene letve največ v vsak drugi sloj. 

 



       Paketi dolžine do 4,5 m, se najmanj dvakrat prevežejo, na vsak nadaljnji 1,5 m najmanj ena dodatna    
       preveza. 

 Pri uporabi vložkov iz suhega lesa se pakete najmanj trikrat preveže. Na vsak nadaljnji 1,5 m pa  se doda najmanj   
    ena preveza, pri čemer se zunanje preveze namestijo preko ali v neposredni bližini lesenih letev iz suhega lesa. 

 Razdalja zunanjih prevez paketov je najmanj 30 cm od koncev paketov.     
 

       Pretržna sila prevez paketov pri ravnem nategu za les najmanj 1000 daN, pri čemer mora biti mesto   
       privezovanja pri uporabi polietilenskega PET-traka najmanj 80% pretržne sile pri ravnem nategu,    
       sila prednapetja pa 300 daN. 
       Jekleni trak ali polipropilenski trak se ne sme uporabljati. 
 
Vagon 
-   Vagoni ploščniki z ročicami in lesenim podom ali vgrajenimi nakladalnimi pragovi ali s pragovi iz materiala s povišano   
    vrednostjo trenja, z ali brez stranic, z ali brez mehanično premikajoče se platnene strehe. 

  -   Vagoni s kovinskimi premičnimi stenami/teleskopskim grodom, haubo.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

1) Če paketi niso kompaktno povezani, prevažati le v vagonih s premičnimi kovinskimi stenami/teleskopskim grodom 
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2.2.1 
 

Način nakladanja 
Paketi se nakladajo drug zraven drugega in drug za drugim. Pakete enakih dimenzij se razvrsti po 
možnosti drugega zraven drugega in drugega nad drugim. Posamezne pakete se tudi lahko naloži v 
vrhnjem sloju na sredini, na pakete iste višine. Pakete neenakih dolžin se mora kar se da kompaktno 
nakladati. 

 

Nakladanje na 

 - najmanj dve leseni podlogi (vagonska pragova) in enako število lesenih vmesnih podlog iz enega 

kosa (glej tudi ⑤), ki segata preko celotne nakladalne širine. Tudi pri uporabi podlog povezanih s 

paketi, se po celi nakladalni površini postavijo dodatno najmanj dve leseni podlogi oz. vmesni 
podlogi iz enega kosa (glej tudi ⑤). 

 

 - Lesene podloge in vmesne podloge s pravokotnim prečnim prerezom na najmanj ¾ nosilnega 
področja, ki nalegajo s širšo stranico, so lahko sestavljene iz več kosov enake debeline, ki se 
bočno prekrivajo (vsak del leži z najmanj 50% na sosednjih paketih); v tem primeru število kosov 
ne sme biti večje od števila paketov, ki ležijo drug zraven drugega. 

- Posamezni paketi naloženi drug za drugim, v sredini vrhnjega sloja, ležijo na vmesnih podlogah, 
katerih dolžina znaša najmanj 2/3 celotne širine spodaj ležečih skladovnic. 

 

 - Lesene podloge in vmesne podloge s kvadratnim prečnim prerezom najmanj 6 x 6 cm. Te morajo 
biti na najmanj ¾ nosilnega področja, z obeh strani ostro-robno rezane. 

- Lesene podloge in vmesne podloge, sestavljene iz več kosov, ki se medsebojno  prekrivajo, morajo 
biti zadostno trdno povezane in v enem kosu. Segati morajo preko celotne nakladalne širine. 

 

                   Lesene podloge in vmesne podloge skladovnice naj bodo, kar se da, druga nad drugo (v isti vertikali in         
                         od koncev paketov oddaljene okoli 50 cm. Pri žaganem lesu z debelino večjo/enako 40 mm, se    
                         namestijo na razdalji do 100 cm. 
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2.2.1 
Zavarovanje 
 

    V vzdolžni smeri vagona se paketi različnih dolžin zavarujejo ustrezno  do . 

    Skladovnice 

 -   se zavaruje s stenami
2) in/ali ročicami 2) oz. s čelnimi stranicami in premičnimi stranicami 2) 

/ - havbo
2)

, 
           delujoča višina sten ali ročic najmanj 10 cm, 

 -  Z najmanj dvema posrednima privezama (pretržna sila  najmanj 1000 daN), 
 pri treh podlogah in vmesnih podlogah v skladovnici z najmanj tremi posrednimi privezi (pretržna sila  

     najmanj 4000 daN). 
     Vagoni z napravami za posredno privezovanje (pretržna sila najmanj 4000 daN) in paketi naloženimi v   
     vrhnjem sloju na sredini vagona: 
     Pri kratkih posrednih privezovalnih trakovih, se lahko le-ti prevežejo preko skladovnic, ki ležijo neposredno 
     pod vrhnjimi skladovnicami.  
     Povezovanje: 
     -  pakete pod vrhnjim slojem se zavaruje s posrednim privezovanjem in se jih preveže skupaj z vrhnjim   
        slojem (privezovalni/prevezovalni trakovi z vgrajeno napenjalno/blokirno napravo, pretržna sila najmanj   
        4000 daN). 
 

     Število skupnih privez: 

  -  ustreza zahtevanemu številu posrednih privez po  

    Če paketi niso zavarovani po : zavarovati po  ali . 
 

 Posredne priveze se namesti najmanj 30 cm pred koncem skladovnice in skrbno napne; pri uporabi treh   
     podlog-/ vmesnih podlog, se sredina posrednih privez namesti preko ali v neposredni bližini sredine  
     podlog-/vmesnih podlog. 
 

 Pri zavarovanju s samo dvema ročicama segajo skladovnice v vzdolžni smeri vagona čez sredino ročic za   
     najmanj 
 
                                                 30 cm                                                   20 cm      
 

 Pri manjkajočem paru ročic, ali   
 

 

 -  kadar se ne ravnamo po ⑫ ali 
 

     -  če oddaljenost sosednjih ročic, merjeno od sredine ročic, znaša manj kot 1/3 dolžine skladovnice, se le-ta   
        zavaruje z eno dodatno posredno privezo (pretržna sila najmanj 1000 daN), razen skladovnic, ki so   

        zavarovane po  s posrednimi privezami in imajo pretržno silo najmanj 4000 daN. 
 

    Posamezne pakete zgornjega sloja se vedno bočno zavaruje z lesenimi zagozdami, 
 

 -  pribitimi z žeblji zgoraj in spodaj (razen, če so zavarovani po ), drug ob drugem, ležeče pakete pa takrat,    

        kadar se  ne upošteva. Število žebljev (Ø približno 5 mm) na vsaki vzdolžni strani, skupaj en žebelj na    
        2000 kg mase tovora, najmanj pa dva žeblja na zagozdo ali 

 -  se dvakrat preveže s spodaj ležečimi paketi, zavarovanimi z ročicami, (pretržna sila prevezovalnih sredstev 

        vključno s privezovalnim mestom pri ravnem nategu 700 daN). Najmanjša prednapetost je 300 daN.   
        Žica, jekleni trak (na odprtih vagonih) in polipropilenski trak (PP) se ne smejo uporabljati. 
 

 Pakete, ki ležijo na gladkih podlogah in vmesnih podlogah in/ali pakete, ki ležijo na podlogah in vmesnih 

     
podlogah, ki so pokrite v embalaži (µ < 0,3), se dodatno zavaruje  na robovih s podlogami visokega    

     koeficienta trenja (približne dimenzije podlog 150 x 80 x najmanj 3 mm). 
 
Dopolnilni podatki 

      Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1 
      Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2 
      Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6,  
      Za posredno privezovanje glej informacije o nakladanju 0.7 

    Za trenje glej informacije o nakladanju 0.8 
 

 
 
 

2)
 tudi pri bočnem razmiku > 10 cm od stene/haube, stranic ali ročic brez usmerjevalnih-vodilnih letev 

3) najmanjša sila porušitve, pretrga pri ravnem nategu, ustreza dvojni dopustni vlečni sili (LC); to velja le za trakove iz umetnih materialov,   
   trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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Smernice za nakladanje 2.2.2 
 
2.2.2 Obžagan rezan les z gladko površino (skobljan, natančno rezan) in povezan v pakete 

 

Posamezni vagoni in skupine vagonov I                              Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 
                             Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

Tovor 

     Obžagan rezan les v kompaktnih
1)

 paketih, s pravokotnim prečnim prerezom, je povezan in po potrebi stabiliziran   
     z vmesnimi lesenimi podlogami, z ali brez pakiranja.  

 Vložene lesene letve se uporablja za stabilizacijo paketov. Te so največ 15 mm debeline in se ne vlagajo   

     v vsak sloj. Na zunanji strani paketa ležijo lesene letve ob zunanjih prevezovalnih trakovih. 
     V odvisnosti od debeline rezanega lesa, se vlagajo lesene letve največ v vsak drugi sloj. 

 



       Paketi dolžine do 4,5 m, se najmanj dvakrat prevežejo, na vsak nadaljnji 1,5 m najmanj ena dodatna    
       preveza. 

 Pri uporabi vložkov iz suhega lesa, se pakete najmanj trikrat preveže. Na vsak nadaljnji 1,5 m pa  se doda najmanj   
    ena preveza, pri čemer se zunanje preveze namestjo preko ali v neposredni bližini lesenih letev iz suhega lesa. 

 Razdalja zunanjih prevez paketov je najmanj 30 cm od koncev paketov.     
 

       Pretržna sila prevez paketov pri ravnem nategu za les najmanj 1000 daN, pri čemer mora biti mesto   
       privezovanja pri uporabi polietilenskega PET-traka najmanj 80% porušitvene trdnosti pri ravnem nategu,    
       sila prednapetja pa 300 daN. 
       Jekleni trak ali polipropilenski trak se ne sme uporabljati. 
 
Vagon 
Vagoni ploščniki z visokimi čelnimi stranicami,                            Vagoni ploščniki z ročicami in lesenim podom ali  
ročicami in lesenim podom ali vgrajenimi                                     vgrajenimi nakladalnimi pragovi ali s pragovi iz  
nakladalnimi pragovi ali s pragovi iz materiala s                          materiala s povišano vrednostjo trenja, z ali brez 
povišano vrednostjo trenja, z ali brez stranic,                               stranic, 
 

  Vagoni s kovinskimi premičnimi stenami/                                     Vagoni s kovinskimi premičnimi stenami/ 
  teleskopskim grodom, haubo                                                        teleskopskim grodom, haubo 

 
 
 

 
 

 

1) Če paketi niso kompaktno povezani, prevažati le v vagonih s premičnimi kovinskimi stenami/teleskopskim grodom 
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2.2.2 
 

Način nakladanja 
    Paketi se nakladajo drug zraven drugega in drug za drugim. Pakete enakih dimenzij se razvrsti po      
    možnosti drug zraven drugega in drug nad drugim. Posamezne pakete se tudi lahko naloži v vrhnjem    
    sloju na sredini, na pakete iste višine. Pakete neenakih dolžin se mora kar se da kompaktno nakladati.    
 

Skladovnice se morajo naložiti skupaj pri čemer  
Ne smejo v vzdolžni smeri presegati čelne stranice 

 

Nakladanje na 

   - najmanj dve leseni podlogi (vagonska pragova) in enako število lesenih vmesnih podlog iz enega kosa 

(glej tudi ⑤), ki segata preko celotne nakladalne širine. Tudi pri uporabi podlog povezanih s 

paketi, se po celi nakladalni površini postavijo dodatno najmanj dve leseni podlogi oz. vmesni 
podlogi iz enega kosa (glej tudi ⑤). 

 - Lesene podloge in vmesne podloge s pravokotnim prečnim prerezom na najmanj ¾ nosilnega 
področja, ki nalegajo s širšo stranico, so lahko sestavljene iz več kosov enake debeline, ki se bočno 
prekrivajo (vsak del leži z najmanj 50% na sosednjih paketih); v tem primeru število kosov ne sme biti 
večje od števila paketov, ki ležijo drug zraven drugega. 

- Posamezni paketi naloženi v sredini vrhnjega sloja ležijo na vmesnih podlogah, katerih dolžina znaša 
najmanj    
     

2
/3 celotne širine spodaj ležečih skladovnic. 

                -    Lesene podloge in vmesne podloge s kvadratnim prečnim prerezom najmanj 6 x 6 cm. Te morajo biti na   

                          najmanj ¾ nosilnega področja, z obeh strani ostro-robno rezane. 

- Lesene podloge in vmesne podloge, sestavljene iz več kosov, ki se medsebojno  prekrivajo, morajo biti    
                           zadostno trdno povezane in v enem kosu. Segati morajo preko celotne nakladalne širine. 
 

                 Lesene podloge in vmesne podloge skladovnice naj bodo, kar se da, druga nad drugo (v isti vertikali in         
                     od koncev paketov oddaljene okoli 50 cm. Pri žaganem lesu z debelino večjo/enako 40 mm, se    
                     namestijo na razdalji do 100 cm. 
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2.2.2 
Zavarovanje 
 

    V vzdolžni smeri vagona se paketi različnih dolžin zavarujejo ustrezno  do . 

    Skladovnice 

 -   se zavaruje s stenami
2) in/ali ročicami 2) oz. s čelnimi stranicami in premičnimi stranicami 2) 

/ - havbo
2)

, 

           delujoča višina sten ali ročic najmanj 10 cm, 

 -  z   najmanj dvema posrednima privezama (pretržna sila  najmanj 4000 daN), 

 pri treh podlogah in vmesnih podlogah v skladovnici z najmanj tremi posrednimi privezi (pretržna sila 

     najmanj 4000 daN). 
     Vagoni z napravami za posredno privezovanje (pretržna sila najmanj 4000 daN) in paketi naloženimi v   
     vrhnjem sloju na sredini vagona: 
     Pri kratkih posrednih privezovalnih trakovih, se lahko le-ti prevežejo preko skladovnic, ki ležijo neposredno 
     pod vrhnjimi skladovnicami.  
     Povezovanje: 
     -  pakete pod vrhnjim slojem se zavaruje s posrednim privezovanjem in se jih preveže skupaj z vrhnjim   
        slojem (privezovalni/prevezovalni trakovi z vgrajeno napenjalno/blokirno napravo, pretržna sila najmanj   
        4000 daN). 
 

     Število skupnih privez: 
  -  ustreza zahtevanemu številu posrednih privez po . 

    Če paketi niso zavarovani po : zavarovati po  ali . 
 

 Posredne priveze se namesti najmanj 30 cm pred koncem skladovnice in skrbno napne; pri uporabi treh   

     podlog-/ vmesnih podlog, se sredina posrednih privez namesti preko ali v neposredni bližini sredine  
     podlog-/vmesnih podlog. 
 

 Pri zavarovanju s samo dvema ročicama segajo skladovnice v vzdolžni smeri vagona čez sredino ročic za   

     najmanj 
 
                                                 30 cm                                                   20 cm      
 

 Dodatna posredna priveza (pretržna sila najmanj 4000 daN) se zahteva 
 -  pri manjkajočem paru ročic 

 

 

 -  kadar se ne ravnamo po  ali 
 

     -  če oddaljenost sosednjih ročic, merjeno od sredine ročic, znaša manj kot 1
/3 dolžine skladovnice,  

     razen skladovnic, ki so zavarovane z najmanj tremi posrednimi privezami.  
         
    Posamezne pakete zgornjega sloja se vedno bočno zavaruje z lesenimi zagozdami, 
 

 -  pribitimi z žeblji zgoraj in spodaj (razen, če so zavarovani po ), drug ob drugem ležeče pakete pa takrat,    

        kadar se  ne upošteva. 
        Število žebljev (Ø približno 5 mm) na vsaki vzdolžni strani, skupaj en žebelj na 2000 kg mase tovora,   
        najmanj pa dva žeblja na zagozdo ali 

 -  se posamezne pakete dvakrat preveže s spodaj ležečimi paketi, zavarovanimi z ročicami, (pretržna sila   

        prevezovalnih sredstev vključno s privezovalnim mestom pri ravnem nategu 700 daN). Najmanjša    
        prednapetost je 300 daN. 
   

    Žica, jekleni trak (na odprtih vagonih) in polipropilenski (PP) trak se ne smejo uporabljati. 
    Pakete, ki ležijo na gladkih podlogah in vmesnih podlogah in/ali pakete, ki ležijo na podlogah in vmesnih 

    
podlogah, ki so pokrite v embalaži (µ < 0,3), se dodatno zavaruje na robovih s podlogami visoke vrednosti    

    trenja  (približne dimenzije podlog 150 x 80 x najmanj 3 mm). 

 
Dopolnilni podatki 

      Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
      Za nakladalni profil glej informacijr o nakladanju 0.2. 
      Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

3)
 glej informacije o nakladanju 0.6.  

      Za posredno privezovanje
3)

 glej informacije o nakladanju 0.7 
    Za trenje glej informacije o nakladanju 0.8 

 
2)

 tudi pri bočnem razmiku > 10 cm od stene/haube, stranic ali ročic brez usmerjevalnih-vodilnih letev 
3) najmanjša sila porušitve, pretrga pri ravnem nategu, ustreza dvojni dopustni vlečni sili (LC); to velja le za trakove iz umetnih materialov,   
   trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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                                                                                                                                 Smernice za nakladanje 2.4 
2.4 Les povezan v svežnje 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                                          Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                        Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 

    Svežnje okroglega lesa, odžagancev in iverk se preveže, da les ne more zdrsniti ven:  
- vsaj dve prevezi na sveženj (pretržna sila najmanj 700 daN), 
- svežnje, ki so daljši od 4 m se vsaj štirikrat preveže. 

 

Vagon 

     Vagon s ste a i, stra i a i ali roči a i. 
 

Način nakladanja 

    Svež je  v vzdolž i s eri vago a 

 -   se tesno zloži drug poleg drugega, 

 -   svež ji, ki nalegajo na stene ali roči e, e s ejo segati čez le-te za več kot polovi o pre era svež ja, 

     -   svež je, ki segajo čez ste e ali roči e se sedlasto aloži. 
 Nasproti stoječe vstavlje e roči e, se pri liž o a polovi i viši e poveže. Če del naklada, ki je naslonjen na    

     roči e, sega čez polovi o viši e roči  (pretrž a sila sredstev za povezovanje najmanj 1000 daN). 

                                
Zavarovanje 

      Pri zavarovanju s samo dvema roči a a  
      svež ji segajo čez sredi o roči  v vzdolž i s eri vago a za aj a j  
  

                                              30 cm                                                                   20 cm 

 

 Svež je, ki za več kot polovi o pre era segajo čez ste e ali roči e, se vsaj dvakrat priveže  

     (pretrž a sila sredstev za privezovanje najmanj 1000 daN). 

     Viši a loka pri aklada ju je lahko ajveč 1/3 akladal e širi e. 
Dopolnilni podatki 
    Za porazdelitev tovora/obremenitev vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
    Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2.  
    Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

1)
 glej informacije o nakladanju 0.6.     

    Za posredne priveze
1)

 glej informacije o nakladanju 0.7,  
 

 
 
1)Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC), velja le za trakove iz umetnih   
   materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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2.5 Leseni pragovi (v paketih) 

Posamezni vagoni in vagonske skupine I                                                         Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                        Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 

Tovor 
 Leseni pragovi, neimpregnirani in v  paketih, 
 - pragovi enakih dimenzij, povezani z vsaj dvema prevezavama (pretržna sila najmanj 1000 daN), 
 skupaj prevezani 

     •     razdalja prevez od koncev paketov najmanj 30 cm. 

Vagon 
    Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami.  
 

Način nakladanja 
    Pakete se vzdolžno naloži 
     - v enem ali več slojih, po možnosti porazdeli po celotni nakladalni širini, 

 - direktno na pod vagona, na nakladalne pragove ali  

     - lesene podloge in vmesne podloge iz mehkega lesa 

        •     s pravokotnim prerezom, nalegajo s širšo stranjo, 
       •     iz enega kosa ali več kosov lesa enake debeline, ki se med seboj vsakokrat prekrivajo; v tem primeru ne   
             sme biti  število kosov večje od števila paketov, ki ležijo drug zraven drugega. 

 Prazen prostor najmanj (razen pri E- in Roos-vagonih) 
 
                               30 cm                                                   0 cm  
 

 Paketi segajo čez lesene podloge in vmesne podloge za najmanj 50 cm.          

 

 

 
Zavarovanje 
Pakete se zavaruje 
     - s stenami, stranicami ali ročicami, 

    •  efektivna, delujoča višina sten, stranic ali bočnih ročic najmanj 10 cm,    
 - se zavaruje z najmanj dvema privezama (pretržna sila najmanj 1000 daN) ali 

     - s povezavo v sredini, z napenjalno/blokirnim mehanizmom (pretržna sila najmanj 4000 daN). 
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2.5 
 
 

 Priveze se namestiti približno 50 cm od koncev skladovnic  

 Pri zavarovanju s samo dvema ročicama 

 -  skladovnice segajo čez sredino ročic v vzdolžni smeri vagona za najmanj 

 

30 cm                                                     20 cm 

 

     - če par ročic manjka ali če se ne ravnamo po ⑩, se pakete zavaruje z dodatno posredno privezo  

    npr. s trakovi iz tkanine, trakovi za pritrditev tovora z napenjalno/blokirno napravo (pretržna sila najmanj  
        4000 daN), 
     -  bočno se jih zavaruje z lesenimi vodili, če je razmik skladovnice od bočnih ročic večji od 10 cm;   

    število žebljev (ø 5 mm) na vsako vzdolžno stran, skupaj en žebelj na 2000 kg mase naklada,    
    najmanj dva žeblja na leseni element. 
 

    Posamezne pakete v zgornjem sloju, drug poleg drugega ležeče pakete pa takrat, če se ⑦ ne upošteva 

 - se zavaruje bočno z lesenimi elementi, ki so pritrjeni z žeblji, zgoraj in spodaj; število žebljev(ø 5 mm)   
   na vsako vzdolžno stran, skupaj en žebelj na 2000 kg mase naklada, najmanj dva žeblja na leseni   

       element ali 
     - se dvakrat preveže (pretržna sila sredstev za prevezovanje najmanj 1000 daN).    

 
 

Dopolnilni podatki 
    Za porazdelitev tovora/obremenitev vagona glej informacije o nakladanju 0.1  
    Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2,  
    Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6,  
    Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC), velja le za trakove iz umetnih   
   materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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2.6 Leseni pragovi, impregnirani (v paketih) 

Posamezni vagoni in vagonske skupine I                                                         Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                        Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 

Tovor 
 Leseni pragovi, impregnirani s katranskim oljem in v paketih, največ štiri pragovi drug zraven drugega in 

    pet pragov drug za drugim, 
 - pragovi enakih dimenzij, povezani z vsaj dvema prevezavama (pretržna sila najmanj 1000 daN) 
 skupaj prevezani 

     •     razdalja prevez od koncev paketov najmanj 30 cm. 

Vagon 
    Vagoni s stenami, stranicami in ročicami  
 

Način nakladanja 
    Pakete se naloži po dolžini 
     - v enem ali več slojih, po možnosti porazdeli po celotni nakladalni širini 

 - direktno na pod vagona, na nakladalne pragove ali lesene podloge in lesene vložke iz mehkega lesa 

        •     s pravokotnim prerezom, nalegajo s širšo stranjo 
       •     iz enega kosa  in sežejo preko celotne nakladalne širine.      

 Prazen prostor najmanj (razen pri E- in Roos-vagonih) 
                               50 cm                                                 30 cm  

 Pakete se naloži v najmanj dveh slojih.    
 Paketi segajo čez lesene podloge in vmesne podloge za najmanj 50 cm.    

 
Zavarovanje 
Pakete se zavaruje 
     - s stenami, stranicami ali ročicami, 

 - efektivna, delujoča višina sten, stranic ali bočnih ročic najmanj 10 cm,    
 - se zavaruje z najmanj dvema posrednima privezama (pretržna sila najmanj 4 000 daN). 

 Priveze se namesti približno 50 cm od koncev skladovnic.  

 Pri zavarovanju s samo dvema ročicama 
 -  segajo skladovnice čez sredino ročic v vzdolžni smeri vagona za najmanj 

50 cm                                             30 cm 

     - če par ročic manjka ali če se ne ravnamo po ⑪, se pakete zavaruje z dodatno posredno privezo  

       (pretržna sila najmanj 4000 daN), ⑬ -  bočno se jih zavaruje z lesenimi vodili, če je razmik skladovnice od bočnih ročic večji od 10 cm;   
    število žebljev (ø 5 mm) na vsako vzdolžno stran, skupaj en žebelj na 2000 kg mase naklada,    
    najmanj dva žeblja na leseni element. 

 

Dopolnilni podatki 
    Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
    Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2.  
    Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6.  
    Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7. 
 
 
  
 
1)Naj a jša pretrž a sila pri rav e  ategu ustreza dvoj i, dvakrat i dopust i atez i sili, sili vleka LC , velja le za trakove iz umetnih materialov,       

    trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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2.7 Leseni pragovi (nepakirani) 

Posamezni vagoni in vagonske skupine I                                                         Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                        Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 

Tovor 
      Leseni pragovi,  neimpregnirani s katranskim oljem in nepaketirani. 
 

Vagon 
    Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami.  
 

Način nakladanja 
    Leseni pragovi se enakomerno porazdelijo v enem ali več slojih po celotni nakladalni širini, 

- nakladajo se na vagone z bočnimi stenami oz. bočnimi stranicami, v vzdilžni ali prečni smeri, brez 
dodatnega zavarovanja, 

- na vagone z ročicami le v vzdolžni smeri. 
 

 Prazen prostor najmanj (razen pri nakladu, ki je v vzdolžni smeri zavarovan s čelnimi stenami) 
 
                                       30 cm                                                 0 cm  

               
Zavarovanje 

 zgornji sloj  se zavaruje z najmanj  10 cm (delujoča višina) s stenami, stranicami ali ročicami.  
        Pri zavarovanju s samo dvema ročicama 

 - segajo skladovnice v vzdolžni smeri vagona čez sredino ročic za najmanj      

 

                                              30 cm                                            20 cm 
 

 Skladovnice se na vagonih z ročicami dvakrat posredno privežejo. 

     Pretržna sila privezovalnega sredstva vsaj  4000 daN (z integrirano napenjalno/blokirno napravo). 

 Razmik privez do koncev skladovnice okoli 50 cm 

 
 

Dopolnilni podatki 
    Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1  
    Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

1)
 glej informacije o nakladanju 0.6,  

    Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7,  
 
 
 
1)Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz umetnih   
  materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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2.8 Lesni sekanci 

Posamezni vagoni in vagonske skupine I                                                         Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                        Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 

Tovor 

      Lesni sekanci različ ih vrst lesa. 

Vagon 
    Vagoni s stenami.  
 

Način nakladanja 
Lesne sekance 
    - se enakomerno porazdeli po celotni nakladalni površini, 
① - največ do 10 cm pod višino bočne stene (tudi na sredini vagona) ali 

 - največ do višine bočne stene (tudi na sredini vagona) ali 

 - z nasipnim stožcem do 50 cm višine. Naklad sme nalegati največ 15 cm pod robom stene vagona.   

       
  

Zavarovanje 

 Lesni sekanci se pokrijejo po celotni dolžini po načinu nakladanja  in .  

 Pokrivalni material se pritrdi na približno vsaka 2 m 

     -       z nekovinskimi sredstvi za privezovanje, (pretržna sila približno 50 daN), 
 • se zavozla na mrežo ali 
 • se mrežo preže ali 

 • se napeto pritrdi na kavlje vagona (kavlji pri vagonih Eanos so že nameščeni). 
 

     Pri uporabi mreže iz sintetičnih materialov kot pokrivalo 
     - je širina zank približno 30 mm, 
     - je pretržna sila

1)
 vzdolžno najmanj 39 daN in prečno najmanj 48 daN.    

     Pri Tms-vagonih se zavarovanje izvede z zaprto in zapahnjeno streho. 

 
 

Dopolnilni podatki 

Lesne sekance se e s e tlačiti.  
 

 

 
1) Širina poskusnega vzorca 10 cm, tri niti 
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2.9 Lesene vezane plošče, stisnjene plošče 

Posamezni vagoni in vagonske skupine I                                                         Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                        Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 

Tovor 

      Lesne vezane vezane in stisnjene plošče s premazom ali brez njega se poveže v pakete. 

 Višina paketov 

     -   pri gladko premazanih ploščah približno 60 cm, 
     -   pri nepremazanih ploščah približno 100 cm. 

 Prevezave z robnimi ščitniki približno v metrskem razmiku, na vzdolžno stran paketa vsaj dve  
     prevezi (sila porušitve, pretrga najmanj 1400 daN). 
 

Vagon 
    Vagoni z lesenim podom, po možnosti s pregradnimi stenami, ki se lahko zapahnejo. 
 

Način nakladanja 

 Pakete je treba položiti na lesene podloge v enem ali več slojih.  

 Lesene podloge in vložki iz mehkega lesa 

     -  s pravokotnim prečnim prerezom, položeni na širšo stran, 
     -  iz enega kosa ali največ treh kosov, prekritih po celotni širini skladovnice. 

 Višina skladovnice pri ploščah z gladkim premazom največ 1,8 m. 

 Skladovnico se preveže z najmanj dvema prevezama (pretržna sila najmanj 2200 daN)  z robnimi     

     ščitniki. 

                                               

Zavarovanje 

     - v vzdolž i s eri vago a 

   • s pregradnimi stenami, ki se zapahnejo ali 

       • z zapolnitvijo praznih prostorov (npr. z lesnimi elementi),      
     - v prečni smeri vagona 

   • s pribitimi lesenimi elementi, najmanj dva na skladovnico, na vsaki strani, debelina najmanj 5 cm, 

          delujoča višina najmanj 3 cm; število žebljev (ø 5 mm) v lesenih elementih, na vsaki strani eden žebelj    
          na 1500 kg teže naklada ali  

   • z najmanj dvema privezama (pretržna sila najmanj 4000 daN) na skladovnico z napenjalno/blokirno  

         napravo in robnimi ščitniki.    
 

Dopolnilni podatki 

      Za porazdelitev naklada glej podatke o nakladanju 0.1  
     Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

1)
 glej podatke o nakladanju 0.6,  

     Za posredne priveze
1)

 glej podatke o nakladanju 0.7. 
 
 
1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC), velja le za trakove iz     
   umetnih snovi, trakove iz tkanin in trakove z napenjalno/blokirno napravo in končnimi pritrdilnimi elementi/kavlji 
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Smernice za nakladanje 2.10 

2.10 Glu-laminated wood (GL) ali konstrukcijski polni les  

Posamezni vagoni in skupine vagonov                               Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                                                                                                                                                  Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Tovor 
     Konstrukcijski polni les (Glu-laminated wood) v kompaktnih paketih s pravokotnim prečnim prerezom povezan   
     medsebojno. 
     Paketi se skupaj držijo 

 -   z ekstrudirano pihano folijo (biaksialna obremenitev), ki je sestavljena iz najmanj treh slojev z enim oprijemljivim-   

         lepljivim in enim gladkim slojem. Izdelana z uporabo metallocene brez dodatka polyisobutena (PIB), tehnična   
        specifikacija v skladu s tabelo 1. 

 -   Pakete se ovije z napihnjeno folijo, raztegljivost najmanj 150 %, prekrivanje s folijo  najmanj 50 mm 

         ali 

 -   paketi do 6 m dolžine se najmanj dvakrat prevežejo, na vsak nadaljnji 1,5 m pa najmanj ena dodatna preveza,    

         pretržna sila prevez
1)

 paketov pri ravnem nategu 1000 daN, pri čemer mora biti mesto privezovanja pri uporabi   
         polietilenskega PET-traka najmanj 80% pretržne sile pri ravnem nategu, sila prednapetosti pa najmanj 300 daN. 
     Jekleni trak ali polipropilenski trak se ne sme uporabljati. 
     Folija se mora tako namestiti, da je izključena ločitev/odvitje kot posledica vpliva vetra oz. vpliva nastajajočih   
     dinamičnih obremenitev med prevozom. 
 

 
Vagon 
     a) 
         - 
 
 
     b) -            

 
v folijo zaviti paketi 
vagoni ploščniki z ročicami in lesenim podom ali integriranimi nakladalnimi pragovi ali iz snovi s povišanim 
koeficijentom trenja, z ali brez sten, z ali brez mehanično premičnim pokrivalom/grodom vagona s premičnimi  
stranicami ali s kovinsko streho 
paketi, ki niso zaviti v folijo 

 

Vagoni ploščniki z visokimi čelnimi stranicami, ročicami                Vagoni ploščniki z ročicami in lesenim podom, z ali brez 
in lesenim podom.                                                       sten, z ali brez mehanično premičnim pokrivalom    
                                                                                                        /grodom.     
Vagoni s premičnimi stranicami ali s kovinsko streho 
 

 

 

 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC), velja le za trakove 
iz umetnih materialov, tkane trakove in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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Način nakladanja 
 

         Paketi se nakladajo drug zraven drugega in drug za drugim. Pakete enakih dimenzij se razvrsti po možnosti drug    
         zraven drugega in drug nad drugim. Posamezni paketi se lahko naložijo v vrhnjem sloju na sredini, na pakete iste    
         višine. Pakete neenakih dolžin se mora kar se da kompaktno nakladati. 
 

Pri paketih, ki niso pakirani v folije, se morajo 
skladovnice tesno nakladati skupaj, pri 
čemer v vzdolžni smeri ne smejo presegati 
čelne stranice. 

 
 

Nakladanje    

 - Na vagonske pragove ali lesene pragove oz. lesene vmesne podloge iz enega kosa, ki segajo preko celotne  
nakladalne širine, tudi pri uporabi povezanih podlog. 

 Pakete se naklada največ v dveh slojih drug nad drugim, brez vmesnih podlog, če sta največ dva paketa 
enakega prečnega prereza drug zraven drugega oz. drug nad drugim in se dotikata s širšo stranico.   

 Izravnava višine vrhnjih paketov se sme opustiti v primeru, če sta paketa približno enake širine, ležijo na 
neprekinjeni vmesni podlogi in je višina nižjega paketa večja od polovice višine sosednjega v sloju ležečega 
paketa (glej sliko). 

 -  Lesene podloge in vmesne podloge s pravokotnim prečnim prerezom, ki nalegajo s širšo stranjo
1)

, so lahko 

sestavljene iz več kosov enake debeline, ki se bočno prekrivajo; v tem primeru število kosov ne sme biti večje    
             od števila paketov, ki ležijo drug zraven drugega. 

-  Lesene podloge in vmesne podloge, sestavljene iz več desk, ki ležijo druga na drugi, morajo biti dovolj trdno 
povezane in v enem kosu segati preko celotne širine naklada. 

  Lesene podloge in vmesne podloge skladovnice naj bodo kar se da, druga nad drugo (v isti vertikali) in od 
koncev paketov oddaljene okoli 50 cm.   

  
 

                       
 

 

 

 

 

 

 
2) Kvadratni presek najmanj 6 x 6 cm je dopusten, če so vse stranice ostrorobne; razen v primeru povezanih podlog. 

2-4 UIC
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                                                                                                                                                                     2.10 

Zavarovanje 
      Pri neenako dolgih paketih se vsako vzdolžno stran vagona zavaruje ustrezno točkam    

            do .  

Skladovnice 
   -    se zavaruje s stenami 3) in/ali ročicami3) oz. s čelnimi stranicami in premičnimi stranicami 3) /havbo3)

 

    Delujoča višina sten ali ročic najmanj 10 cm 

 - s posrednim privezovanjem 
• s trakovi opremljenimi z ragljo za napenjanje, na vsake začetne 3 m (pretržna sila najmanj 4000 daN  
• pri ravnem nategu), najmanj dve privezi ali 
• trak za privezovanje na vsak začetni 1,5 m (pretržna sila najmanj 1000 daN pri ravnem  

nategu), najmanj pa dve privezi. 

 Posredne priveze namestiti najmanj 30 cm pred koncem skladovnice in skrbno prednapeti. 

 Pri zavarovanju samo z dvema ročicama segajo skladovnice v vzdolžni smeri vagona čez sredino ročic za   

     najmanj 

30 cm 20 cm 

 

  - če skladovnica ni zavarovana s parom ročic, oziroma če pokritost z ročicami ni zadostna, se skladovnica  
 

     zavaruje z eno dodatno posredno povezavo. 

Posamezne vrhnje pakete vedno, drug zraven drugega ležeče pakete pa takrat kadar se  ne 

upošteva, 
 - na vsake začetne 3 m se skladovnico najmanj dvakrat prevže s spodaj ležečimi in z ročicami    

            zavarovanimi paketi (pretržna sila prevezovalnih sredstev vključno s privezovalnim mestom pri ravnem 
 

             nategu 700 daN). Najmanjša prednapetost 300 daN.  

     Žica, jekleni trak (na odprtih vagonih) in polipropilenski (PP) trak se ne smejo uporabljati. 

 

 Pakete, ki ležijo na gladkih podlogah oz. vmesnih podlogah in/ali pakete, ki ležijo na podlogah in vmesnih   

     podlogah in so pokrite z embalažo (µ<0,3), se dodatno zavaruje z na robovih dodanimi podlogami    

     visoke vrednosti trenja (približne dimenzije podlog 150 x 80 x najmanj 3 mm; µ najmanj 0,7). 
 

Dopolnilni podatki 
       Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
       Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2.  
       Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6.  
       Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7.  
       Za tovor v vagonih z visoko obremenjljivimi premičnimi stenami glej informacije o nakladanju 100.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)
tudi pri bočnem razmiku več od 10 cm od stranic/haube,sten brez usmerjevalnega-vodilega lesa 
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                                                                                                                                                                  2.10 
 
 

Tabela 1 
 

          Preskusna metod        Specifikacija       Merska enota    Vrednost 
DIN EN ISO 527 
 
Vzdolžno 
 
Prečno 

 
 

Porušitvena napetost 

MPa  
 
> 45 
 
> 35 

DIN EN ISO 527 
 
Vzdolžno 
 
Prečno 

 
 

Raztezek 

 
 

% 

 
 
> 700 
 
> 850 

DIN EN ISO 527 
 
Vzdolžno 
 
Prečno 

 
 

Napetost pri rastezanju 

MPa  
 
> 45 
 
> 35 

DIN EN ISO 8295 
 

Koeficient trenja              COF 0,35 – 0,40 

ASTM D5458-1995 
 

                 Adhezija gr/inch > 200 

 
ASTM D 1709 Methode A 

 
 

Dart-Drop tester 
gr > 140 

 
DIN 53128 
 
Vzdolžno 
 
Prečno 

 
Elmendorf tester 

gr  
 
> 200 
 
>700 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Smernice za nakladanje, poglavje 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje 3: Kmetijstvo 
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  Smernica za nakladanje 3.1 

3.1 Šota in podobno v stisnjenih balah 
 

Tovor 
     Šota in podobno v stisnjenih balah. 
 
Vagon 
     Vagoni s stenami ali stranicami in ročicami. 
 

Način nakladanja 
     Bale se zloži križno v enako visokih slojih, čim tesneje druga zraven druge.   
     Zunanje bale vsakega sloja se nasloni neposredno na stene ali ročice. 
     Končni sloj bal se naloži ob predzadnji sloj prečno, tako posredne priveze vplivajo na vse bale. 
 

 Naklad se pokrije s pokrivali, ki so  na čelnih straneh zataknjene med nakladom in ročicami. 
 

              
 
 

 
Zavarovanje 

 Če sloji niso od sten ali stranic nižji vsaj 10 cm, se naklad priveže z nekovinskimi sredstvi za 

     privezovanje (pretržna sila najmanj 1000 daN) preko pokrivala vsaj enkrat vzdolž in dvakrat   
     počez na vagon. 

 Naklad na vagonih ploščnikih se na čelnih  
    straneh diagonalno priveže. 
 
Dopolnilni podatki 

       Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1  
       Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2,  
       Za pokrivanje glej informacije o nakladanju 0.3 
       Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej informacije o nakladanju 0.6,  
      Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7 
 

 
 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC), velja le za trakove 
iz umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 

 

         Posamezni vagoni in vagonske skupine                        Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                       Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 





                                                                         Smernice za nakladanje, poglavje 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje 4: Papir 
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  Smernica za nakladanje 4.1.1 

4.1.1 Zvitki papirja in celuloze, os zvitkov v prečni smeri vagona  
 

Tovor 
     Zvitki papirja. 
 

 Vagon 
     Vagoni z lesenim podom, drsnimi stenami ali premičnim pokrivalom/grodom in trdnimi čelnimi stenami (H...,    
     Li...,  Rils, Si...). 
 

Način nakladanja 
      Zvitke se naloži 

 -   v eno ali več skupin, tako da ležijo v eni ali dveh vrstah, po možnosti porazdeljeni po celotni nakladalni   

     dolžini, 
 -    sedlasto v največ dveh slojih, zvitki z večjim premerom morajo biti v spodnjem sloju.  

  

 
 

Zavarovanje 
     V vzdolžni smeri vagona 
      -   zvitke spodnjega sloja se zavaruje 

 •   s čelnimi stenami (preostale praznine se zapolni) ali 

 •     z  zagozditvijo končnih zvitkov, z dvema jeklenima zagozdama ali 

 •    z zagozditvijo z lesenimi zagozdami, na enem ali obeh koncih in v razmikih na tri do štiri zvitke 

               ➣   število zagozd za pritrditev na katerem koli mestu, pri širinah zvitkov do 1,5 m = 2,    

                     nad 1,5 m = 4 , 

               ➣   višina zagozd pri premeru zvitkov do 80 cm = 15 cm, nad 80 cm = 20 cm, 

               ➣   širina zagozd približno 20 cm, kot zagozd približno 35° 

               ➣   število žebljev (ø 5 mm) v vsaki smeri kotaljenja, skupaj 

 
                           1 žebelj na 1500 kg                                      1 žebelj na 3000 kg 
 
 mase naklada, najmanj pa dva žeblja na zagozdo, 
 

- Zvitke zgornjega sloja se zavaruje 

 •   s sedlanjem (premer zvitkov v zgornjem sloju ne sme biti večji od premera v spodnjem sloju). 
 

 Na čelnih stenah se vmes položi elastični 
          material, če obstaja možnost deformacije zvitkov. 
 

 V prečni smeri vagona se zavaruje vse zvitke zgornjega sloja z dvema trakovoma iz vložkov s   

          povečano torno vrednostjo (npr. iz gume/gumijastega granulata ali prevlečena bombažna tkanina) v    
          razmiku približno 15 cm od koncev zvitkov. 
 
Dopolnilni podatki 

       Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
       Za trenje glej informacije o nakladanju 0.8.  

         Posamezni vagoni in vagonske skupine                        Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                       Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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  Smernica za nakladanje 4.1.2 

4.1.2 Zvitki papirja, os zvitkov v vzdolžni smeri vagona  
 

Tovor 
     Zvitki papirja. 
 

 Vagon 
     Vagoni z lesenim podom, drsnimi stenami, premičnim pokrivalom/grodom, premično streho, stranicami,    
     ročicami ali trdnimi čelnimi stenami. 
 

Način nakladanja 
      Zvitke se naloži 

 -   v eno ali več skupin, po možnosti porazdeljene po celotni nakladalni površini, 

 -    sedlane v največ dveh slojih. Zvitki z večjim premerom morajo biti v spodnjem sloju, 

 -  zvitki se ne smejo naslanjati na vrata, drsne stene, premična pokrivala/grod, stranice ali ročice.  

   

       
 
Zavarovanje 

     V vzdolžni smeri vagona se zvitke spodnjega sloja zavaruje   
     -   s čelnimi stenami ali čelnimi stranicami. 

       Pri sedlanem nakladu se zavaruje zvitke čelnega sloja s čelnimi stenami in ročicami ali s čelnimi stenami, 

 -   če je to potrebno se jih zveže med seboj  

          ali 

 -     se jih zamakne nazaj  za ½ dolžine zvitkov. 
 

     V prečni smeri vagona se vsak zunanji zvitek spodnjega sloja zagozdi z najmanj dvema zagozdama,  
         ki sta povezani z desko z zaobljenimi robovi, 

       -   višina zagozde 1/12 premera zvitka, najmanj 12 cm, 
       -   širina zagozde približno 20 cm, kot zagozde približno 35o

, 
       -   število žebljev (ø približno 5 mm) v vsaki smeri kotaljenja, skupaj z 1 žebljem na 1500 kg teže 
           naklada, vsaj dva žeblja na leseni element. 
      Pri zvitkih, ki so položeni v skupini drug poleg drugega ali drug na drugega, je odločilna skupna     
      masa skupine.   
 

Dopolnilni podatki 
       Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
        

         Posamezni vagoni in vagonske skupine                        Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                       Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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                                                                                                                                     Smernica za nakladanje 4.1.3 

4.1.3 Zvitki papirja in celuloze, os zvitkov navpično 
 

 
 
 
Tovor 

      Zvitki papirja in celuloze.  
 

Vagon  
     Vagoni z drsnimi stenami in trdnimi čelnimi stenami. 
 

   Način nakladanja 
 Zvitke se naloži pokončno v enem ali več slojih, po možnosti porazdeli po celotni nakladalni površini. 

 

       Pri nakladanju v več slojih stojijo zvitki centrično drug nad drugim, pri čemer morajo spodnji sloji    
       nakladalno površino zapolniti v vzdolžni smeri brez vrzeli. 
 

 Premer zvitkov  
    -   pri nakladanju brez vrzeli znaša najmanj 5/10 njihove višine 
    -   pri nakladanju z vrzelmi (vrzel približno v sredini vagona) 
 

                                                   
7/10                                                           

6/10 
    njihove višine. 
    -   Razporeditev v vagonu 

     v eni vrsti drug za drugim/v tesnem zaporedju (v sredini nad vzdolžno osjo vagona), 

     v dveh vrstah drug za drugim/v tesnem zaporedju (simetrično na vzdolžno os vagona), 

     v dveh vrstah zamaknjeno/v tesnem zaporedju, na obeh straneh se obdrži čim manjši bočni zamik x 

             glede na premere zvitkov in vzdolžno os vagona,  
     v več vrstah zamaknjeno/v tesnem zaporedju (simetrično na vzdolžno os vagona),  

       -  zvitke se nasloni na čelne stene, v sredini vagona ostanejo vrzeli,   
 -  Prazen prostor, najmanj 10 cm do drsnih sten in poševnega območja strehe. 

 

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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4.1.3 
 
 
Zavarovanje 
 

     V vzdolžni smeri vagona 
 

     s čelnimi stenami, v primeru nakladanja z vrzelmi, morajo biti zvitki s premerom manjšim od 
 

                                       
7
/10                                                      

6
/10 

 

       njihove višine, medsebojno povezani (pretržna sila privez najmanj 1000 daN) in zavarovani proti  zdrsom. 
 
    V prečni smeri vagona: 

  -      z vodilnimi tračnicami
1)

, ki so integrirane na vagon ali pritrjene npr. za  obstoječo luknjičasto letev ali s  

         pribitimi lesenimi vodili višine približno 5 cm; število žebljev na vsaki strani: en žebelj na 2000 kg mase   
         naklada toda najmanj dva žeblja na leseno vodila ali 
         z nakladalnimi podstavki, ki se naslanjajo na pomične stene (povezan karton, lesene letve) za 
         zapolnitev stranskih praznih prostorov ali 

 -   vzporedno z dvema na zvitek nameščenima podlogama , s trakom s povečanim koeficientom trenja,  

        najmanjše širine 15 cm. Debelina trakov največ 5 mm, pri čemer mora proizvajalec zagotavljati    
        koeficient trenja, obliko in povprečno obstojnost proti  umazaniji ali 

 -   s pomičnimi stenami pri nakladanju po točki , tudi brez podlog s povečanim koeficijentom trenja,   

         če je bočni razmik do drsne stene največ 10 cm in če zvitki papirja niso višji kot navpično območje drsnih vrat. 
 Pri zvitkih v skladovnicah se med slojema postavi podloge s povečanim koeficientom trenja. 

 
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
     Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

2)
 glej informacije o nakladanju 0.6. 

     Za trenje glej informacije o nakladanju 0.8.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Npr.oblikovane cevi, višine ≥ 5 mm; k nakladu obrnjeni gornji rob je zaobljen, da se izognemo  poškodbam. 
2) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz  

   umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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                                                                                                                                     Smernica za nakladanje 4.1.4 
 

4.1.4 Zvitki papirja in celuloze, os zvitkov navpično, naloženi na vagone z visoko obremenjljivimi 
         premičnimi stenami 
 

 
 
 
Tovor 

      Zvitki papirja in celuloze.  
 

Vagon  

       Kratko spete vagonske enote s podstavnimi vozički in z drsnimi stenami visoke obremenljivosti/haubo in 
       togo pritrjenimi čelnimi stenami, označeni s podserijo »ii« ali skladno s smernicami za nakladanje 100.2. 
 

   Način nakladanja 
     Zvitke se naloži pokončno v enem ali več slojih, po možnosti porazdeli po celotni nakladalni površini. 

 

   ①  Pri nakladanju v več slojih se zvitke postavi centrično drug nad drugim, pri čemer spodnji sloji zapolnijo  

       nakladalno površino v vzdolžni smeri brez vrzeli. 
 

 Premer zvitkov  
    -   pri nakladanju brez vrzeli znaša najmanj 5/10 njihove višine 
    -   pri nakladanju z vrzelmi (vrzel približno v sredini vagona) 
 

                                                   
7/10                                                           

6/10 

    njihove višine. 
    -   Razporeditev v vagonu 

③     v eni vrsti drug za drugim/v tesnem zaporedju (v sredini nad vzdolžno osjo vagona), 

④     v dveh vrstah drug za drugim/v tesnem zaporedju (simetrično na vzdolžno os vagona), 

⑤     v dveh vrstah zamaknjeno/v tesnem zaporedju, na obeh straneh se obdrži čim manjši bočni zamik x 

             glede na premere zvitkov in vzdolžno os vagona,  

⑥     v več vrstah zamaknjeno/v tesnem zaporedju (simetrično na vzdolžno os vagona),  
       -  zvitke se nasloni na čelne stene, v sredini vagona ostanejo vrzeli,   
⑦ -  Prazen prostor, najmanj 10 cm do drsnih sten in poševnega območja strehe. 

Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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4.1.4 
 
Zavarovanje 
 

     V vzdolžni smeri vagona 
 

     s čelnimi stenami, v primeru nakladanja z vrzelmi večjimi od 50 cm (vrzel približno v sredini vagona), morajo biti   
     zvitki s premerom manjšim od 
 

⑧                                       
7
/10                                                      

6
/10 

 

       njihove višine, vsaj v višini težišča medsebojno prevezani (pretržna sila privez najmanj 1000 daN) in   
       priveze zavarovane proti  zdrsom. 
 
    V prečni smeri vagona: 
⑨  -      z vodilnimi tračnicami1)

, ki so integrirane na vagon ali pritrjene npr. za    obstoječo luknjičasto letev ali  
         pribitimi lesenimi vodili višine okoli 5 cm; število žebljev na vsaki strani: en žebelj na 2000 kg mase naklada    
         toda najmanj dva žeblja na leseno vodilo ali 
         z nakladalnimi podstavki, ki se naslanjajo na pomične stene (povezan karton, lesene letve) za 
         zapolnitev bočnih praznih prostorov ali 

⑩ -   na zvitek z dvema vzporedno nameščenima podlogama , s trakom s povečanim koeficientom trenja,  

        najmanjše širine 15 cm, debelina trakov  največ 5 mm; pri čemer mora proizvajalec zagotavljati    
        koeficient trenja, obliko in povprečno obstojnost proti  umazaniji ali 

⑪ -   s pomičnimi stenami, tudi brez podlog s povečanim koeficijentom trenja, če je bočni razmik do drsne stene   

         največ 10 cm in če zvitki papirja niso višji kot navpično območje drsnih vrat. 
⑫ Pri zvitkih v skladovnicah se med slojema postavi podloge/embalažo s povečanim koeficientom trenja. 

 

Zvitki naloženi v enem ali več slojih, katerih skupna višina je večja kot navpično področje premičnih sten so 
zavarovani 

  
 z oblikovanim zaključkom v prečni smeri ali  
 bočno vodeni ali 
 so podloge/embalaža s povečanim koeficientom 

trenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
     Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

2)
 glej informacije o nakladanju 0.6.  

     Za trenje glej informacije o nakladanju 0.8.  
 

 
 
 
 
 
 

1) Npr.oblikovane cevi, višine ≥ 5 mm; k nakladu obrnjeni gornji rob je zaobljen, da se izognemo  poškodbam. 
2) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni dopustni vlečni sili (LC); to velja le za trakove iz umetnih materialov,   

   trakove iz  tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo kot tudi za sestavljene vrvi in verige. 

 

⑬ 
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                                                                                                                                     Smernica za nakladanje 4.1.5 
 

4.1.5 Zvitki papirja 
 

 
 
 
Tovor 

      Zvitki papirja in celuloze.  
 

Vagon  

       Vagon z lesenim podom, streho z mehaničnim pomično ponjavo in s fiksno pritrjenimi čelnimi stenami. 
 

   Način nakladanja 
 

     Zvitki se nakladajo: 
- pokončno-os zvitka vertikalno na vagon, premer najmanj 

5
/10 višine zvitka, v direktnem kontaktu, v eni sami 

skupini, v dveh simetričnih zamaknjenih vrstah, razporejeni po kar se da največji površini poda. 
 v vsaki vrsti se mora najmanj en  zvitkek dotikati čelne stene,  
             prostor med zadnjim zvitkom in čelno steno pa mora biti čim manjši;  
      Ležeče v vzdolžni smeri vagona, razporejeni so po, kar se da največji površini poda vagona. Prvi zvitek   

          ene ali dveh vrst se dotika čelne stene. Zvitki so v neposrednem stiku med seboj.  
       Če se zvitki nakladajo drug na drugega, spodnja sloj pokriva celotno površino vagona, zvitki v zgornjem sloju se 

 nakladajo sedlasto, pri čemer morajo biti težji in debelejši zvitki spodaj. Zvitki v zgornjem sloju so ali enake   
          dolžine ali krajši kot v spodnjem sloju. 

      Ležeče v prečni smeri vagona, razporejeni v eni ali večih skupinah, po kar se da največji površini poda 
 vagona, v dotiku s čelnima stenama. 
          Če so zvitki sedlasto naloženi, morajo biti težji in debelejši zvitki spodaj  

       in, če se zahteva, medsebojno tako narazen, da zvitki zgornje vrste ne morejo preprečiti zapiranja ponjave,   
           pri   čemer obstoječe vrzeli ne smejo biti večje od 93 cm. 

                              

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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4.1.5 
 
Zavarovanje 
       Pokončno naloženi zvitki se zavarujejo proti prevrnitvi v prečni smeri vagona bočnimi zagozdami nameščenimi  

  neposredno ali v določeni razdalji nameščenimi bočnimi zagozdami. Zagozde so pritrjene z žeblji, višina   
       delovanja najmanj 3 cm. 

      Zvitki naloženi v vzdolžni smeri vagona 
- v eni vrsti, se zvitke zavaruje  z zagozdam primerne širine in pribitimi s štirimi žeblji po zvitku, 
- v dveh med seboj dotikajočih se vrstah pa z dvema zagozdama na zvitek.   

       Zagozde se postavi na  razdalji vsaj 20 cm od zunanje strani zvitka. 
   Zvitki naloženi v prečni smeri vagona se zavarujejo z zagozdami, ki so razporejene po celotni nakladalni   

       dolžini in, če je mogoče, se vsak drugi zvitek z dvema pribitima zagozdama trdno pritrdi. Zvitki, ki niso  
       podprti z nobenim  drugim zvitkom, se zavarujejo s štirimi bočno razporejenimi zagozdami. 

   Zvitki zgornjega sloja se zavarujejo s samolepilnim trakom, pri čemer se mora preprečiti bočni premik ali z 
       vlaganjem dveh tornih oblog med vsakim zvitkom obeh slojev, približno 15 cm od roba nazaj ali z    
           drugimi ustreznimi ukrepi. 
 
 

 
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
     Za tenje glej informacije o nakladanju 0.8.  
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                                                                                                                               Smernica za nakladanje 4.1.6 
 

4.1.6 Zvitki papirja, os zvitkov vzdolžno na vagon 
 

 
 
 
Tovor 

      Zvitki papirja. 

Vagon   
      Vagoni z drsnimi stenami ali premičnim pokrivalom/grodom in trdnimi čelnimi stenami (H..., Li..., Rils, Si...)  
      opremljeni z napravami za pritrditev (žepaste ročice, ločljive stranice z možnostjo zapahnitve, luknjaste  
      tirnice in podobno). 
 
Način nakladanja 
         Zvitke se naloži 
① -   na pod vagona, v enem sloju, drug zraven drugega. Zvitki so približno enakega premera in enake    

        širine; v zgornjem sloju se zvitek sedlasto naloži, pri čemer je premer zvitka v sedlu največ enak    
        premeru spodaj ležečih zvitkov, ki tvorita sedlo, 

 -    da se ne naslanjajo na drsne stene, premično pokrivalo/grod ali ročice,     

 -   od čelne stene naprej po možnosti brez vrzeli.  
            

 
 
 

Zavarovanje 
     -  V vzdolžni smeri vagona 

     •   zvitki v spodnjih slojih se zavaruje s čelnima stenama z možnostjo drsenja,  

     •   zvitki v zgornjih slojih se zavaruje s sedlastim nakladanjem. Čelne zvitke pa se zavaruje s   

            čelno steno ali 
            zamaknjenostjo za ½ dolžine zvitkov 
            in 

          z vmesnimi podlogami z zvišano vrednostjo trenja, vsaj dve obloge na zvitek, širine vsaj 15 cm,   
             pri čemer mora proizvajalec garantirati deklarirano vrednost trenja, obliko in povprečno  
             obstojnost proti umazaniji.  
 

      -  V prečni smeri vagona 

 •    z namensko oblikovanimi zagozdami (npr. vijačne in podobne), ki so sestavni del vagona, 

                ▪   višina zagozd najmanj 20 cm, 
                  ▪   širina zagozd mora biti primerna, da se prepreči zasuk zagozd in nemoten premik zvitkov v    
                      vzdolžni smeri vagona, 

                ▪   kot zagozde približno 45°, robovi zaobljeni. 

 •    Razdalja od  sredine zagozd do koncev zvitkov najmanj 50 cm.  

 
 
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  
     Za trenje glej informacije o nakladanju 0.8.  

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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                                                                                                                               Smernica za nakladanje 4.2.1 
 

4.2.1 Celuloza v balah (posamezne bale)  
 

 
 

Tovor 
      Celuloza v balah.  

Vagon  
      Vagoni s stranicami in ročicami. 
 
Način nakladanja 
         Bale 

 -   se porazdeli enakomerno ali po možnosti brez vrzeli po celotni nakladalni površini, 

 -   se zloži simetrično v enako visokih slojih.    

                          

 
 

Zavarovanje      

 -  Vsaka skladovnica se preveže enkrat (pretržna sila sredstev za prevezovanje najmanj 1000 daN).  

 -   Prva in druga skladovnica na čelnih straneh naklada se priveže poševno, če sloji niso dovolj zavarovani   

         s čelnimi ročicami ali s čelnimi stenami. 
 -   Vsak sloj se preveže, če ni dovolj zavarovan z bočnimi  stenami ali ročicami.     
 -   Bale vsakega sloja, ki segajo čez ročice, se vzolžno in prečno prevežejo (pretržna sila sredstev za    

        prevezovanje najmanj 1000 daN).  
 

Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev naklada glej informacije o nakladanju 0.1    
     Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

1)
 glej informacije o nakladanju 0.6.  

 
 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za 
trakove iz umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 

 

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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                                                                                                                               Smernica za nakladanje 4.2.2 
4.2.2 Celuloza v balah (enote)  

 

 
 

Tovor 
     Celuloza v balah prevezana vzdolžno in prečn. 

 -   šest ali osem bal se preveže v nakladalno enoto; največja višina nakladalne enote 190 cm  
          (pretržna sila sredstva za prevezovanje najmanj 700 daN). 

Vagon  
      Vagoni s stranicami ali ročicami. 
 

Način nakladanja 
         Nakladalne enote 

 -   se porazdeli enakomerno in brez vrzeli po celotni nakladalni površini, 
 -   se postavi na čelnih straneh vsaj eno  vrsto vzdolžno,                                 
 -   se postavi  vzdolžno ali prečno.                  

 
 
Zavarovanje      

 -  Zgornje bale nakladalnih enot se preveže s prevezami zavarovanimi proti strganju, 
 -   druga od drugo ležeče nakladalne enote se medsebojno poveže ali 
 -   ročice se poveže v zgornji tretjini, pritrdi bočno,  npr. na vsaki ročici z  ovijanjem  

          (pretržna sila sredstev za povezovanje najmanj 1 000 daN).   
 

Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev naklada glej informacije o nakladanju 0.1         
     Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

1)
 glej informacije o nakladanju 0.6 

 

 
 
 
 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za 
trakove iz umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 





                                                                         Smernice za nakladanje, poglavje 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje 5: Rezervirano 





                                                                         Smernice za nakladanje, poglavje 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje 6: Kamenje, gradbeni material 
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                                                                                                                              Smernica za nakladanje 6.1.1 
6.1.1 Kamniti bloki (obdelani)  

 

 
 

Tovor 
     Kamniti bloki (obdelani). 

Vagon  
      Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami in lesenim podom 
 

Način nakladanja 

 Kamnite bloke se naloži tako, da ležijo v enem ali dveh slojih, po možnosti po celotni nakladalni površini,      
     z ali brez vmesnimi prostorov, 

 -   da s svojo večjo površino stabilno ležijo na podu vagona ali 

 -   na lesenih podlogah iz mehkega lesa (debelina 1 do 4 cm)  

 Kamnite bloke v skladovnicah se loči z vložki iz mehkega lesa, slamnatimi kitami ali debelo vrvjo in se jih    

     vsaj dvakrat poveže v nakladalne enote (pretržna sila najmanj 1400 daN). 

 Prazen prostor najmanj 
 

       pri gladki naležni površini                     50 cm                                            0 cm 
       pri hrapavi naležni površini                    30 cm                                            0 cm 
 
         

 
 

   
Zavarovanje     

Kamnite bloke se zavaruje s stenami, stranicami ali vsaj z dvema ročicama, 

 -   pri varovanju samo z dvema ročicama segajo kamniti bloki čez sredino ročic za najmanj 
 

       pri gladki površini naležne ploskve       50 cm                                               30 cm 
       pri hrapavi površini naležne ploskve     30 cm                                               20 cm 

 

 -   z lesenimi vodili, če se ne upošteva   ali če odmik kamnitih blokov od sten, stranic ali ročic znaša  
         več kot 10 cm, 
         •   debelina lesenih elementov najmanj 5 cm, efektivna višina najmanj 3 cm, 
         •   število žebljev (ø 5 mm) na vsaki strani skupaj, z 1 žebljem na 1500 kg mase naklada, vsaj dva žeblja  
             na leseni element. 

Bloke
1)

 ki bočno niso neposredno zavarovani s stenami, stranicami ali ročicami, se zavaruje z lesenimi vodili. 
  
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informaije o nakladanju 0.1.         
     Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

2)
 glej informacije o nakladanju 0.6. 

 

 
 
 
   1) Razen blokov s hrapavo naležno površino 

2) 
Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz   

    umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
 
 

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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                                                                                                                                 Smernica za nakladanje 6.1.2 
6.1.2 Kamniti bloki (neobdelani)  

 

 
 

 
Tovor 
     Kamniti bloki neobdelani (z grobo naležno površino). 
 

Vagon  
      Vagoni s stenami ali stranicami in lesenim podom. 
 
 

Način nakladanja 
 

     Kamnite bloke se naloži ležeče po nakladalni površini, z ali brez vmesnih prostorov      
     -   po možnosti porazdeli po celotni nakladalni površini, z vmesnimi prostori ali brez njih, 

 -   s svojo največjo ploskvijo se jih stabilno položi na pod vagona. Z ustreznimi lesenimi podlogami   

          Se neravnine prilagoditi tako, da je lega kamnitih blokov stabilna.      
 

 Prazen prostor najmanj 
 

                                                30 cm                                                 0 cm 
 
                 

 
 

 
  Zavarovanje     

    Kamnite bloke se zavaruje glede na njihovo statično trenje, kot tudi na stene ali stranice vagona. 
 

Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.    
 
 
      
 
 

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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                                                                                                                               Smernica za nakladanje 6.2 
 
6.2 Kamnite betonske plošče v jeklenih nakladalnih podstavkih, oblikovanih v obliki črke A, 
      drsni način nakladanja (razen pri nakladanju v ILU) 

 

 
 

Tovor 

 -   Kamnite in betonske plošče v nakladalnih podstavkih izdelanih iz jekla in oblikovanih v obliki črke A, 

 -   naležna ploskev nakladalnih podstavkov je nagnjena za približno 12
o
, 

 -   sanice nakladalnih podstavkov so poševno prirezane, pod  sanicami so  majhne  konice   ali  navarjene  

          gosenice, približno 3 mm visoke in pritrjene prečno na drsno pot.  
       Pri nakladanju v ILU, drsni način nakladanja ni dovoljen. 

 

Vagon  
      Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami in lesenim podom 
 
                                                                                                              ILU na nosilnih vagonih. 
 

Način nakladanja 

 Nakladalne podstavke se naloži v vzdolžni smeri, 

 Plošče približno enakih dimenzij in v enakem številu, se postavi na obeh straneh nakladalnih podstavkov. 

 Plošče segajo čez ročico nakladalnih podstavkov na obeh straneh za približno 50 cm.  

 Vsako skladovnico se vsaj dvakrat priveže na nakladalne podstavke (pretržna sila sredstva za    

     privezovanje
1)

 najmanj 4000 daN) in se zaščiti robove. 

 Več nakladalnih enot se po potrebi naloži eno za drugo v razmiku najmanj 50 cm. 

 Prazen prostor najmanj 
 

                                          50 cm                                                      0 cm 
 

             

 
 

 
 
 
1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz  

 

 umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
 
 

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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6.2 

 
 
Zavarovanje 
     Nakladalni podstavki 

 na vagonu se zavarujejo bočno z lesenimi vodili, 
 

                                                                                             znotraj ILU se trdno privežejo ali 
                                                                                             se zavarujejo v kombinaciji materijala z 
                                                                                              visokim koeficientom trenja in posrednimi 
                                                                                              privezami (v nakladalnem podstavku znotraj  
                                                                                              sedla ne sme biti trnov ali kapljic varov). 
                                                                                              Pretržna sila pri ravnem nategu vsaj 4000 daN).  

- debelina lesenih elementov najmanj 5 cm, efektivna višina najmanj 3 cm, 

- število žebljev ( 5 mm) na vsaki strani, skupaj z 1 žebljem na 1500 kg mase naklada,  vsaj dva 

žeblja na leseni element. 
 
 
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.         
     Za posredne priveze glej informacije o nakladanju 0.7.  

       Za trenje, koeficient trenja glej informacije o nakladanju 0.8.  
 
 
 



                                                                         Smernice za nakladanje, poglavje 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje 7: Vozila in aparature 
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Smernica za nakladanje 7.1 
 

7.1 Vozila in aparature na kolesih ali gosenicah, zavarovana z zagozdami 
 
Posamezni vagoni in vagonske skupine                                     Vagoni v sklenjenih  vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                    Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 
    Osebni avtomobili, kamioni, priklopniki, bagerji, buldožerji, žerjavi 

- ponjave oziroma pokrove vozil se zapre in pritrdi, 
- antene uvleči, demontirati ali jih  spustiti,  
- motor se zavaruje pred samozagonom, 
- pnevmatike se napolnijo do delovnega tlaka. 

 
Vagon 
    Vagoni z lesenim podom. 
 
Način nakladanja 
    Vozila in aparature se naloži v vzdolžni smeri vagona. 

① Prazen prostor do fiksiranih delov vagona in med vozili najmanj 

 
                                              20 cm                                                                    10 cm 
 
Pri vozilih s prevmatikami se vodoravne najmanjše razmike med nakladalnim profilom in deli tovora, ki so višji od 
3200 mm nad gornjim robom tirnice, dodatno poveča za 5 cm (nihanje tovora). 
 

 

Zavarovanje 
    Vozila in aparature   
    -    se zagozdi 
         ∙   do 6 t mase z lesenimi zagozdami (višina 1

/8 premera kolesa, najmanj 12 cm), 

② -   ∙    nad 6 t mase z jeklenimi koničastimi zagozdami s trni (višina najmanj 17 cm). Pri prevozu vozil se  

              zagozde položijo ob kolesa, trni zagozd pa se morajo zabiti v pod vagona. 
 

    Koti zagozd 35° do 45° 
 

    -    vozila morajo biti v zavrtem položaju in v najnižji prestavi ali menjalnik blokiran.  
 

    -    vozila, ki jih ni mogoče zavreti in zavarovati z najnižjo prestavo ali blokirati menjalnik,  
 

                ◦  se morajo dodatno privezati (glej smernico za nakladanje 7.2), 

 ③                    ◦  za vozila, ki tehtajo > 6 t do 12 t, se lahko uporabijo leseni zagozde z nastavkom za žeblje (višina zagozde  
                    najmanj 15 cm) in se jih neposredno priveže v skladu s smernico za nalaganje 7.2. 
7.1 
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③    Število zagozd v vzdolžni smeri vagona z obeh strani 

 

 

 
       Število žebljev (ø približno 5 mm)  za vzdolžno zavarovanje po naslednjih tabelah:   
 

 

 
 
          Število žebljev (Ø pribl. 5 mm) za zavarovanje po dolžini je pri vozilih, pritrjenih s posrednimi privezami in   
          lesenimi zagozdami z nastavkom za žeblje 

 
preko 6 do 

12 t 
 6 9   3 4 

 

⑤   Število zagozd/pritrjenih lesenih elementov v vzdolžni smeri vagona na vsaki strani (zunaj in znotraj) 
          -   vozila na kolesih (zagozde): 2 
          -   vozila na gosenicah (pritrjeni leseni elementi najmanj 5 cm visoki ) najmanj: 2 

Število žebljev za prečno zavarovanje po naslednji tabeli 
                        

Masa vozila do Število žebljev na 

zagozdo pritrjeni leseni 

4 t 2  

 
4 

6 t 3 

10 t 4 

16 t 5 

24 t 6 6 

32 t - 8 

 
            Premakljive, nihalne in vrtljive dele (naprimer vilice vozil, dvižne naprave, protiuteži ali kabine vozil in   
            strojev) se mehanično tako zavaruje ali pritrditi, da se njihova pozicija med prevozom ne more   

            spremeniti (pretržna sila vsaj 1000 daN, pri vilicah najmanj 4000 daN). 
            Ojnice nepripetih priklopnikov se posredno priveže (pretržna sila privez najmanj 1000 daN). 
 

⑥    Polpriklopnike, ki niso povezani s kabino s pogonom in niso naloženi na vagone kombiniranega transporta/  

        Huckepack z integriranimi podpornimi sredstvi, se mora ustrezno podpreti v območju sedla. Nosilci morajo biti    
        zavarovani pred  prevračanjem, dovolj trdni in pritrjeni na vagon. Nato se razbremeni nosilce vozila.  

⑦    Poleg tega se v tem primeru pritrditi neposredne, fiksne priveze v skladu s smetnico za nakladanje 7.2 

 
Dopolnilni podatki 

            Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
            Za nakladalni prifil glej informacije o nakladanju 0.2. 
            Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

1)
 glej informacije o nakladanju 0.6. 

            Za posredne priveze
1)

 glej informacije o nakladanju 0.7.  
 

 
1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz 

umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo kot tudi za montažne žične vrvi 
in verige za pritrjevanje. 

 

   Masa  
  vozila 

do 

 

      2 t 

      3 t 

      4 t 

      5 t 

      6 t 

 
Število žebljev na zagozdo  
                    pri 

nezavrtih 
kolesih 

zavrtih 
kolesih 

 
2 

2 

3 

4 

5 

3 6 

 

Število žebljev na zagozdo 
                      pri 

  Nezavrtih  
     kolesih 

zavrtih 
kolesih 

 
 

2 

 
2 

3 

- vozil na kolesih 4 2

- vozil na gosenicah/eno osni priklopnik 2 2
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Smernica za nakladanje 7.2 
 

7.2 Vozila in aparature na kolesih ali gosenicah , zavarovana s privezovanjem 
 
Posamezni vagoni in skupine vagonov                                     Vagoni v sklenjenih  vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                    Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Tovor 
    Osebni avtomobili, kamioni, priklopniki, bagerji, buldožerji 

- ponjave oziroma pokrove vozil se zapre in zavaruje-pritrdi, 
- antene zložiti/stisniti, demontirati ali jih spustiti, 
- motor se zavaruje pred samozagonom, 
- pnevmatike se napolnijo do delovnega tlaka. 

 
Vagon 
   Vagoni z lesenim podom. 
 
Način nakladanja 
    Vozila in aparature se naloži v vzdolžni smeri vagona. 

① Prazen prostor do fiksiranih delov vagona in med vozili najmanj 

 
                                              20 cm

1)
                                                                    10 cm

1) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

1) Dodatno upoštevati prostor za namestitev privez 
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Zavarovanje 

② Vozila in aparature   

    -   se trdno priveže na obeh koncih z dvema neodvisnima privezama, ki delujeta v vzdolžni in prečni smeri,  
          

    -    se trdno zavre in da v najnižjo prestavo ali pa menjalnik blokira. Vozila, ki jih ni mogoče zavreti in  
         zavarovati z najnižjo prestavo ali blokiranim menjalnikom, se mora dodatno privezati (glej smernico za    
         nakladanje 7.1). 
 
   Glede trdnosti sredstev za privezovanje veljajo podatki v naslednjih tabelah: 
 

                              Masa vozila do 

 

Pretržna sila
2)

 sredstev 

 

 

Pretržna sila2)
 sredstev 

Vozila na kolesih Vozila na gosenicah 

 

za privezovanje 

 

za privezovanje 

3 t 5 t 

 

4000 daN 

 

2000 daN 

    

 

  

 

  

8 t 10 t 

 

8000 daN 

 

4000 daN 

    

 

  

 

  

15 t 25 t 

 

12500 daN 

 

8000 daN 

    

 

  

 

  

30 t 50 t 

 

20000 daN 

 

12500 daN 

    

 

  

 

  

40 t 60 t 

 

32000 daN 

 

20000 daN 

    

 

  

 

  

42 t 65 t 

 

40000 daN 

 

25000 daN 

    

 

  

 

  

  70 t 

 

50000 daN 

 

38000 daN 

      
 

 
Pri vozilih z maso do 3 t se lahko uporabijo tudi priveze iz žice (ø 4 mm).  
Na privezo se zahteva 
 

4 žice (ø 4 mm)  2 žici (ø 4 mm) 

 
    Premakljive, nihalne in vrtljive dele (naprimer vilice vozil, dvižne naprave, protiuteži ali kabine vozil in   
    strojev) se mehanično tako zavaruje ali pritrdi, da se njihova pozicija med prevozom ne more   

    spremeniti (pretržna sila vsaj 1000 daN, pri vilicah najmanj 4000 daN). 

     
    Ojnice nepripetih priklopnikov se posredno priveže (pretržna sila

3)
 privez najmanj 1000 daN). 

 
Za polprikolice, ki niso priključene na pogonske stroje in niso naložene na kombinirana transportna vozila z 
integriranimi podpornimi napravami glej Smernico za nakladanje 7.1 ⑥ in ⑦. 

 
 

Dopolnilni podatki 
            Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
            Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2. 
            Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

3)
 glej informacije o nakladanju 0.6. 

            Za posredne priveze
3)

 glej informacije o nakladanju 0.7.  
 
 
 
 
 

 
           2) 

Pri trakovih za pritrditev, ki se kot zanke napenjajo, se dobi za pretržno silo dvakratna vrednost kot pri ravnem nategu 
                  3) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni dopustni vlečni sili (LC); to velja le za trakove iz umetnih materialov,    

                   trakove iz  tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo kot tudi za sestavljene vrvi in verige. 
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Smernica za nakladanje 7.3 
 

7.3 Vozila na kolesih 
 

Posamezni vagoni in vagonske skupine                                     Vagoni v sklenjenih  vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                    Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Tovor 
    Vozila na kolesih s pnevmatikami 

- ponjave oziroma pokrove vozil se zapre in zavaruje-pritrdi, 
- antene uvleči, demontirati ali jih spustiti, 
- motor se zavaruje pred samozagonom, 
- pnevmatike se napolnijo do delovnega tlaka. 

 
Vagon 
   Vagoni ploščniki, na kratko spete enote vagonov ploščnikov in dvonadstropni vagoni za prevoz avtomobilov 

   (La. . . ) so opremljini z zagozdami s kotom 45° 
 -   in podporno ročico ali 
 -   pogrezljivo.   

 
Način nakladanja 

    Vozila in aparature se naloži v vzdolžni smeri vagona, zagozde se položi ob kolesa s kotom približno 45°.  
    Vozila se zavre (pritegne ročno zavoro) in menjalnik postavi v najnižjo prestavo ali se ga blokira. 
 

    Nakladanje preko kratke spenjače je dovoljeno (toda poglej ). 

 

Zavarovanje 

 Pri nezavrtih oseh se zagozditev neodvisno od mase vozila, izvede s približno 5 cm praznim prostorom. 
 Pri osebnih avtomobilih in pri vozilih z razdaljo med kolesi največ 3000 mm in maso 5,5 t se zagozde položijo  

    samo na kolesa  z  zavrtimi osmi.   

 Pri drugih vozilih do 5,5 t mase se tudi sprednja os zavaruje ali z zagozdami ali z lesenimi vodili oziroma    

    zagozdami s strani. 

 Pri vozilih z maso nad 5,5 t se vsa kolesa sprednje osi  zavarujejo z dvema zagozdama. 
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 Priveze (po 2- krat spredaj in zadaj, pretržna sila 4000 daN) so dodatno potrebne pri 
- vozilih, ki niso zavrta oziroma pri katerih menjalnik ni blokiran,  
- vozilih, ki so naložena v sedlih, 
- vozilih z maso nad 20 t (5,5 t pri zavarovanju na eni osi), 
- vozilih s premerom koles nad 1900 mm. 

     V teh primerih ni dovoljeno nakladanje preko kratke spenjače v teh primerih ni dovoljen. 

 
 Kombajne na zadnji osi in enoosne prikolice se dodatno priveže navpično s trakom z majhnim napenjalom   

    (pretržna sila 2000 daN). 
  

    Premakljive, nihalne in vrtljive dele (naprimer vilice vozil, dvižne naprave, protiuteži ali kabine vozil in    
  strojev) se mehanično tako zavaruje ali pritri, da se njihova pozicija med prevozom ne more spremeniti   

    (pretržna sila vsaj 1000 daN, pri vilicah najmanj 4000 daN). 

     

⑩ Ojnice nepripetih priklopnikov se posredno priveže (pretržna sila privez najmanj 1000 daN). 

 
Dopolnilni podatki 

          Neuporabljene zagozde se pritrdi. 
          Zagozde se položi pod kolesa  s kotom približno 45°. Dovoljen je vmesni prostor med zagozdo in   
          pnevmatiko, ki je pogojen z razporeditvijo lukenj na tračnici vozila. Vozila z usmerjenimi vodili koles    
          so tudi v tem stanju dovolj zavarovana.  
 

            Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
            Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2. 
            Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

1)
 glej informacije o nakladanju 0.6. 

            Za posredne priveze
1)

 glej informacije o nakladanju 0.7.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za      

   trakove iz umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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Smernica za nakladanje 7.4 
7.4 Vozila na kolesih 
 
Posamezni vagoni in vagonske skupine                 Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 

Tovor  
Vozila na kolesih s pnevmatikami do največje mase 22 t 
- ponjave oz. pokrove vozil se zapre in pritrdi, 
- antene uvleči, demontirati ali jih spustiti, 
- motor se zavaruje pred samozagonom, 
- pnevmatike se napolni do delovnega tlaka. 

 

Vagon  
Vagoni ploščniki s posebno konstrukcijo in s podstavnimi vozički, speti na kratko ali dvonadstropni 
vagoni s podom iz valovite pločevine ali rešetk (L…, S...), opremljeni 

         - s posebnimi zagozdami, 

       -   s prostimi zagozdami. 
 

Način nakladanja 
                 -  Vozila se naloži v vzdolžni smeri vagona. 
                 -  Pritegne se parkirno zavoro. Menjalnik se da v najnižjo stopnjo ali se ga blokira. 
                 -  Zagozde se potisne ob kolesa z zavrtimi osmi, če je potrebno, tudi na ostala kolesa    
                    (glej zavarovanje). 
 

 Nakladanje čez kratko spetje je dopustno; zagozditev ene osi v vzdolžni smeri s približno 5 cm   

          prostega teka. 
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Zavarovanje 
   Nakladanje čez kratko spetje je dopustno; zagozditev ene osi v vzdolžni smeri s približno 5 cm praznega   
   prostora. 
 

        Vozila z medkolesno razdaljo največ 3,1 m in maso do 
- 5 t se zavaruje z vsaj štirimi zagozdami, 
    - 7 t se zavaruje z vsaj šestimi zagozdami. 

        Vozila z medkolesno razdaljo nad 3,1 m in maso do največ 5 t se zavaruje z vsaj šestimi zagozdami. 
Vozila z maso 

          -     do največ 12 t in premerom koles največ 1,8 m se zavaruje z vsaj osmimi zagozdami, 
          -     nad 12 t in/ali premerom koles največ 1,8 m se dodatno zavaruje z štirimi privezami. 
 

∙   Pri nakladanju po  preko kratke spenjače morajo biti priveze nameščene na vsaki polovici vagona, 

            tam kjer zagozde brez praznega prostora nalegajo na kolesa. 
 ⑨ Premakljive, nihalne in vrtljive dele (naprimer vilice vozil, dvižne naprave, protiuteži ali kabine vozil in    

         strojev) se mehanično tako zavaruje ali pritrdi, da se njihova pozicija med prevozom ne more   
           spremeniti (pretržna sila vsaj 1000 daN, pri vilicah najmanj 4000 daN). 
     

⑩ Ojnice nepripetih priklopnikov se posredno priveže (pretržna sila privez najmanj 1000 daN). 

 
Dopolnilni podatki 

   Neuporabljene zagozde se pritrdi. 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
     Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2. 
     Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

1)
 glej informacije o nakladanju 0.6. 

     Za posredne priveze
1)

 glej informacije o nakladanju 0.7.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1)Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za      
  trakove iz umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo.
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Smernica za nakladanje 7.5 
7.5 Vozila na kolesih s pnevmatikami, z maso do 2200 kg 
 
Posamezni vagoni in vagonske skupine                 Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
 

Tovor 
    Osebni avtomobili in majhna gospodarska vozila z maso 2200 kg 

- ponjave oz. pokrove vozil se zapre in pritrdi, 
- antene uvleči, demontirati ali jih spustiti, 
- motor se zavaruje pred samozagonom, 
- pnevmatike se napolni do delovnega tlaka. 

 

Vagon 
     Vagoni za prevoz avtomobilov s sistemom zagozd. 
 
Način nakladanja 
    Vozila so: 

- naložena v vzdolžni smeri vagona, 
- fiksno zavrta in v najnižji prestavi ali blokiran menjalnik, 
- Kolesne zagozde nalegajo na kolesa, konstrukcijsko so razmiki dopustni. 

    Med vozili mora biti zadosten prazen prostor, da se izognemo poškodbam, v odvisnosti od: 
- vrste kolesnih zagozd, 
- tehničnih parametrov vozil, ki se prevažajo. 

         

    Razmik 

 - med dvema voziloma na kolesih, ki sta naložena nad ali zraven kratke spenjače 

                                                26 cm                                                   26 cm 
 

 - med dvema voziloma na kolesih, ki sta naložena nad ali zraven običajne spenjače (štirje blažilniki/odbojniki) 
                                                40 cm                                                   40 cm 
 

 Prazen prostor v vzdolžni smeri med fiksnimi deli vagona in deli vozila kot tudi med dvema sosednjima   

    vozilioma. 
                                                15 cm                                                   10 cm 
 

 
 
Najmanjši prazen prostor je 8 cm v vertikalni smeri med streho vozila in spodnjo stranjo zgornje nakladalne 
platforme kot tudi v prečni smeri. 
 
Zavarovanje 
    Vozila so naložena po naslednji shemi. 
 

        
 
Vozila, ki so naložena nad kratko ali navadno spenjačo smejo biti zavarovana le na eni osi s štirimi zagozdami. 
 
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
     Za nakladalni prifil glej informacije o nakladanju 0.2. 
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Smernica za nakladanje 7.6 
7.6 Vozila na kolesih s pnevmatikami, z maso do največ 2200 kg 
     (samo eno kolo zavarovano), izključno v sklenjenih/zaprtih vlakih 
 
Posamezni vagoni in vagonske skupine                 Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 

Tovor  
Osebna in druga vozila na kolesih s pnevmatikami do največje mase 22 t 
- ponjave oz. pokrove vozil se zapre in pritrdi, 
- antene uvleči, demontirati ali jih spustiti, 
- motor se zavaruje pred samozagonom, 
- pnevmatike se napolni do delovnega tlaka. 

 

Vagon  
Vagoni za prevoz avtomobilov (dvonadstropni vagoni, kratko speti vagoni ploščniki La…) z namenskim 
sistemom kolesnih zagozd. Kolesne zagozde so neločljive s tirnicami kolesnih zagozd. 

 

         -   Vagoni z zunanjimi in 

         -   notranjimi tirnicami kolesnih zagozd. 

 

             
 

         - Vagoni z izključno zunanjimi tirnicami kolesnih zagozd . 

         - Samo za vozila z določeno minimalno tirno širino, ki je tako velika, da je vozilo tudi pri bočnem     
               premiku zavarovano v vzdolžni smeri. 
 

 

                           
 

Način nakladanja 
                 -  Vozila se naloži v vzdolžni smeri vagona, 
                 -  fiksno zavre in menjalnik da v najnižjo prestavo ali se ga zablokira, 
                 -  zagozde se položi čim bolj ob pnevmatike koles. 
                 Med vozili mora biti dovolj prostora, da se izognemo poškodbam v    
                 odvisnosti od:  

  -  vrste kolesnih zagozd, 
        -  tehničnih parametrov vozil, ki se prevažajo. 
 

Najmanjši prazen prostor v vzdolžni smeri  
do fiksnih delov vagona in med vozili približno 
                                                                              15 cm 
         

    Razmik 

 - med dvema voziloma na kolesih, ki sta naložena nad ali zraven kratke spenjače (dva blažilnika/odbojnika), 
                                                                              26 cm    

 - med dvema voziloma na kolesih, ki sta naložena nad ali zraven običajne spenjače (štirje blažilniki/odbojniki) 
                                                                             40 cm   
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Najmanjši prazen prostor je 8 cm v vertikalni smeri med streho vozila in spodnjo stranjo zgornje nakladalne 
platforme kot tudi v prečni smeri. 
 
Zavarovanje 
    V vzdolžni smeri vagona: 
    -     so vozila zavarovana z dvema zagozdama, 
    -     vozila, ki so naložena na poševnem delu platforme so zavarovana s štirimi zagozdami na eni osi. 
 
    V prečni smeri vagona 
    -     so vozila zavarovana z vsaj 5 cm visoko tirnico kolesnih zagozd. 
 
Dopolnilni podatki 
     Neuporabljene zagozde pritrditi. 

   Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
     Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         Smernice za nakladanje, poglavje 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje 8: Čolni 
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                                                                                                                               Smernica za nakladanje 8.1 
8.1 Čolni z maso do 500 kg  

 

 
 

Tovor 
     Čolni z maso do 500 kg. 

Vagon  
      Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami in lesenim podom. 
 

Način nakladanja 
                                  Čolne se naloži na 

 -   sedlaste podstavke, 

 -   dve sedlasti podlogi iz kovine ali lesa, ki se po obliki in masi prilegata čolnu. 

 Podloži se zaščitno blazino.                

 
 
 Zavarovanje     

  Sedlaste podstavke ali sedlaste podloge se na vagonu zagozdi v vzdolžni in prečni smeri.  

    Čolne se priveže z vrvmi ali tkanimi trakovi (pretržna sila najmanj 1000 daN).  

  Zaščitno blazino se položi vmes ob točkah dotikanja s privezovalnimi sredstvi. 

  
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.    

       Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo
1)

 glej informacije o nakladanju 0.6. 
       Za posredne priveze

1)
 glej informacije o nakladanju 0.7.  

 
 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC), velja le za trakove iz 
umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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                                                                                                                               Smernica za nakladanje 8.2 
8.2 Čolni z maso preko 500 kg  

 

 
 

Tovor 
     Čolni z maso preko 500 kg. 
 

Vagon  
      Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami in lesenim podom. 
 
 

Način nakladanja 
                            

 Čolne se naloži na kovninske ali lesene sani, ki se po obliki in teži prilegodijo čolnu. 

 Prazen prostor najmanj 1m. 

                     

 
 
 
 
 Zavarovanje     

  Čolne na saneh privež z vrvmi ali tkanimi trakovi (pretržna sila najmanj 1000 daN). 

  Zaščitno blazino se položi vmes, ob točkah dotikanja s privezovalnimi sredstvi.  

    Bočna lesena vodila; efektivna višina najmanj 3 cm. Lesene elemente se pritrdi na vsako stran, skupaj z enim   

       žebljem ( Ø  5 mm) na 1500 kg mase naklada, vsaj dva žeblja na leseni element.  
   Sani se postavi na protidrsne podloge (npr. pletenjače iz gumijevega granulata) 

 
  
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.    

       Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo
1)

 glej informacije o nakladanju 0.6.  
       Za posredne priveze

1)
 glej informacije o nakladanju 0.7,  

       Za tenje glej informacije o nakladanju 0.8.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz 
umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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                                                                                                                               Smernica za nakladanje 8.3 
8.3 Čolni na priklopnikih  

 

 
 

   Tovor 
       Čolni na priklopnikih/prikolicah. 

Vagon  
     Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami in lesenim podom. 
 

Način nakladanja  

 Čolne pritrdi na priklopnike, 

 priklopnike in vozila se spne. 

 
                             

 
 
 
 
 Zavarovanje 

 Priklopnike se zagozdi v vseh smereh kotaljenja (višina zagozde najmanj 12 cm, število žebljev,     

      vsaj dva na zagozdo).  

   Priklopnike se trdno priveže za vagon (pretržna sila najmanj 1000 daN).  

 
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.    

       Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo
1)

 glej informacije o nakladanju 0.6.  
       Za posredne priveze

1)
 glej informacije o nakladanju 0.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz  
   umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 





                                                                         Smernice za nakladanje, poglavje 9 
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                                                                                                                                   Smernica za nakladanje 9.0 
9.0 Splošno o kombiniranem prometu 
 

 
Načela v kombiniranem prometu (KP) 
 
V kombiniranem prometu se prevažajo kodificirane intermodalne nakladalne enote na specialnih nosilnih vagonih, 
po posebej preverjenih in odobrenih progah, v dogovorjenih vlakih, z največjo številko profila. 
 

Kot intermodalne nakladalne enote so označeni: 
 

- Kontejnerji katerih dimenzije, kotni okovi in trdnost so normirani s strani mednarodne organizacije za 
standardizacijo (ISO), in kontejnerji v skladu z Objavo UIC 592 za evropski kopenski promet.  

-     zamenljivi zabojniki, posebni zabojniki, transportne enote in sedlasti polpriklopniki 
 
Te intermodalne nakladalne enote morajo ustrezati vsakokrat veljavnim zakonskim predpisom in tehničnim 
določilom (npr. standardom EN, objavam UIC) ter imeti predpisane oznake. 
 
Intermodalne enote morajo biti odobrene, sposobne za promet, varne in primerne za naklad. 
 
Za vzdrževanje nakladalnih enot in nadzor nad predpisanimi kontrolami je odgovoren lastnik, imetnik ali 
pooblaščenec , za spremembe v gradnji pa je potrebna ponovna odobritev. 
 

             Označevanje: 
 
- pri zamenljivih zabojnikih, posebnih zabojnikih, transportnih enotah in sedlastih polpriklopnikih z 

rumenimi kodnimi tablicami (mednarodno odobrenimi, skladnimi z UIC), nameščenimi na obeh straneh. 
Alternativno temu poteka označevanje zamenljivih zabojnikov in sedlastih polpriklopnikov z rumenimi 
kodnimi tablicami v skladu z EN 13044 in ločenimi podatki za identifikacijo lastnika s kodo ILU 
(Intermodal Loading Unit). 

 

- pri zamenljivih zabojnikih, posebnih zabojnikih, transportnih enotah in sedlastih polpriklopnikih z rdečimi 
kodnimi tablicami (nacionalno odobrenimi, ki ne ustrezajo vsem objavam UIC, pri katerih je odobritev 
dogovorjena bilateralno ali večlateralno), in so nameščene na obeh straneh.  

 

     Železnice/ŽPP-ji, ki so dali odobritev,         
            • morajo biti navedeni ločeno, v posebnem dogovorjenem rasterju poleg kodne tablice ali 
            • v pripadajočem primeru nakladanja, pri čemer sta ta številka in kodna številka navedeni. 
 
     Primer možne rdeče kodne tablice  

 

 

 
 

- pri kontejnerjih s kodo lastnika (kodo BIC), vrsto zabojnika, serijsko številko, kontrolno številko ISO, 
kodo dimenzij in kodo tipa, kot tudi podatki o višini oziroma višini in širini. 

 

- pri nakladalnih enotah, ki imajo pritrdilne okove zgoraj, s tablico odobritve varnosti CSC. 
 

- Nastavljiva višina ponjav je označena z dvema kodnima tablicama, pri čemer pa mora biti tablica, ki je 
dodeljena konkretni višini kota vidna (okno ponjave), oz. mora biti označena  
 

- pri nastavljivi višini ponjav z le eno dovoljeno višino pri prevozu po železnici mora obstajati  jasen 
sistem za identifikacijo (npr. ujemanje barvnih trakov)

   Posebni zabojnik 
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Intermodalne nakladalne enote, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, se ne sme nakladati na nosilne vagone v 
kombiniranem prometu (izjema so prevozi, ki so urejeni s primerom za nakladanje). 

     Za zavarovanje naklada v okviru intermodalnih nakladalnih enot se mora smiselno uporabljati določila  
     smernic za nakladanje. Drsni način nakladanja v okviru intermodalnih nakladalnih enot ni dovoljen. Oprema  

     za prekladanje (oprijemalni robovi, kotni nastavki) mora biti prosta za uporabo.. 
 
     Pri nakladanju intermodalnih nakladalnih enot na posamezne nosilne vagone, se morajo upoštevati veljavne  
     nakladalne sheme. 
 
     V kombiniranem prometu se načeloma uporabljajo naslednji tipi vagonov: 

  

- nosilni vagoni za kontejnerje, zamenljive zabojnike in posebne zabojnike, 

- nosilni vagoni za transportne enote, 

- nosilni vagoni za zamenljive zabojnike tipa 1, 2 in 3 (glej smernice za nakladanje 9.1.1), 

- žepasti vagoni za sedlaste polpriklopnike in eventualno kontejnerje, zamenljive zabojnike, posebne 
zabojnike 

- vagoni ploščniki brez kode združljivosti, pod posebnimi pogoji. 
 

Značilnosti različnih sistemov so označene z naslednjimi kodami združljivosti vagonov:  

 

 

Zamenljivi zabojniki na nosilnih vagonih za zamenljive 
zabojnike in kontejnerje, 

I
S
O

2438  

ISO kontejnerji na vagonih s podstavnimi vozički z medčepno 
razdaljo > 16,15 do 20,00 m (UIC MB 571-4) 

B
 

transportne enote (horizontalno pretovarjanje) na nosilnih 
vagonih za transportne enote 

 
sedlasti polpriklopniki na žepastih vagonih, 

 
sedlasti polpriklopniki na žepastih vagonih,  sistem Novatrans , 

 
sedlasti polpriklopniki na žepastih vagonih, sistem Road Railer,  

 
sedlasti polpriklopniki na žepastih vagonih, sistem Transtrailer, 

 
sedlasti polpriklopniki na žepastih vagonih, sistem Kombi Rail, 

 

sedlasti polpriklopniki na žepastih vagonih, sistem Cemat-
Technik (brez določil UIC, samo večstranski dogovor), 

 

sedlasti polpriklopniki na žepastih vagonih, sistem Alpen-
Trailer (brez določil UIC, samo večstranski dogovor), 

 

sedlasti polpriklopniki na žepastih vagonih s povečanim  
profilom (večstranski dogovor) 

 
 

 

sedlasti polpriklopniki na žepastih vagonih s povečanim 
profilom in kodo združljivosti. 

Pogoji nakladanja različnih intermodalnih nakladalnih enot so določeni v smernicah za nakladanje, ki sledijo 
(9.x).

P a b c ed f g h i

P
a b c ed

f g h i

C 
C 

C 
P 

C 
N 

C 
R 

C 
T 

C 
K 

C 
H 

C 
A 

C 
(P) 
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                                                                                                                                                                     9.0 
 
Kodifikacija prog 
 
Upravljavci infrastrukture določijo ob upoštevanju določil Objave 596-6 UIC za določene proge najvišje 
profile v kombiniranem prometu. Ti so označeni s kodo, ki je napisana na vagonu, npr. P ali C, ter s številko 
profila (splošno veljavni profili). 
 
Kodifikacija prog v skladu s P velja tudi za R, T, N; kodifikacija prog v skladu s C velja tudi za K in B. 
 
V Veliki Britaniji se kodifikacija prog opravlja v skladu s posebnim profilom (S). 
 
Kodifikacija prog je poleg ostalih informacij o dostopu do omrežja navedena v pogojih upravljavca 
infrastrukture za uporabo železniškega omrežja. 
 
Dogovorjeni profil 
 
Profil pošiljke izhaja iz profila intermodalne nakladalne enote (kodna tablica oz. dodelitev iz smernice za 
nakladanje 9.0, tabela 1) in eventualne korekturne številke na nosilnem vagonu. Profil pošiljke ne sme biti 
večji od dogovorjene številke profila vlaka. 
 
Za Veliko Britanijo velja izključno posebni profil (S), upoštevati pogoje iz tabele 2. 
 
Korekturna številka 
 
Nosilni vagoni, katerih karakteristike ustrezajo Objavi 596-6 UIC, so označeni samo s kodo, ki je napisana 
na vagonu, npr. 
 

 

 
 
Za nosilne vagone, katerih karakteristike ne izpolnjujejo pogojev Objave 596-6 UIC, se mora dogovoriti 
bilateralno/večlateralno in jih označiti v skladu s Prilogo 11 AVV. 
 
Korekturna številka na nosilnem vagonu navaja, za kolikšno vrednost se mora profil intermodalne 
nakladalne enote pri navedenem upravljavcu infrastrukture/ŽPP-ju povečati/zmanjšati, da dobimo profil 
pošiljke. 
 
V naslednjih primerih 
 

 

- mora biti številka oznake zamenljivega zabojnika za najmanj 3 (2) enote manjša ali biti 
pri 0 enaka oz. 

 

- sme biti številka oznake zamenljivega zabojnika za največ 23 enot večja 
od številke profila, ki je odločilna za prevozno pot/vlak, ali od vrednosti v tabeli 1, 

stolpec »vagon s kodo  «. 

 

- mora biti številka oznake transportne enote za najmanj 3 (2) enote manjša oz.  

 

        sme biti oznaka transportne enote za največ 12 enot večja 
od številke profila, ki je odločilna za prevozno pot/vlak, ali od vrednosti v tabeli 1, 

stolpec »vagon s kodo  «. 
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TAB ELA 1 

Zamenljivi zabojniki/kontejnerji/transportni zabojniki se lahko pod pogoji kombiniranega prometa prevažajo kot navadne pošiljke na vseh progah zadevnih ŽPP/JŽI, če 
njihova dodeljena koda (številka modula) v skladu z nosilnim vagonom ni višja od zadevne številke profila. 
    Dvoosni vagoni Vagoni s podstavnimi vozički       Vagoni s kodo združljivosti 
    K… L...s R…s S…s   

    Razdalja med podstavnimi vozički Razdalja med podstavnimi vozički   
    8 m 9 m 9 m 14.86 m 11.30 m 15.80 m   

    Zunanji previs  Previs Previs    

    max. 2.25 m max. 2 m max. 2 m max. 2 m max. 2 m max. 2 m max. 2 m  max. 2 m max. 2 m max. 2 m   

    Višina nakladalne površine do Višina nakladalne površine do Višina nakladalne površine do   

    1250 mm 1180 mm 1260 mm 1180 mm 1240 mm 1260 mm 1300 mm  1180 mm 1180 mm 1240 mm    

    Toleranca pri nakladanju                                                  Toleranca pri nakladanju Toleranca pri nakladanju   
    ± 20 mm ± 10 mm ± 10 mm ± 10 mm   

Koda 
države ŽPP / JŽI z bočnimi vodili 

z varnostnimi 
napravami z bočnimi vodili ali varnostnimi napravami z varnostnimi napravami   

 

10
3)

 VR
3)

             

24 LG             

41 HSH             

43 GySEV             

44 ZRS             

50 ZFBH C 25 / C 343 C 32 / C 350 C 24 / C 342 C 22 / C 340 C 16 / C 334 C 14 / C 332 C 10 / C 328 C 32 / C 350 C 22 / C 340 C 16 / C 334 ……………. ……………. 
51 PKP             

52 BDZ             

53 CFR             

54 CDC             

55 MAV
4)

 C 21 / C 340 C 32 / C 351 C 24 / C 343 C 19 / C 338 C 13 / C 332 C 11 / C 330 C 07 / C… C 28 / C 347 C 18 / C 337 C 12 / C 331 C 21 / C 340 B 21 / B 340 

56 ZSSKC             

63 BLS C 19 / C 338 C 26 / C 345 C 15 / C 334 C 24 / C 343 C 18 / C 337 C 16 / C 335 C 12 / C 331 C 25 / C 344 C 24 / C 343 C 12 / C 331 C 25 / C 344 B 25 / B 344 

64 FNME             

65 MZ             

70 EWS …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… See table 2 no 

71 ADIF C 26 / C 345 C 33 / C 352 C 25 / C 344 C 33 / C 352 C 27 / C 346 C 25 / C 344 C 21 / C 340 C 33 / C 352 C 33/ C 352 C 27 / C 346 C 33 / C 352  

72 ZS             

73 TRANOSE             

74 
TRAFIKVER

KET 
C 36 / C 364 C 43 / C 371 C 35 / C 363 C 43 / C 371 C 37 / C 365 C 35 / C 363 C 31 / C 359 C 43 / C 371 C 43 / C 371 C 37 / C 365 C 43 / C 371 

1) 

75 TCDD             

76 JBV C 69 / C399 C 77 / C407 C 69 /C 399 C73 / C403 C 67 / C397 C 65 / C 395 C 61 / C 399 C 77 / C 407 C 70 / C 400 C 64 / C 394 C 77 / C 407 no 

78 HZ C 25 / C 343 C 32 / C 350 C 24 / C 342 C 22 / C 340 C 18 / C 334 C 14 / C 332 C 10 / C… C 32 / C 350 C 22 / C 340 C 16 / C 344 …………… …………… 

79 SZ C 25 / C337 C 24 / C337 C 25 / C337 C 21 / C335 C 21 / C337 C 14 / C332 C 10 / C… C 32 / C 350 C 24 / C336 C 21 / C 334 C 21 / C334 B 21 / B 334 

80 DB C 17 / C 336 C 25 / C 344 C 17 / C 336 C 19 / C 338 C 13 / C 332 C 11 / C 330 C 7 / C … C 24 / C 343 C 18 / C 337 C 12 / C 331 C 21 / C 340 B 21 / B 340 

81 ÖBB C 17 / C 344 C 26 / C 353 C 20 / C 347 C 19 / C 346 C 13 / C 340 C 11 / C 338 C 7 / C334 C 24 / C 351 C 18 / C 345 C 12 / C 339 C 21 / C 348 B 21 / B 348 

82 CFL C 17 / C 336 C 25 / C 344 C 17 / C 336 C 19 / C 338 C 13 / C 332 C 11 / C 330 C 07 / C … C 24 / C 343 C 18 / C 337 C 12 / C 331 C 21 / C 340 B 21 / B 340 

83 FS C 12 / C 331 C 19 / C 338 C 11 / C 330 C 17 / C 336 C 11 / C 330 C 09 / C… C 05 / C… C 19 / C 338 C 13 / C 332 C 07 / C… C 18 / C 337 B 18 / B 337 

84 NS C 17 / C 336 C 25 / C 344 C 17 / C 336 C 19 / C 338 C 13 / C 332 C 11 / C 330 C 07 / C … C 24 / C 343 C 18 / C 337 C 12 / C 331 C 21 / C 340 B 21 / B 340 

85 SBB/CFF C 19 / C 338 C 26 / C 345 C 15 / C 334 C 24 / C 343 C 18 / C 337 C 16 / C 335 C 12 / C 331 C 25 / C 344 C 24 / C 343 C 12 / C 331 C 25 / C 344 B 25 / B 344 

86 DK C 32 / C 356 C 43 / C 366 C 35 / C 358 C 43 / C 366 C 37 / C 360 C 35 / C 358 C 31 / C 354 C 43 / C 366 C 43 / C 366 C 37 / C 360 C 45 / C 369 B 45 / B 369 

87
2)

 SNCF (ZZ) C 11 / C 330 C 20 / C 339 C 12 / C 331 C 11 / C 330 C 05 / C … C 03 / C … C .. / C … C 20 / C 339 C 09 / C … C 03 / C … C 22 / C 341 B 22 / B 341 

 (Ct) Modul 3  Modul 3 Modul 3     Modul 3 Modul 3   

88 B C 22 / C 344 C 30 / C 352 C 22 / C 344 C 30 / C 352 C 24 / C 346 C 22 / C 344 C18 / C 340 C 30 / C 352 C 30 / C 352 C 24 / C 346 C 30 / C 352 B 30 / B 352 

94 CP             

96 RAI             

97 CFS             

99 IRR             
1)

 Prevoz na podlagi sistemskega sporazuma le kot izredna pošiljka v skladu z navodilom UIC 502-1 
2)

 Razen postaj, navedenih v Zvezku 1, tabeli 12 smernic za nakladanje UIC (modul višine Ct: glejte smernice za nakladanje 9.2, tabela 1). 
3)

 Profili C 99 / C 429 veljajo za vagone, ki so na voljo v prometu, ki vključuje VR. 
4)

 Z izjemo postaje Budapest-Deli Pu.  
 

B C 
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                                                                                                                                                             Tabela 2 
 
Pogoji za prevzem kontejnerjev ISO in zamenljivih zabojnikov s specialnim profilom S, v Veliko 
Britanijo preko Dallands Moora 
 

serija 
vagona 

višina 
nakladalne 
površine 
(mm) 

največje dopustne dimenzije intermodalnih nakladalnih enot 
največja širina zamenljivega zabojnika kontejnerji 

ISO 

  2 500 2 501-2 550 2 551-2 600 
 

Sfgmmnss1) 

 
475    9´6´´ 

 

Sffggmrrs1) 

 

825 S 44 S 44  9´6´´ 
 

Sfggmrrs1) 

 

Sfgmss 
1) 

 

945 S 32 S 32 S 360 9´0´´ 

 

Sfggmrrs2)
 

 

Sfgmss 
2) 

 

945 S 15   8´6´´ 

 

Sffgns 
3)
 

 

1 090 S 21 S 14  8´9´´ 
 

Sffgns 
4)
 

 

1 090 S 16 S 14  8´6´´ 
 

Sfgss 
1)
 

 

1 100 S 15 S 13  8´6´´ 
 

Lfgss 
5) 

 

1 180 S 11    

 
Do postaj: 

1)
 Birmingham LawIey Street, Crewe Basford Hall, Daventry Rail Port, Doncaster Rail Port, Hamns Hall Rail Freight 

Terminal, Liverpool Seaforth Container Terminal, Manchester (Trafford Park) Euroterminal, Mossend Euroterminal, 
Wakefield Euroterminal 
 

2)
 Dalry Roche 

 
3)
 Dagenham Ford, Daventry Rail Port, Hams Hal Rail Freight Terminal, London WilILEsden Euroterminal, Manchester 

(Trafford Park) Euroterminal, Mossend Euroterminal, Widnes Ahc 
 

4)
 Birmingham LawIey Street, Crewe Basford Hall, Doncaster Rail Port, Liverpool Seaforth, Wakefield Euroterminal 

 
5)
 Dagenham Ford samo za zamenljive zabojnikeTransfesa številka TF001-TF480 

 
 
 
 

Tabela 3 
Zavarovanje proti prevrnitvi/ padcu zaradi vetra 
 

tip proge 
                            vagon  

s preklopnimi trni   brez preklopnih trnov 

proge z normalnim 
delovanjem vetra (= vse 
proge) 

brez posebnih 
ukrepov 

 

800 kg/ 3 m dolžine1): ročice in 
vezava 

2) 

1200 kg/ 3 m dolžine1) = ročice ali 
vezava 

2) 

proge z močnim 
delovanjem vetra (= proge 
v skladu s tabelo 4) 

 1200 kg/ 3 m dolžine 
1)= ročice in 

vezava2) 

 
 
 
 
1)

 težo zamenljivega zabojnika se po možnosti prepiše iz prevoznih dokumentov 
2) 

pretržna sila  pri ravnem nategu najmanj 1400 daN
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                                                                                                                                                             Tabela 4 
Seznam prog z močnim delovanjem vetra1)

 

 

UIC 
KODE 

 
ŽPP/IB 

Proga 
 
od                                    do                                  preko 

opombe 

71 ADIF PORTBOU 
 
VALENCIA 
 
 
BOBADILLA 
 
BARCELONA 
 

VALENCIA 
 

ALCAZAR DE SAN 
JUAN 

 
ALGECIRAS 

 
FIGUERES / 
VILIFANT /  

LIMITE TP FERRO 
 

  

83 FS PAOLA 
 
BIVIO S. SUCIA  
 
MONFALCONE 
 
BIVIO D’AURISINA 
 

S. LUCIDO 
 

SARNO 
 

TRIESTE C. LE 
 

VILLA OPICINA 

  

87 SNCF AVIGNON 
 
AVIGNON 
 
AVIGNON 
 
 
AVIGNON 
 
 
 
ELNE BOULOU - 
MARSEILILE 
 
NARBONNE 
 

CARPENTRAS 
 

FOS 
 

MARSEILILE 
 
 

NARBONNE 
 
 
 

PERTHUS 
CARNOUILES 

 
PORT BOU 

 
 
MIRAMAS 
 
ROGNAS oder 
PORT DE BOUC 
 
NIMES, 
MONTPELLIER, 
SETE 
 
 
 
 
PERPIGNAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)
 Če se nenadoma pojavijo močni vetrovi, je treba upoštevati specifikacije IB. 
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                                                                                                                                                             Tabela 4 
Seznam prog z močnim delovanjem vetra 

 

UIC 
KODE 

 
ŽPP/IB 

Proga 
 
od                                    do                                  preko 

opombe 

71 ADIF PORTBOU 

 

VALENCIA 

 

 

BOBADILLA 

 

BARCELONA 

 

VALENCIA 

 

ALCAZAR DE SAN 

JUAN 

 

ALGECIRAS 

 

FIGUERES / 

VILIFANT /  

LIMITE TP FERRO 

 

  

83 FS PAOLA 

 

BIVIO S. SUCIA  

 

MONFALCONE 

 

BIVIO D’AURISINA 

 

S. LUCIDO 

 

SARNO 

 

TRIESTE C. LE 

 

VILLA OPICINA 

  

87 SNCF AVIGNON 

 

AVIGNON 

 

AVIGNON 

 

 

AVIGNON 

 

 

 

ELNE BOULOU - 

MARSEILILE 

 

NARBONNE 

 

CARPENTRAS 

 

FOS 

 

MARSEILILE 

 

 

NARBONNE 

 

 

 

PERTHUS 

CARNOUILES 

 

PORT BOU 

 

 

MIRAMAS 

 

ROGNAS oder 
PORT DE BOUC 

 

NIMES, 

MONTPELLIER, 

SETE 

 

 

 

 

PERPIGNAN 
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                                                                                                                                  Smernica za nakladanje 9.0.1 

 
9.0.1 Zavarovanje naklada znotraj ILU (Intermodal Loading Unit – Intermodalne   
         nakladalne enote) 
 
Tovor 
Tovor v nakladalnih enotah kombiniranega transporta (ILU). 
 

Transportne obremenitve/pomembni pospeški 
                        Vrednosti  pospeška   

Zavarovanje  Cx vzdolž o       Cy preč o Cz, naj ižja vrednost navpič o navzdol  

v zdrs prevrnitev zdrs prevrnitev 

vzdolž a s er 1,0 0,6  --- 1,0 1,0 

preč a s er ---  ---  0,5  0,7 1,0 

Vir: EN 12195-1; Tabela 3 
 
 v vzdolžni smeri (naprej in nazaj) približno 1 g  (g = 9,81 m/s2

) 
 v prečni smeri do 0,5 g  
 navpične obremenitve pri transportu pospešujejo premikanje naklada 
 

Pogoji uporabe za prevoz ILU 
- čist pod,  
- bočne stene, nosilci, letve in ponjave v dobrem stanju ter kompletne, 
- zapirala na vratih in bočnih stenah morajo delovati, 
- prepovedano je privezovanje na kotne okove ali prijemne robove za zavarovanje  
  nakladalnih enot. 
 

 

 

Način nakladanja in zavarovanja tovora 
 
V skladu z veljavnimi predpisi za zavarovanje tovora v kombiniranem transportu kot npr. EN 12195 in temu 
podobno. 
- Naklad se naložiti po celotni površini in kompaktno (brez vrzeli) ali posamezno zavaruje, 
- razsut tovor se razporedi enakomerno in kompaktno preko celotne nakladalne površine vagona, 
- zunanje mere ILU se ne sme prekoračiti1)

, 
- enakomerno se porazdeli obremenitev, 
- v skladovnice samo, če je spodnji sloj v celoti zapolnjen in primeren kot stojna ploskev 
- tako naklad kot tudi način nakladanja ne smeta ILU tako obremenjevati, da ogrožata prevoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) 

Odstopanja morajo biti dogovorjena s strani vseh udeležencev v prometu (ŽPP, Operater v KTP, upravljavec terminala, . . .) 
 
 
 



2-2                                                                                             01.04.2017                                                                                             UIC 

 
9.0.1 
 
 

Zavarovanje 
 
Za oblikovanje stabilnih nakladov se istovrstne posamezne kose ali skladovnice združi, npr. s prevezi ali 
z ustreznim krčenjem/raztezanjem folije. 
Prosto zložene vreče se navzkrižno naloži v slojih ali pa tako, da so nagnjene v notranjost. 
 

Tovor, ki bi ga lahko odpihnilo, se zavaruje proti prevrnitvi. 
 

Tovor, ki ni naslonjen na trdne stene ali bočne stranice, se zavaruje zaradi nevarnosti, da bi se premaknil ali da bo 
padel narazen, npr. 
 

- z neposrednimi ali posrednimi privezovanjem, 
- podprtjem 
- z zračnimi blazinami/tamponskimi blazinami,  
- z navpično postavljenimi ravnimi paletami ali deskami, 
- s podlogami z zvišanim koeficientom trenja 
 

Predvsem se za zavarovanje nakladalnih enot uporabi razpoložljiva oprema. 
 

Tovor se podpre tako, da je pritisk naklada porazdeljen po čim večji površini.  
Na čelnih vratih/stranicah se namesti podpore po celotni nakladalni širini, po možnosti proti kotnim stebrom. 
 

Zavarovanje naklada samo s ponjavami, nosilci ali letvami ni zadostno. 
 
Tovor se zavaruje pred prevračanjem, če opora ni najmanj 
 

- 
6
/10 v vzdolžni smeri, 

- 
5
/10 v prečni smeri višine (h). 

  

s podstavki, oporniki ali povezavami na približno ¾ višine. 
 
Tovor valjaste oblike se zagozditi, da se ne kotali.  
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                                      Smernice za nakladanje 9.1 

 

 

9.1 Zamenljivi zabojniki   

Posamični vagoni in skupine vagonov (pogoji za prevoz: glej 
smernico za nakladanje 9.0) 

Vagoni v sklenjenih vlakih in kombiniranem prometu,  
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Tovor 
a) Zamenljivi zabojniki (ZZ) s kodnimi tablicami UIC 

 

 
 
- zamenljivi zabojniki širine 2550 mm so na kodni tablici ali poleg nje  

označeni z dodatno tablico 
  

 

- zamenljivi zabojniki s ponjavami, ki so registrirani za prevoz v vlakih s hitrostjo nad 120 km/h, morajo 

izpolnjevati standard EN 12642 (koda XL) in biti označeni z dodatno tablico   ali .                  
 
 

b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamenljivi zabojniki s kodifikacijskimi tablicami v 
skladu s standardom EN 13044 
 

                                   
                                     

 

 

 

 
 
    

     
      

 Zamenljivemu zabojniku se na podlagi razmika središč pritrdilnih okovov, zunanje dolžine in previsov, 
dodeli dolžinska koda. Le-to se upošteva pri postavitvi zamenljivih zabojnikov na nosilni vagon. 

 Označi širino zamenljivega zabojnika. 
 Označi trdnost konstrukcije zamenljivega zabojnika, podatek XL izpolnjuje zahteve standarda EN 12642 

in mora biti naveden za prevoz v vlakih s hitrostjo nad 120 km/h. 
 

 Številka profila na kodni tablici označuje, da 
 

 zamenljivi zabojnik ne sega izven definirane širine: 
               = širina največ 2550 mm 
               = širina, večja od 2550 mm, do največ 2600 mm 

 oblika vogalov in strehe ne sega izven profila, določenega s strani UIC. 
 

- Zamenljivi  zabojniki, ki imajo pritrdilne okove zgoraj, potrebujejo dodatno veljavno tablico odobritve 
varnosti CSC.                                                                     

 
Datum naslednje kontrole je naveden na tablici           
ali poleg tablice odobritve varnosti CSC. 
 

 
 

Nakladalne enote z oznako ACEP se stalno nadzorujejo. 
Datum naslednje kontrole odpade. 
 

 
 

- Oprijemalni robovi ZZ morajo biti v brezhibnem stanju, v izogib vzdolžnemu premiku prijemalnih 
kleščastih čeljusti. Čeljusti se morajo zaustaviti z distančniki na razdalji 500 mm na obeh straneh ali pa 
morajo biti odvisno od konstrukcijske zasnove (npr. oporna noge) na razdalji vsaj 850 mm od osi 
pritrdilnih okovov. 
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9.1 

Položaja oprijemalnega roba mora biti označen s pasom rumene oziroma kontrastne barve, višine 
približno 100 mm. Morebitna zaščitna pločevina, ki je nameščene nad utorom za prijem čeljusti, ne sme 
štrleti nad površino distančnikov, ne sme biti skrivljena ali zrahljana. 
 

-   Zaščitna pločevina prav tako morajo biti označena z barvo. 
                 Drseče ponjave (zavese) ne smejo posegati v območje oprijemalnih robov. 

-   Oporne noge morajo biti dvignjene, zapahnjene ter zavarovane z zaščito proti nihanju. 
 
Vagon 

a) Nosilni vagon 

- z oznako                                                                  
- z dodatnim rasterom 

 

- z dodatnim rasterom v skladu z večstranskim sporazumom 
 

                                                                                                            

b) vagoni ploščniki s preklopnimi trni1)
 

c) vagoni ploščniki z lesenim podom1)
 

 
Način nakladanja 
 
- Zamenljivi zabojnik mora nalegati na 4 pritrdilne okove. 

 

- Pri zamenljivih zabojnikih z več kot 4 spodnjimi pritrdilnimi okovi so pritrdilni okovi, ki so odločilni za 
železniški prevoz, na vrhu označeni z rumenimi ali rdečimi trikotniki ali s kontrastnimi barvnimi premazi 
kotnih okovov. Če oznaka manjka, se za enkratni prevoz uporabi pritrdilne okove pod nosilnim stebrom. 

 

- Zamenljivi zabojniki, širši od 2500 mm, ki so opremljeni s povratnim zaskokom v območju 
     pritrdilnih okovov na 2500 mm, se smejo naložiti na žepaste vagone.                                       

Ti zabojniki so poleg kodne tablice označeni z dodatno tablico.                                   
 

- Pri nakladanju z zamenljivimi zabojniki številčnih skupin 40 do 45 in 91 do 98, se vmesne podpore na 
vzdolžnih nosilcih postavi v aktiven položaj. 

- Pri nakladanju na žepaste vagone se sredinske podpore postavi v aktiven položaj. 
- Preklopni trni ali vrtljivi zapahi pod zamenljivim zabojnikom, ki se ne uporabijo, so znižani oziroma spuščeni 

in zavarovani. 
 

Zavarovanje 
- Pri vagonih v skladu s točkama a) in b) s preklopnimi trni ali vrtljivimi zapahi. 
- Kotni okovi, vgrajeni v oporne noge, se ne smejo uporabiti za zavarovanje zamenljivega zabojnika na 

nosilnem vagonu. 
- Pri vagonih v skladu s točko c) s fiksnimi stranskimi vodili ali lesenimi vodili 

 pri nakladalnih enotah s podnim okvirjem min. 30 x 5 x 5 cm 

 pri nakladalnih enotah brez podnega okvirja min. 100 x 5 x 5 cm 
Pritrditev lesenih vodil z enim žebljem (Ø približno 5 mm) na 1500 kg mase naklada, najmanj pa dva žeblja 
na leseno vodilo. 

- Proti prevrnitvi/padcu zaradi vetra v skladu s tabelama 3 in 4 smernice z nakladanje 9.0. 
 

Dopolnilni podatki 
- Splošna navodila, glej smernice za nakladanje 9.0 in 9.0.1. 
- Za porazdelitev tovora glej informacije o nakladanju 0.1 in 0.4.  
- Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2. 
- Za pokrivanje tovora glej informacije o nakladanju 0.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Če so podatki o profilu iz tabele 1 smernice za nakladanje 9.0 prekoračeni, se smejo takšne pošiljke prevažati samo   
   kot izredne pošiljke. 
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                                  Smernica za nakladanje 9.1.1 

 

 
9.1.1 Zamenljivi zabojniki prirejeni za ustrezne nosilne vagone 
Posamični vagoni in skupine vagonov (pogoji za prevoz: glej 
smernico za nakladanje 9.0) 

Vagoni v sklenjenih vlakih in kombiniranem prometu,  
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
  
Tovor 
-    Zamenljivi zabojniki (ZZ), ki so preizkušeni in označeni po postopku certificiranja in se prevažajo na 
     specialnih vagonih. 
-    Kodna tablica za zamenljivi zabojnik 
  
 
d) tip 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) tip 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f) tip 3 
 
Pri različnih dvoosnih, kratko spetih nosilnih vagonih se lahko uporabljajo dva različna višinska nivoja, glede na 
položaj preklopnih trnov. 

 
 
*) 

SO = zgornji rob tirnice 
Zamenljivi zabojniki se lahko na zgornji ravnini nakladajo po smernici za nakladanje 9.1 
Zamenljivi zabojniki na spodnji ravnini morajo biti označeni s kodno tablico tipa 3 
 

                                               
 

① Dolžinska koda se dodeli zamenljivemu zabojniku na podlagi razmika osi pritrdilnih okovov, zunanje   

     dolžine in previsov. Ta se upošteva pri postavitvi zamenljivih zabojnikov, na določen nosilni vagon,   
     ob upoštevanju sheme nakladanja.   
 

Na spodnji nakladalni ravnini 

Preklopni zapah spuščen 

Na zgornji nakladalni ravnini 

    Preklopni zapah 
zložen

Korekturna številka glede na višinske nivoje 
in različno konstrukcijo vagona 
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9.1.1 
 
-    Številka profila na kodni tablici označuje, da 
 
     •      posebni zabojnik ne sega izven definirane širine: 
 

   

= širina največ 2550 mm 
= širina večja od 2550 mm, do največ 2600 mm 

 
     • kotna višina in oblika strehe ne segata izven profila, določenega s strani UIC. 
 
-    Oprijemalni robovi ZZ morajo biti v brezhibnem stanju, v izogib vzdolžnemu premiku prijemalnih kleščastih   
     čeljusti. Čeljusti se morajo zaustaviti z distančniki na razdalji 500 mm na obeh straneh ali pa morajo biti   
     odvisno od konstrukcijske zasnove (npr. oporna noge) na razdalji vsaj 850 mm od osi pritrdilnih okovov. 
     Položaja oprijemalnega roba mora biti označen s pasom rumene oziroma kontrastne barve, višine približno   
     100 mm. Morebitna zaščitna pločevina, ki je nameščene nad utorom za prijem čeljusti, ne sme štrleti nad   
     površino distančnikov, ne sme biti skrivljena ali zrahljana. Zaščitna pločevina prav tako mora biti označena z  
     barvo. 
     Drseče ponjave (zavese) ne smejo posegati v območje oprijemalnih robov. 
     Oporne noge morajo biti dvignjene, zapahnjene ter zavarovane z zaščito proti nihanju. 
 
Vagon 
g)  Nosilni vagon označen z vagonsko tablico za prevoz zamenljivih zabojnikov tipa 1 

 

in  z dodatno na vagonu napisano kodo  
 
 
h)   Nosilni vagon označen z vagonsko tablico za prevoz zamenljivih zabojnikov tipa 2 

 
 
 

in  z dodatno na vagonu napisano kodo  
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                                                                                                                                                               9.1.1 
 
 
i)    Nosilni vagon označen z vagonsko tablico 
 

                                                
 
Na zgornji nakladalni ravnini (preklopni zapah se zloži) se lahko zamenljivi zabojniki nakladajo po smernici  

za nakladanje 9.1. Obvezna uporaba zgornje nakladalne površine se poleg tega predpiše z označbo . 
 

                                              
 
Na zgornji nakladalni ravnini (preklopni zapah se spusti) se lahko konstrukcijsko nakladajo le zamenljivi 
zabojniki po smernici za nakladanje 9.1. Obvezna uporaba zgornje nakladalne površine se poleg tega predpiše 

z označbo . 
 
Način nakladanja 
-    Nosilni vagon mora biti primerno in še posebej označen za transport opisanih zamenljivih zabojnikov.   
-    Zapisani številki tipa zamenljivih zabojnikov in nosilnih vagonov se morajo ujemati. 
-    Prevoz temelji na večstranskem dogovoru, da morajo biti na vagonski tablici navedeni vsi ŽPP-ji udeleženi    
     pri transportu. 
-    Pravi nasadni trni morajo delovati v vseh štirih pritrdilnih nasadnih okovih. 
-    pri asimetričnih zamenljivih zabojnikih upoštevati smer nakladanja. 
 
Zavarovanje 
-     Zavarovanje se doseže z uporabo preklopnih trnov. 
-     Kotni okovi, vgrajeni v oporne noge, se ne smejo uporabiti za zavarovanje zamenljivih zabojnikov 
      na nosilnem vagonu. 
-     Za zavarovanje proti prevrnitvi/padcu zaradi vetra se ravnati v skladu s tabelama 3 in 4 smernice za   
      nakladanje 9.0. 

 

Dopolnilni podatki 
-    Za splošna navodila glej smernice za nakladanje 9.0 in 9.0.1. 
-    Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
-    Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2. 
-    Za pokrivanje tovora glej informacije o nakladanju 0.3. 
-    Za razsuti tovor glej informacije o nakladanju 0.4. 
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                                                                                                           Smernica za nakladanje 9.1.2 

9.1.2  Posebni zabojniki 
 
Posamični vagoni in skupine vagonov (pogoji za prevoz:                                          Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Glej smernico 9.0)                                                                                                      Vagoni z blažilniki z dolgim hodom  

 
 
 
Tovor       

     Poseb i zaboj iki so za e ljivi zaboj iki z os ov o širi o več kot 2600 . 
     Spod ja površi a teh tovor ih e ot je širša od profila kombiniranega prometa, vendar pri tem ohranjajo   

    mednarodni nakladalni profil v skladu s smernicami za nakladanje 1. Zvezka tabela 11.     

     
S kodno tablico in dodatnim piktogramom (brez ali s pokrovom)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Brez pokrova 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ① S pokrovom 

 

 

 

  

 

2-mestno 

kodiranje 

3-mestno 

kodiranje 

Ob očje v skladu s profili 
UIC –MB 596-6, Priloga C 
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9.1.2 
Številka profila na kodni tablici označuje, da 
 
■ transportni zabojnik ne sega izven definirane širine: 
 

    

= širina največ 2550 mm 
= širina večja od 2550 mm, do največ 2600 mm 

 
■ oblika kotov in strehe ne sega izven profila, določenega s strani UIC 
 ②   Dolžinska koda se dodeli posebnem zabojniku na podlagi razmika osi pritrdilnih okovov, zunanje dolžine in   
       previsov. Ta se upošteva pri postavitvi posebnih zabojnikov, na določen nosilni vagon, ob upoštevanju  
       nakladanja. 
       Posebni zabojniki, ki imajo pritrdilne okove zgoraj, potrebujejo dodatno veljavno tablico odobritve  
       varnosti CSC. 
 
Datum naslednjega preverjanja je naveden na 
tablici ali poleg tablice odobritve varnosti  CSC. 
 
 
 
 
 
 
 
Nakladalne enote z oznako ACEP se stalno 
nadzorujejo. 
Datum naslednjega preverjanja odpade. 
Navedena mora biti oznaka odobritvenega organa. 
 

 

 
       Primer: aktualni                              Primer: novi 
 

  
 

Oporne noge morajo biti dvignjene, zapahnjene ter zavarovane z zaščito proti nihanju. 
 
Vagon 

     Nosilni vagoni, ki imajo oznako ali  s korekturno številko »0« ali več od nič. 
    
Način nakladanja 
-     Posebni zabojniki, ki se smejo naložiti na žepaste vagone, morajo biti označeni  
      z dodatno tablico.  
-     Posebni zabojniki morajo nalegati na štiri pritrdilne okove.  

   -      Pri nakladanju z zamenljivimi zabojniki številčnih skupin 40 do 45 in 91 do 98 se vmesne podpore, 
          nameščene na vzdolžnih nosilcih, postavijo v aktiven položaj. 
   -      Pri nakladanju na žepaste vagone se sredinske podpore postavijo v aktiven položaj. 
    -      Preklopni trni ali vrtljivi zapahi pod posebnimi zabojniki, ki se ne uporabljajo, so znižani oziroma spuščeni      
          in zavarovani. 
 
    Zavarovanje 

    -     Zavarova je se izvrši s preklopnimi trni. 

    -     Kotni okovi, vgrajeni v oporne noge, se ne smejo uporabiti za zavarovanje posebnih zabojnikov 
          na nosilnem vagonu. 
    -     Ponjave/pokrovi morajo biti na obeh straneh zavarovane tako, da jih veter med prevozom ne more odpihniti. 
    -     Ponjave/pokrovi se morajo fiksirati z vijaki in morajo ležati ravno. 
    -     Za zavarovanje proti prevrnitvi/padcu zaradi vetra se ravnamo v skladu s tabelama 3 in 4 smernice za   
          nakladanje 9.0. 

 

    Dopolnilni podatki 
     -    Za splošna navodila glej smernice za nakladanje 9.0 in 9.0.1. 
     -    Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
     -    Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2. 
     -    Za pokrivanje tovora glej informacije o nakladanju 0.3. 
     -    Za razsuti tovor glej informacije o nakladanju 0.4. 
 
     -    Prevoz sedlastega polpriklopnika brez kodifikacije S v Veliko Britanijo ni dovoljen. 
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                                   Smernica za nakladanje 9.1.3 

 

 

9.1.3 Flat   
Posamični vagoni in skupine vagonov                      Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu,  

                     Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 

Flatsi, naloženi posamezno ali v skladovnicah: 
 
a) z dvignjeno čelno steno in UIC kodifikacijsko tablico 
 

Številka profila na kodifikacijski tablici označuje, da   
• Flat ne sega izven definirane širine: 

= Območje profila v skladu z Objavo UIC MB 596-6, širina max. 2550 mm, 
= Območje profila v skladu z Objavo UIC MB 596-6, širina največ 2550 mm do  
   2 600 mm, 

 
 
 
 
b) ISO Flat-kontejner (ploščat kontejner) 

označen v skladu s smernico za nakladanje 9.2, 
 

c) Brez čelne stene: 
 
 
 

- z identifikacijsko tablico (brez podatka o kodni številki). 
 

 
 
Flats brez čelne- in ali bočne stene nima kodifikacijske tablice temveč le identifikacijsko tablico s 
podatkom „Flat“, brez dodatne profil- (kodne) številke. Tovor se mora premeriti pred vsakim transportom   
in  ne sme segati izven veljavnih profilov udeleženih ŽPP na prevozni poti. Odstopanje od profilov 
kombiniranega prometa (KP) ni dovoljeno. 

 
V skladovnice zloženi Flatsi se premerijo pred vsakim transportom in ne smejo segati izven veljavnih 
profilov udeleženih ŽPP na prevozni poti.  

 
Odstopanje od profilov KP, razen pri celih/zaprtih vlakih

1)
 ni dovoljeno. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Pri pošiljkah v sklenjenih vlakih kombiniranega transporta, se ne sme preseči največji KP-profil proge na prevozni poti 
   (Smernice za nakladanje 9.0 Tabela 1) 
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9.1.3 
 
Vagon  

a) Nosilni vagon 
- z oznako            
- z dodatnim rasterjem       

 
 
 

- z dodatnim rasterjem v skladu z večstranskim sporazumom. 
 
 

b) vagoni ploščniki s preklopnimi trni2)
  

c) vagoni ploščniki z lesenim podom2)
  

 
Način nakladanja 

- Flats-i z dvignjenimi čelnimi- in/ali bočnimi stenami ne smejo segati izven mejne linije nakladalnega 
profila v vzdolžni- prečni- in navpični ravnini. 

- Gibljivi elementi, čelne ali bočne stene so dodatno zavarovani pred (nenamernim) premikanjem. 
- Skladovnice praznih Flatsov pri katerih najvišji Flats s pripadajočimi deli ne presega 1500 kg, 

se zavaruje po smernici za nakladanje 9.0.1. 
 

Zavarovanje 
- se izvede s preklopnimi trni.  
- Za zavarovanje proti prevrnitvi/padcu zaradi vetra se ravnamo v skladu s tabelama 3 in 4 smernice za 

nakladanje 9.0.  
- Pri vagonih pod c),  

 

       • s fiksnimi bočnimi vodili ali  
       • z lesnimi vodili 30 x 5 x 5 cm. 
 

 Pritrditev lesenega vodila z enim žebljem (Ø približno 5 mm) na 1500 kg mase naklada, najmanj dva   
 žeblja na leseno vodilo. 
V skladovnice povezani prazni Flats-i se smejo prevažati na vagonih za kombinirani promet z     
upoštevanjem nakladalnih profilov. Če so Flatsi istega tipa, enake dolžine in eden pod drugim, se na 
enak način poveže ali medsebojno privije z vsakokrat štirimi povezovalnimi kosi

3)
 - vrtljivimi zapahi 

(Twistlock).  
- Pri avtomatskem ali polavtomatskem sistemu zapahnitve mora biti stanje zapahnitve razpoznavno, 

vidno. 
- Pri ročnem sistemu zapahnitve mora biti ročica v stanju zapahnitve tako zavarovana, da je izključena 

samodejna ali nenamerna odpahnitev. 
       -     Pri uporabi privezovalnih elementov

3)
 brez vrtljivih zapahov, se Flats-i skupaj povežejo v skladovnice z   

             najmanj dvema privezoma
4), ostri robovi se zaščitijo z robnimi kotniki. Kot privezovalna sredstva se   

             lahko uporabljajo le trakovi iz tkanin ali trakovi za pritrditev tovora.  
       -     Pri Flats-ih povezanih v skladovnice se spuščene čelne stene in zgornji Flat-si s privezami

4)
 zavarujejo 

  proti dviganju (postavitvi pokonci).   

 
Dopolnilni podatki 

– Za splošna navodila glej smernice za nakladanje 9.0 in 9.0.1. 

– Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1.  

– Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2. 

– Za pokrivanje tovora, glej informacije o nakladanju 0.3. 
– Za razsut tovor glej informacije o nakladanju 0.4. 
– Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

5)
 glej informacije o nakladanju 0.6. 

 
 
 
 
 
 
2)

   Če so podatki o profilu iz tabele 1 smernic za nakladanje 9.0 prekoračeni, se sejo takšne pošiljke prevažati le kot izredne pošiljke. 
3)

   Dimenzioniranje priveznih oz. pritrdilnih mest mora ustrezati obremenitvam, ki nastajajo pri železniškem transportu, kot posledica 
dinamičnih prevoznih vplivov. 

4)
  pretržna sila pri ravnem nategu privezovalnih sredstev najmanj 1400 daN. 

5)      Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz  
       umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora. 
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Smernica za nakladanje 9.2 
 
9.2 Kontejnerji (Ct) 
 
Posamezni vagoni in vagonske skupine                              Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
(pogoji za prevoz: glej smernico 9.0)                                                                 Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 
 
Kontejner (Ct)                                                            

- Kontejner potrebuje dodatno veljavno 
tablico odobritve           
varnosti CSC 
 
Datum naslednjega kontrolnega pregleda 
je naveden na tablici ali poleg tablice 
odobritve varnosti CSC                   

 
 
         Primer: aktualni                            Primer: novi 

 
 

 
Kontejner z ACEP – oznaka se stalno nadzoruje.                               
Datum naslednjega kontrolnega pregleda odpade. 
Označba za izdajanje dovoljenja mora biti navedena. 
 
 

- Kontejnerji nosijo napis podatke o 
- višini- oziroma višino- in širini, kot na primer:       
 

Če ti podatki manjkajo, se širina in višina izmeri ali po 
tabeli 1 (dimenzionalna šifra) določi. 

 

 
- Označba 

   
ali               v povezavi z razpoznavnim znakom za velike kontejnerje                    ni obvezna. 

 
- Kontejnerju se dodeli koda C/ kontejner – modul višine v odvisnosti od njegove velikosti in v  

skladu s tabelo 1:   
                                           

             Tabela 1 

                               Višina kontejnerja 
 
 
Širina kontejnerja 

 
do 2438 mm 

 
Kontejner- 

modul 
višine1) 

 
več kot 2438 mm 

do 2500 mm 

 
več kot 2500 mm 

do 2600 mm 

  Razpoznavna  
     koda 

a) 
Razred 1* 

(ISO)*- 
 Razred 2** Razred 3** 

 
8

ʼ
 

 
= 2438 mm 

 
0* 

 
 C 00 

 
1 

 
C 00 

 
C 330 

 
8 

½
 

 
= 2591 mm 

 
2*, C**, L*** 

 
        C 12 

 
2 

 
C 12 

 
C 331 

 
 

 
2600 mm 

 
---------- 

 
------------ 

 
3 

 
C 13 

 
C 332 

9
 ʼ
 = 2743 mm 4* C 29   Kontejner ni v skladu z UIC MB 592-2, 

9 
1
/2

′ 
 = 2 896 mm 5* C 44   prevaža se po smernici za nakladanje 9.1 

  *, **, *** Povezano z ustrezno širino kontejnerja 
 

Označba na 
kontejnerju:  
Kontejner višine 
Ustreza 

 
ABZU 001234 
         24G1 
             C 29 
 
         

 
BDTU 062133 
       3CT6

a)
 

           C 12 
 
          

 
ADTU 250107 
        4LH2

a) 

          C 331 

a)
 Primer (Razpoznavna koda po ISO 6346 Dodatek D)          

 

Ct 
2)

 ne smejo imeti štrlečih delov izven svojih okvirov 
 
1) Omogoča uporabo tabele 1 smernice za nakladanje 9.0 tudi pri tistih ŽPP, pri katerih nobena C- kodna številka ni navedena 

2) Prevoz je mogoč le kot kodificiran zamenljiv zabojnik z ustrezno dolžinsko kodo  
 

ci

ti

0 3 9 
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Tabela 2        Tabela 3 
 

 
Tabela 2: 

- Koda (prva številka ali črka) ustreza dolžini 
npr.: 24G1 
 

Tabela 3: 

- Koda (druga številka ali črka) ustreza širini i višini 
npr.: 24G1 
 

Z rumeno barvo zasenčene vrednosti so navedene na kontejnerju. 

 
 

Vagon 

a) Nosilni vagoni z 

- vagonu predpisano kodo   ali                za ISO kontejnerje na nosilnih vagonih z medčepno razdaljo 
> 16,15 do vključno 20,00 m (UIC MB 571-4) 

 
-  dodatnim rasterjem 

 

- dodatnim rasterjem po večstranskem dogovoru: 

 

b) Vagoni ploščniki s trni3)
 

c) Vagoni ploščniki z lesenim podom3)
 

 

Način nakladanja 

- Kontejner mora nalegati na štiri okove. 

- Pri železniškem transportu 45´ kontejnerje z več kot štirimi spodnjimi pritrdilnimi okovi, se uporabljajo tisti, 
ki imajo pritrdilne okove z osno razdaljo 40´. Pri vseh drugih kontejnerjih z več kot štirimi spodnjimi   

     pritrdilnimi okovi, se bodo uporabljali v glavnih opornih nosilcih vgrajeni pritrdilni okovi. 
- Preklopni trni ali vrtljivi zapahi pod kontejnerjem, ki se ne uporabljajo so zloženi oz. spuščeni in 

zavarovani. 

- Kontejnerje z večjo težo se vedno naloži v spodnji vrsti.

                                                      
3)

 Če so podatki o profilu iz tabele 1 smernice za nakladanje 9.0 prekoračeni, se smejo takšne  pošiljke prevažati le kot izredne 
pošiljke 

 Dolžina 

    Širina      Višina 

       zadržano 

                                

zadržano 
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Zavarovanje 

Na vagonih po a) in b) s preklopnimi trni in vrtljivimi zapahi. 
 

Na vagonih po c) s pritrjenimi bočnimi lesenimi vodili ali bočnimi vodili - stranicami vagona 
- pri kontejnerjih s spodnjim okvirjem: najmanj 30 x 5 x 5 cm. 
- pri kontejnerjih brez spodnjega okvirja: najmanj 100 x 5 x 5 cm. 

 
Lasena vodila se zavaruje z enim žebljem (ø približno 5 mm) na 1500 kg mase naklada, najmanj pa dva žeblja.   

 
Drug nad drugim naložene kontejnerje se lahko prevaža le na vagonih za kombinirani promet, z upoštevanjem 
nakladalnega profila. Če so kontejnerji  istega tipa, enake dolžine in drug pod drugim, se jih poveže ali skupaj 
privije z vsakokrat štirimi vmesnimi povezovalnimi kosi

4)
 – vrtljivimi zapahi (Twist lock) istega tipa.  

       

- Pri avtomatskem ali polavtomatskem sistemu zapahnitve, mora biti stanje zapahnitve razpoznavno, vidno. 
- Pri ročnem sistemu zapahnitve mora biti ročica v stanju zapahnitve tako zavarovana, da je izključena 
  samodejna ali nenamerna odpahnitev. 
- Pri uporabi privezovalnih elementov

4)
 brez vrtljivih zapahov se kontejnerji skupaj povežejo v skladovnice z 

  najmanj dvema privezoma
5), ostri robovi se zaščitijo z robnimi kotniki. Kot privezovalna sredstav se lahko 

  uporabljajo le trakovi iz tkanin ali trakovi za pritrditev tovora. 
 

Za zavarovanje proti prevrnitvi/izpadanju zaradi vpliva vetra se ravna po smernici za nakladanje 9.0 tabele 3 in 4. 
   

Dopolnilni podatki 
 

             Za splošna navodila glej smernice za nakladanje 9.0 in 9.0.1. 
             Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
             Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2. 
             Za pokrivanje tovora glej informacije o nakladanju 0.3. 
             Za razsut tovor glej informacije o nakladanju 0.4. 
             Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

6)
 glej informacije o nakladanju 0.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4) Dimenzioniranje pripenjalnih oz. pritrdilnih mest mora ustrezati obremenitvam, ki nastajajo pri železniškem transportu, kot posledica 
   dinamičnih prevoznih vplivov. 
5) Pretržna sila pri ravnem nategu privezovalnih sredstev najmanj 1 400 daN. 
6) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC), velja le za trakove iz  
   umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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         Smernica za nakladanje 9.3 
9.3 Transportni zabojniki (TZ) 
 
Posamezni vagoni in vagonske skupine                                     Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
(pogoji za prevoz: glej smernico 9.0)                                                                        Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 
Transportni zabojniki (zabojniki z valji)  največje dolžine od 5950 mm, ki se horizontalno prekladajo in s 
kodno tablico. 

① Koda združljivosti/skladnosti  

 
 
Številka profila na kodni tablici označuje, da 
 
■ transportni zabojnik ne sega izven definirane širine: 
 

- B 00   = širina največ 2550 mm 
- B 000 = širina večja od 2550 mm, do največ 2600 mm 

 
■ kotna višina in oblika strehe ne segata izven profila, določenega s strani UIC. 
 
Transportni zabojniki širine 2250 mm so označeni na kodni tablici ali z 
dodatno tablico 

     
 
Vagon 
Nosilni vagon za prevoz transportnih zabojnikov z dvemi ali 
tremi vrtljivimi okvirji, ki jih je možno na obeh straneh zasukati 

do 45°, imajo oznako: 

 
Način nakladanja 
Naklada se na navzven ročno zasukane vrtljive okvirje 
vagona s tovornjaki opremljenimi z napravo z verigo ali 
kavljem, pri čemer je nakladalni profil bočno presežen. 
 
Mera- stopnja do katere se lahko vrtijo okvirji transportnih 
zabojnikov na sosednjem tiru mora biti označena na  
pinktogramu vagona. 
 
 
Na vagonu se mora upoštevati označeno število vrtljivih 
okvirjev, ki so lahko v vrtljivem položaju in so zavarovani proti 
obračanju (prevrnitvi). 
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-   Nosilni vagon z vrtljivim okvirjem, v vrtljivem položaju se ne sme premikati. Transportni zabojniki so glede   

     a jihov ači  aklada ja i  pritrditve a osil i vago  razdelje i a različ e siste e kotalje ja. Sistem  

     identifikacije se izvede z naslednjo kodno skladnostjo: 

     ▪   Sistem-ACTS do i številko  a . estu, si er , 
     ▪   Sistem-SNCF do i številko  a . estu, si er , 
     ▪   Sistem-RSS do i številko 3 na 3. mestu, sicer 0, 

 

-    Kodi transportnega zabojnika in nosilnega vagona morata biti skladni. 

 -   Individualni transportni zabojniki tudi lahko izpolnjujejo zahteve različ ih siste ov i  s te i se, 
      v skladu z naslednjimi tabelami skladosti, na ustreznih vagonih naklada: 

 

Sistem in kombinacije Kode združljivosti 
ACTS 100 
SNCF 020 
RSS 003 
ACTS + SNCF 120 
ACTS + RSS 103 
ACTS + SNCF + RSS 123 
SNCF + RSS 023 

 

Zavarovanje 

-    Transportni zabojnik se mora zapahniti v vrtljivem okvirju, da se ne premika in ne sname. 

-    Vrtljivi okvir mora biti zavarovan pred o rača je  z dve a eodvis o delujoči a varovaloma, 

      v skladu z navodilom za uporabo sistema vrtljivih okvirjev. 

 
Dopolnilni podatki 

– Za splošna navodila glej smernice za nakladanje 9.0 in 9.0.1, 

– Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 

– Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2. 

– Za pokrivanje tovora, glej informacije o nakladanju 0.3. 
– Za razsut tovor glej informacije o nakladanju 0.4. 
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                                                                                                                      Smernica za nakladanje 9.4 

9.4 Sedlasti polpriklopniki 
 

Posamični vagoni in skupine vagonov                                                                  Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombinirani promet 
(pogoji za prevoz: glej smernico 9.0)                                                                    Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 
Sedlasti polpriklopniki 
  
s)   s kodno tablico UIC za nakladanje na žepaste vagone P 
                                     potrebna višina opornega postavka: 113 cm 
  
(t)   s kodno tablico UIC za nakladanje na žepaste vagone P s povečanim prečnim profilom   
      (večstranski dogovor) 
 

                  potrebna višina opornega podstavka: 113 cm 
 
 

             ….potrebna višina opornega podstavka: 98 cm 
 
(u)  s kodno tablico UIC za nakladanje na žepaste vagone T,     
       s povečanim prečnim profilom in oznako združljivosti ter   
       definiranimi višinami opornih podstavkov 
 
 višina opornega podstavka 113 cm, 98 cm, 88 cm ali  
    85 cm 
 velika tiskana črka, sprejeta s strani UIC za določen žepast 
    vagon, z definiranim prečnim profilom (oznaka združljivosti) 
 
(v)  s kodno tablico UIC za nakladanje na žepaste vagone T,   
      s povečanim prečnim profilom in oznako združljivosti ter    
      definiranimi višinami opornih podstavkov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) sedlasti polpriklopniki s kodifikacijsko tablico v 

skladu s standardom EN 13044 
 

Oznaka: 

 višine opornega podstavka  

 trdnosti konstrukcije sedlastega polpriklopnika,    

     podatek XL izpolnjuje zahteve standarda EN 
     12642 in mora biti prisoten za prevoz v vlakih s   
     hitrostjo nad 120 km/h 

 c3… na nosilnem vagonu oštevilčena    
     označevalna lega premične zagozde za os, ki se   
     fiksira 

 

               

  x)  po EN 13044 – kodna tablica pri nakladanju na različne žepaste vagone P, z ali brez kode     
       združljivosti in definirane višine opornega nosilca/stojala. 
 
         Slika 1 – Primer 
         Kodna tablica 

 

Slika 2 – Primer 
Kodna tablica 

 
 
 Številka profila na kodni tablici oziroma kodifikacijski tablici označuje, da 
      -   sedlasti polpriklopnik ne sega izven definirane širine: 
 

 

= širina največ 2500 mm 
 

= širina, večja od 2500 mm, do največ 2600 mm 

   
- višina in strešna oblika ne segata izven profila, določenega s strani UIC 

 

 Sedlasti polpriklopniki s ponjavami, ki so odobreni za prevoz v vlakih s hitrostjo nad 120 km/h, 

morajo izpolnjevati standard EN 12642 (koda XL) in biti označeni z dodatno tablico          

       ali   .  
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VAGON  

 
Žepasti vagoni, opremljeni z opornimi podstavki, ki imajo prečni profil, sprejet  

s strani UIC, za nakladanje sedlastih polpriklopnikov                                           

- v skladu z a) in na vagonu označeno kodo P                                
                      

- v skladu z b)
1)

 in na vagonu označeno kodo (P)  

 

- v skladu s c) in d) in na vagonu označeno kodo, npr.: e                

    

                   

  
 
Način nakladanja 

-    pred nakladanjem se oporni podstavek nastavi na predpisano višino in se ga zapahne 
 

 

         -    pri nakladanju sedlastih polpriklopnikov na žepaste   
              vagone s fiksnimi koriti za kolesa/premakljivimi    
              zavornimi coklami, je zavarovana os označena    
              s pripadajočo nalepko  
 

 dolgi sedlasti polpriklopniki (zavarovanje zadnje osi) 

 dolgi sedlasti polpriklopniki s triosnim sklopom (zavarovanje zadnje osi) 
 

 pred naložitvijo potisniti zavorne cokle v vzdolžni smeri proti sredini vagona 
 

 srednje dolgi sedlasti polpriklopniki (zavarovanje zadnje osi) 
 

 kratki sedlasti polpriklopniki (zavarovanje prednje osi) 

 

 
 

 
Sedlasti polpriklopniki, ki so opremljeni z zračnim vzmetenjem, so 
označeni z nalepko. Te sedlaste polpriklopnike se pred nalaganjem na 
vagon odvre in nato popolnoma izzrači. Pretovarjanje in prevoz se izvršiti s 
spuščeno zračno vzmetjo brez tlaka. 

 
- Koda žepastega vagona in koda sedlastega polpriklopnika se morata 

pri nakladanju ujemati. 
  

- Sedlasti polpriklopniki 
 

 z oznako P, se lahko naložijo na žepaste vagone z označeno kodo P, (P) ali P z oznako združljivosti a, 
b, c, d, e, f, g, h in i, in na oporne podstavke višine 113 cm 

 z nalepko s krmilnim klinom   se ne smejo nakladati na žepaste vagone z nalepko . 
 

 
    1) 

Pri sedlastih polpriklopnikih z oznako  se zahtevajo po višini nastavljivi oporni postavki (98 cm). 
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 z oznako  (P) se lahko naložijo na žepaste vagone z označeno kodo (P) ali P z oznako združljivosti a, 
b, c, d, e, f, g, h in i, in na oporne podstavke višine 98 cm. 

 

 z oznako (P) se lahko naložijo na žepaste vagone z označeno kodo (P) ali P z oznako združljivosti a, b, 
c, d, e, f, g, h in i, in na oporne podstavke višine 113 cm. 

 
-    Prevoz sedlastih polpriklopnikov je dovoljen samo s privitimi ali zloženimi pomožnimi oporami (oporne noge).  
     Poškodovane pomožne opore (oporne noge) se zavaruje. 
-    Bočno in zadnjo zaščito podvozja mora voznik polpriklopnikov, v kolikor konstrukcija to omogoča, pred   
     naložitvijo dvigniti oziroma potisniti notri in zavarovati. 

Pri žepnih vagonih z razširjenim prostorom groda/s povečanim prečnim profilom (označenih z eno od kod 
združljivosti: e, f, g, h, i, ...) zadnje in bočne zaščite podvozja se ne zloži navzgor. 

-    Oprijemalni robovi SP morajo biti v brezhibnem stanju in v izogib vzdolžnemu premiku prijemalnih klešč na  
     obeh straneh opremljeni z distančnikom v razdalji 500 mm. Za ponazoritev položaja oprijemalnega roba   
     mora biti  na območju nad oprijemalnimi robovi približno 100 mm visoka proga rumene oziroma kontrastne   
     barve. Če so nad oprijemalnimi robovi nameščene zaščitne pločevine za ponjave, le-te , ne smejo štrleti    
     preko njihove obešalne površine, ne smejo biti skrivljene ali zrahljane. Tudi te morajo biti označene z barvo. 
-    Drseče ponjave ne smejo štrleti v območje prijemalnih robov. 
-    Pasovi z zaponkami drsnih ponjav se morajo vedno pravilno namestiti in napeti. 
 
Zavarovanje 
V vzdolžni smeri vagona: 
- s fiksnimi koriti za kolesa, ki so sestavni del vagona in/ali s premakljivimi zavornimi coklami; dopustne so 

vzdolžne reže, ki so pogojene s konstrukcijo 
ali 

- pri vagonih brez korit za kolesa s kraljevimi čepi sedlastega polpriklopnika, ki so vpeti v oporni podstavek. 
Preobremenitev kraljevega čepa zaznajo crash elementi, ki so vgrajeni v oporni podstavek. V tem primeru 
se upošteva navodila imetnika vagona. 

 
V prečni smeri vagona: 
- v območju koles s koritom vagona in 
- s kraljevim čepom, ki je vpet v oporni podstavek. Pravilna zapahnitev je pogojena s konstrukcijo. 
                 

 
 
Dopolnilni podatki 

- Za splošna navodila glej smernice za nakladanje 9.0 in 9.0.1. 

- Pri intermodalnih nakladalnih enotah s kodo, označeno na vagonu   ali ,   
             vsakokrat upoštevati smernico za nakladanje 9.4 ali 9.4.1. 

- Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
- Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2. 
- Za pokrivanje tovora glej informacije o nakladanju 0.3. 
- Za razsuti tovor glej informacije o nakladanju 0.4. 

 
- Prevoz sedlastega polpriklopnika brez kodifikacije S v Veliko Britanijo ni dovoljen. 

 
 

           kraljevi čep 

        zapahnitev 

zapahnjeno 

            nezapahnjeno - nedopustno 
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9.4.1 Sedlasti polpriklopniki sistem Novatrans (N) 
 

Posamični vagoni in skupine vagonov                                                               Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
(pogoji za prevoz: glej smernico 9.0)                                                                  Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
 

Tovor 

Sedlasti polpriklopniki sistem Novatrans (N) s kodno tablico UIC za nakladanje na žepaste vagone. 

 

Sedlasti polpriklopniki so opremljeni z drsnimi priključki za pritrditev. Vgrajeni so pod vzdolžne nosilce šasije in 
imajo vzdolžni utor. 

Sedlasti polpriklopniki z N-kodifikacijo so označeni z naslednjim piktogramom. 

                     

 

Številka profila na kodni tablici označuje, da 

-   sedlasti polpriklopnik ne sega izven definirane širine: 
 

 

= širina največ 2500 mm 
= širina, večja od 2500 mm, do največ 2600 mm 

 
-   kotna višina in konstrukcija strehe ne segata izven profila, določenega s strani UIC 
 

Kodna tablica po EN 13044 za nakladanje na različne žepaste  
vagone P z združljivo kodo opornega podstavka višine 98 cm in za 
sistem N z drsnim priključkom/sanico za pritrditev. 

 
 
Vagon 

Žepasti vagoni Tip 1a, 1b, za nakladanje sedlastih polpriklopnikov, z oznako vagonske kode  
 
 
 

Bočni drsni priključek 

   Preklopni trn 
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9.4.1 
 
Način nakladanja 
Pri žepastem vagonu 
-   tipa 1a se oporni podstavek odstrani, 
-   tipa 1b oporni podstavek se premakne k čelnemu nosilcu vagona in se  trdno pritrdi. 
 
Kolesa sedlastih priklopnikov ležijo v koritih žepa vagona. Kraljevi čep je prost in ne leži v opornem podstavku. 
Bočni drsni priključek za pritrditev sedlastega polpriklopnika leži na naležni platformi 
nosilnega vagona in obdaja s svojim utorom preklopni trn. 
 
Razen koles, drsnih priključkov za pritrditev in vzdolžnih nosilcev v področju, ki so določena za oporo,   
se drugi deli sedlastih polpriklopnikov ne smejo dotikati vagona.    
 
-   Sedlasti polpriklopniki, ki so opremljeni z zračnim vzmetenjem, se morajo označiti 

s piktogramom. Ti sedlasti polpriklopniki se pred naleganjem na vagon odvrejo in nato 
popolnoma izzračijo. Pretovarjanje in prevoz se izvrši s spuščeno zračno vzmetjo  
brez tlaka. 
Prevoz sedlastih polpriklopnikov je dovoljen samo s privitimi ali zloženimi pomožnimi 
oporami (oporne noge). Poškodovane pomožne opore (oporne noge) se zavarujejo.  

 
-   Stransko in zadnjo zaščito podvozja mora voznik tovornjaka pred nalaganjem dvigniti oziroma uvleči in    
     zavarovati. To se ne zahteva pri žepastem vagonu brez trdnih korit za kolesa. 
 
   - Oprijemalni robovi SP morajo biti v brezhibnem stanju, v izogib vzdolžnemu premiku prijemalnih kleščastih  
     čeljusti. Čeljusti se morajo zaustaviti z distančniki na razdalji 500 mm na obeh straneh ali pa morajo biti    
     odvisno od konstrukcijske zasnove (npr. oporna noge) na razdalji vsaj 850 mm od osi pritrdilnih okovov.    
     Položaja oprijemalnega roba mora biti označen s pasom rumene oziroma kontrastne barve, višine približno   
     100 mm. Morebitna zaščitna pločevina, ki je nameščene nad utorom za prijem čeljusti, ne sme štrleti nad   
     površino distančnikov, ne sme biti skrivljena ali zrahljana. Zaščitna pločevina prav tako mora biti označena  
     z barvo. 
 
-   Intermodalne nakladalne enote (ILU) z drsnimi ponjavami (polprikolice) primerne za prevoz v vlakih s  
    hitrostjo   več kot 120 km/h morajo biti v skladu z EN 12642 (Code XL) in označene   dodatno tablico 

       ali  . 
 
Zavarovanje 
Sedlasti polpriklopniki se zavarujejo v vzdolžni in bočni smeri vagona s postavitvijo koles v žepe in z zaskočitvijo 
preklopnih trnov, v vzdolžnih utorih, bočnih drsnih priključkov. Ti dopuščajo neznatne premike sedlastih 
polpriklopnikov v vzdolžni smeri. 
 
Dopolnilni podatki 
Za splošna navodila glej smernice za nakladanje 9.0 in 9.0.1. 

Pri intermodalnih nakladalnih enotah s kodo, označeno na vagonu   ali ,   
se vsakokrat upošteva smernico za nakladanje 9.4 ali 9.4.1. 
Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.1. 
Za dimenzije glej informacije o nakladanju 0.2. 
Za pokrivanje naklada glej informacije o nakladanju 0.3. 
Za razsuti tovor glej informacije o nakladanju 0.4. 

 

 



                                                                         Smernice za nakladanje, poglavje 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje 10: Sodi 
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                                                                                                                                 Smernice za nakladanje 10.1 

10.1 Sodi 
 

Posamični vagoni in skupine vagonov                                                               Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
(pogoji za prevoz: glej smernico 9.0)                                                                  Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
 

Tovor 
Sodi. 
 
Vagon 
Vagoni s stenami ali stranicami.  
 
Način nakladanja 

 Sodi se naložijo tako, da stojijo tesno skupaj po celotni nakladalni površini, vmesni prostori se zapolnijo. 

 

 Če so naloženi v dveh slojih (le na E in G, H- in Si-vagonih), se sloje zavaruje tako, da se mednje   

     položi plošče (npr. lesene plošče). 
 
     Sode različnih dimenzij se združi v homogene skupine in se jih zavaruje tako, da se mednje položijo   
     npr. lesene plošče. 
                    

 
 
 
Zavarovanje 

 S stenami ali stranicami, v območju stranskih vrat z dodatnimi ukrepi, s povezovanjem v skupine (pretržna    
     sila vsaj 1000 daN), s podlogami z večjim koeficientom trenja ali s pritrjenimi lesenimi elementi. 
 
     Lesene elemente se pritrdi z enim žebljem (Ø 5 mm) na vsaki strani, na 1 500 kg mase tovora vsaj dva žeblja    
     na en leseni element. 
 
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1 
     Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo 

1)
 glej informacije o nakladanju 0.6. 

 
 

 

 

 
1)

 Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz umetnih    
    materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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                                                                                                                                 Smernice za nakladanje 10.2 

10.2 Sodi v vagonih s premičnimi stenami 
 

Posamični vagoni in skupine vagonov                                                               Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
(pogoji za prevoz: glej smernico 9.0)                                                                  Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
 

Tovor 
Sodi. 
 
Vagon 
Vagoni s premičnimi in pregradnimi stenami (H…, I…, Li…, Si…). 
 
Način nakladanja 

 Sodi se naložijo tako, da stojijo tesno skupaj po celotni nakladalni površini; vmesni prostori so omejeni z   

     pregradnimi stenami. 
 

 Če so naloženi v dveh slojih, se zavarujejo tako, da se mednje položijo plošče (npr. lesene plošče). 

 
     Sode različnih dimenzij se združi v homogene skupine in se jih zavaruje tako, da se mednje, če je to   
     potrebno, položijo npr. lesene plošče. 
                    

 
 

Zavarovanje 

 - v vzdolžni smeri vagona s pregradnimi stenami.  

 - v prečni smeri vagona s povezovanjem v skupine (pretržna sila najmanj 1000 daN) s podlogami     

        z večjim koeficientom trenja ali s pritrjenimi lesenimi elementi. Lesene elemente se pritrdi z enim      
        žebljem (Ø približno  5 mm) na vsaki strani, na 1500 kg mase tovora vsaj dva žeblja na en   
        leseni element. 
 
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
     Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

1) 
glej informacije o nakladanju 0.6. 

     Za trenje glej informacije o nakladanju 0.8. 
     Za obremenitev premičnih sten glej informacije o nakladanju 100.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)

 Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz umetnih  
    materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 

 





                                                                Smernice za nakladanje, poglavje 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje 11: Nakladalne enote na paletah  
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                                                                                                                                 Smernice za nakladanje 11.1 

11.1 Oblikovanje nakladalnih enot na palete 
 

Posamični vagoni in skupine vagonov                                                               Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
(pogoji za prevoz: glej smernico 9.0)                                                                  Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
 

Tovor 
Škatle, vreče, gradbeni material, kamni, plošče, papir, karton, sodi, steklenice, transportne posode, na paletnih 
enotah naloženi izdelki, sadje in zelenjava v škatlah oz. zabojih, itn. 
 
Nosilci naklada 
Ploščate palete iz lesa, umetnih snovi, vezane iverne plošče, itn. 

 -   noge palet (klade) morajo biti dobre kakovosti in tako pritrjene, da se palete ne morejo prevrniti ali zavrteti. 

 
Način nakladanja 

 -   Tovor se naloži na palete tesno skupaj, tako da je stabilen, po možnosti poravnan z robovi palet   

         (tako da se tovor ne more premakniti navznoter ali segati čez robove). 
         -    v poveze - tovor je združen (npr. škatle), 
         -    zložen navzkrižno v skladovnice (npr. vreče). 

 
Zavarovanje 
Povečanje povezanosti/trdnosti nakladalnih enot: 

 -  z jeklenimi, tekstilnimi -ali trakovi iz umetnih materialov (pretržna sila sredstev za privezovanje vsaj    

        700 daN), za vertikalno oziroma horizontalno prevezovanje, 

 -  s horizontalnim prevezam, pri lahko premakljivem tovoru z integriranimi robnimi ščitniki,  

        •   v višini spodnjega sloja, 
        •   približno na sredini in 
        •   v zgornjem območju nakladalne enote, 
    -   s pravilno skrčeno, napeto folijo oz. havbo iz folije, ki zajema tudi noge palete. Folija mora vzdržati vse   
        mehanične in klimatske obremenitve pri železniškem transportu. Če je potrebno, tudi zagotoviti, da   
        je folija odporna proti pojavljajoči se okuženosti z bakterijami (mikroorganizmi, škodljive žuželke, . . .). 
    -   z uporabo 
        •   vložkov iz materialov s povečanim koeficientom trenja med posameznimi sloji ali 
        •   specialnih oprijemalnih sredstev ali 
        •   zaviralnih pločevin. 
 
Dopolnilni podatki 
     Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

1)
 glej informacije o nakladanju 0.6. 

     Za trenje glej informacije o nakladanju 0.8. 
 
 
 
 

 
1)

 Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz     
    Umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 





                                                                         Smernice za nakladanje, poglavje 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje 20: Kabelski bobni 
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                                                                                                                                 Smernice za nakladanje 20.1 

20.1 Kabelski bobni z osjo v vzdolžni smeri vagona 
 

Posamični vagoni in skupine vagonov                                                               Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
(pogoji za prevoz: glej smernico 9.0)                                                                  Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 

Tovor 
Kabelski bobni z osjo v vzdolžni smeri vagona. 
 

Vagon 
Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami in lesenim podom. 
 

Način nakladanja 

Kabelske bobne se naložiti posamezno ali v skupinah na sedlaste podstavke1) , 
sedlasti podstavki  

                               oblikovani kot sani I    trdno pribiti 

 širina bobna najmanj 

                                            
5
/10                           I                

4
/10 

                                                                   premera bobna, 
         - ožji bobni se zavarujejo pred prevračanjem 

        z oporami (pri posameznih bobnih; pri skupinah samo takrat, kadar so posamezni bobni ožji od ¼    

           premera), prečni prerez najmanj 7 x 15 cm, naklon približno 45③, podprto na ¾ nakladalne višine, 

     - s skupnim povezovanjem/privezovanjem (pri skupinah, po potrebi, vsakokrat, samo oba zunanja bobna),   

           pretržna sila sredstev za prevezovanje najmanj 1400 daN, 

     - razen prostor do čelnih stranic najmanj 

                                            1,5 m              I                0 cm 

                  
Zavarovanje 

   s sedlastimi postavki 
       -   delujoča višina podlog mora biti najmanj 

1
/12 premera bobna, najmanj pa 12 cm; 

       -   prečni prerez lesa glede na maso bobna in premer 
          •   za podloge npr. 12 x 15 cm 
          •  za prečna rebra npr. 7 x 15 cm 
       -   povezava lesenih elementov s štirimi žeblji ø približno 5 mm x 160 mm ali z dvema vijakoma   
           (ø najmanj 10 mm) 

  -    v vzdolžni smeri vagona 
           •   možnost drsenja                                 •   prazne prostore se zapolni ali se namesti 
                                                                                              lesene elemente za stabilnost (prečni prerez najmanj    
                                                                                             5 x 10 cm) na vsaki strani po en žebelj na 400 kg     
                                                                                              mase naklada. 

  -    v prečni smeri vagon 
           •   z najmanj dvema lesenima vodiloma na vsaki strani  (prečni prerez najmanj 5 x 10 cm), žeblji: na vsaki    
               strani po en žebelj (ø 5 mm) na 1500 kg mase tovora, vsaj dva na leseni element. 
 
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev naklada glej informacije o nakladanju 0.1 
     Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2 
     Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

2)
 glej informacije o nakladanju 0.6 

      
1)

 Za kabelske bobne z maso več kot 10 t morajo biti sedlasti podstavki iz jekla ali utrjen z jeklom. 
2)

 Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz     
    umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora. 
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                                                                                                                                 Smernica za nakladanje 20.2 

20.2 Kabelski bobni z osjo v prečni smeri vagona 
 

Posamični vagoni in skupine vagonov                                                               Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
(pogoji za prevoz: glej smernico 9.0)                                                                  Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 

Tovor 
Kabelski bobni z osjo v prečni smeri vagona. 
 

Vagon 
Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami in lesenim podom. 
 

Način nakladanja 
Kabelske bobne se naklada 

 - na lesene elemene ali 

 - položene na zagozde, 

 - razmik od poda vagona 2 do 3 cm, 

 - prazen prostor do čelnih sten ali stranic  najmanj 

50 cm I 10 cm 

 - širina bobna najmanj 5/10, na vagonih brez sten najmanj 
7
/10 premera bobna 

 - ožje bobne se zavaruje pred prevračanjem, npr. s povezovanjem (pretržna sila privez vsaj 4000 daN) 

                   
 

Zavarovanje 

       Do največ 7 t težke bobne se zavaruje z lesenimi elementi 
       -    prečni leseni elementi 

      • efektivna višine najmanj 
1
/8 premera bobna, 

            •  širina vsaj enaka višini, 
            •  v vsaki smeri kotaljenja 

 ➣ z najmanj dvema lesenima zagozdama na zunanji strani (višina zagozd približno  
2
/3 višine lesenih 

elementov), 

                 ➣ zagozde skupaj z 

enim žebljem na 500 kg I           enim žebljem na 2000 kg    
   tovora/naklada, toda fiksirati vsaj z dvema žebljema na zagozdo, 

       •  bobne se bočno zavaruje z zagozdami 

                  ➣ zagozde se pritrdi na vsaki strani z enim žebljem na 1500 kg mase naklada, najmanj pa z dvema žebljema,   
  -     povezovalni leseni elementi 

              •   prečni prerez najmanj 5 x 15 cm, 
              •   na vsakem koncu se pritrdi vsaj z štirimi žeblji; 

- žeblji (najmanj ø 5 mm), globina zabitja vsaj 40 mm. 

    Do največ 20 t težke bobne se zavaruje z dvema zagozdama (coklama) 

     -    višina delovnega oprijema zagozd najmanj 
1
/8 premera bobna, širina zagozd najmanj 2/3 višine zagozd; 

     -    zagozde se na treh straneh obda z jekleno pločevino (debelina najmanj 6 mm), 

     -    pločevinasto dno pod zagozdami se opremi z osmimi jeklenimi konicami (2x4) (dolžina konic najmanj 10 – 15 mm),   

     -    bobni se morajo naslanjati na stransko pločevino, de se nebi ob straneh premikali. 

 
Dopolnilni podatki 
        Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
        Za nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.2. 
        Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo

1)
 glej informacije o nakladanju 0.6. 

 

      
1)

 Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za trakove iz     
    umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 





                                                                Smernice za nakladanje, poglavje 100/200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje 100/200: Ostalo  
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Smernica za nakladanje 100.1 
100.1 Tovor v vagonih s premičnimi stenami  in pregradnimi stenami z zapahi 

 

Tovor 

- paletiziran tovor 
- tovor nagnjen k prevrnitvi, 
- delni nakladi. 

 
 

 
Vagon 

     -   s premičnimi stenami (H..ll..) in 

      -   s pregradnimi stenami z zapahi 

            •   širine približno 2,4 m, višine približno 2 m, 
                •   na vskaih 45 mm možna zapahnitev. 
 
 

 
 
 
 
 
Pregradne stene 

         Pregradne stene se odpahne 

      -   z obračanjem ročajev navzven (ena oseba), 

      -   z dvigom vzvoda ob strani pregradne stene 

              (dve osebi). 
 
 
Obremenitev: 

      -   ob eno pregradno steno največ 5 t 

      -   med dvema pregradnima stenama največ 

              7 t tovora, 
         -    tovor s to maso se mora naslanjati ob pregradne    

              stene najmanj, 2,4 m po šitini in 0,7 m po višini. 
 
 
Zavarovanje 

     Pregradne stene se porine čim bližje tovoru in se    
     jih zapahne. 

     Neuporabljene pregradne stene se tudi morajo 
     zapahniti. 
 
 
Dopolnilni podatki 

     Tovor v razsutem stanju ni dovoljen. 

     Za porazdelitev tovora glej informacije o nakladanju 0.1. 
 
 
  

 
 





Smernica za nakladanje 100.2 
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100.2  Vagoni s premičnimi stenami visoke obremenljivosti  
(ustrezno trdnostnimi zahtevami Objave 577 UIC z dne 1.1.2012 ERRI- poročilo 17, 7. izdaja) 

 
 

Koda države 
UIC 920-14 

Oznaka imetnika Vagon 

Črkovna oznaka Številčna oznaka 
54 CZ - ČDC Hbbillnss 21 54 246 1 001-200 

  Habbillns 31 54 278 0 000-299 
  Hillmrrss (2 x Hbbillnss) 21 54 293 6 001-050 
  Kils 21 54 338 0 000-300 
  Laails (2 x Kils) 21 54 430 7 001-050 

55 H-RCH Habbinss 31 55 287 0 000-250 
  Habbillnss 21 55 289 0 000-050 

68 D-AAE Habbins 31 68 277 0 000-999 
  Habbins 31 68 277 1 000-999 
  Habbins 31 68 277 2 000-999 
  Habbins 33 68 277 0 000-999 
  Habbins 33 68 277 1 000-999 
  Habbins 33 68 277 2 000-999 
  Habbillns 31 68 278 0 000-999 
  Habbillns 33 68 278 0 000-999 
  Habbillns 33 68 287 0 000-500 

74 S-GC Habins 34 74 278 2 000-405 
  Laais 24 74 435 9 151-910 
  Laais 24 74 436 0 000-399 
  Laais 24 74 460 0 200-399 

80 D-DB Habis 34 80 275 5 476-595 
  Habis 34 80 275 3 458-507 
  Habis 33 80 276 3 750-889 
  Hirrs 23 80 292 1 300-599 
  Hirrs 23 80 292 1 775-799 
  Hirrs 43 80 292 1 800-849 
  Hirrs 23 80 292 1 800-999 

83 I-MIR Habills 31 83 285 2 000-714 
  Habillss 31 83 285 2 800-899 

86 DK-DBCSC Habins 31 86 278 3 000-063 

87 F-SNCF Habbillss 81 87 288 0 001-149 
  Habbillss 81 87 288 0 800-849 

88 B-BLX Habins 35 88 278 2 800-999 

 





Smernica za nakladanje 100.3 
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100.3 Vagoni z bočnimi ročicami visoke trdnosti  
(ustrezno trdnostnimi zahtevami Objave UIC-MB 577, člen 4.4.3) 

Koda države  
UIC 920-14 

Oznaka imetnika 
Vagon 

Črkovna oznake Številčna oznake 
54 CZ-ČDC Roos 31 54 3525 000-8 do 299-6 

  Rils-y 31 54 3538 001-9 do 100-9 

  Laaps 31 54 4309 001-8 do 100-8 

  Laaps-y 31 54 4309 100-6 do 200-6 

74 S-TWA Laas 84 74 4308 200-7 do 204-9 

80 D-TWA Laas 24 80 4303 001-1 do 002-7 

   24 80 4305 340-9 do 360-7 

   24 80 4305 362-3 do 365-6 

   24 80 4305 367-2 do 468-8 

   24 80 4305 473-8 

   24 80 4305 482-9 

   24 80 4305 487-8 8 do 501-6 

   24 80 4305 506-5 

   24 80 4305 508-1 

   24 80 4305 519-8 

   24 80 4305 550-3 8 do 553-7 

   24 80 4305 555-2 

   24 80 4305 559-4 do 560-2 

   24 80 4305 563-8 do 590-9 

   24 80 4305 592-5 do 610-5 

   24 80 4305 613-9 do 620-4 

   24 80 4305 622-0 do 623-8 

   24 80 4305 625-3 do 626-1 

   24 80 4305 629-5 do 636-0 

   24 80 4305 638-6 do 640-2 

   24 80 4305 644-4 do 615-9 

   24 80 4305 653-5 do 656-8 

   24 80 4305 658-4 do 659-2 

   24 80 4305 661-8 do 663-4 

   24 80 4305 665-9 do 678-2 

   24 80 4305 680-8 do 689-9 

   24 80 4305 692-3 do 693-1 

   24 80 4305 695-6 do 697-2 

   24 80 4305 699-8 do 702-0 

   24 80 4305 704-6 do 705-3 

   24 80 4305 707-9 do 742-6 

   24 80 4305 744-2 do 757-4 

   24 80 4305 760-8 

   24 80 4305 763-2 do 771-5 

   24 80 4305 773-1 do 776-4 

   24 80 4305 778-0 do 786-3 

   24 80 4305 788-9 do 791-3 

   24 80 4305 793-9 do 799-6 

   24 80 4305 905-9 

   24 80 4305 935-6 

   24 80 4305 942-2 do 943-0 

   24 80 4305 947-1 

  Snps 33 80 4725 100-8 8 do 119-8 

   33 80 4725 141-2 

   33 80 4724 259-5 do 285-0 

  Snp-z 81 80 4723 000-3 do 199-3 

80 D-DB Snps 37 80 4724 001-5 do 155-9 

  Rnoos 37 80 3521 001-2 do 250-5 

  Rbns 81 80 3507 000-7 do 151-8 

  Rns-z 31 80 3991 000-1 do 399-7 

  Rbns 81 80 3507 500-6 do 899-2 

  Snps 31 80 4723 000-4 do 4725 699-1 

  Sns 81 80 4712 000-6 do 208-5 
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2-2 01.04.2018 © UIC 

 

Koda države  
UIC 920-14 

Oznaka imetnika 
Vagon 

Črkovna oznaka Številčna oznaka 
81 A-ÖBB Rnooss-uz 31 81 3522 000-8 do 014-9 

  Rnoos-uz 31 81 3522 100-6 do 131-1 

  Rnoos-uz 31 81 3522 200-4 do 207-9 

  Rnooss-uz 31 81 3522 500-7 do 699-7 

  Rnoos-uz 31 81 3523 100-5 do 399-3 

  Ros 31 81 3925 000-1 do 696-6 

  Laaprs 21 81 4395 001-0 do 300-6 

85 CH-SBB C Snps 31 85 4723 000-9 do 199-9 
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Podloge, ki povečajo trenje 

Posamezni vagoni in skupine vagonov                                                Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem tovornem prometu  
                                  Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Naklad 
 Blago, ki nima zadostnega trenja, kot so 
 - zvitki papirja in zvitki (Slika 1) 
 - blago na saneh (Slika 2) 
 - lite gredice  
 Podloge, ki povečajo trenje, služijo za skrajšanje poti drsenja ali za preprečevanje prečnega premikanja naklada

1)
. 

 
Vagoni 
 Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami, brez nakladalnih pragov, in vagoni s koriti. 
 
Način nakladanja 
 
  - tovor valjaste oblike, prečno naložen, sedlan 
  - pokončni zvitki papirja 
  - drsni način nakladanja sani 
 
Zavarovanje 
 Povečanje koeficienta trenja s pomočjo podlog, ki povečajo trenje. 
 
Dopolnilni podatki 
 Koeficient trenja µ mora znašati najmanj 0,7 v skladu s tehničnimi dobavnimi pogoji DB TL 918 248 (pri enakih    
  dvojicah). 
 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s Tabelo 4 
 - v vzdolžni smeri do 11 km/h skrajšanje poti drsenja do 50 % 
 - brez prečnega premikanja naklada. 
 

                                    
 

Slika 1 
 

 
1) 

 Podloge in medpodloge, ki povečajo trenje, same ne morejo preprečiti izpadanja naklada z vagona ali prekoračitev nakladalnega profila. 
  To se mora npr. preprečiti s stenami, stranicami ali ročicami. 
 
 
                                                                                                     Stran 1 od 2 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Slika 2 
 
 
 
 

 
 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: Vsi ŽPP-ji. 
 
 
DB Cargo AG 
L.REE 23 We 
Mainz, 31. 08. 2016 
 
 
 
 
 
                                                                                                       S tem primerom nakladanja se razveljavi 
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              usmerjevalna/vodilna letev  poldloga z visokim koeficientom trenja 

podloge, 8 mm debeline  

sani 

masa naklada 
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Po ož o privezova je a pod s pritrdilnimi kavlji 
                                                   
Posamezni vagoni in skupine vagonov                                                          Vagoni v sklenjenih vlakih in kombiniranem prometu  

                               Vagoni z blažilniki z dolgim hodom  

 
Naklad 
         Kosovno blago, npr. zvitki papirja in skladovnice žaganega lesa 
         Pripomočki za povezovanje ali privezovanje naklada.  
 
Vagoni 

   Pokriti, velikoprostorni vagoni s premičnimi stenami in luknjičastimi nosilci, zavarjenimi v  

              pod vagona 

    Ploščniki z vzdolžnimi nosilci iz T-profilov, dvojnih T-profilov ali iz U-profilov. 

 
Način nakladanja 
         Opis in način nakladanja, ev. s skicami (uporabite obkrožene številke “Arial Unicode MS, velikost 11,  
          vključeni alfanumerični znaki”). 
 
Zavarovanje 

   Pritrdilni kavelj, pritrjen v luknjičastem nosilcu: 

                    
 
                            
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                             
                                                               Slika 1 

 
 

 
Dimenzije (mm)      

Serija vagona Lastnik Razmik med 
     Širina   
     luknje 

Dulžina 
luknje Debelina  

    
sredinami 

lukenj      
luknjičaste 

letve  

    A B C D 

Hbillns 302/303 DB 41 26 37 15 

Hbbi(ll)ns 305/306 DB 45 26 43 15 

Habbi(ll)ns 345/346 DB 47 26 53 16 

Hbbins 22.5 t - OO*. AAE 45 26 43 11 

Hbbins 25 t - OO*. AAE 45 26 43 11 

Habins 25 t - OO*. AAE 45 26 37 7,5 

Habbiins 15 TWA 45 26 43 10 

Habis 6/8 TWA 40 25 36 16 

OO* - osna obremenitev 
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B 

A 

C 



 

 

 

 Pritrdilni kavelj na vodoravnih robovih vzdolžnega nosilca vagona 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2 
 
 

 
         Serije vagonov Rlmmps 651, Rs-u 659, Rmms 662-664, Remms 665, Rs 671, Res 675-677, Rs 680,    
         684/685, Res 686/687, Rps 688 in Rs 689 imajo profile debeline 13 mm. 
 

         Serija vagonov Sa(hl)mm(n)ps 706 ima debelino profila 18 mm, Sa(h)mms(-t) 709/710 pa 19 mm. 
 

         Serija vagonov Snps 719 ima debelino profila 26 mm. 
 

         Pri seriji vagonov Rbns 641/646, Rns-z 643 in Sns 727 profili varirajo od 22 do 30 mm. 
 
Dopolnilni podatki 
         Pritrdilni kavlji se morajo prilegati v luknjičastem nosilcu ali na profilih in morajo biti obremenjeni v smeri   
         natega kavlja. Na špici ne smejo biti obremenjeni. 
         Kavlji morajo imeti varovala proti nenadnemu snetju. Kavlje brez teh varoval morate zavarovati na mestih   
         za privezovanje (npr. z žico, vezicami, vrvico). 
 
 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s Tabelo 4 
         Najmočnejši sunek 11 km/h: privezovalni kavlji se niso premaknili ali poškodovali. 
 
 

 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: Vsi ŽPP-ji. 
 
 
DB Cargo AG 
Mainz; 31. 08. 2016 
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Wagenlangträger  

G urt   

Vernähung   
profil   

vzdolžni nosilec vagona 

pritrdilni trak 

prišitek 
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Privezovanje s privezovalnimi trakovi iz poliestra 
                                                   
Posamezni vagoni in skupine vagonov                                            Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu  

                 Vagoni z blažilniki z dolgim hodom  

 
Naklad 
         Kosovno blago s privezovalnimi mesti. 
         Težki posamezni kosi ali nakladalne enote.  
 
Vagoni 
          Vagoni s pripravami za privezovanje. 
 
Način nakladanja 
 Privezovanje v skladu s Smernicami za nakladanje UIC, Zvezek 1, Poglavje 5.4.4. 
 
Zavarovanje 
 

Število trakov v vzdolžni smeri, na vsaki strani, s silo porušitve, pretrga 4000 daN: 
                               

Masa Vrv Zanka 

do 3 t 2  

do 5 t 4 2 

do 7 t  3 

do 10 t  4 

 
Trakovi se lahko položijo samo preko robov z radijem najmanj 10 mm, sicer je treba uporabiti robne ščitnike. 
 

Vrtikalni privezovalni kot                      = 20
o
 do 65

o 

Horizontalni privezovalni kot                = 6
o
 do 55

o
  

 
Za napenjanje so primerni trakovi, opremljeni z napenjalno - blokirno napravo. 
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Dopolnilni podatki 
 
Pri uporabi trakov z zanko se podvoji sila porušitve, pretrga. Ni potrebno, da so nanje prišiti kavlji.Takšne vrste 
privezovanja so tudi večstransko uporabne in njihove posamezne dele je lažje zamenjati. 
 
 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s Tabelo 4 
  
Najmočnejši sunek 11 km/h: Na privezovalnih trakovih in nakladu ni bilo poškodb. 

 
 
 

 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: Vsi ŽPP-ji 
 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 31. 08. 2016 
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Točke za neposredne in posredne priveze 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z odbojniki z dolgim hodom 
 
Naklad 

Naklad v kosih, evt. s točkami za privezovanje, 

Sredstva za privezovanje ali povezovanje. 

 

Vagoni / Način nakladanja 

 Pokriti velikoprostorski vagoni s pomičnimi stenami, z ušesci za privezovanje na podu oziroma z 
obročki za privezovanje na čelnih stenah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 

Vrsta 
vagona 

Kos A 
[cm] 

B 
[cm] 

C 
[cm] 

D 
[cm] 

Obremenitev 
I 

[ t ]  

Obremenitev 
II 

[ t ]  
Hbis 
294/295 

12 U 47 380 192 112 5 10 

Hbbins 
305/306 

12 U 76 155 262 136 10 20 

Habbins 
345/346 

12 U 175 343 254 117 5 10 

 
Habbins 38 U (pod)   približno 50 cm od čelne stene, potem 120 - 120 - ... - 50 cm  10t               20 t 
344 8 O (čelne stene) 120 und 180 cm od poda 5 t 10 t 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hbbins  305 / 306  22   Hbis 294 / 295 

Habbins 345 / 346  19 
 

 

C   B  A  A B C 

D
   

D
   

  Obremenitev ušesc za
          privezovanje 
          8 ušesc = ll 

  
  

Obremenitev 
ušesc za pri. 
4 usesca = l 

 

   

     

Mere v mm 52   

5
2
   

50  

 23  

 

ca.  
60 
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 Štiriosni ploščniki s podstavnimi vozički z ušesci, obročki in kavlji za privezovanje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tabela 2 
Vrsta 
vagona 

Kos A 
[cm] 

B 
[cm] 

C 
[cm] 

D 
[cm] 

H 
[cm] 

J 
[cm] 

K 
[cm] 

L 
[cm] 

M 
[cm] 

N 
[cm] 

O 
[cm] 

P/R/S 
[cm] 

T 
[cm] 

Res 
638/ 640 

32 U*              

Rmms 
662 

12 K 75 250 155           

Rmmss
663 

14 Kb 150 200 270           

Rmms 
664 

14 K 104 215 270           

Rmms 
665 

12 K 
12 U 

150 200 210   32 256 210 245 210 256  32 

Rs  668-
671 

32 O*              

Rs  675 32 U*              
Rs  676-
678 

36 U*              

Rs-u 
659 

22 O*              

Rs  680 14 U              
Rs 684-
685 

4 O 
18 Kb 

230 225 250 210 80         

Rs  686-
687 

18 U 
18 Kb 

228 210 210 210  32 200 230 210 210 280 210 32 

Rs  689 18 Kb 230 210 210 220          
 
Vagoni s pripravami za posredno privezovanje 
 
Rbns 641 

 42 U(b) od sredine vagona: 109(119) - 120(110) - 130 - 120 - 122 - 120 - 105 - 132 - 120 - 146 cm 
+ 8 U v preklopnih čelnih steneh 22 cm nad podom 

Rns-z 643 
 40 U od sredine vagona: 49 - 130 - 98 - 90 - 100 - 96 - 85 - 99 - 118 - 152 cm 
+ 8 U v preklopnih čelnih stenah 22 cm nad podom 

Rbns 646 
 40 U od sredine vagona: 56 - 113 - 113 - 113 - 113 - 108 - 108 - 192 - 166 - 144 cm 
+ 8 U v preklopnih čelnih stenah 22 cm nad podom 

 
Legenda (tab. 1 in 2): 
U(b) ušesca (začetek na sredini vagona) 
O privezovalni obročki 
K(b) kavelj (začetek na sredini vagona) 
* premer 16 mm, obremenitev 3 t 

 
 

               I 
   sredina vagona 

8 ušesc / kavljev 
         = 20 t 

4 ušesca / kavlja 
           = 10 t 
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Zavarovanje 

Zavarovanje se izvede skladno s Smernicami za nakladanje UIC, Zvezek 1. 

  

Dopolnilni podatki 

Navodila za uporabo se nahajajo pri  v shemah na notranji strani notranji strani čelnih sten in na 

sredinskih stebrih bočnih sten. 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih po Tabeli 4 

Do 11 km/h brez poškodb na napravah za privezovanje in na nakladu. 

 

 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: Vsi ŽPP-ji. 
 

 
 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 31.08. 2016 
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ušesce 

    izmere v mm 

kavelj 

obroč 





 

 

 

 

 

 

                                                                  0 

                  Primer nakladanja: 

                                                          54 – 101 - 09 

 

Prekrivanje s pleteno (rašlovo) ojačano mrežo za enkratno uporabo 

Sredstva za prekrivanje 
Ojačana mreža za enkratno uporabo, da tovor ne odpihne. 
Tehnične lastnosti materiala: 
100 % HDPE (High Destiny polyethilene) z visoko kemično odpornostjo, pretržne sile pri ravnem nategu vzdolžno in 
prečno 500 daN. Obstojnost na termično stabilnost  70 °C, točka tališča 130 °C, točka plamenišča 370 °C, nominalna 
gostota mase 70 do 80 gr/m

2. Prepustnost vetra 60 % (ČSN 730035). 
Mreža je položena v vzdolžni smeri. Po celotni dolžini je ojačana s petimi trdno integriranimi  trakovi, od katerih so 
štirje opremljeni z ušesci za pritrditev na kavlje ali mreže na mrežo. Mreža je zložena na sredini, peti trak pa je trdno 
prišit. 
 

 
 
Tovor 

   Tovor, ki ga lahko odpihne ali lahko izpade, kot npr. odpadki lesa, lesni sekanci, krajniki. Mreža se lahko   
       uporabi za prekrivanje odprtih vagonov s stenami. 
 
Vagoni 
       Eaos-vagoni (ena mreža-širine 3,8 m2,dolžine 13 m), Eas ali Eas-u (ena mreža- širine 3,8 m, dolžine 14 m),   
       Eanos-vagon (ena mreža širine 3,8 m, dolžine 15 m), E-s vagon (ena mreža širine 3,8 m, dolžine 10 m), kot   
       tudi drugi odprti vagoni s stenami, z možnostjo pritrditve mreže. 
 
Način nakladanja 
Tovor kot: 

- zbran star papir v razsutem stanju, svežnji revij, lesni sekanci, krajniki, največ do višine roba stene vagona,  
- odpadki - največ 10 cm pod zgornjim robom sten vagona. Pri nakladanju odpadki ne smejo priti v stik z 

mrežo! 
Mreža mora biti enakomerno napeta na vagonu in srednji trak mora potekati nad vzdolžno osjo vagona. 
 
 
 
 
 

 



 
Pritrditev mreže 

  -   mrežo z integriranim trakom na katerega so prišita ušesca se pritrdi z nekovinskimi privezami (pretržne   
           sile približno 50 daN), z dvojno zanko skozi ušesca in za obroče ali kavlje vagona: 
 

         ∙   bočno – približno na vsaka 2 m,  

         ∙   čelno s petimi privezami, pri čemer se najmanj tri priveze prevleče skozi prišita ušesca na traku trdno     

                  integriranem v mreži in priveže z vozlom. 
            ali   
 

        - se priveze tesno pritrdi na vse kavlje vagona skozi prišita ušesca (položaj zunanjih ojačanih trakov ustreza   
               položaju kavljev na Eanos- vagonu). 

 

 
 
Dopolnilni podatki 
            Odstopanja od smernic za nakladanje, Zvezek 1: 
            V nasprotju z oddelkom 5.2.1 

Točka : ostanki pločevine, deli karoserij, odpadki štancanja, lahki in težki odpadki – se nakladajo približno 

10 cm pod robom sten vagona. 

Točka : lesni sekanci se nakladajo brez nasipnega stožca. 

Odstopanja od smernic za nalaganje UIC, zvezek 2: 

v nasprotju z direktivo o nakladanju 1.11.1, točka , se odpadki nakladajo največ 10 cm pod robom sten 

vagona. 

V nasprotju s smernicami za nakladanje 2.8, točko , se lesni sekanci nakladajo brez nasipnega stožca. 
Tovor se med transportom lahko razrahlja in preseže višino bočnih sten. Zato mora biti tovor zadostno 
zavarovan z mrežo in stenami vagona. 

 
Informacije o naravi in pogojih Raschelnetze lahko dobite tako, da pokličete +420 602 663 748, 

             Fax +420 972 762 530 ali e-poštni naslov miloslav.kriz@cdcargo.cz.  
 
Odstopanja od smernic za nakladanje, Zvezek 2: 

Ojačana mreža za enkratno uporabo se je od leta 2007 obnesla kot dobra in se je od leta 2008 naprej 
uveljavila v domačem in mednarodnem prometu. 
 

Obvestilo o načinu nakladanja 
 
S tem primerom nakladanja soglašajo: CFL Cargo, DB Schenker Rail Deutschland, ÖBB, SBB Cargo,    
                                                                      SNCF FRET 
 

ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: ČDC 

 
 

Primer nakladanja 1/54-101-09 
 



0/85 -101 -06 Kakovost in pokrivanje s ponjavo za enkratno uporabo 

 

 
 





1/51-001-99  

 

 

 

 

 

 



1/51-001-99  

 

 

 

 

 

 



1/51-001-99  

 

 

 

 

 

 



1/51-001-99  

 



1/ 51 – 002 - 99 Tirnice, dolžine do  36 m 

 
 

 



1/51-002-99   druga stran 

 
 

 

 



1/002-99 tretja stran 

 
 

 



 
1/51-002-99 četrta stran 

 
 

 

 

 

 







1/ 54 – 001 - 00 Zvitki pločevine (naoljeni, ne-naoljeni) na posebnih sedlih 

 
 

 

 



 
1/54-001-00 druga stran 

 



1/54-001-00  tretja stran 

 
 









1/ 54 – 001 – 03 Jeklene cevi, sedlasto naložene 

 
 



1/54-001-03 druga stran 

 
 

 

 
 



Primer nakladanja 1/54-002-03    Jeklene cevi v plasteh, v E vagonih  

 
 



1/54-002-03 druga stran 
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Zvitki pločevine (z grobo in nenaoljeno površino ) na namenskih sedlastih 
podstavkih (Typ 16 P - 1500 MSO Ostrava) 
Posamezni vagoni in skupine vagonov I 

I  
Vagoni v sklenjenih vlakih in kombiniranem prometu 

Vgaoni z blažilniki z dolgim hodom 

Tovor 
Posamezne zvitke ali več ozkih zvitkov enakega premera se skupaj preveže z enim 
trakom (z grobo in nenaoljeno površino). 

Skupna prevezava zvitkov pločevine 
- vsak zvitek se dvakrat preveže po obodu, 
- več zvitkov se skozi osno luknjo skupaj štirikrat preveže. 
Sredstvo za prevezovanje: jekleni trak (pretržna sila najmanj 1400 daN za posamezni 
zvitek in 2000 daN za skupno prevezavo več zvitkov). 
Teža posameznega in skupine zvitkov do 35 t. 

Širina zvitka ali paketa vsaj 5/10 njegovega premera, največ 1600 mm. 

Premer zvitkov/paketa: 
- najmanj 1250 mm, 
- največ 2100 mm. 

Vagon 
Odprti vagoni oz. vagoni z možnostjo odpiranja strehe in s podstavnimi vozički, stranicami 
ali stenami in lesenim ali kombiniranim podom. 
Sneg in led, ostanke tovora in nečistoče se pred nakladanjem odstrani. 

Vrsta naprave 

        Kovinski sedlasti podstavki s sanicami in enim koritom-sedlom za nakladanje in    

           zavarovanje zvitka/zvitkov valjane pločevine. Sanice z navarki, ki preprečujejo premikanje    
           sedlastega podstavka v prečni in vzdolžni smeri. 

Sedlasti podstavki: 

- dolžine 1850 mm, 
- širine 2600 mm, 

- posamezna teža približno 1240 kg, 
- nosilnost 35000 kg. 

Odprtine v stebrih so namenjene le za prekladanje praznih podstavkov. 

       Sedlasti podstavki so opremeljeni z dvema jeklenima opornikoma za pritrditev korit proti   

           premikanju. Opornika se prisloni kar se da tesno ob tovor in vstavi v zareze v nakladalni   

           površini korita. 

           Manipulacija je dovoljena le s praznimi sedlastimi podstavki. 
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Način nakladanja 

Prazne sedlaste podstavke se naloži direktno na pod vagona, simetrično, glede na vzdolžno os 
vagona, 
- s koritom prečno na vzdolžno os vagona,  
- na odprte vagone s stenami (E…, T….) tudi v vzdolžni smeri, 
- prednostno prek obeh podstavnih vozičkov,  
- ali na sredini vagona glede na dovoljeno obremenitev. 

     Prazen prostor najmanj 1,5 m. 

        Zvitek / zvitki v koritu/sedlu, os zvitka/zvitkov simetrično, glede na vzdolžno os sedlastega   

        podstavka. Zunanji konec pločevine je vedno v spodnjem delu zvitka. 

 

 

 
 
 
 

 

2 



Zavarovanje 

- v vzdolžni smeri vagona: 
 sedlasti podstavek 

pri drsnem načinu nakladanja s čelnimi stranicami ali stenami vagona  in z navarki na 
sanicah, 

 Tovor 
pri postavitvi sedlastih podstavkov      
o po sliki  s koriti/sedli, 

o po sliki  z jeklenimi oporniki (glej sliko ) z obeh strani naklada; 

- v prečni smeri vagona: 
 sedlasti podstavek 

          z bočnimi stranicami ali stenami vagona  in z navarki na sanicah, 
 tovor 

          pri postavitvi sedlastih podstavkov      

o po sliki z jeklenimi oporniki (glej sliko ) z obeh strani naklada; 

o po sliki  s sedlom. 

Dopolnilni podatki 
Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacijo o nakladanju 0.1. 

Pokrivanje tovora 

Pred vremenskimi vplivi je tovor zavarovan, če je potrebno, z vodoodporno ponjavo, ki se 
pritrdi za sedlasti podstavek. 

Transport (vrnitev) praznih sedlastih podstavkov 
- v odprtih vagonih s stranicami ali stenami in lesenim podom (E…, K..., R…, T….),  

   - sedlaste podstavke se izmenoma postavi v skaldovnice drug na drugega, 

- največ tri v eni skladovnici. 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preiskusih po tabeli 4 
- najmočnejši nelet: 10,1 km/h, 
- največji pomik v vzdolžni smeri vagona 14 cm, brez poškodb na vagonu, tovoru in sedlastih 

podstavkih. 
 

Obvestilo o načinu nakladanja 

S tem primerom nakladanja soglašajo: vsi ŽPP  UIC 
 

ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: ČDC 

 
 
 
 
 

Preimer nakladanja 1/54-001-09 
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Palice izdelane s kontinuiranim litjem, naložene na vagone z visokimi stenami in 

kovinskim ali lesenim podom 
Posamezni vagoni in skupine vagonov                             Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                                                                                                 Vagoni z odbojniki z dolgim hodom 

 

Naklad 

Kovinske palice (izdelane s kontinuiranim litjem) različnih dolžin in premerov med 148 mm in 260 mm. 

 

Vagoni 

Tovorni vagoni z visokimi stenami in kovinskim ali lesenim podom. 

 

Način nakladanja 

Palice se morajo nakladati sedlasto, v največ treh slojih, na lesene podloge/nosilce, razporejene središčno 

po celotni širini in dolžini nakladalne površine. 

 

①  Praviloma mora biti tovor sestavljen iz enot enakega premera in dolžine: 
     - v primerih, ko so naložene enote različnih premerov ali dolžin, so 

          •  enote z večjim premerom in daljšo dolžino v prvi plasti, 
          • druge enote s premerom in dolžino v padajočem vrstnem redu pa so naložene v zgornjih plasteh. 

     - da se ne preseže razmerje dovoljenih obremenitev koles, se  lahko sloje sestavlja samo iz palic z enakim 

premerom in približno enake dolžine. 

 

② 4 lesene podlage po EN 338, trdnostni razred vsaj C24, s pravokotnim prečnim prerezom, debeline 
najmanj 6 cm in širine najmanj 10 cm, sestavljene iz enega kosa. 
Podloge, pribite na pod, so po potrebi nameščene v prečni smeri po celotni nakladalni širini / brez bočne 
zračnosti (razen pritrdilnih toleranc) na prečne nosilce (med opornike bočne stene) in razporejene čim bolj 
enakomerno po dolžini nakladanja. 

Tovorne enote - prvi sloji presegajo podloge za najmanj 50 cm. 

 

③ Za zavarovanje tovora (vezanje) se uporabljata dva tkaninska ali plastična trakova s silo pretrga pri 

ravnem nategu najmanj 5000 daN in najmanjšo silo pred-napenjanja (STF) 500 daN. 

 

④ Lesene zagozde. Razdalja med bočnimi stenami vagona in zunanjimi enotami prvega sloja mora biti 

povsod enaka in jo je treba določiti s pomočjo lesenih zagozd pribitih na podloge: 

                                        

                                        8 lesenih zagozd -                                            4 lesene zagozde - 

                                        4 na vsaki strani                                               2 na vsaki strani, 

                                                                                                                    ki so pribite na podloge 

⑤  Palice presegajo zunanje podloge za najmanj 50 cm 

⑥  Najmanjši odmik do čelnih sten vagona: 

                                       50 cm                                                                   0 cm 

 

 

 

 

 



 

Posamezni vagoni in skupine vagonov             Vagoni v sklenjenih vlakih            

 

 
 

 

Zavarovanje 

Tovor je zavarovan, ne da bi ga neposredno ali posredno privezali, z možnim vzdolžnim premikom - skladno 

1. Zvezku smernic za nakladanje, točka 5.5. 
 

Dopolnilni podatki 

Zavarovanje naklada skladno EN 16860. 

 

 

Poglej naslednje informacije o nakladanju: 

0.1 Obremenitev vagona 

0.6 Privezovalna sredstva za enkratno uporabo, za zavarovanje tovora 

0.8 Trenje, koeficient trenja 

 

Obnašanje naklada pri naletnih trkih v skladu s Tabelo 4 

Opravljeni so bili naletni preizkusi in testne vožnje. Rezultati pa so bili objavljeni v poročilu o preizkusu št. 
3011-29.2 od 22. avgusta 2019 s strani certifikacijskega organa romunskih železnic. 
 

 
 

Obvestilo o primeru nakladanja 

S tem primerom nakladanja soglašajo: vsi ŽPP 

 

 

ŽPP, ki je izdal primer nakladanja:  
UTZ – Unicom Tranzit SA 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Izdaja od 10.01.2020 
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1/74-003-04 Zvitki pločevine, Coils 

 
 

 



1/74-003-04 Zvitki pločevine, Coils 

 
 

 



1/74-003-04 Zvitki pločevine, Coils 

 
 





1/74-004-04 Drogovi iz aluminija naloženi na povezanih lesenih podlogah 

 
 

 



1/74-004-04 Drogovi iz aluminija naloženi na povezanih lesenih podlogah 

 
 

 



1/74-004-04 Drogovi iz aluminija naloženi na povezanih lesenih podlogah 
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Pločevina formatirana, v pakete povezana 
Posamezni vagoni in skupine vagonov                                      Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                                   Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

Tovor 

Paketi pločevine s prečno integriranimi ali ločenimi podlogami. 
 

Vagon 

Vagoni z       

     bočno prestavljivimi ročicami in 

 s trdnimi drsnimi vodili na podu vagona.
 

 
Način nakladanja 

    Paketi enake širine in dolžine se nakladajo v skladovnice. Višina skladovnice največ 125 cm ali  

    do višine ročic.  Skladovnice se v prečni smeri vagona dvakrat prevežejo s trakovi iz tkanin s   

        pretržno silo 2700 daN ali jeklenim trakom (pretržna sila najmanj 1400 daN). Oddaljenost do   

        konca paketa približno 50 cm. 
        

 Pri skladovnicah različne višine 

– največja višinska razlika za višino enega paketa, 

 
– skladovnice (po celotni višini) ločimo s pokončno postavljeno leseno ali pločevinasto   

                      pregrado. 

 Prazen prostor do čelne stene najmanj 50 cm. 
 

Skica 

Zavarovanje 

V vzdolžni smeri 
Skladovnice so naložene z drsnim načinom nakladanja. 
V prečni smeri 
Z vsake strani z najmanj dvema prestavljivima ročicama, po možnosti tesno ob naklad. 

 Tovor presega ročice za najmanj  50 cm. 

 Z zavarovanjem le z eno ročico ali če se ročice presegajo za najmanj 50 cm, 

 Skaldovnica se z enim trakom dodatno preveže. 

 

in se z obeh staneh zavarujejo z lesenimi vodili, letvami. 
Pri zavarovanju z lesenimi vodili, letvami višina skladovnice ≤ širina skladovnice. 
Višina lesenih letev najmanj 5 cm, višina delovnega oprijema najmanj 3 cm. 

Vsaka lesena letev se pritrdi z najmanj enim žebljem ( 5 mm ali z alternativam skladno 
Zvezku 1, točka 5.4.3) na 1500 kg teže naklada, najmanj pa dva žeblja na leseno letev.

      ②  

     

 



Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev tovora/ obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 

 

 

Obvestilo o primeru nakladanja 
 

Prevozna pot: Vse članice UIC 

 

Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: GC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S tem primerom nakladanja se razveljavi 

1 
Primer nakladanja: 

74 - 005 - 04 

1 
 

74 - 001 - 01 
 

 primer nakladanja 
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Jekleni ingoti ali jeklene gredice  
Posamizni vagoni in skupine vagonov                                                                           Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
                                                                                                                                       Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Naklad 

Jekleni ingoti ali jeklene gredice, pravokotne in ravne. 

 

Vagon 

Vagoni ploščniki s koriti, s fiksnimi lesenimi pokrovi na izboklinah in z bočnimi ročicami (Sahmms).                           

 

Način nakladanja  

Jeklani ingoti ali jeklene gredice morajo biti naloženi kot sledi: 

 na sredini, tesno skupaj in enakomerno porazdeljeni po celotni nakladalni širini, 
  s svojo dolžino segajo najmanj preko štirih izboklin in ležijo ravno, tako, da se ne morejo prevesiti in 

zasukati bočno navzven, 
 višina naklada lahko sega največ do višine ročic, 
  višina skladovnice je manjša od širine skladovnice, 

  v sloju so vedno le enako visoke jeklene gredice, v največ treh slojih z najmanj dvema lesenima   

     medpodlogama na sloj,  

 medpodloge mojao biti debeline približno 4 cm, kvadratnega prečnega prereza ali nalegati s širšo 

stranjo. Lahko so iz enega kosa ali iz največ iz dveh prekrivajočih se delov. Segati morajo preko celotne 

širine skladovnice. 
 Zahtevani prazen prostor do konca vagona pri nakladanju:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje 

- v vzdolžni smeri vagona z drsnim premikom, 

- v prečni smeri vagona z ročicami, ter: 

 pri zavarovanju s samo dvema ročicama morajo jekleni ingoti in jeklene gredice segati čez sredino ročic 

za najmanj 50 cm, 

 obstoječe prazne prostore v prečni smeri vagona morate zapolniti s trdno pribitim lesom. 

 

 

50 cm 0 cm 
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Dopolnilni podatki 

O porazdelitvi obremenitve glej Podatke o nakladanju 0.1. 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s Tabelo 4 

Pri 9,3 km/h: V vzdolžni smeri se naklad premakne za 41 cm, brez poškodb na vagonu. 

 

 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozni pot: Vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 31. 08. 2016 
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Plošče debele pločevine, ne naoljene, debeline najmanj 8 mm in dolžine 3 m  
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklednjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Naklad 

       Plošče debele pločevine, ravne in ne naoljene, debeline najmanj 8 mm in dolžine približno 3 m,  
katerih širina je za več kot 10 cm manjša od nakladalne širine med stranicami ali ročicami vagona. 

 

Vagoni 

Vagoni ploščniki z ročicami ali stranicami, lesenim podom in čelnimi stranicami. 
 

Način nakladanja  

 Plošče debele pločevine morajo biti naložene na nakladalne pragove ali lesene podloge druga na 

drugo v skladovnice do višine 20 cm nad podom vagona. 

Skladovnice morajo biti iz pločevine podobne velikosti. Pločevina manjšega formata leži znotraj 
skladovnic v zgornjih slojih. 

 Skladovnice z višino nad 20 cm morajo biti predeljene z vmesnimi sloji lesa s prečnim presekom 
najmanj 5 x 12 cm, pri čemer sta lahko druga na drugi največ dve skladovnici. 

Zahtevani prazen prostor do čelnih stranic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

najmanj 50 cm 0 cm 
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Zavarovanje 

- v vzdolžni smeri vagona s čelnimi stranicami oz. z drsnim premikom naklada. 

- v prečni smeri vagona: 

 

Razdalja do ročic / bočnih stranic do 10 cm 

Dodatno zavarovanje ni potrebno. 

Če je naklad zavarovan le z dvema ročicama, morajo plošče segati čez ročice za najmanj: 

 

Razdalja do ročic / bočnih stranic, večja od 10 cm 

 Na vsaki strani morata biti na eno skladovnico nameščena po dva fiksna kotnika, ki so od čelnih 
koncev naklada oddaljene za najmanj: 

 

 

Jekleni fiksni kotniki z izštancanimi trni (širina najmanj 80 mm, debelina najmanj 10 mm) ne 

smejo biti nameščeni na vrzelih ali izdolbinah poda vagona oziroma na kovinskih delih. 
Plošče morajo ležati poravnane ob fiksnih kotnikih. 
 Trni kotnikov se pod težo naklada vdrejo v pod vagona oziroma lesene podloge in medpodloge. 

      

 

  

Dopolnilni podatki 
 

O porazdelitvi obremenitve naklada glej Podatke o nakladanju 0.1 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s Tabelo 4 
 

Najmočnejši nalet 11 km/h: Sunki pri naletu in drsenje naklada ne vplivajo na način delovanja fiksnih 
kotnikov. 

 

 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: Vsi ŽPP-ji. 
 

 
 
 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 31. 08. 2016 
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50 cm 30 cm 

70 cm 30 cm 
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Valjana žica, enoplastna, naložena izmenično ob stranicah vagona 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Naklad 

Zvitki valjane žice: 

 premer žice, poljubno, 

 premer zvitkov od 1100 do 1400 mm, 

 dolžina posameznega zvitka, poljubno. 

 

Več kratkih zvitkov valjane žice mora biti prevezanih skupaj v eno nakladalno enoto s štirimi jeklenimi 

trakovi ali jeklenimi žicami (najmanjša sila porušitve, pretrga 1400 daN), ki so enakomerno  

porazdeljene po celotnem obodu. 

 

        Zgostitev zvitkov v nakladalne enote mora biti zlasti skrbno izvedeno. 

 

Vsak zvitek mora biti najmanj štirikrat prevezati s prevezo (najmanjša sila porušitve, pretrga 1400 daN), 

ki so enakomerno porazdeljene po celotnem obodu. 

 

Nobena preveza ne sme biti razrahljana ali strgana. 

 

Vagon 

Vagoni ploščniki s čelnimi in bočnimi stranicami ter ročicami. 
 

Način nakladanja  

 Zvitki valjane žice morajo biti naloženi z osjo v prečni smeri vagona.  

Zvitke morate začeti nakladati od sredine vagona ali od čelne stranice, izmenično ob levi in desni bočni 
strani vagona (tudi v parih), po možnosti po celi nakladalni dolžini vagona. 

Med zadnjo nakladalno enoto in čelno stranico mora biti prazen prostor. 
 Krajše nakladalne enote morajo biti naložene v sredini vagona. 

 Najmanjše prekrivanje nakladalnih enot glede na vzdolžno os vagona mora znašati 20 cm. 
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Zavarovanje 

- v vzdolžni smeri vagona s čelnimi stranicami vagona. 
 Pri praznem prostoru med zadnjo nakladalno enoto in čelno stranico je treba zadnjo nakladalno 

enoto zavarovati z zagozdami, kot sledi:  

• Med zadnjo nakladalno enoto in čelno stranico se morate namestiti vsaj dve zagozdi. 

• Vsaka zagozda mora biti pritrjena s štirimi žeblji (dva znotraj, dva zunaj). 
 • Med zadnjo nakladalno enoto in drugimi nakladalnimi enotami mora biti vsaj ena zagozda, pritrjene 

s štirimi žeblji (dva znotraj, dva zunaj). 
 • Najmanjši premer žeblja mora biti 5 mm, globina prodiranja v pod vagona pa najmanj 40 mm.  

  

- v prečni smeri vagona  z bočnimi stranicami vagona. 
  

Dopolnilni podatki 

O porazdelitvi obremenitve vagona glej Podatke o nakladanju 0.1. 

Glede na kakovost proizvoda se lahko namesti zaščita med zvitek in stranico vagona. 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih po Tabeli 4 

Naletni preizkusi niso bili opravljeni. 

Način nakladanja in zavarovanja naklada ustreza določilom Smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1. 

Zadostno zavarovanje naklada je bilo potrjeno pri poizkusnih transportih. 

 

 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 
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Paketi pločevine, v skladovnicah, v vagonih z bočnimi prestavljivimi ročicami  
Posamični vagoni in skupine vagonov                                                                           Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
                                                                                                                                       Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Naklad 
        Paketi pločevine različnih dimenzij s prečno položenimi, skupaj povezanimi ali ne povezanimi  
        podlogami in vmesnimi podlogami.  
 
Vagoni 

         Pokriti vagoni  

    z oč o prestavljivi i roči a i i  

    s fiksnimi tirnicami na podu vagona. 

 
Način nakladanja 

   Paketi pločevine morajo biti naloženi v skladovnice, kot je opisano v nadaljevanju: 
       - Višina skladovnic lahko sega največ do višine ročic, vendar najmanj 125 cm. Vrhnji paketi morajo biti   
         zavarovani z ročicami v višini najmanj 10 cm. Pri skupaj povezanih podlogah se te štejejo v višino paketa.   
       - Naklad se mora začeti ob čelnih stenah vagona, 
       - Ožje skladovnice morajo biti naložene ob čelno steno vagona, širše na sredini vagona. 
       - V skladovnicah s paketi različnih višin se dodatno upošteva naslednje: 

       ● Največja razlika v višini lahko znaša toliko kot višina enega paketa. Naloženi paket mora biti pri tem   
               zavarovan s spodnjo skladovnico vsaj 5 cm visoko (podloge in vmesne podloge se ne štejejo v paket). 

       ● Skladovnice so med seboj ločene z visoko stoječim lesom ali pločevino, ki se ob straneh zavaruje proti  

               prevrnitvi.  
       - Pri paketih različnih širin v isti skladovnici morajo biti najširše pločevine naložene spodaj. 

   Skladovnice morajo biti v prečni smeri vagona najmanj dvakrat prevezane s kanim trakom (sila porušitve,   
       pretrga najmanj 2700 daN), z robnimi ščitniki. 
 
       Ozki paketi morajo biti naloženi v zgornjih slojih. 
       Pri le enem vrhnjem paketu ni potrebna dodatna skupna preveza. 
          
       Pri paketih v zgornjih slojih skladovnice, pri katerih je razlika v širini do 10 cm na vsaki strani glede na    
       osnovno skladovnico, niso potrebne dodatne povezave skladovnice. 
 
   Pri paketih v zgornjih slojih skladovnic, pri katerih je razlika v širini na vsaki strani večja od 10 cm glede na    
       osnovno skladovnico, se dodatno upošteva naslednje:  
        ● Namestiti je treba dodatne skupne povezave v skladovnico (najmanj dve prevezi, sila porušitve, pretrga   
           najmanj 2700 daN). 
        ● Ožji paketi morajo biti povezani v skladovnice. 
        ● Višina skladovnice ožjih paketov mora biti manjša od širine ožjih skladovnic 

     Prazen prostor v sredini vagona mora znašati najmanj 
 

50 cm 
. 

Pri manjšem razmiku je treba izpolniti prazen prostor (kompakten način nakladanja). 
 

 

 

 

 

 

 

Strani 1 od 3 

 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strani 2 od 3 

 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 



Zavarovanje 
 
V vzdolžni smeri vagona: 
     ●   S čelnimi stranicami vagona. 
V prečni smeri vagona: 

 ●   Skladovnice morajo biti na vsaki strani vagona zavarovane z najmanj dvema bočnima, prestavljivima   
          ročicama, ročice pa morajo biti čim bolj tesno ob nakladu. 
          Prekrivanje z ročicami mora znašati najmanj 30 cm. 
          Prekrivanje z ročicami se zahteva le na koncu skladovnice, ki leži nasproti drsne poti. 
          Ročice ne smejo ne preprečevati ali omejevati vzdolžnega premikanja naklada. 

  ●  Ena skladovnica je lahko zavarovana le z eno ročico (na vsaki strani vagona), če leži med dvema  
          enako visokima ali višjima skladovnicama (v vzdolžni smeri pred in za njo), ki sta zavarovani najmanj z    
          dvema ročicama (na vsaki strani vagona). 
 
Pri varovanju z lesenimi vodili mora biti višina skladovnice ≤ širini skladovnice.    

Viši a lese ega vodila mora biti aj a j  , delujoča viši a aj a j  . Vsako leseno vodilo mora biti     

pritrjeno vsaj z e i  že lje  ⌀   ali alter ativ o po določilu točke . .  - 1. Zvezka na 1500 kg mase 

naklada, vendar najmanj z dvema že ljema na leseno vodilo.  

 

Dopolnilni podatki 
 

           O porazdelitvi obremenitve glej Podatke o nakladanju 0.1 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s Tabelo 4 
 

- Naletni preizkusi so bili izvedeni 21. avgusta 2012 in 15. novembra 2012. 

- Primer nakladanja se je v prometu izkazal kot zanesljiv. 

 

 

 

 

 
 
ŽPP, ki je primer nakladanja izdal: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: Vsi ŽPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 31.08.2016 
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Primer nakladanja:  
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             primer nakladanja:     
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Strani 3 od 3 
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   Primer nakladanja:  
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Paketi pločevine, v skladovnicah, v vagonih z bočnimi prestavljivimi ročicami, s 
križno pritrjenimi privezami  
Posamični vagoni in skupine vagonov                                                                           Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
                                                                                                                                       Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Naklad 
         Paketi pločevine različnih dimenzij s prečno položenimi, skupaj povezanimi ali ne povezanimi  
         podlogami in vmesnimi podlogami.  
 
Vagoni 

         Pokriti vagoni  

     z oč o prestavljivimi roči a i i  

     s fiksnimi tirnicami na podu vagona. 

 
Način nakladanja 

     Paketi pločevine morajo biti naloženi v skladovnice, kot je opisano v nadaljevanju: 

         - Višina skladovnic lahko sega največ do višine ročic, vendar največ 125 cm. Vrhnji paketi morajo biti   
           zavarovani z ročicami v višini najmanj 10 cm. Pri skupaj povezanih podlogah se te štejejo v višino paketa.   
         - Naklad se mora začeti ob čelnih stenah vagona, 
         - Ožje skladovnice morajo biti naložene ob čelni steni vagona, širše na sredini vagona. 
         - V skladovnicah s paketi različnih višin se dodatno upošteva naslednje: 

        ● Največja razlika v višini lahko znaša toliko kot višina enega paketa. Naloženi paket mora biti pri tem   
               zavarovan s spodnjo skladovnico vsaj 5 cm visoko (podloge in vmesne podloge se ne štejejo v paket). 

        ● Skladovnice so med seboj ločene z visoko stoječim lesom ali pločevino, ki se ob straneh zavaruje proti  

                prevrnitvi.  
        - Pri paketih različnih širin v isti skladovnici morajo biti najširše pločevine naložene spodaj. 

     Skladovnice morajo biti v prečni smeri vagona najmanj dvakrat prevezane s tkanim trakom (sila porušitve,   
         pretrga najmanj 2700 daN), z robnimi ščitniki. 
 
         Ozki paketi morajo biti naloženi v zgornjih slojih. 
         Pri le enem vrhnjem paketu ni potrebna dodatna skupna preveza. 
          
        Pri paketih v zgornjih slojih skladovnice, pri katerih je razlika v širini do 10 cm na vsaki strani glede na    
        osnovno skladovnico, niso potrebne dodatne povezave skladovnice. 
 

     Pri paketih v zgornjih slojih skladovnic, pri katerih je razlika v širini na vsaki strani večja od 10 cm glede na    

        osnovno skladovnico, se dodatno upošteva naslednje:  
        ● Namestiti je treba dodatne skupne povezave s skladovnico (najmanj dve prevezi, sila porušitve, pretrga   

           najmanj 2700 daN). 

        ● Ožji paketi morajo biti povezani v skladovnice. 

        ● Višina skladovnice ožjih paketov mora biti manjša od širine ožjih skladovnic. 

     Prazen prostor v sredini vagona mora znašati najmanj 

 

50 cm. 

Pri manjšem razmiku je treba izpolniti prazen prostor (kompakten način nakladanja). 
 

 

 

 

 

Strani 1 od 3 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strani 2 od 3 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 



 
Zavarovanje 
 
V vzdolžni smeri vagona: 
      ●  s čelnimi stranicami vagona. 

  ●  stabiliziranje skladovnic s križnimi privezami (najmanjša sila porušitve, pretrga privez v ravnem nategu  
          5000 daN) na vsaki strani vagona. 
          Priveze morajo biti pritrjene na podu vagona ob čelnih stranicah vagona in na obeh straneh varujejo  
          pozicijo skladovnice. 
          Na sprednji strani skladovnice mora biti nameščena zaščita proti pretrganju trakov. 
 
V prečni smeri vagona: 

      Skladovnice morajo biti na vsaki strani vagona zavarovane z najmanj dvema bočnima, prestavljivima   
          ročicama, ročice pa morajo biti čim bolj tesno ob nakladu. 
          Prekrivanje z ročicami mora znašati najmanj 30 cm. 
          Prekrivanje z ročicami se zahteva le na koncu skladovnice, ki leži nasproti drsne poti. 
          Ročice ne smejo ne preprečevati ali omejevati vzdolžnega premikanja naklada. 

⑪  ●  Ena skladovnica je lahko zavarovana le z eno ročico (na vsaki strani vagona), če leži med dvema  

          enako visokima ali višjima skladovnicama (v vzdolžni smeri pred in za njo), ki sta zavarovani najmanj z    
          dvema ročicama (na vsaki strani vagona). 
 
Pri varovanju z lesenimi vodili mora biti višina skladovnice ≤ širini skladovnice.    

Viši a lese ega vodila mora biti aj a j  , delujoča viši a aj a j  . Vsako leseno vodilo mora biti     

pritrjeno vsaj z e i  že lje  ⌀   ali alter ativ o po določilu točke . .  - 1. Zvezka smernic za nakladanje 

UIC  na 1500 kg mase naklada, vendar najmanj z dvema že ljema na leseno vodilo.  

 

Dopolnilni podatki 
 

           O porazdelitvi obremenitve glej Podatke o nakladanju 0.1 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s Tabelo 4 
 

- Naletni preizkusi so bili izvedeni 21. avgusta 2012 in 15. novembra 2012. 

- Primer nakladanja se je v prometu izkazal kot zanesljiv. 

 

 

 

 
 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: Vsi ŽPP-ji. 
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Specialne naprave za zavarovanje jeklenih cevi z velikim zunanjim premerom 
Posamezni vagoni in skupine vagonov                           Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                         Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Naklad 

Jeklene cevi s poljubno površinsko strukturo, z naslednjimi največjimi dimenzijami in masami: 
 

Premer cevi Masa cevi 

do 1850 mm največ 17 t 

do 1900 mm največ 10 t 

1950 mm največ 7,2 t 

 

Vagoni 

Vagoni z lesenim podom, s preklopnimi bočnimi stranicami oz. ročicami ali brez preklopnih bočnih stranic 

oz. ročic. 
 

Način nakladanja 

Jeklene cevi morajo biti naložene  
 v slojih (2 + 2) 

ali 

 v sedlih (2 + 1) 

Na posebnih podlogah in medpodlogah (glej skice a do f). 

Podloge in vmesne podloge so v skladu s standardom EN 338 iz zdravega, nepoškodovanega lesa, razred 
trdnosti najmanj C 24, ostrorobno rezane, iz enega kosa, nalegajo s širšo stranjo. Zagozde so z notranje in 

zunanje strani (premer žeblja najmanj 5 mm) pritrjene na podloge in vmesne podloge. Zagozde, podloge   

in vmesne podloge so ojačane in privite z jeklenimi elementi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zavarovanje 

Jeklene cevi položite na specialne podloge in vmesne podloge, ki so izdelane za različne zunanje premere 
cevi. Podloge na podu vagona morajo biti zavarovane proti prečnim premikom. 

 

Na vsak sklad je treba namestiti najmanj dve posredni povezavi (sila porušitve, pretrga najmanj 4000 daN) 
v razmiku 50 cm do konca cevi. 

Pri ceveh z vzdolžnimi vari in razmerjem debelina stena / premer < 1 % morate cev v sedlu dodatno 

zavarovati z vmesnimi podlogami iz materiala s povečanim koeficientom trenja. 
Zahtevan prazen prostor do čelnih stenah vagona 

 

30 cm 0 cm 

 

oziroma pri premazanih ali namaščenih ceveh: 
 

50 cm 0 cm 

 

 
  

    





  
Stran 3 / 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dololnilni podatki 

Glede porazdelitve obremenitve I nakladalnega profila glej Podatke o nakladanju  0.1 in 0.2. 

 

Obnašanje naklada pri naletnih trkih v skladu s tabelo 4 

Naletni preizkusi niso potrebni, ker je primer za nakladanje sestavljen iz določil Smernic za nakladanje UIC, 
Zvezek 1. 

 

 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja : DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: Vsi ŽPP-ji 
 

 
 
 
 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 31. 08. 2016 
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Kriterij za izbiro podlog 

Die Unterlagen a), c) und d) sind 
geeignet für Beladefälle, bei de-
nen der durch den Berührungs-
punkt des Rohres verlängerte 
Radius innerhalb der Auflage-
fläche des Wagenbodens auftrifft 

Die Unterlage f) ist geeignet für den  
Beladefall, bei dem der durch den  
Berührungspunkt des Rohres  
verlängerte Radius außerhalb der 
Auflagefläche des Wagenbodens  
auftrifft. 
 

Podloge a), c) in d) so primerne 
za tiste primere nakladanja, pri  
katerih je radij, podaljšan preko 
stičišča cevi, znotraj naležne 
površine poda vagona. 

Podloga f) je primerna za tiste 
primere nakladanja, pri katerih je 
radij, podaljšan preko stičišča 
cevi, izven naležne površine poda 
vagona. 

pod vagona pod vagona 
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Zvitki pločevine, za katere je nevarno, da se prekucnejo, os zvitka v prečni smeri vagona 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hofdom 
 
 

 

Naklad 

      Zvitki pločevine, za katere je nevarno, da se prekucnejo, os zvitka v prečni smeri vagona 
       Ozki zvitki pločevine z razmerjem širina/premer manj kot 1/4 ali 

       Posamezni zvitki pločevine z razmerjem širina/premer manj kot 4/10 do 35/100. 

 

Posamezni zvitki: 

① so prevezani z jeklenim trakom z najmanjšo silo porušitve, pretrga 1400 daN, ② naoljene, zapakirane pločevine ali pločevine z obdelano površino se poleg tega prevežejo skozi 

osno luknjo z jeklenim trakom najmanjše sile porušitve, pretrga 1400 daN na najmanj treh 
različnih mestih, enakomerno porazdeljenih po obodu.  

 

Več zvitkov (z naoljeno ali ne naoljeno pločevino) morajo biti povezani skupaj v eno nakladalno 

enoto. 

 

 Zvitki s približno enakim premerom in z razmerjem med širino in premerom posameznih zvitkov 
pod 1/4, ležijo drug poleg drugega (ena čelna ploskev se stika z drugo čelno ploskvijo); poleg 
tega morajo biti  povezani skupaj tudi skozi osno luknjo, na štirih mestih, enakomerno 

porazdeljenih po obodu, z jeklenim trakom visoke trdnosti in silo porušitve, pretrga od najmanj 
2000 daN. 

 

Vagon 

Vagoni Shimmns tipa 708 s petimi sedli in 12-imi vgrajenimi stranskimi napravami za pritrditev 

zvitkov. 

 Naprave za pritrditev so nameščene na sedlih dovolj visoko in so stopenjsko nastavljive v prečni 
smeri vagona za širine naklada od 2012 mm do 933 mm. 

 

Način nakladanja  

Več zvitkov ozkih pločevinastih trakov z razmerjem med širino in premerom pod 1/4 mora biti 

povezanih skupaj v eno nakladalno enoto (glej Tabelo 1):  

 

 z razmerjem med širino in premerom celotne nakladalne enote 7/10 ali več in z največjim 
premerom približno 1700 mm in z eno napravo za pritrditev na vsaki strani sedla 

       ali 

 z razmerjem med širino in premerom celotne nakladalne enote 7/10 ali več in z največjim 
premerom približno 2100 mm in z eno napravo za pritrditev na vsaki strani sedla 

ali 

 z razmerjem med širino in premerom celotne nakladalne enote manj od 7/10,  vendar najmanj 

4/10, in z največjim premerom približno 1700 mm in z dvama napravama za pritrditev na vsaki 

strani sedla 

 

 posamezni zvitki z razmerjem med širino in premerom od manj kot  4/10, vendar več kot 35/100, 

in z največjim premerom približno 2100 mm in z eno napravo za pritrditev na vsaki strani sedla. 

 

Zvitki v skladu s  do  morajo biti naloženi v sedlih tako, da je os zvitka v prečni smeri vagona. 

Dovoljene mase so navedene v nakladalni shemi Tabele 2. 
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Zavarovanje 

Da se prepreči prečno premikanje in prevračanje zvitkov, morajo pritrdilne naprave delovati tako, da 

je reža med pritrdilno napravo in zvitkom pločevine oz. nakladalno enoto čim manjša. 
Število pritrdilnih naprav, ki jih je treba uporabiti na vsaki strani sedla, je navedeno v Tabeli 1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

①   

933  

2012 



Seite 3 von 3 

Tabela 1 
 

Način 
nakladanja  
v skadu s 
številko 

Razmerje Š / P  
posamezne nakladalne enote 

Največji  
premer  

Pmaks (mm) 

Število uporabljenih 
pritrdilnih naprav na 
vsaki strani sedla 

 
< 0,25 ≥ 0,7 ≤ ca. 1700 1 

 < 0,25 ≥ 0,7 
1700 < Pmaks  

2100 
2*) 

 < 0,25 
0,4 ≤ Š / P < 

0,7 
≤ ca. 1700 

2
*)
 

 
0,35 ≤ Š / P 

< 0,4 -------------- 
≤ ca. 2100 1 

 

 *)
 Ker je na razpolago šest pritrdilnih naprav na eni strani vagona, se lahko naložijo samo tri sedla 

(oba končna in srednje). 
 
 
Tabela 2 
 

      

Premer min. (mm)  
Premer maks. (mm)  

1000  
*)  

800  
*)  

1000  
*)  

800  
*)  

1000  
*)  

Masa maks. (t)  29  15  45  15  29  

 

    *) vrednosi v skladu s Tabelo 1 

 

 

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitve na vagonu glej Podatke o nakladanju 0.1. 

 

 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: Vsi ŽPP-ji 
 

 
 
 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 31. 08. 2016 
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Kolesne dvojice na vagonih ploščnikih 
 

Posamezni vagoni in skupine vagonov                                                               Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu     
                                                                                                                            Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Naklad 

Kolesne dvojice z ohišjem ležajev ali brez njega. 
 
Vagon 

Vagoni ploščniki z ravnim lesenim podom in ročicami. 
 
Način nakladanja  

 Kolesne dvojice morajo biti naložene v vzdolžni smeri vagona na lesenih podstavkih. Pri tem se v 
vzdolžni smeri vagona mora pustiti prazne prostore 
 
 - med kolesnimi dvojicami najmanj 20 cm in 
 - do čelnih sten, čelnih stranic in čelnih ročic najmanj 

 
1 m 20 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zavarovanje 

Zavarovanje naklada se uredi 
 • z lesenimi podstavki naslednjih lastnosti: 
 • delujoča višina najmanj 8 cm, 
 • dužina v skladu s premerom koles (za 840 - 920 mm = 510 mm), 
 • skupaj sestavljeni z žlebastimi vijaki M10 ali vijačnimi žeblji 5 x 100, 
 • v vzdolžni smeri vagona poševno, 
 • kolesne dvojice ne smejo ležati na podu vagona. 

 
Dodatno se uredi zavarovanje v prečni smeri vagona: 

 • z lesenimi vodili (višina približno 5 cm, delujoča višina najmanj 3 cm), pritrjenimi z enim žebljem 
na 1500 kg mase naklada (Ø 5 mm, globina prodora najman 40 mm), najmanj dva žeblja na 
leseno vodilo 

 in 
 • z medsebojnim prevezovanjem kolesnih dvojic, ki ležijo druga zraven druge 

 ali 
 s privezovanjem, z dvema pritrdilnima privezama zunanjih kolesnih dvojic na nasprotni strani 
vagona (priveze morajo biti speljane preko osi kolesnih dvojic.  

        Najmanjša sila porušitve, pretrga pri ravnem nategu mora znašati 2000 daN. 
  



 

 

Dopolnilni podatki 

O porazdelitvi naklada glej Podatke o nakladanju 0.1. 
 

Odstopanja os Smernic za nakladanje UIC, Zvezek 2. 

Odstopanje od Smernice za nakladanje1.5: Uporaba tovornih vagonov brez sten in stranic. 
 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s Tabelo 4 

Pri večkratnih trkih pri naletu 9,0 km/h in trkih v nasprotni smeri z 8,0 km/h se učinkovitost 
medsebojnih prevez in pritrdilnih privezav ohrani 
Da je zavarovanje naklada zadostno, je bilo dodatno potrjeno še s poskusnimi prevozi. 
 

 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: Vsi ŽPP-ji. 
 
 
 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 31. 08. 2016 
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2180 - 009 - 16 

Tirnice dolžine do 36 m  
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu  

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Naklad 

 Tirnice dolžine do 36 m  
Vagon 

Vagoni ploščniki z ročicami in lesenim podom, enakih nakladalnih višin.  
Na vsakem vagonu po dva jeklena okvirja, ki sta pritrjena na grod vagona ali na ročice. 
Vijačne spenjače naj bodo privite tako, da so odbojniki rahlo stisnjeni. 

 
Način nakladanja  

Tirnice so lahko naložene druga ob drugi v največ štirih slojih, na podlogah, vgrajenih v okvirje, in na  
vmesnih lesenih podlogah.  

        Tirnice morajo biti enakomerno porazdeljene v prečni smeri. Samo zgornji sloj lahko ostane delno  
        neizpolnjen.  
        Ročice pred prvim ter za zadnjim okvirjem morajo biti spuščene. 
        Obremenitev vagonov sme znašati največ 85 % predpisane mejne nakladalne mase. 
   
        Razmik med nakladom in določenimi deli vagona mora znašati: 

        - do ročic približno 15 do 40 cm (odvisno od konstrukcije okvirja) 

 - do spuščenih čelnih stranic ter od poda vagona (navpična razdalja) vsaj 5 cm 
 - do čelnih stranic končnih vagonov vsaj 50 cm 

        Konci tirnic morajo presegati okvirje in podloge za 1,5 do 3 m. Če jih presegajo za manj kot 2 m,  

            se tirnice naložijo brez zunanjih vmesnih podlog 

        Podloge in vmesne podloge morajo biti iz zdravega lesa (v skladu z EN 338, razred trdnosti C24) in   

             imeti naslednje lastnosti: 
               - iz enega kosa, segajo preko celotne nakladalne širine 
               - prečni prerez najmanj 18 x 15 cm za podloge in približno 12 x 8 cm za vmesne podloge 
               - dve podlogi na vagon, ki sta vključeni v okvir, pritrjen na ročice ali grod vagona ter z jeklenimi   
                 kotniki na pod vagona  
               - število vmesnih podlog tri oz. dve na sloj in vagon (za pozicijo namestitve glej skico) 
               - vmesne podloge morajo biti privite z lesenimi kotniki ali jeklenimi kotniki, ki so priviti z zgornje   
                 strani z vijaki, ki spodaj segajo ven za približno 10 mm 
               - razmik do sosednjih okvirjev mora znašati približno 0,8 do 1,2 m 
               - drsne površine podlog ne smejo biti namazane.  
 

        Dolžina vmesnih podlog mora biti za približno 8 do 16 cm večja kot širina celotnega sloja tirnic. 

        Vrhovi morajo biti povezani skupaj z verigo (s prednapenjalnim elementom) pretržne sile    

             vsaj 2000 daN, ali s trakom iz umetne snovi, pretržna sila vsaj 3000 daN (zavarovanje    
             proti zrahljanju). Prenapenjalna sila mora znašati približno 300 daN. Povezava ni potrebna, če je   
             dokazana obremenljivost okvirja do 5000 daN v višini 50 cm nad podom vagona. 
 

Zavarovanje 

Zavarovanje v prečni smeri vagona: 

 - s štirimi jeklenimi okvirji, ki so pritrjeni na ročice ali grod vagona ter s štirimi jeklenimi kotniki (po  

               osem nazobčanih žebljev 6 x 60 mm), pritrjenimi na pod vagona (dovoljene so druge enakovredne   
               pritrditve, npr. okvirji z 12 trni na naležni površini).  
               Od tega morata biti po dva okvirja na koncih naklada in dva okvirja na sredini naklada postavljena 
               nad čepi podstavnih vozičkov. 
               Okvirji so lahko grajeni iz profiliranega jekla ⊔ 160 ali ⊔ 180. 
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 Ne v celoti naložen zgornji sloj je treba s povezavo iz dvojne žice (premer žice vsaj 5 mm) pritrditi na 

sredinski sloj, ali vmesne prostore nad vzdolžno osjo vagona v območju okvirjev izpolniti z lesom, ki 

je na podloge oziroma vmesne podloge pritrjen z jeklenimi kotniki ali lesenimi zagozdami iz 

vezanega lesa. 

  

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada glej podatke o nakladanju 0.1. 

Valjajo naslednji prevozni pogoji: 

- prepovedano je spuščanje po drči, 
- prepovedano je odbijanje in spuščanje. 
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Tirnice dolžine do 180 m na vagonih ploščnikih s stabilnimi bočnimi ročicami (sistem 
RAILER-ULS) 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

Naklad 

Tirnice na več kot enem vagonu, dolge do 180 m. 
 

Vagoni 

Vagoni ploščniki s podstavnimi vozički, stabilnimi bočnimi ročicami, preklopnimi čelnimi 
stranicami, lesenim podom, brez bočnih stranic in z nakladalno površino pretežno v isti višini (npr. 

Samms, Rs). 
Vijačne spenjače morajo biti privite tako, da so odbojniki rahlo stisnjeni. 

 
Način nakladanja 

Tirnice morajo biti naložene stoječe druga poleg druge, v največ 3 slojih, na jeklenih podlogah in 
vmesnih podlogah. Kratke tirnice (manjših dolžin) morajo biti ob straneh obdane z daljšimi tirnicami. 
V sredini zgornjega sloja so lahko naložene največ 4 prevrnjene tirnice, dolge do 60 m, razen pri 
SNCF. Prevrnjene tirnice ne smejo biti daljše od stoječih tirnic. 
Obremenitev vagonov lahko znaša največ 85 % predpisane mejne nakladalne mase. 

 
Razmik med nakladom in določenimi deli vagona mora znašati: 

 do bočnih ročic vagonov Samms približno 8 cm, do bočnih ročic vagonov Rs pa približno 16 cm, 

 do spuščenih čelnih stranic in do poda vagona (navpični razmik) najmanj 5 cm, 

 do čelnih stranic končnih vagonov, pri dolžini tirnic: 
 do 30 m   vsaj  50 cm, 

 nad 30 m do 60 m vsaj  75 cm, 

 nad 60 m do 90 m vsaj  100 cm, 

 nad 90 m do 120 m vsaj  125 cm, 

 nad 120 m do 180 m vsaj  150 cm. 

 Zunanje tirnice morajo podloge in vmesne podloge na koncih presegati za 1,5 do 3,5 m. 

 Tirnice morajo presegati končne ročice z distančniki za 1,5 bis 3,5 m. Druge zunanje ročice morajo 

biti spuščene. 

Podloge in vmesne podloge morajo biti jeklene. 

 Podloge (temeljni pragovi) morajo biti na pod vagona v območju ročic 

fiksno pritrjene z vsaj 4 žeblji premera najmanj 4,6 mm. Žeblji morajo biti enakomerno 
razporejeni in segati vsaj 40 mm globoko (a) 

ali 

morajo nalegati na ročice in spodnji rob okvirja vagona (b). 

 Vmesne podloge s čepi za centriranje in omejevanje premikanja morajo biti vstavljene na sredino 

med 2 ročici. 
 

Zavarovanje 

Tirnice so ob straneh zavarovane z ročicami. 
 Ob ročicah končnih in vmesnih vagonov je v enakomernih presledkih po največ 30 m nameščeno 

zavarovanje z distančniki iz profiliranega jekla, ki so izdelani tako, da ustrezajo prečnemu prerezu 
ročic, in pritrjeno tako, da se ne morejo obračati. 

 Ročice ali distančniki morajo biti medsebojno povezani, pretržna sila priveze mora znašati najmanj 
1000 daN. 

 Sloji tirnic, v katerih so naložene krajše tirnice, morajo biti približno 50 cm od njihovih koncev 

povezani z verigo. 

 Če sloj ni v celoti izpolnjen, morajo biti tirnice pomaknjene proti sredini, na sredini vmesne podloge 

zavarovane z zatičem in povezane z verigo. 
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Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada glej podatke o nakladanju 0.1. 

Pri BDŽ, EWS, FS, GySEV, HŽ, JŽ, ÖBB, PKP, RENFE, SJ, SNCB, SNCF, SŽ in TCDD kot 

izredna pošiljka. Običajna pošiljka v sklenjenih vlakih za druge člane (glej tudi določila za notranji 
promet DB). 
Veljajo naslednji obratovalni pogoji: 

- pošiljka s tirnicami, daljšimi od 60 m, se mora nahajati na sklepu vlaka in se ne sme potiskati, 

- prepoved vožnje po drčah, 

- prepoved odbijanja in spuščanja. 

 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Sistem nakladanja se je izkazal kot zanesljiv pri poskusnih prevozih ter v uporabi v prometu od leta 
1993. 
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Tirnice dolžine do 180 m na vagonih ploščnikih s specialnimi bočnimi ročicami (sistem 
„BÜTZOW“) 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Naklad 

Tirnice dolžine do 180 m, v enem ali dveh slojih. 

 
Vagoni 

Vagoni ploščniki s specialnimi bočnimi ročicami (zasebni vagoni), nakladalna površina 
pretežno v isti višini. Vijačne spenjače morajo biti privite tako, da so odbojniki rahlo stisnjeni. 

 
Način nakladanja 

Tirnice morajo biti naložene stoječe druga ob drugi, v največ 2 slojih, enakomerno porazdeljene v 
prečni smeri, na jeklenih podlogah in vmesnih podlogah. Kratke tirnice (manjših dolžin) morajo biti ob 
straneh obdane z daljšimi tirnicami.  
Obremenitev vagonov lahko znaša največ 85 % predpisane mejne nakladalne mase. 
Razmik med nakladom in določenimi deli vagona mora znašati: 

 do bočnih ročic približno 10 cm (ob končnih ročicah), 

 do spuščenih čelnih stranic in do poda vagona (navpični razmik) najmanj 5 cm, 

 do čelnih stranic končnih vagonov, pri dolžini tirnic: 

 do 30 m vsaj  50 cm, 
 nad 30 m do 60 m vsaj  75 cm, 

 nad 60 m do 90 m vsaj  100 cm, 

 nad 90 m do 120 m vsaj  125 cm, 

 nad 120 m do 180 m vsaj  150 cm. 

 Tirnice morajo podloge in vmesne podloge na koncih tirnic (tudi krajših) ter končne ročice z 

distančniki presegati za 1,5 do 3 m. 
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Zavarovanje 

Tirnice so bočno zavarovane: 

- s specialnimi ročicami, 
- z jeklenimi zatiči, na zunanjih podlogah in vmesnih podlogah končnih vagonov 

- z distančnimi vložki na podlogah in vmesnih podlogah vmesnih vagonov, ena na vagon, v 
enakomernih presledkih. 

 Neizpolnjen sloj v prečni smeri vagona mora biti ob straneh zavarovan z zatiči (dva na vagon). 

 
Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada glej podatke o nakladanju 0.1. 

Pri BDŽ, EWS, FS, GySEV, HŽ, JŽ, ÖBB, PKP, RENFE, SJ, SNCB, SNCF, SŽ in TCDD kot 

izredna pošiljka. Običajna pošiljka v sklenjenih vlakih za druge člane (glej tudi določila za notranji 
promet DB). 
Veljajo naslednji obratovalni pogoji: 

- pošiljka s tirnicami, daljšimi od 60 m, se mora nahajati na sklepu vlaka in se ne sme potiskati, 

- prepoved vožnje po drčah, 
- prepoved odbijanja in spuščanja. 

 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Način nakladanja je že dolgo uveljavljen. 
 
 

Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
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Tirnice dolžine do 180 m na vagonih ploščnikih s specialnimi ogrodji (sistem STS) 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

Naklad 

Tirnice dolžine do180 m, v največ treh slojih. 
 

Vagoni 

Vagoni ploščniki (privatni vagoni) s trdno privitimi specialnimi ogrodji, štiri ogrodja na vagon (na 
prvem in zadnjem vagonu sta dovoljeni samo dve ogrodji ali tri ogrodja), z integriranimi jeklenimi 
podlogami in vmesnimi podlogami. 

Vijačne spenjače so privite tako, da so odbojniki rahlo stisnjeni. 
 

Način nakladanja 
Tirnice morajo biti naložene druga poleg druge, v največ treh slojih, enakomerno porazdeljene v 
prečni smeri, na jeklenih podlogah in vmesnih podlogah. Število tirnic v enem sloju je največ 
tolikšno kot število tirnic v sloju pod njim. Kratke tirnice (manjših dolžin) morajo biti ob straneh 
obdane z daljšimi tirnicami. V spodnjih slojih je lahko naloženih največ 6 krajših, enakomerno 
porazdeljenih tirnic. 
Obremenitev vagonov lahko znaša največ 85 % predpisane mejne nakladalne mase. 
Razmik med nakladom in določenimi deli vagona mora znašati: 

 do stranskih delov ogrodja najmanj 10 cm, 

② do spuščenih čelnih stranic in do poda vagona (navpični razmik) najmanj 5 cm 

 do pregradnih sten oz. čelnih stranic končnih vagonov, pri dolžini tirnic: 
• do 30 m   vsaj  50 cm, 
• nad 30 m do   60 m vsaj  75 cm, 
• nad 60 m do   90 m vsaj  100 cm, 
• nad 90 m do   120 m vsaj  125 cm, 
• nad 120 m  do   180 m vsaj  150 cm. 

 Konci tirnic (tudi krajših) presegajo končna ogrodja, podloge in vmesne podloge za 1,5 do 4 m. 
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Zavarovanje 

Tirnice so zavarovane: 
 s specialnimi ogrodji, 

 z jeklenimi zatiči na podlogah in vmesnih podlogah ogrodij, po dve zunanji ogrodji na vagon 
sta opremljeni z zatiči. 
Pri prevozu kratkih tirnic na posameznih vagonih morajo biti vse obremenjene podloge in 
vmesne podloge opremljene s sorniki in ne smejo biti namazane.  

 Proti prekomernemu premikanju tirnic v vzdolžni smeri sta na prvem in zadnjem vagonu vgrajeni  
pregradni steni. Pregradne stene morajo biti po naložitvi vagonov zaprte in zapahnjene. Če 
so tirnice naložene samo v enem sloju, jih ni treba zavarovati s pregradnimi stenami, varujejo 
jih navpične čelne stranice prvega in zadnjega vagona. 

 
Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada glej podatke o nakladanju 0.1. 
Pri BDŽ, EWS, FS, GySEV, HŽ, JŽ, ÖBB, PKP, RENFE, SJ, SNCB, SNCF, SŽ in TCDD kot 
izredna pošiljka. Običajna pošiljka v sklenjenih vlakih za druge člane (glej tudi določila za notranji 
promet DB). 
Veljajo naslednji obratovalni pogoji: 

- pošiljka s tirnicami, daljšimi od 60 m, se mora nahajati na sklepu vlaka in se ne sme potiskati, 
- prepoved vožnje po drčah, 
- prepoved odbijanja in spuščanja. 

 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Način nakladanja je že dolgo uveljavljen. 
 
 

Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 

Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
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Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 
Mainz, 31. 8. 2016 
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Tirnice dolžine nad 40 m do 120 m na najmanj treh vagonih 
 Posamezni vagoni in skupine vagonov    Vagoni v sklenjenih vlakih ali  kombiniranem prometu  

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
 
Naklad 

 Tirnice enotne dolžine od 40 do 120 m. 
      
Vagon 

Vagoni ploščniki z ročicami, bočnimi stranicami  in lesenim podom v veliki meri enakih nakladalnih višin (Res). 
Vijačne spenjače naj bodo privite tako, da so odbojniki rahlo stisnjeni. 

 
Način nakladanja 
  

      Splošni podatki 
      Tirnice so lahko naložene druga ob drugi v dveh izpolnjenih slojih, na podlogah in vmesnih lesenih  
      podlogah. Samo zgornji sloj lahko ostane delno neizpolnjen. Krajše tirnice morajo biti ob straneh   
      obdane z daljšimi tirnicami. 
      Vse tirnice v enem sloju morajo biti enakomerno porazdeljene v prečni in vzdolžni smeri. 
      Obremenitev vagonov sme znašati največ 85 % predpisane mejne nakladalne mase.  
      Razmik med nakladom in določenimi deli vagona mora znašati: 

 

       ① - do bočnih stranic 13 do 16 cm, 
 

       ② - do spuščenih čelnih stranic in do poda vagona (navpični razmik) najmanj 5 cm, 
 

       ③ - do zunanjih oz. čelnih stranic končnih vagonov, pri dolžini tirnic 
           •     nad 40 do 90 m                 najmanj 100 cm, 
           •     nad 90 do 120 m               najmanj 125 cm. 

 

       ④ - Konci tirnic morajo presegati končne distančnike, podloge in vmesne podloge za 1,5 do 3 m. 
       Oba sloja tirnic sta bočno vodena in zavarovana  s parom distančnikov. 
 

       ⑤ Kakovost, število in namestitev distančnikov 
       Distančniki morajo biti izdelani iz jeklenih profilov in pritrjeni na ročice, vsakokrat približno 2 m od   
       čepa podstavnih vozičkov v notranjost, zavarovani proti obračanju. 
       Vsi distančniki morajo presegati noge vrhnjega sloja tirnic vsaj za 5 cm. Distančniki na prvem in zadnjem   
       vagonu morajo biti nameščeni tako, da se izpolnjene zahteve iz točk ③ in ④. 
       Preostali distančniki morajo biti pritrjeni po eden na vagon, na ročice pri čepu drugega podstavnega  
       vozička (približno 2 m navznoter). 
       Distančniki so enakomerno pritrjeni od spredaj in od zadaj proti središču prevozne enote. Pri uporabi   
       treh vagonov morajo biti na srednjem vagonu nameščeni distančniki ob vsakem podstavnem vozičku    
       (približno 2 m navznoter). 

        Kakovost, število, namestitev in pritrditev podlog  
       Podloge morajo biti izdelane iz enega kosa (les v skladu z EN 338, razred trdnosti C24). Širina mora   
       znašati 14 do 20 cm, višina mora biti manjša od širine in izpolnjeni morajo biti pogoji iz točke ②. Dolžina   
       podlog je skladna s širino vagona. 
       Na vagonu morata biti nameščeni po dve podlogi. 
       Podloge se morajo namestiti vsakokrat približno dva metra od čepa podstavnih vozičkov, navznoter.    
       Na pod vagona se pritrdijo s štirimi žeblji (premera najmanj 5 mm, v globino najmanj 40 mm,   
       enakomerno porazdeljeni). Alternativno se uporabi blokirna pločevina.  
      ⑦ Kakovost, število, namestitev in zavarovanje vmesnih podlog 
       Vmesne podloge morajo biti izdelane iz enega kosa (les v skladu z EN 338, razred trdnosti C24), širine 
       12 do 16 cm, višine 7 – 10 cm.  
       Dolžina  vmesnih podlog mora biti za 8 do 10 cm krajša od širine vagona. 
       Vmesne podloge morajo biti dodatno bočno opremljene z vsaj 3 cm visokimi jeklenimi kotniki ali lesenimi    
       vezanimi ploščami, privitimi zgoraj in spodaj.  
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     V vsakem primeru se zahtevata po dve vmesni podlogi na sloj in na vagon. 
     Vmesne podloge morajo biti enakomerno postavljene v področju podlog na prvem sloju tirnic in oddaljene    
     približno 80 cm od sosednjega distančnika. 
     Vmesne podloge morajo biti na koncih posnete in na vseh vagonih rahlo namazane, razen na dveh vagonih v   
     sredini prevozne enote.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje 

       Polno naloženi sloji s tirnicami morajo biti bočno zavarovani z distančniki po točki . 

       ⑧ Ne v celoti naloženi sloji se morajo v območju distančnikov vsakokrat  zavarovati z lesom. Ta se    
            sredinsko porazdeli na vmesne podloge vmesnega prostora, nad vzdolžno osjo vagona. Pritrdi se s   
            tremi žeblji premera vsaj 5 mm, ki se enakomerno porazdelijo po dolžini,  v globino vsaj  40 mm.  
            Proti dvigovanju mora biti les na vsaki strani zavarovan z dvema žebljema. 
       ⑨ Vrhovi ročic z distančniki morajo biti skupaj dvakrat povezani s privezo (sila porušitve, pretrga vsaj    
             500 daN).  
        
Dopolnilni podatki 

O porazdelitvi naklada glej Podatke o nakladanju 0.1. 
Valjajo naslednji prevozni pogoji: 
- pošiljke s tirnicami nad 60 m dolžine se postavijo na koncu vlaka in se ne smejo potiskati (velja samo za DB). 
- prepovedano je spuščanje po drči, 
- prepovedano je odbijanje in spuščanje. 
 

 
ŽPP, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: Vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 31. 08. 2016 
 
 
                                               1 
Primer nakladanja: 
                                  2180 – 013 - 16 
 



 

1 
Primer nakladanja: 

2180 – 014 – 16 

 
 
Debela pločevina na podlogah in vmesnih podlogah, razvrščenih v vzdolžni smeri vagona 
 

Posamični vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Naklad: 
 Debela pločevina (debelejša od 3 mm), posamezna ali vezana v pakete, 

naložena neposredno druga na drugo, ali 
 ločena z lesenimi vmesnimi podlogami, 

tudi če je širša od nakladalne širine vagona; 
največja višina sklada na vagonu vključno s podlogami in vmesnimi podlogami znaša 80 cm 

 
Vagoni 

Vagoni z lesenim, jeklenim ali leseno-jeklenim podom; pod vagona iz kompozitnega materiala ali 
nakladalnih pragov, 
s čelnimi stranicami ali čelnimi ročicami ali brez, 
s stranskimi stranicami ali stranskimi ročicami ali brez. 

 
Način nakladanja 

Debela pločevina in paketi največjih dimenzij so naloženi v skladu spodaj. 
Če so pločevine in paketi različnih dimenzij, so lahko ožje pločevine (minimalna širina znaša ¾ 
širine največjih pločevin) naložene tudi znotraj sklada. 

 Skladi (tudi več skladov, ki si drug za drugim sledijo na vagonu) ležijo na nakladalnih pragovih, na 
podu vagona ali na lesenih podlogah. 
Lesene podloge ležijo v vzdolžni smeri na podu vagona. Razmiki med podlogami v prečni in 
vzdolžni smeri vagona morajo biti določeni tako, da se pločevine po možnosti ne upogibajo. 
Če v skladu uporabite vmesne podloge, jih namestite čim bolj neposredno nad podlogami. 
Če spodnji sloj leži na nakladalnih pragovih, namestite vmesne podloge nad nakladalnimi pragovi. 
 

 Če je naklad v prečni smeri vagona neposredno zavarovan z ročicami ali stranicami (razmik največ 
10 cm), v skladih ni potrebno namestiti skupnih privez ali prevez ali prevez, opremljenih s kotniki. 
Vendar pa mora biti zgornja pločevina debela vsaj 8 mm in dolga vsaj 3 m. 
Če je zgornja pločevina manjša ali tanjša, je treba sklad vsaj dvakrat povezati skupaj ali namestiti 
vsaj dve posredni privezi (sila pretrga najmanj 2400 daN, ena priveza na vsakih 6 m dolžine 
sklada). 
 
 

 
 

 



___________________________ 
 
1) Najmanjša sila porušitve, pretrga pri ravnem nategu ustreza dvojni dopustni vlečni sili (LC); to velja le za trakove iz umetnih 

snovi, trakove iz tkanin in trakove z napenjalno-blokirno napravo in pritrdilnimi elementi. 

 Če je razmik od pločevin do ročic ali stranic večji od 10 cm ali so pločevine širše od nakladalne 
širine vagona in uporabite preveze ali preveze, opremljene s kotniki, morate podloge namestiti 
v predelu pritrditev na podu vagona tako, da prekrivajo to območje. 

 Preveze ali preveze, opremljene s kotniki, so iz ploščatega jekla (vsaj 50 mm x 5 mm), s 
privezami (sila pretrga

1)
 vsaj 2000 daN). Ploščato jeklo pritrdite na pod vagona s trni ali ga 

pribijte. 
Preveze so sestavljene iz enega kosa in popolnoma oklepajo naklad. 
Preveze s kotniki so nameščene na podu vagona, na obeh vzdolžnih straneh vagona. 
 
Preveze ali preveze s kotniki 

 • imajo vsaj tri štancane (h = 30 mm) ali vsaj štiri urezane trne (h = 40 mm); razmik znaša 
 vsaj 40 mm ali 

 • so na pod vagona ali na nakladalne pragove pritrjeni s po štirimi žeblji ( 5 mm) ali z 

 žlebastimi žeblji ( 4,2 mm) 
 
Globina privitja žebljev mora znašati najmanj 40 mm, trnov pa najmanj 30 mm (štancanih) 
oziroma 40 mm (urezanih). 
 
Število prevez: 

- vsaj tri, če je dolžina do 6 m 
- vsaj štiri, če dolžina presega 6 m 

Število prevez s kotniki na eni strani vagona: 
- vsaj štiri, če je dolžina do 6 m 
- vsaj pet, če dolžina presega 6 m 
- če pločevina sega iz enega sklada v drugega, morate kotnike namestiti tudi v območjih 

prekrivanja 
Dolžina naleganja prevez s kotniki na podu vagona mora znašati vsaj 60 cm. 
 

 



 

___________________________ 
 
1) Najmanjša sila porušitve, pretrga pri ravnem nategu ustreza dvojni dopustni vlečni sili (LC); to velja le za trakove iz umetnih 

snovi, trakove z napenjalno-blokirno napravo in pritrdilnimi elementi ter trakove iz tkanin. 

 Če so pločevine v vzdolžni smeri vagona zavarovane s čelnimi stranicami ali čelnimi ročicami, 
so lahko – če so odporne proti udarcem – naložene brez vmesnega praznega prostora. 

 Če pločevina sega preko čelnih stranic / čelnih ročic ali je naložena na vagon brez čelnih 
stranic / čelnih ročic, upoštevajte prazen prostor  
 

50 cm 0 cm 
 
Če ozke pločevine (ožjih od nakladalne širine vagona) ob straneh zavarujete z lesenimi vodili, 
upoštevajte naslednje pogoje: 

 delujoča višina lesenih vodil: najmanj 3 cm 
 lesena vodila so na pod vagona pritrjena z žeblji, po en žebelj na 1,5 t nakladalne teže; 

premer žebljev: 5 mm 
 sklad je povezan skupaj vsaj na dveh mestih, sila pretrga najmanj 2400 da N, po ena 

priveza na vsake 4 metre dolžine sklada 
 
Če preširoke pločevine zavarujete s posrednimi privezami, 

 naj bodo te sestavljene iz 

- 4 žarjene jeklene žice ( 5 mm) ali 
- trakovi z napenjalom in robnimi ščitniki (sila pretrga

1)
 pri ravnem nategu vsaj 5000 daN), 

ki so nameščeni neposredno nad podlogami oziroma vmesnimi podlogami. 
 
Priveze iz žarjene jeklene žice so speljane preko naklada in na obeh straneh privezane za 
obroče ali druge priprave za pritrditev na spodnjem okviru vagona, nato pa se vračajo ob 
nakladu in se na obeh straneh prepletejo. Na stranskih delih naklada tako nastane preveza iz 
osmih prepletenih žic. 
 

 Vsaka pločevina je pritrjena vsaj z dvema posrednima privezama; pločevine presegajo 
 priveze vsaj za 50 cm, posredna priveza približno na vseke 3 m, 
 na lesenih podlogah / lesenih vmesnih podlogah uporabite material, ki poveča trenje. 

 

 
Zavarovanje 

 
- v vzdolžni smeri vagona 

s čelnimi stranicami ali čelnimi ročicami 
Če vagon nima čelnih stranic ali čelnih ročic ali če naklad sega preko čelnih stranic ali 
čelnih ročic, upoštevajte prazen prostor. 

- v prečni smeri vagona 
s stranskimi stranicami ali stranskimi ročicami 
Če stranskih ročic ali stranskih stranic ni mogoče uporabiti kot zavarovanje, naklad 
zavarujte s privezami s kotniki ali prevezami ali lesenimi vodili ali posrednimi privezami. 



 

 

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada glej podatke o nakladanju 0.1 
Za največje dimenzije naklada glej podatke o nakladanju 0.2. 
Za privezovalna sredstva za enkratno uporabo glej podatke o nakladanju 0.6. 
Za posredne priveze glej podatke o nakladanju 0.7. 
Za trenje glej podatke o nakladanju 0.8. 
 

 

 

Obvestilo o primeru nakladanja 
Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 
 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Montan 
Mainz, 1. 8. 2016 
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  FRET    SNCF                                                                    Primer nakladanja:  

                                  87 – 001 - 12 
Profili, jekleni nosilci  nenaoljeni  
                                      pakirani in naloženi razvlečeno 
 
Posamezni vagoni in skupine vagonov                            Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                                                                                                                       Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 

Tovor 
     Pakirane profile ali jeklene nosilce različnih prerezov in približno enake dolžine se mora naložiti razvlečeno, 
     da se zagotovi optimalni izkoristek nosilnosti vagona. 
 
    Definiranje paketov s profili: 
    Paketi profilov so sestavljeni iz sedlasto naloženih profilov, z enakim prečnim prerezom, ki so med seboj   
    povezani z vsaj eno privezo na vsake tri metre  z žarjeno žico (5 mm) ali z jeklenimi trakovi ali trakovi iz umetnih   
    materialov  z robnimi ščitniki. 
     Pretržna sila privez1)

: najmanj 1400 daN. Oddaljenost privez od konca paketa: približno 300 mm. 
     Prerez paketa je praviloma pravokoten. 
     Da bi izboljšali stabilnost paketov, paketi nalegajo na svoji najširši strani in na navpičnih  oporah profilov. 
      
     Višina paketov je načeloma/praviloma manjša od širine. 

 

Vagoni 
     Vagoni ploščniki z ročicami, z ali brez bočnih sten vagona, z ali brez preklopne čelne stranice in lesenim podom z ali 
     brez vagonskih pragov. 

     
Način nakladanja 
     Naklada se v prečni smeri, čim bolj simetrično in razvlečeno v vzdolžni smeri vagona, da se doseže največji    
                 izkoristek vagona, dopustna nakladalna mase (glej informacije za porazdelitev obremenitve 0.1). 
 
     Načeloma je naklad sestavljen iz treh ali štirih skladovnic razporejenih po nakladalni širini. 

 

    Srednje in bočne skladovnice se morajo prekrivati z vsaj 
1
/3 njihove dolžine. Če se skladovnice prekrivajo za   

     več kot 2/3 njihove dolžine, se nakladanje ne šteje več kot razvlečeno. 

 
     Razporeditev paketov: 

         - pakete se naloži na podloge trdno pribite v pod vagona (z najmanj štirimi žeblji Ø približno 5 mm, globino prodiranja    

                najmanj 40 mm), ki so v osnovi razporejene po tabeli za enojne obremenitve, 
           - na fiksnih ali snemljivih vagonskih pragovih, posebej če so v dobrem stanju, 
           - čez celotno širino vagona, 
       - paketi presegajo vagonske pragove / podloge, vmesne podloge za najmanj 500 mm. 
 

              Najmanjši prazen prostor: 
          Položaj skladovnic                      300 mm                                0 mm 

 

      Sestava skladov: 

        -  Praviloma vsi paketi v enem sloju morajo biti enake višine. Razlika v višini je dovoljena, če se nakladalne   

               vrzeli napolnijo z dodatnimi lesenimi letvami/deskami (pravokotnega prečnega prereza, nalegajo s širšo stranico). 
 
            - Da bi zagotovili stabilnost celotnega naklada, višina skladovnic ne sme preseči celotne nakladalne širine.    

              Če skupna višina naklada (H) presega širino (B), se v vsakem primeru pri odstopanju od točke , se zahteva še   

              eno skupno prevezo na vsake 3 m dolžine skladovnice. 

 Vmesne podloge: 

            Sloji se med seboj ločijo z vmesnimi podlogami. 
                - so narejene iz enega kosa in segajo preko širine naklada v zadostni dolžini, ki omogoča bočno pritrditev lesa, 

             - so kvadratnega ali pravokotnega prečnega prereza, ležijo na širši strani in so razrezane v enem kosu, 
             - so izdelane iz zdravega, nepoškodovanega lesa, EN 338, razred trdnosti vsaj C24, ostri robovi, 
             - so debele najmanj 60 mm, 
             - Najmanjši prečni prerez vmesnih podlog na sloj                  180 cm

2
                    210 cm

2
              240 cm

2
    

 
                                             Največja masa na sloj:                               9 t                            12 t                     15 t 
            - Zagotovi se najmanj štiri  vmesne podloge, ki se enakomerno porazdelijo na sloj. 
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  FRET    SNCF                                                                    Primer nakladanja:  

                                  87 – 001 - 12 
Profili, jekleni nosilci  nenaoljeni  
                                      pakirani in naloženi razvlečeno 
 
Posamezni vagoni in vagonske skupine                            Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

 

 
Zavarovanje 

   Vse vrtljive ročice so v delujočem položaju. 

  - Ves naklad oblikovan v skladovnice se posredno – ali skupaj priveže s privezo, z najmanjšo pretržno silo  
        vsaj  3000 daN

1)
:     

  -  ena priveza v razdalji približno 500 mm od vsakega konca skladovnice,   
  -  ena priveza na začetnih 6 m, 

              -  toda najmanj dve privezi na nakladalno enoto. 
Trakovi za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo so prednapeti v skladu z navodili proizvajalca in 
zaščiteni z robnimi ščitniki. 

  Paketi profila se povežejo skupaj s spodaj ležečim slojem v eno nakladalno enoto (pretržna sila1)
  

     najmanj 1400 daN). Uporabi se ena preveza na vsakih začetnih 6 m dolžine paketa, vendar najmanj dve    
     prevezi, vsakič 500 mm od konca paketa. 
     To določilo se zahteva za sloje, ki v višino presegajo ročice za več kot 1/3 višine paketa. 

 
Pritrditev naklada 

  Obstoječe vrzeli morajo biti v prečni smeri vagona izpolnjene z lesenimi letvami/deskami, pribitimi na podloge /    

      vmesne podloge. Te so nekoliko širše od podlog / vmesih podlog. 

  Za preprečitev bočnih premikov v primeru nezapolnih slojev, se lesene letve/deske bočno fiksira. Te so   

     pribite na podloge / vmesne podloge. 
  
Porazdelitev obremenitve 
Naklad se porazdeli čim bolj po celotni uporabni dolžini. Oglejte si naslednji poenostavljeni primer. 

Celoten pogled: 

      Prečni prerez 
               F1 

Prečni prerez 
        F2 

Prečni prerez 
        F3 
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  FRET    SNCF                                                                    Primer nakladanja:  

                                  87 – 001 - 12 
Profili, jekleni nosilci  nenaoljeni  
                                      pakirani in naloženi razvlečeno 
 
Posamezni vagoni in skupine vagonov                            Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

 
 

Poenostavljeni primer: 
 

1 - Nakladanje 13 m dolgih nakladalnih enot, pri čemer se upoštava  
  naslednje: 
- vagon tipa Res s pripadajočim rasterjem, 
- razdalja med zunanjimi podlogami L1 = 12 m, 
- tovor se razdeli na štiri podloge, 

    Znotraj teh pogojev je največja dovoljena obremenitev vagona 40 t.  
   Lastna masa = 24 t 

 

Nakladalne enote so centrirane. Ker je skupna obremenitev tovora 50 t, gre za preobremenitev vagona. 
  Nakladanje na tak način ni sprejemljivo. 

 
2 – Isti tovor, razvlečeno naložen: 
- isti vagon, 
- skupna nakladalna dolžina L2 = 17,8 m 
- tovor je razdeljen na štiri podloge, pri čemer zunanje podloge ležijo izven čepov podstavnih vozičkov. 
 

Skupna obremenitev tovora znaša 50 t pri dovoljeni obremenitvi vagona 56 t. Porazdelitev tovora je pravilna. 
Kljub asimetrični porazdelitvi ni noben podstavni voziček preobremenjen. Ta način nakladanja je sprejemljiv. 

Dopolnilni podatki 
      Za porazdelitev obremenitve vagona, za privezovalna sredstav za enkratno uporabo in za posredno   
      privezovanje glej informacije o nakladanju 0.1, 0.6 in 0.7. 
 

Obvestilo o načinu nakladanja 
S tem primerom nakladanja soglašajo: vsi ŽPP UIC 

ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: FRET SNCF 

1)Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC). Velja le za trakove iz     
  umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo





FRET SNCF 
 
 

 
Tirnice na enem vagonu, naložene razvlečeno 

 
 

Tovor 
          Tirnice na enem vagonu enakega prečnega prereza, naložene razvlečeno. 
 

Vagon 
          Vagon s stenami, stranicami ali ročicami in lesenim podom ali nakladalnimi pragovi z lesenimi vložki. 
 

Način nakladanja 
          Tirnice se naklada v prečni smeri vagona čim bolj simetrično in razvlečeno v vzdolžni smeri vagona,   
          da bi se optimalno izkoristila dopustna obremenitev vagona. 
      Skladovnice tirnic se naklada direktno na lesen pod vagona, na nakladalne/vagonske pragove z vstavljenimi   
          lesenimi vložki ali na lesene podloge. 

      Skladovnici se morata prekrivati v dolžini (L) najmanj 500 mm. 

 

   Tirnice se naloži: 
       - v več slojih, po možnosti po celotni nakladalni širini, 

       - v vsakem sloju čim bolj navpično druga nad drugo,  

       - v največ šestih slojih.  

Število podlog/ vmesnih podlog se izbere tako, da bo zagotovljena stabilnost skladovnic. 

   Podloge in vmesne podloge so iz lesa (trdnostni razred najmanj 24, skladno EN normi 338), 

- z ostro robnim prerezom nalegajo s širšo stranjo,  
- iz enega kosa, po celotni nakladalni širini skladovnice (debelina vsaj 40 mm). 

   Tirnice segajo čez podloge in vmesne podloge na obeh koncih za najmanj 500 mm. 

   Prazen prostor do konca vagona: 

50 cm 0 cm, 
 

če to ni mogoče (izkoristiti posamezne obremenitve po rasterju), se lahko opusti prazen prostor,  
ustrezno smernicam za nakladanje UIC, 1. Zvezek, točka 5.5.3. 

 

B-B 
 

 

Stran 1/2 01.03.2015 

Posamezni vagoni in skupine vagonov  Vagoni v sklenjenih vlakih in kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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Primer nakladanja   

87-001-15 
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Zavarovanje 

        Tirnice se zavaruje: 

  neposredno s stenami, stranicami ali bočnimi ročicami, in 

s tremi posrednimi privezami pretržne sile1) 
pri ravnem nategu najmanj  

3500 daN, ena posredna priveza na odsek.
 

Pri razmiku večjem od 10 cm: 
 z eno skupno prevezo, pretržna sila1)

 pri ravnem nategu najmanj 1400 daN, na vsakih   

                     začetnih 6 m dolžine skladovnice (najmanj dve na skladovnico).  
Oddaljenost prevez od konca skladovnic najmanj 30 cm. 


 Neizpolnjeni vmesni prostor zadnjih dveh slojev mora biti zapolnjen z lesenimi letvami, trdno 

pribitimi z žeblji. 
 

           Lesene podloge in vmesne podloge se zavarujejo proti bočnem premiku, na primer:
podloge na podu vagona se trdno pribijejo z žeblji, 
           vmesne pologe v sredini vagona se izpolnijo z lesenimi letvami pribitimi z žeblji ali

        z bočno pribitimi lesenimi zagozdami ali z žeblji premera vsaj 5 mm. 

 

Dopolnilni podatki  

             Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
              Za privezovalna sredstva glej informacije o nakladanju 0.6.  
 

Ta način nakladanja se uporablja več let na francoskih progah brez kakršnihkoli 
problemov,težav. 

 

Obvestilo o načinu nakladanja: 

S tem primerom nakladanja soglašajo: vsi ŽPP  UIC 
 

ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: FRET SNCF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1) Najmanjša pretržna sila pri ravnem nategu ustreza dvojni, dvakratni dopustni natezni sili, sili vleka (LC); velja le za 
trakove iz umetnih materialov, trakove iz tkanin in trakove za pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo. 
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BDŽ                         1 
    Primer nakladanja:  ––––––––––– 

                              52 - 101 - 02 
 

 
   Paketi bakrenih anod v sklenjenih vlakih 

 
 

 

Tovor 

 Bakrene plošče v obliki anode, z neobdelano površino, debeline približno 5 cm, dimenzij (brez 
ušesc) približno 100 x 100 cm zložene v pakete. 

 Višina paketov do 65 cm. 

 Teža paketov okoli 5t. 
 Preveze (pretržne sile najmanj 14 kN), trakovi iz umetnih materijalov z robnimi ščitniki, najmanj dve 

prevezi v vzdolžni in ena v prečni smeri. 
 

Vagon 

Vagoni ploščniki s čelnimi stranicami (Smmps)      

 
Način nakladanja 

 Paketi se postavijo na dve vzporedni podlogi (prečnega prereza 6 x 15 cm), v vzdolžni smeri vagona,   
         v dve skupini. Vsaka skupina ima šest paketov. Podloge so pritrjene za pod vagona. 

Podloge so obložene z materialom s povečanim koeficientom trenja (µ min. 0,7). 

 Podloge so postavljene na razdalji približno 65 cm. 

 Med paketi vsake skupine, kot tudi med čelnimi profili je razmik največ 3 cm. 

 Spodaj pod paketi je prazen prostor za nakladalne naprave. 

 

 

 

 

 

Posamezni in skupine vagonov Vlaki v sklenjenih vlakih in kombiniranem prometu 



 

 

 

Zavarovanje 

 
V vzdolžni smeri vagona 

 Drsni način nakladanja, vsaka supina je z železnimi profili čelno zavarovana (trdnimi stebri). 

V prečni smeri vagona 

 S povečanjem koeficienta trenja je vsak paket bočno dodatno zavarovan z dvema železnima  
             profiloma (trdnimi stebi). 

 
Odstopanja od smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 

Tovor je dodatno razdeljen v dve skupini in čelno zavarovan z železnimi profili. 

 
Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1 

Primer nakladanja je bil preizkušen s poskusnimi prevozi iz Pirdopa (BDŽ) v Olen (B-Cargo). 
 

 
Obvestilo o primeru nakladanja 

 

 
Prevozna pot: B - Cargo, BDŽ,  DB- Schenker Rail AG , GySEV, JŽ, MAV, RCA 

 
 

Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: BDŽ 

 
 

Sofia, 28.12.01 
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Smernica za nakladanje:
54-  102-08

Zvitki plodevine (nenaoljeni) na specialnih sedlastih podstavkih (Tip NH Ostrava - P)

Posamezni vagoni in vagonske skupine J Vagoni v sklenjenih vlakih in kombiniranem tovornem prometu.
Vagoni z blalilniki z dolgim hodom

Naklad
Zv itek plodevine / nt itki p lodevine
Posamezni zvitki plodevine ali ved zvitkov, medsebojno povezanih v sveZenj (sveZenj je sestavljen iz
manj5ih zvitkov enakega premera), nenaoljeni

Povezovanje posameznih zvitkov plodevine:
O - zvitek s Sirino do 80 mmzveLemo 3-krat skozi osno luknjo,
@ - zvitek s Sirino od 80 mm do 400 mm zveLemo 3-krat skozi osno luknjo in l-krat dez obod,
@ - zvitek s Sirino nad 400 mmzvehemo 3-krat skozi osno luknjo in 2-krat dez obod,

Sredstva zapovezovanje: Jeklen trak (poruSitvena-pretrhtasila najmanj 1400 daN).

Povezovanje ved zvitkov v en sveZenj:
@ - 4-krat jih skupaj poveZemo skozi osno luknjo

Sredstva zapovezovanje: Jeklen trak (poruSitvena-pretrZna sila najmanj 2000 daN.

Y*u posameznegazvitka ali skupine zvitkov do 20 t.
Sirina zvitkov plodevine ali sveZnja najmanj 5/10 njihovega premera, najved 1500 mm.
Premer nritkaplodevine/sveLnjanajmanj 800 mm, najved 1250 mm

Vagon
Vagon s stenami ali stranicami in lesenim ali kombiniranim podom (Es, Eas-u, K..., Res, Tams).
Sneg in led je potrebno pred nakladanjem odstraniti s poda vagona.

Vagon z rodicami ali stenami in z lesenim ali kombiniranim podom (K..., L..., R..., S...)

Nadin nakladanja
@ Sedlasti kovinski podstavek (dolZine 2.245 mm, Sirine2.330mm, vi5ine 650 mm, lastne mase 550 kg)

s tremi sedli in spodaj s sanicami. Sanice z navarki prepredujejo premikanje sedlastih podstavkov v
vzdolZni in predni smeri vagona.
Obremenitev sedlastih podstavkov najved 20 000 kg.

@ Odprtine v opornih stebrih so namenjene le zaprivezovanje prezle nakladalne naprave
Manipuliranje s sedlastimi podstavki je dovoljeno samo, ko so le ti prazni.
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Zavarovanje

Pranti sedlasti podstavki nalozeni direktno na pod vagona
'v vzdolhri smeri, os sedlastega podstavka todno nad vzdolZno osjo vagona,

9 
- predvsem nad obema osema vagona (wtljivi depi),

@ - oz. tudi po sredini vagona upostevajod dopustne obremenitve
@ Praz-enprostor med dilnimi stranicami ali sienami in sedlastim podstavkom najmanj

50 cm I 20cm
@ Prazen prostor med sedlastimi podstavki do 0 cm

Zvitekplodevine/zvitki plodevine se naloZijo v sedlo podstavka:
- os zvitka mora biti v vzdolfurismeri vagona,
- masa zvitka mora biti na podstavku enakomerno porazdeljena,

@ o v eni wsti, to je, le na notranjem sedlu sedlastega nosilca,

@ o v dveh wstah, to je na zunanjih sedlih sedlastega nosilca,

@ I v treh wstah, to je na notranjih in zunanjih sedlih sedlastega nosilca,
- ved zvitkov je potrebno zloZiti tesno enega poleg drugega,

@ - Sirina naklada v sedlu ne sme biti manjsu oo slio pti-r.u.

Zvitki plodevine ne smejo lei"ati na podu.

I
ffi
,w,
-
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Varovanje
- V vzdolZni smeri

o Sedlasti podstavk so zavarovani z delnimi stenami, delnimi strnicami in z navari na sanicah, sicer ge za

nadin nakladanja z drsenjem,
o Naklad na sedlstem pstavku je zavarovan z drogovi/stebri sedlstega podstavka, zvitki plodevine se

na sedlastem podstavku lahko delno premkajo v vzdolZni smeri
- V predni smeri

o Sedlasti podstavk j e z:varovan znavari na sanicah oz. z lesenimi vodili (kadar navarov na sanicah ni);

Lesena vodila: debelina najmanj 5 cm, delovna vi5ina najmanj 3 cm, pribita so z Zeblji (premer najmanj

5 mm, Stevilo Zebljev - I Zebelj/I500 kg mase naklada, najmanj 2 Zebljana kos lesenega vodila,
. Zvitekplodevine lzvitki plodevine jelso zavarovan/i s seldom sedlastega podstavka. Delovna vi5ina sedla

je lll2 premera zvitka plodevine v sedlu, vendar najmanj 120 mm.

Dopolnilni podatki

Porazdelitev obremenitev glej List 0.1

Odstopanje od Smernicza nakladanje UIC, Zvezekl:

V nasprotju s todko 5.5.1 in I Zvitki plodevine se lahko na sedlastem podstavku delno premikajo v vzdolhri
5.6.2: I smeri;

V nasprotju s todko 5.5.2: I Prazen prostor med delnimi sffanicami ali stenami in med sedlastimi podstavki
le 50 cm namesto 100 cm

Pokrivanje naklada
Zazavarovanje naklada v odprtih vagonih se naklad proti wemenskim vplivom po potrebi pokrije z vagonskimi
prekrivali, nepropustnimi za vodo, ki se pritrdijo na sedlasti podstavek.

Vradanje praznih sedlastih podstavkov
- v odprtih vagonih s stenami in lesenim podom (E. . .) ali v Tams-vagonih,
- sedlasti podstavki se naloZijo izmenidno eden v drugega v skladovnicah,
- vi5ina skladovnice sega do vi5ine sten vagona, v Tams-vagonih najved 15 cm pod platneno streho.

Obna5anje naklada pri trkih pri naletu v skladu s Tabelo 4
najmodnej5i sunek (pri odbijanju): l0,l km

- najvedji premik v vzdolZni smeri je l5 cm; na vagonu, nakladu in na sedlastih podstavkih ni po5kodb.

Obvestilo o nrimeru nakladania

Prevozra pot: MAVC, OeBB, PKPC, Railion Deutschlan d, 52, ZSSKC,

Odpremna Zeleznica: iD
iO - eeske draty s.o.
Divize obchodne provozri, o.z.
Odbor nakladni doprary a prepravy ( O 2l)
NabreZi L. Svobody 12/1222
CZ-ll0 l5 PRAHA I - Stare Mesto

List: l/54 - 102 - 08 S tem listom se razveljavi list l/54-L02-01
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Prožne jeklene cevi dolžine do 43 m, na več vagonih 
Posamezni vagoni ali skupine vagonov                                                                                                                Vagoni v sklenjenih vlakih in kombiniranem prometu 

 
 
 
Tovor 

   Prožne jeklene cevi dolžine do 43 m, premera 10 do 40 mm, debeline stene 0,5 do 3 mm, v svežnjih. 
       Svežnji: 
       - v obliki šesterokotnika, premera največ 300 mm, 
       - v embalaži Cartonplast (340 g / m2

) pakirano, 
       - se povežejo na vsake 3 m s trakom PES (pretržna sila najmanj 1400 daN), 
       - teže največ 3 500 kg. 
 

       Skupna teža pošiljke največ 60.000 kg 
 

Vagoni 
       Vagoni z bočnimi ročicami in / ali stranicami, pregibnimi čelnimi stranicami in lesenim podom (K ..., R ...),   
       Vijačne spenjače so zategnjene tako, da so odbojniki rahlo stisnjeni. 
 
Način nakladanja 

   Svežnje cevi se naklada v skladovnice, v največ štirih slojih, simetrično, v vzdolžni osi vagona. Spodnji sloj se   
       naklada na lesene podloge, svežnje od drugega do četrtega sloja pa na gumijaste vmesne podloge  z    
       visokim koeficientom trenja s pravokotnim prečnim prerezom 100 x 40 mm. 
    Število svežnjev v vsakem višjem sloju je vedno manjše za en do dva svežnja kot v spodnjem sloju. 
               

             Prazen prostor do 
   - čelne stranice končnega vagona najmanj 1 m, 
   - pregibnih čelnih stranic navpično najmanj 50 mm (z višjimi lesenimi podlogami), 

       - bočnih stranic v območju lesenega distančnika najmanj 400 mm. 
 

   Svežnji presegajo lesene podloge za približno 1 m 
       Podloge so 
       - iz mehkega lesa, preseka 150 x 120 mm, 
       - v enem kosu čez celotno širino nakladanja, 
       - pribite na pod vagona s šestimi žeblji (premer najmanj 5 mm), 

   - na vsakem vagonu odmaknjene 0,6 m od čelnih sten brez lesenih distančnikov (za omejitev drsne poti).  
          

 

       Dovoljena obremenitev: 
- dvoosnih vagonov največ 75%, 
- vagonov s podstavnimi vozički največ 85% dovoljene mejne obremenitve. 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 



 

                                
Zavarovanje 

Svežnje se zavaruje 
    - v spodnjem sloju, bočno z lesenimi distančniki iz mehkega lesa (preseka 12 x 10 cm, dolžine 40 cm),   

               pritrjenimi na obeh koncih podlog z najmanj štirimi žeblji (∅ najmanj 5 mm),  
 

        - s skupno povezavo svežnjev od drugega do četrtega sloja, vedno na 3 m, s trakovi iz tkanin ali trakovi za   
               pritrditev tovora z napenjalno-blokirno napravo (pretržna sila najmanj 2000 daN) 
 

         - s skupno povezavo tovora vedno s tremi trakovi iz tkanin ali trakovi za pritrditev tovora z napenjalno-   
                blokirno napravo (pretržna sila najmanj 4000 daN), 
 

         - na vsakem vagonu s posredno privezo tovora, vedno s tremi trakovi iz tkanin ali trakovi za pritrditev   
                tovora z napenjalno-blokirno napravo (pretržna sila najmanj 4000 daN). 
 
 
Dopolnilni podatki 
            Za porazdelitev obremenitve glej informacijo o nakladanju 0.1. 
  

       Za te pošiljke je prepovedano ranžiranje in odbijanje. 
  

Vagonske enote z dvoosnimi vagoni, se prevažajo na trajektih po ravnih tirnicah. 
  

Za nakladalne enote daljše od 36 m veljajo smernice za nalaganje UIC, Zvezek 1, točka 7 (izredne   
            pošiljke). 
 

Odstopanja od načel smernic za nalaganje UIC, Zvezek 1: 
   V nasprotju s točko 5.9 je bila prožnost cevi preizkušena z vožnjo čez krivine z radijem R 150 m. 

 
Obnašanje tovora med preizkusnimi prevozi 

 - pri vožnji čez krivine z radijem R 150 m, se je tovor vedno obnašal kot prožna nakladalna enota, brez    
   poškodb vagonov, tovora in varnostnih naprav, 
 - nakladanje se je uveljavilo skozi večletno uporabo v mednarodnem prometu. 

 

 

Obvestilo o načinu nakladanja 
 
S tem primerom nakladanja soglašajo: CARGONET, DB Schenker Rail Deutschland, Green Cargo, PKP Cargo    
                                                                       
 

ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: ČD CARGO, a.s. (ČDC) 
 
 
                                                                                                S tem primerom nakladanja se razveljavi 
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Okroglo jeklo na vagonih Sggrrs 
Posamezni in skupine vagonov I 

I 
Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

Tovor 

Okroglo jeklo s hrapavo površino, različnih dolžin in premera 

 - premera  320 do 600 mm,   

 - dolžine 2 500 do 6 400 mm,    

 - teže 1 600 do 14 592 kg.   

Vagon 

Vagoni za kontejnerje „InnoWaggon“, prevoz na 80 čevljev Sggrrs 458 4 (CD Cargo ali enakih 
konstrukcij) s paletami podjetja Innofreight (Typ RWP Steel), s trdnimi vagonskimi komponentami 
skladno  Objavi UIC 571. 

 Na vsaki vagonski enoti/delu vagona po tri palete, skupaj šest palet na vagon. 

Parametri palet RWP Steel: 

 - širina,  2 600 mm,  

 - višina ročic,  895 mm,  

 - teža,   860 kg,  

 - nosilnost palet  36 000 kg.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Način nakladanja 

Okroglo jeklo se naloži: 
 - v enem sloju, v vzdolžni smeri vagona, direktno na nakladalni prag palete; Ob 

upoštevanju omejitev obremenitve vagona se lahko drugi sloj naloži na sedlo. 

 - Pri nakladanju okroglo jeklo presega sredino nakladalnega praga palete za najmanj 20 cm: 

 - Prazen prostor najmanj 30 cm:    

 - v primeru obstoječega praznega prostora v prvem sloju, se ta prostor izpolni s sedlastim 
načinom nakladanja ali 
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- Se naklada skladno  , prazen prostor se izpolni z zagozdami in se jih trdno pritrdi: 

 - kot zagozde približno 35°,  

 - višine  
1
/12 ø okroglega jekla, najmanj 12 cm,  

 - širina zagozde ustreza širini nakladalnega praga palete, 

 - iz zdravega, nepoškodovanega lesa po EN 338, trdnostnega razreda najmanj C 24, iz enega 
kosa. 

Zagozde se pritrdi z najmanj dvema žebljema ( približno 5 mm). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Variante nakladanja: 

 
Varianta 1: 

 320 mm 

Dolžina 2 500 do 6 400 mm 

Teža po kosu = 1 600 do 4 096 kg (640 kg/m) 
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Varianta 2: 

 410 mm 

Dolžina 2 500 do 6 400 mm 

Teža po kosu = 2 550 do 6 528 kg (1 020 kg/m) 

 

 
Varianta 3: 

 470 mm 

Dolžina 2 500 do 6 400 mm 

Teža po kosu = 3 400 do 8 704 kg (1 360 kg/m) 

 

 
Varianta 4: 

 525 mm 

Dolžina 2 500 do 6 400 mm 

Teža po kosu = 4 375 do 11 200 kg (1 750 kg/m) 

 

 

Varianta 5: 

 600 mm 

Dolžina 2 500 do 6 400 mm 

Teža po kosu = 5 700 do 14 592 kg (2 280 kg/m) 

 

 

Zavarovanje 

Okroglega jekla 

- v prečni smeri vagona   

 - z ročicami,   

 - pri zavarovanju z le dvema ročicama, mora okroglo železo presegati sredino ročic v vzdolžni 
smeri vagona  za najmanj: 

s hrapavo površino  
  20 cm I 0 cm, 

 - pri preseganju za manj kot 30 cm se mora namestiti najmanj ena posredna priveza, pretržna 
sila pri ravnem nategu najmanj 5000 daN, 

z gladko površino 
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                                                                                                                 Stran 4/4 

  

 

ČD Cargo, a.s. 

Generální ředitelství 

odbor technologie a organizace dopravy (13/21) 

Jankovcova 1596/2c 

170 00 Praha 7 
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  40 cm I 0 cm, 

- pri preseganju za manj kot 50 cm se mora namestiti najmanj ena posredna priveza, pretržna 
sila pri ravnem nategu najmanj 5000 daN, 

- prazen prostor se izpolni po ④ ali ⑤.  

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitve in največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.1 in 0.2. 

Nakladalni podstavki so trdno pritrjeni za vagon. Teže nakladalnih podstavkov so vračunane v 
lastno težo vagona.  

Ranžiranje in odbijanje pošiljke je prepovedano. 

Odstopanja od smernic za nakladanje, Zvezek 1 

V nasprotju s členom 3.4: posamezne obremenitve niso vpisane v rasterju. 

V nasprotju s členom 5.4.1: pri zavarovanju le z dvema ročicama, ulitki presegajo sredino ročic v 
vzdolžni smeri vagona za 20 cm.. 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih po tabeli 4 

Naletni preizkusi so narejeni v Trinecu (CZ) dne 20.04.2017, z jeklenimi ulitki dolžine cca. 3,2 m. 

1. Nalet 4,5 km/h, brez premikanja naklada, 

2. Nalet 4,7 km/h, brez premikanja naklada, 

3. Nalet 6,7 km/h, brez premikanja naklada, 

4. Nalet 10,0 km/h, 20 cm max. premik naklada. 

Obvestilo o načinu nakladanja   
S tem primerom 
nakladanja 
soglašajo: 

ASTOC, DB Cargo AG, RCA, RCH, PKPC, CFL Cargo, LINEAS,  
SNCF FRET, SBB Cargo, SŽ, RENFE, HŽ, InRail 
 

 

ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: ČD Cargo, a.s. 
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Jekleni ingoti na Inno-vagonih Sggrrs 
Posamezni vagoni in skupine vagonov I       Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Tovor 

 Jekleni ingoti (izdelani s kontinuiranim litjem), z grobo površino, s pravokotnim prečnim prerezom. 

Ingoti 

 spodnji sloji morajo biti ravni ali  

 se vertikalni prostor zapolni z lesom, pritrjenim (npr. pribitim) na podloge. 

Vagon 

 80 ft vagoni za prevoz kontejnerjev „InnoWaggon“ Sggrrs, serije 458 4 (ČD Cargo ali enaki) s 
paletami podjetja Innofreight (Typ RWP Steel), ki so trdno pritrjeni/fiksni deli vagona  v skladu z  
Objavo UIC 571.   

 Na vsaki vagonski enoti tri palete, skupaj šest palet na vagon. 

 Parametri palete RWP Steel: 

 - Širina 2 600 mm, 

 - višina ročic 895 mm, 

 - lastna masa 960 kg, 

 - nosilnost palete 36 000 kg. 

  

 

Način nakladanja 

 Jekleni ingoti se morajo nakladati kot sledi: 

 - sredinsko, tesno drug ob drugem in enakomerno porazdeljeni po celotni nakladalni širini, 
neposredno na nakladalne pragove palete. 

 Ob upoštevanju dopustnih obremenitev vagona in za transport merodajne kategorije proge, se 
lahko naložijo: 

 - v enem ali več slojih,  z vmesnimi podlogami iz mehkega lesa, 

 - višina skladovnice je manjša ali enaka širini skladovnice, 

 - največ do višine ročic, 

 Pri nakladanju morajo ingoti presegati nakladalne pragove palet in vmesne podloge za    

vsaj 50 cm.  
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 Vmesne podloge so iz zdravega, nepoškodovanega lesa skladno normi EN 338, trdnostnega 
razreda vsaj C 24, ostrorobo razrezane, iz enega kosa, s pravokotnim prečnim prerezom 
(debeline najmanj 6 cm) in nalegajo z širšo stranjo. 

 Prazen prostor pri nakladanju najmanj 30 cm. 

 

Shema nakladanja
1)

: 

 

 

Zavarovanje 

 Zavarovanje palet na vagonu: 

 - v vzdolžni smeri vagona 

  palete so zavarovane z najmanj štirimi preklopnimi trni vagona. 

 - v prečni smeri vagona 

  z jeklenimi distančniki na vogalnih stebrih palet, ki ležijo na vzdolžnih glavnih nosilcih vagona. 

 - v navpični smeri 
  s privijačenimi pritrdilnimi napravami s katerimi se preprečuje neželeno dvigovanje palet med 

prevozom in razkladanjem. 

  

  

 

 

                                                           
1) Te vred osti predstavljajo ajvečje dopust e vred osti za obremenitev vagona. Med nakladanjem   

   se ora upoštevati aj a jšo dovolje o obre e itev a tra sport i poti. 
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Zavarovanje jeklenih ingotov 

 - v vzdolžni smeri vagona z drsenjem, 

 - v prečni smeri vagona, velja dodatno: 

   pri zavarovanju s samo dvema ročicama morajo ingoti presegati sredino ročic za najmanj  
50 cm, 

   obstoječi prezen prostor v prečni smeri vagona se mora napolniti s trdno pribitim lesom. 

  Če je bočni razmik do stene ali ročice večji od približno 10 cm: 

   se zavaruje bočno s trdno pribitim lesom na vsaki strani in na vmesnih podlogah zgoraj in 
spodaj. Število žebljev (Ø približno 4 mm) najmanj dva žeblja na les. Globina prodiranja 
žebljev najmanj 40 mm. 

  

Dopolnilni podatki 

 Za porazdelitev obremenitve in nakladalni profil glej informacije 0.1 und 0.2. 
 Upoštevani so mejna linija G1 skladno EN 15273 in nakladalni profil skladno smernici za 

nakladanje UIC, Zvezek 1, Tabela 14. 
 Nakladalni podstavki so trdno pričvrščeni na vagon. Masa nakladalnih podstavkov je vračunana v 

lastno maso vagona, vpisana na vagonu. 
 Prevoz le pod pogoji za sklenjene vlake. 

 
Odstopanja  od smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 

 V nasprotju s točko 3.4 posamezne obremenitve niso vpisane v rasterju na vagonu. 

 Palete ne ustrezajo Objavi UIC 592-4 in se prevažajo kot normalne pošiljke (brez kombiniranega 
prevoza). 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

 Naletni preizkus opravljen v Ostravi (CZ), dne 19.07.2018: 

 1. nalet 4,8 km/h, 8 mm vzdolžni premik, 

 2. nalet 7,7 km/h, 16 mm vzdolžni premik, 

 3. nalet (nasprotno potiskanje) 8,8 km/h, 10 mm vzdolžni premik, 

Obvestilo o primeru nakladanja 

S tem primerom nakladanja soglašajo: CD Cargo Poland, PKPC, RCA, RCH, SZ, ZSSK Cargo,  

ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: ČD Cargo, a.s. 
 

 

ČD Cargo, a.s. 
Generální ředitelství 
odbor technologie a organizace dopravy (13/21) 

Jankovcova 1596/2c 

170 00 Praha 7 

vydáno dne 02.08.2018 / Version 01 
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Primer nakladanja: 

                 1                 

2154 - 101 - 19 

Jekleni ingoti na InnoWaggon Sggrrs 
Posamezni vagoni in skupine vagonov                                   Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
(Prevozni pogoji – glej SzN 9.0)                                              Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Tovor 

 Jekleni ingoti premera od 150 do 350 mm. 

Vagoni 

 Vagoni za prevoz kontejnerjev Sggrrs 458 4 ali enaki s paletami podjetja Innofreight (Typ RWP 
Steel), ki so trdno pritrjeni/fiksni del vagona  v skladu z  Objavo UIC 571.   

 Na vsaki vagonski enoti tri palete, skupaj šest palet na vagon. 

 Parametri palete RWP Steel: 

 - širina 2 633 mm, 

 - višina ročic 895 mm, 

 - lastna masa 860 kg, 

 - nosilnost palete Glej skico nakladanja 

  

 

 

Skica nakladanja
1)

 

 

Način nakladanja 

 Jeklene ingote se naklada neposredno na nakladalne pragove palet. Ob upoštevanju dopustnih 
obremenitev vagona in za transport merodajne kategorije proge, se lahko naložijo: 

① - sedlasto ali 

② - v enem ali več slojih, z vmesnimi podlogami iz mehkega lesa, po možnosti po celotni nakladalni 
širini 

 - največ do višine ročic, 

③ - pri nakladanju morajo ingoti presegati sredino nakladalnih pragov palet in vmesne podloge za    

vsaj 30 cm. 

④ Vmesne podloge so iz zdravega, nepoškodovanega lesa skladno normi EN 338, trdnostnega 
razreda vsaj C 24, ostrorobo razrezane, iz enega kosa, s pravokotnim prečnim prerezom 
(debeline najmanj 6 cm) in nalegajo z širšo stranjo. 

                                                           
1) Te vrednosti predstavljajo največje dopustne vrednosti za obremenitev vagona. Med nakladanjem se mora upoševati   
   najmanjšo dovoljeno obremenitev na transportni poti. 
 
 
 

1) višine stranic glede na tip palete od 300 do 2100 mm 

2) paletne višina palet se uravnava z lesenimi pragovi. 
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⑤ - Prazen prostor pri nakladanju je najmanj 30 cm. 

⑥ - V neizpolnjenem zgornjem sloju so vmesne podloge s podlago za povečanje trenja in bočno 
presegajo ingote za najmanj 30 cm. 

 

 

Primer za ingote dolžine 2,5 do 2,7 m Primer za ingote dolžine 2,7 do 3,9 m 

 

Primer za ingote dolžine 3,9 do 5,9 m Primer za ingote dolžine 5,9 do 11,5 m 

  ②              ④          ⑫                      ⑥         ⑪         

  

①                                             ⑩ 

  

 

Zavarovanje 

 Zavarovanje palet na vagonu: 

 - v vzdolžni smeri vagona 

⑦  palete so zavarovane z najmanj štirimi preklopnimi trni vagona. 

 - v prečni smeri vagona 

⑧  z jeklenimi distančniki na vogalnih stebrih palet, ki ležijo na vzdolžnih glavnih nosilcih vagona 

 - v navpični smeri 
⑨  s privijačenimi pritrdilnimi napravami, s katerimi se preprečuje neželeno dvigovanje palet med 

prevozom in razkladanjem. 

 

 

 

 

  

Zavarovanje jeklenih ingotov: 

 - v vzdolžni smeri vagona z drsenjem, 

 - v prečni smeri vagona z ročicami, dodatno velja: 

  - pri zavarovanju s samo dvema ročicama morajo ingoti presegati sredino ročic v vzdolžni 
smeri vagona za najmanj  30 cm, 
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⑩  - v primeru sedlastega nakladanja, skladno z ①, se obstoječi prosti prostor zapolni z ingotom v 

   razširjenem sedlu ali ⑪  - pri nakladanju, skladno ②, se vmesni prostor zapolni z leseno zagozo. Ta se pritrdi z najmaj  

  dvema žebljema ( približno 5 mm): 
   

 

•  Kot zagozde je približno 35°,  
  •  Višina zagozde je najmanj 

1
/12  ingota, vsaj 12 cm. 

⑫  - Če zgornji sloj ni zapolnjen, ga zavarujemo s trdno pribitim lesom na vsaki strani in na   

  vmesnih podlogah zgoraj in spodaj. Število žebljev ( približno 5 mm) na vsaki strani, skupaj  

  en žebelj na 1500 kg nakladalne enote. Globina prodiranja žebljev najmanj 40 mm. 

 

Dopolnilni podatki 

 Za porazdelitev obremenitve in nakladalni profil glej informacije 0.1 und 0.2. 
 Upoštevani so mejna linija G1 skladno EN 15273 in nakladalni profil skladno smernici za 

nakladanje UIC, Zvezek 1, Tabela 14. 
 Nakladalni podstavki so trdno pričvrščeni na vagon. Masa nakladalnih podstavkov je vračunana v 

lastno maso vagona, vpisana na vagonu. 
 Prevoz le pod pogoji za sklenjene vlake. 

Odstopanja  od smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 

 V nasprotju s točko 3.4,  v rasterju na vagonu niso zapisane posamezne obremenitve.  

 V nasprotju s točko 5.8.3 so zagozde na koncu vmesnih podlog usmerjene le navzgor. 

 Palete ne ustrezajo Objavi UIC 592-4 in se prevažajo kot normalne pošiljke (brez kombiniranega 
prevoza). 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

 Naletni preizkus je opravljen 14.05.2019 v Kladnem (CZ), z ingoti iz jekla, okroglega prereza, 
dolžine približno  3,2 m. 

 1. Nalet 7,4 km/h,  s posredno privezo, vzdolžni premik 5 mm, 

 2. Nalet 7,7 km/h, s posredno privezo, vzdolžni premik 0 mm, 

 3. Nalet 6,9 km/h, brez posredne priveze, vzdolžni premik 10 mm, 

 4. Nasprotni nalet 8,2 km/h, brez posredne priveze, vzdolžni premik 20 mm. 

  

Obvestilo o primeru nakladanja 

  

S tem primerom nakladanja soglašajo: RCA, SZ, CD Cargo Poland 

 

ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: ČD Cargo, a.s. 

ČD Cargo, a.s. 
Generální ředitelství 
odbor technologie a organizace dopravy (13/21) 

Jankovcova 1596/2c 

170 00 Praha 7 

vydáno dne 10.06.2019  

List:   1/2154 - 101- 19  
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Tirnice na več vagonih ploščnikih  
 
Tovor 
 Tirnice z dolžino od 30 m do 60 m. 

 
Vagoni 
 Vagoni ploščniki s podstavnimi vozički in vstavljivimi/snemljivimi ročicami (Rs). 

Vretenske spenjače med vagoni se privije tako, da se odbojniki med seboj rahlo dotikajo, nato se 
vretenska spenjača še enkrat do dvakrat privije. 
 

Način nakladanja 
 Tirnice ležijo ena zraven druge 

 - na vsakem vagonu v največ treh slojih, na štirih podlogah. Izjemoma so drsne površine podlog na 
novih vagonih podmazane, 

 - tirnice segajo en do treh metrov čez zunanje podloge oziroma vmesne podloge, 

 - podloge so bočno zavarovane pred zdrsom z jekleno pločevino, ki se opira na ročice in zunanje 
vzdolžne nosilce vagona. Jeklena pločevina se pritrdi z neprekinjenim vijakom in maticami. 
 

  Dimenzije podlog:                        širina približno 15 cm, višina približno 15 cm. 
Dimenzije vmesnih podlog:          širina približno 10 cm, višina približno 10 cm. 
 

  Prazen prostor do 

 

 - bočnih ročic najmanj 10 cm, 

 - preklopnih čelnih stranic najmanj 5 cm, 

 - čelnih stranic končnih vagonov najmanj 50 cm pri dolžinah tirnic do 

∙   40 m                               najmanj 50 cm. 

∙  60 m                                najmanj 75 cm.     

-  Najmanjša razdalja med prevozom pri dolžini tirnic do 

              ∙   40 m                             najmanj 25 cm 

              ∙  60 m                              najmanj 35 cm 

Obremenitev vagonov do največ 85 % merodajne dopustne obremenitve. 
 
Zavarovanje 
 Tirnice se bočno zavaruje 

 - z opornim okvirom s fiksnimi bočnimi ročicami na vsakem vagonu. Oporni okvirji so nameščeni na 
sredini vsakega vagona. 

 

 - z vmesnimi podlogami, ki imajo na obeh koncih ob strani plošče iz jeklene pločevine, pritrjene z   
neprekinjenim vijakom in maticami. Razdalja do nog tirnic je približno 5-8 cm. 

 - na koncu tovora z vmesnimi podlogami, ojačanimi s približno 50 cm dolgo jekleno pločevino. 
 
Pri nezapolnjenem sloju 

 - se vmesne prostore zapolni s trdno privitimi lesenimi letvami. 

 
Dopolnilni podatki 
  

Za porazdelitev obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2. 
 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 
 Pošiljke v vagonih, ki se jih ne sme ranžirati ali odbijati. 

 
 
 
 
 



 
 

Obvestilo o primeru nakladanja 
 
Prevozna pot: SJ, DB, DSB, NS 
 
Odpravna železnica: SJ 
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Tirnice na dveh vagonih ploščnikih  
 
Tovor 
 Tirnice z dolžino od 40 m. 

 
Vagoni 
 Vagoni ploščniki s podstavnimi vozički in vstavljivimi/snemljivimi ročicami (Rs). 

Vretenske spenjače med vagoni se privije tako, da se odbojniki med seboj rahlo dotikajo, nato se 
vretenska spenjača še enkrat do dvakrat privije. 
 

Način nakladanja 
 Tirnice ležijo ena zraven druge. 

 - na vsakem vagonu v največ treh slojih, na štirih podlogah, 

 - tirnice segajo en do treh metrov čez zunanje podloge oziroma vmesne podloge, 

 - podloge so bočno zavarovane pred zdrsom z jekleno pločevino, ki se opira na ročice in zunanje 
vzdolžne nosilce vagona. Jeklena pločevina se pritrdi z neprekinjenim vijakom in maticami. 
 

  Dimenzije podlog:                        širina približno 15 cm, višina približno 15 cm. 
Dimenzije vmesnih podlog:          širina približno 10 cm, višina približno 10 cm. 
 

  Prazen prostor do 

 

 - bočnih ročic najmanj 10 cm 

 - preklopnih čelnih stranic najmanj 5 cm 

 - zunanjih čelnih stranic končnih vagonov najmanj 50 cm pri nakladanju in 25 cm med prevozom. 
 
Obremenitev vagonov do največ 85 % merodajne dopustne obremenitve. 
 

Zavarovanje 
 Tirnice se bočno zavaruje 

 - z opornim okvirom s fiksnimi bočnimi ročicami na vsakem vagonu. Oporni okvirji so nameščeni na 
sredini vsakega vagona. 

 

 - z vmesnimi podlogami, ki imajo na obeh koncih ob strani plošče iz jeklene pločevine, pritrjene z   
neprekinjenim vijakom in maticami. Razdalja do nog tirnic je približno 5-8 cm. 

 - Na koncu tovora z vmesnimi podlogami utrjenimi s približno 50 cm dolgo jekleno pločevino. 
 
Pri nezapolnjenem sloju 

 - se vmesne prostore zapolni s trdno privitimi lesenimi letvami. 

 
Dopolnilni podatki 
  

Za porazdelitev obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
Za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.2. 
 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 
 Pošiljke v vagonih, ki se jih ne sme ranžirati ali odbijati. 

 
Obvestilo o primeru nakladanja 
 
Prevozna pot: SJ, DB 
 
Odpravna železnica: SJ 
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Srednje groba in groba pločevina  
Posamezni vagoni in skupine vagonov                         Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu  

                       Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Tovor  

  Pločevina zložena v skladovnice (posamično ali v slojih).  

 
Vagoni  

  Vagoni s stranicami in/ali ročicami in trdnimi z ali brez ali z trdno pritrjenimi verigami z napenjalnimi vzmetmi  

(GC vagoni tipa Kbps in Os) ali trakovi z napenjalno-blokirno napravo (pretržne sile 4000 daN). 
  

 
Način nakladanja  

  Skladovnice se naloži neposredno na pod vagona, ali na lesene podloge pravokotnega prečnega prereza, na 
širši strani podloge. Pločevina presega podlge za najmanj 50 cm. Največja višina skladovnice 10 cm pod 
zgornjim robom višine delovnega oprijema stranic/ročic, ki služijo za zavarovanje tovora. 

 

  Pri nakladanju na podloge se previsne dele pločevine podpre z vzdolžno pribitim lesom, enake višine kot 
podloge. Pri različnih širinah pločevine je širša spodaj, ožja na vrhu. 

 
Fig  

  

 
 
Zavarovanje  

  V vzdolžni smeri vagona 

  s čelnimi stranicami / ročicami.  

 

  V prečni smeri vagona  

  z bočnimi stranicami / ročicami. Pri zavarovanju z le dvema ročicama presega pločevina sredino ročic za vsaj   
  

  50 cm  30 cm.  
 

  Posamezna skladovnica se dvakrat posredno priveže z verigo/napenjalnim trakom. Medsebojno prepletene  
skladovnice se posredno trikrat privežejo z verigo/napenjalnim trakom (napenjalni trak pretržne sile 4000 daN), 

  pri vsakem prekrivanju z eno  posredno privezo.  

  Trakovi se pred trganjem zaščitijo z robnimi ščitniki.  
 
 
 

            Slika 



 
 
  

 
Dopolnilni podatki  

  Odstopanja od smernic za nakladanje 1.2.4  

  Pri razmiku med bočnimi stranicami / ročicami in pločevino > 10 cm, brez posebnega bočnega zavarovanja. Vsa 
pločevina se vedno posredno priveže z napenjalnimi verigami/trakovi.  
Pločevina ni povezna v enote.  
Ni najmanjše razdalje med konci tovora in čelnimi stenami.  

 

  Za porazdelitev tovora/obremenitve in za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladannju 0.1 in 0.2.  

 
 
  
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih po tabeli 4  

  Najmočnejši nalet 9 km/h.  

Tovor se premakne do 35 cm. Brez poškodb na vagonu, tovoru ali sredstvih za zavarovanje.  

 
 
 
  

Obvestilo o primeru nakladanja 
 
 
  
Prevozna pot:  

GC, Railon Denmark, Railion Deutschland, ÖBB, SBB, Trenitalia, ČD, PKP  
 
  
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: GC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S tem primerom nakladanja se razveljavi 

1 
Primer nakladanja: 
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Debele in srednie plocevine nenaol
Posamezni vagoni  in vagonske skupine Vagoniv sklenjenih vlakih in kombiniranem prometu

Vagoniz odbijaciz dolgim hodom

Naklad

O Plo3ce plocevine naloZiti v skladovnice (posamezne ali prepletajoce skladovnice) ali

@ Pakete plocevine naloZiti v skladovnice (posamezne ali prepletajoce skladovnice) ali

Plo5ce in pakete plocevine naloZiti kombinlrano.

@ Pakete povezati v precni smeri pribliZno v razdalji enega metra s trakovi (poruSitvena sila min. 1400

daN) najmanj, s 3 trakovi do 3 m paketne dol2ine. Trakove iz umetne snovi je treba uporabljati samo

z robnim S0itnikom.

Vagon

Vagon s stransko prestavljivimi rocicami in fiksnimi nakladalnimi pragovi.

Nadin nakladanja

@ Skladovnice naloZit i  na nakladalne pragove. Vi3ina skladovnice najvec 10 cm pod zgornj im robom

stranic /  rocic, ki  delujejo kot varovanje naklada, vendar najvec 100 cm O, in ne vecje kot Sir ina

skladovnice.

@ Posamezne plocevine v najvisj i  plast i  skladovnice, naloZene samo ce je debelina > 8 mm.

@ Pri nakladanju na podloge je treba podpreti navzdol visece konce naklada s trdno pribitimi vzdolZnimi

lesenimi elementi enake viSine kot podloge.

@ Pri razlienih Sirinah plocevine, so 5ir5e spodaj, o4e zgorai.

Pri plocevinah razlicnih dol2in morajo plocevine, ki segajo preko skladovnice biti varovane proti

nihanju (ki jih povzroca veter sled voZnje, nihajnih lastnosti vagona).

g - najdalj5e ploeevine I paketi plocevin leZijo v najbolj spodnjem obmocju skladovnice pri cemer te

plocevine / paketi plocevine niso Sir5i I oZTi kot skladovnica,

@ - posamezne plocevine oziroma paketi, ki segajo eez skladovnice (min. 8 mm debeline ) so

zavarovani s ploeevinami / paketi sosednje skladovnice s prekrivanjem (zgoraj in

spodaj najmanj 30 cm).

@ - posamezni oZj i  paketi  (  razl ika v Sir ini  skladovnice max. 20 %) so obdani kot sendvic -

neposredno od skladovnice, pri cemer nalegajo simetricno, stabilno cez vso dolZino

plocevine, pri cemer so ti v sendvic zvezani paketi povezani v eno enoto s

tkanimi pasovi @ (PoruSitvena si la min. 2000 daN).

S tem listom se razveljavi
,|

l ist :
7 4 - 1 0 2 - 0 4

List.
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Sl ika

S tem listom se razveljavi
1
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Lis t :
7 4 - 1 0 2 - 0 5



Varovanje

V vzdolzni smeri
- @ s Celnimi stranicami in roeicami

V oreeni smer

@ s stransko prestavljivimi roeicami, ob varovanju s samo dvema rocicama segajo ploeevine 6ez
sredino rodice najmanj 

I
50cm | 30 cm

@ Plocevine so povezane s spodaj lezeiimi plodevinami v enoto z min. 2-krat povezanima tkanima
pasovoma (porusitvena sila min. 2000 daN), ee so plodevine :

- tanjse od I mm. Minimalna debelina enote I mm.
- razli6no Siroke.
- krajse kot 2 m.

@ Pri prepletajodih se plodevinah / paketih je dodatno ena vez na sredini mesta prekrivanja
(poruSitvena sila min. 2000 daN)

Dopolnilni podatki

Glede razporeditve naklada in nakladalne mase glei list 0.1 und 0.2

Odstopanje od smernice za nakladanje 1.2.4
Nobenih vezi ee
- je zgornja ploeevina debelejsa od 8 mm in
- je razmik med posameznimi ploeevinami in bo6nimi rodicami < 10 cm
Ni nobenega minimalnega razmika med konci plocevin in eelnimi stranicami / eelnimi rocicami.

Niso predvidene nobene spodnje vezi, ker je razmak med prestavljivimi roeicami in najnizjo ploeevino
<  10  cm.

Obnaianje naklada pri  naletnih trkih v skladu s tabelo 4
- Najmocnej5i trk pri 9 km/h

Naklad premaknjen do 26 cm, ni nobene Skode na vagonu, nakladu al i  sredstvih za varovanje

Obvesti lo o primeru nakladania

Prevozna pot

GC, RDK (DSB), Rai l ion Deutschland, OBB, SBB, PKP, e D, MAV, Treni tal ia,  SZ

ZeleZnisko odpremno podjetje: GC

1
List:
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S tem listom se razveljavi
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           Zvitki pločevine, os zvitkov v prečni smeri vagona 

 
 

Tovor 
Zvitke pločevine se vsaj enkrat poveže po obodu z jeklenim trakom. Zvitke pločevine se tudi poveže na vsaj 
treh mestih, enakomerno porazdeljeno po obsegu, skozi luknjo z jeklenim trakom. Širina zvitka mora biti vsaj 
enaka širini drsnega podstavka. 

 
Vagon 

Pokriti dvoosni vagoni za zvitke pločevine teže do 7 t. 
Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami za zvitke teže do 12t. 
Uporabljajo se samo vagoni z nepoškodovanim podom. 

 
Način nakladanja 
       Posamične zvitke pločevine se naloži na pribite lesene drsne podstavke, z osjo zvitka v prečni smeri vagona. 
 

Zavarovanje 

①  Zvitki pločevine se morajo povezati v eno nakladalno enoto, z jeklenima trakovoma preko sedla (dva   

     lesena nosilca) na drsnem podstavku. 
 
Dovoljena odstopanja v prečni smeri vagona so lahko največ +/- 50 mm. 
Prazen prostor je med čelno steno/stranico in nakladalno enoto najmanj 1,5 m, med nakladalnimi enotami pa 
najmanj 1,0 m. 
Zunanje sanice se morajo v prečni smeri vagona zavarovati z usmerjevalnimi lesenimi letvami . 

 
 

                 
 
 
 
                    Velikost drsnih podstavkov: 
 
                     

  Velikost 
      št. 

Dolžina sanic 
(mm) 

Naležna širina 
(mm) 

Širina podstavka 
(mm) 

Največja teža zvitka 
(t) 

1 1200 560 1200 8 

2 1500 720 1200 12 

 

 

Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih in kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 



 
 
Drsni podstavek velikosti 1: 
 

1 Tri lesene gredice za sanice 80 x 100 x 1200 mm 

2 Dve leseni gredici za sedlo 150 x 150 x 1200 mm 

3 18 žebljev ø 5,5 x 160 mm 

                     

Drsni podstavek velikosti 2: 

 
1 Tri lesene gredice za sanice 100 x 100 x 1200 mm 

2 Dve leseni gredici za sedlo 200 x 200 x 1200 mm 

3 12 žebljev ø 6,0 x 180 mm 

4 18 žebljev ø 5,5 x 160 mm 

                       

   Dopolnilni podatki 

          Za porazdelitev obremenitve vagona in za največe dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.1 in 0.2. 
 

Odstopanja od smernic za nakladanje, Zvezek 1: 
V nasprotju s točko 5.5.1 so posamezni deli nakladalnega podstavka pribiti z navadnimi žeblji. 

 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih po tabeli 4 

Najmočnejši nalet 11 km/h: rotacija zvitkov na drsnem podstavku največ 8 mm, brez poškodb drsnega 
podstavka. 

 
 

 

Obvestilo o primeru nakladanja 

 
S tem primerom nakladanja soglašajo: Rail Cargo Austria 

 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 

 

 S tem primerom nakladanja se razveljavi 

1 
Primer nakladanja: 

                                  2180 - 101 - 16 

1 
 

80 - 101 - 00 
 
 

primer nakladanja 



 

 

                                                           1 
             Primeri nakladanja: 
                                               2180 – 102 - 16 
 

 

Zvitki valjane pločevine na sedlastih lesenih podstavkih, os zvitkov v vzdolžni smeri vagona 
 

Posamezni vagoni in skupine vagonov                                                              Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                                                                                                                            Vagoni z blažilniki z dolgim hodom         
 

Tovor 
 

     Zvitki valjane pločevine povezani enkrat po obodu in vsaj trikrat (enakomerno porazdeljeno po obsegu) 
     skozi osno luknjo, z jeklenim trakom pretržne sile vsaj 1900 daN. 
 
     Zvitki morajo imeti naslednje dimenzije: 
 

     ∙    premer:     najmanj 800 mm, največ 1550 mm, 

     ∙    širino:        najmanj 200 mm, največ 1550 mm, 

     ∙    težo:       največ 10 t. 
 
Vagoni 
 

     Vagoni s stenami, lesenim podom in stranicami ali ročicami. 
     Ea-vagoni z jeklenim podom, pri bočnem zavarovanju s podlogami z visokim koeficientom trenja. 
 
Način nakladanja 
 

     Zvitki se morajo nakladati v skupinah do 10 t na sedlaste lesene podstavke, z osjo zvitka v vzdolžni smeri  
     vagona. 
      Sedlasti leseni podstavki morajo imeti dve sanici prečnega prereza vsaj 140 x 140 mm in 
          Dolžine najmanj 1000 mm. 
      Sanici morata biti na obeh koncih poševno odrezani in med seboj povezani s prečno pribitimi nosilci,   
          prečnega prereza 80 x 80 mm. 
      Na vsakem mestu spoja se zabije najmanj dva žeblja s premerom vsaj 6 mm, z globino zabijanja v sanice   
          najmanj 

2
/3 debeline sanice. 

      Dodatno se mora namestiti čez vsak prečni nosilec sedlastega podstavka jekleni trak s pretržno silo  
          najmanj 1900 daN.  
 
     Na sedlastih podstavkih se lahko naloži drug zraven drugega le zvitke enakega ali približno enakega premera. 
 
     Zvitke z širino manjšo od 5/10 premera se mora skozi osno luknjo povezati v stabilno nakladalno enoto 
     s štirimi prevezami. Pretržna sila prevez mora znašati najmanj 2000 daN.  
 
      Sedlasti podstavki in zvitki se morajo skupaj povezati v eno enoto z jeklenim trakom s pretržno silo  
          vsaj 1900 daN. 
 
     Prazen prostor do čelnih stranic vagonov mora znašati najmanj 
        
                                            100 cm                                                                 0 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stran 1 od 2 

 



 

 
 
Zavarovanje 
     - V vzdolžni smeri vagona z drsnim načinom nakladanja. 
     - v prečni smeri vagona: 
        - z bočnimi usmerjevalnimi lesenimi letvami, ki se pritrdijo z žeblji premera najmanj 5 mm. Na 1500 kg teže   
          tovora se zabije en žebelj, vendar najmanj dva na usmerjevalno leseno letev. Višina delovnega oprijema   
          usmerjevalnih lesenih letev mora znašati najmanj 3 cm, 
 

     ali 
 

        - s štirimi podlogami  z visokim koeficientom trenja, ki se pritrdijo na sanice sedlastih podstavkov,      
          dimenzij: dolžine 200 mm, širine 200 mm, debeline 8 mm, koeficient trenja najmanj 0.7. 
 
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona in za največje dimenzije tovora glej informacije za nakladanje 
     0.1 in 0.2. 
 
Odstopanja od smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 
      V nasprotju s točko 5.5.1 so posamezni deli sedlastega podstavka vedno zbiti skupaj na mestih povezave   
      z dvema žebljema premera 6 mm, na razdalji najmanj 160 mm. Dodatno se namesti jekleni trak, preko   
      prečnih nosilcev sedlastih podstavkov, pretržne sile 1900 daN. 
 
Obnašanje naklada 
      Najmočnejši nalet 10 km/h: Brez poškodb na sedlastem podstavku in tovoru 
 
 

Obvestilo o primeru nakladanja 
 
S tem primerom nakladanja soglašajo: ČD Cargo, PKP Catgo, ŽSSK Cargo 
 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG  
 
 
DB Cargo AG 
Ladungsicherung/Verladeberatung 
Mainz, 31.03.2016 
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                                                                                                               Primer nakladanja: 
 
 

Zvitki pločevine na jeklenih paletah, drsni način nakladanja in v sklenjenih vlakih 

 
 

Tovor 

Zvitki pločevine – Coils iz aluminija ali jekla, povezani najmanj enkrat po obodu in trikrat skozi osno 
odprtino. Zvitki so zavarovani pred vlago s folijo iz umetnih materialov. 

 
Vagon 

Vagoni s trdnimi čelnimi stenami in hitro se premikajočo platneno streho, premičnimi stranicami  ali 
teleskopsko streho. 

 
Način nakladanja 

 Zvitki se morajo postaviti na specialne jeklene palete, na podlogi iz trdnih kartonskih vlaken. 

 Palete imajo na sredini centralno disk ploščo, na katero se mora nasaditi zvitek. Centralni disk je 

za največ 50 mm manjši od notranjega premera zvitka.    
 Palete morajo imeti sanice, ki omogočajo drsenje po podu vagona v vzdolžni smeri.  
 Coils se mora posredno privezati za paleto z jeklenim trakom pretržne sile najmanj 2600 daN. Trak   

     se mora postaviti skozi odprtine nosilcev sanic. 

 
Nakladalne enote iz Coilsov in palet ne smejo prevrniti. 

 

            Palete morajo biti brez vrzeli, naložene na podlogah z visokim koeficientom trenja, v eni vrsti, od   

            sredine vagona enakomerno v obe smeri.  

 

            Prazen prostor: 

Le v sklenjenih vlakih 30 cm 

 

 
 
 
 
 

Stran 1/2 

Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih in kombiniranem prometu 
 Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

    

 
 

2180 - 104 - 16 



Zavarovanje 

- V vzdolžni smeri vagona s podlogami z visokim koeficientom trenja in s čelnimi stenami vagona. 
- V prečni smeri vagona s podlogami z visokim koeficientom trenja. 

 
Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitve glej informacije o nakladanju 0.1. 

Delovanje zavarovanja je dokazano skozi večmesečno zasledovanje probnih voženj v Nemčiji in 
Franciji. 

 
Odstopanja od smernic za nakladanje  UIC, Zvezek 1 

Zahtevano zavarovanje v prečni smeri je uspešno le s podlogami iz materijalov z visokim koeficientom 

trenja µ = 0,7. 

 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih po tabeli 4 

Najmočnejši nalet pri preizkusu zavarovanja naklada v celem vlaku 3,6 km/h: prevezave zvitkov 
na paletah brez poškodb; palete s centrirnim diskom brez poškodb; Najmočnejši nalet 7,8 km/h: 

največji vzdolžni premik 230 mm, zavarovanje naklada (materijal, ki povečuje trenje) brez 
poškodb. 

 
 

Zustimmung durch: B-Cargo, CFL-Cargo, ČD Cargo, Rail Cargo Austria, DB Schenker Nederland, 

SBB-Cargo, SNCF-FRET, SŽ. 

ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 

 

Ladungssicherung/Verladeberatung 
Mainz, 31.03.2016 
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Zvitki toplo valjane pločevine, nenaoljeni, v vlakih z največjo hitrostjo 90 km/h  
 

Posamezni vagoni in skupine vagonov                                                              Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                                                                                                                           Vagoni z blažilniki z dolgim hodom         
 

Tovor 
 

     Zvitki toplo valjane pločevine, nenaoljeni, z razmerjem širina/premer ≥ 4/10. Vsak zvitek se poveže  
     vsaj dvakrat po obodu ali enkrat po obodu in dvakrat skozi osno luknjo z jeklenim trakom pretržne sile najmanj    
     1400 daN. 
 
Vagoni 
 

     Odprti vagoni s koriti oziroma sedlastimi podstavki brez dodatnega zavarovanja zvitkov pločevine.  
 
Način nakladanja 
 

     Zvitke se mora nakladati z osjo zvitkov v prečni smeri vagona. 
 
 
Zavarovanje 
     Ne zahteva se dodatno zavarovanje ker je dovolj trenja med zvitki in koritom/sedlom. 
 
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije za nakladanje 0.1. 
 
Odstopanja od smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 
     Ne zahteva se dodatno bočno zavarovanje in se ne ravna po smernici za nakladanje UIC, Zvezek 1, točki  
     5.5.5. - ne zahtevajo se vmesne podloge s povečanim koeficientom trenja pri transportu v vlakih z največjo   
     hitrostjo 90 km/h.  
 
     Na progah ÖBB se zaradi največje hitrosti 90 km/h te pošiljke lahko prevažajo le kot izredne pošiljke.       
 
Obnašanje naklada 
      Na dinamičnem preizkusnem tiru za železniška tirna vozila je hitrost znašala 90 km/h. Ugotovljeno je bilo  
      zadostno bočno zavarovanje. 
 
 

Obvesilo o primeru nakladanja 
 
S tem primerom nakladanja soglašajo: Rail Cargo Austria, CFL-Cargo, SBB Cargo, B-Cargo, SNCF FRET,   
                                                                   Trenitalia Cargo  
 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG  
 
 
 
 
DB Cargo AG 
Ladungsicherung/Verladeberatung 
Mainz, 31.03.2016 
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Zvitki valjane pločevine do 20 t zavarovani z "klinastimi čevlji" 
 

Posamezni vagoni in skupine vagonov                                                              Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                                                                                                                            Vagoni z blažilniki z dolgim hodom         
 

Tovor 
 

     Zvitki valjane pločevine pakirani in nepakirani z razmerjem širina zvitka/premer zvitka ≥ 7/10, povezani  

     enkrat po obodu in vsaj trikrat (enakomerno porazdeljeno po obsegu) skozi osno luknjo ① z jeklenim trakom   
     pretržne sile vsaj 1400 daN. 
 
Vagoni 
 

     Vagoni s stenami ali ročicami 
     - z štirimi ali več osmi in lesenimi podnicami vagona debeline vsaj 67 mm. 
     - dvoosni odprti in zaprti, vendar le za zvitke  do 7 t. Zvitki do 10 t se morajo nakladati le na vagone   
       ploščnike.  
 
Način nakladanja 
 

     Posamezni zvitek valjane pločevine ② se naklada na klinaste čevlje, os zvitka je v prečni smeri vagona.      

      

                                            
 
Zavarovanje 
 

      Zvitki so vedno nameščeni v sedlih med dva klinasta čevlja, ki sta nameščena vzporedno v vzdolžni osi   
          vagona in ležita na celotni širini klinov/zagozd. Toleranca pri nakladanju v prečni smeri ne sme presegati 
          +/- 50 mm. 
 
      Razdalja med klini/zagozdami mora biti tolikšna, da se zvitki v sedlu ne dotikajo poda vagona. Velikost   
          klinastih čevljev za posamezne teže zvitkov je prikazana v spodnji tabeli. Tekom celotnega prevoza      
          morajo zvitki sedeti v sedlih.    
 
 

Velikost klinastih 
čevljev 

Širina zvitka 
(mm) 

Premer zvitka 
(mm) 

Največja teža zvitka 
(t) 

1 1090     1000                  1250      10 

2 1190     1250                  1400      10 

3 1440     1400                  1650      20 

4 1650     1650                  2000      20 

 
 
 
 

Stran 1 od 2 



 
 

 
 
 
Dopolnilni podatki 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona i za največje dimenzije tovora glej informacije za nakladanje 
     0.1 in 0.2. 
 
Odstopanja od smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 
      V nasprotju s točko 5.6.1 se uporablja klinastih čevljev tudi za zvitke preko 10 t namesto namenskih, posebej  
      opremljenih vagonov s sedli/koriti. 
 
Obnašanje naklada 
      Najmočnejši nalet 11 km/h: Zvitki se niso dvigali čez kline/zagozde. Brez poškodb klinastih čevljev. 
 
 

 
Obvestilo o primeru nakladanja 
 
S tem primerom nakladanja soglašajo: SBB Cargo, Trenitalia Cargo 
 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG  
 
 
DB Cargo AG 
Ladungsicherung/Verladeberatung 
Mainz, 31.03.201 
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Klinasti čevlji*) 
Velikost 1 in 2 

      Sliaka 2 
Klinasti čevlji*) 
Velikost 3 in 4 

 

*) 
Kot klina/zagozde vedno 35

0 
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Tankostenske jeklene cevi, v slojih, premera do 324 mm 

Posamezni vagoni in skupine vagonov                                    Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 

                                                                                                                                        Vagoni z odbojniki z dolgim hodom 

 
 

Tovor 
        Jeklene cevi ne glede na zunanjo površino le teh (z ali brez prirobnic), premera do 324 mm (12 3/4"), z  

        debelino stene največ 6,3 mm. 

Vagon 
        Vagon z ročicami in lesenim podom. 
Način nakladanja 
        Cevi se morajo nakladati v enem ali več slojih, po možnosti po celotni nakladalni širini,  direktno na pod   
        vagona, na vagonske pragove ali lesene podloge kot sledi: 
        ∙  sredine cevi se postavijo vertikalno druga na drugo ali pri menjavi premerov (cevi različnega premera na   
           enem vagonu) z odmikom, 
        ∙  v enem sloju le cevi enakega premera, 
        ∙  cevi z manjšim premerom v zgornjih slojih, 
        ∙  v primerih, ko cevi niso naložene vertikalno druga nad drugo (sprememba premerov), se vstavi vsaj dvojne   
           vmesne podloge. 
        ∙  podloge se morajo pritrditi z najmanj štirimi spiralnimi vijaki, premera najmanj 4,2 mm, z globino zabijanja   
           vsaj  40 mm. 
 
        Število slojev, vključno s slojem cevi v sedlih, ne sme biti večje od števila cevi v enem sloju. Prirobnice in  
        objemke se ne smejo dotikati (morajo se nakladati izmenično). 
          cevi morajo presegati podloge in vmesne podloge za najmanj 50 cm 
          prazen prostor mora znašati najmanj 
 
        Cevi z visokim koeficientom trenja                30 cm

*)
                                          0 cm 

        Cevi z nizkim koeficientom trenja                  30 cm
*)
                                          0 cm 

 
        *) Jeklene cevi neobdelane, obdane s polietilenom, polipropilenom ali cementno malto 

 
         Če je prazen prostor manjši kot je predpisan, se morajo položiti podloge z visokim koeficientom  trenja,  
         najmanj 0.7. 
          Najmanjše število podlog in vmesnih podlog je definirano: 
              - za dolžine cevi do 12 m in težo v vsakem sloju do 8 t, vsaj dve podlogi / vmesni podlogi, sicer   
                najmanj štiri podloge / vmesne podloge, enakomerno porazdeljene in 
              - zahtevanim skupnim prečnim prerezom glede na težo cevi v sloju: 

         skupni prečni prerez vmesnih podlog na sloj (cm2) najmanj 80     100 160 

         pri teži cevi na sloj (t) največ       4  5       8 

             Najmanjša višina podlog in vmesnih podlog mora znašati 4 cm. Podloge in vmesne podloge morajo  

             biti prilagojene širini sloja cevi in ležati na širši stranici. 
Zavarovanje 

      - v vzdolžni smeri vagona se zagotovi s praznim prostorom, 

      - v prečni smeri vagona z ročicami. 
 

      Cevi presegajo konice ročic za manj kot polovico premera: 
          Cevi morajo nalegati na bočne ročice ali na najmanj tri pare ročic. Obstoječi prazen prostor se zapolni z  
              lesenimi letvami, pritrjenimi na ročice tako, da sloji cevi  ležijo v veliki meri tesno med njimi. 
                 ∙ najmanj tri pare – nasproti si ležeče ročice – se poveže z vmesnimi privezami v zgornji polovici naklada. 
                 . cevi, ki ne nalegajo na ročice, se morajo zavarovati z zagozdami , ki so na vmesnih podlogah zgoraj   
               in spodaj. 
             ∙ vsaka zagozda se mora pritrditi s tremi spiralnimi žeblji, premera najmanj 4.2 mm, od tega najmanj z    
               dvema navpično zabitima žebljema v hrbtu zagozde. Globina zabitja mora znašati najmanj 80 % debeline   
               vmesne podloge. 

                                                                                Strani 1 od 2 



 

      

 

 

Cevi presegajo konice ročic za več kot polovico premera: 
       vsak sloj cevi se mora zavarovati z lesenimi zagozdami (brez vrzeli, praznin), 
           ∙ zagozde se morajo namestiti na vmesne podloge zgoraj in spodaj, 
           ∙ zagozde na vmesnih podlogah vrhnjih slojev so usmerjene samo navzgor, 
           ∙ širina zagozd mora biti enaka širini vmesnih podlog. 
       Višina zagozde mora biti vsaj 5 cm, kot zagozde približno 35°, hrbet zagozde najmanj 3,5 cm. Vsaka       
           zagozda se mora pritrditi s tremi spiralnimi žeblji, premera najmanj 4.2 mm, od tega najmanj z    
           dvema navpično zabitima žebljema v hrbet zagozde. Globina zabitja mora znašati najmanj 40 mm. 
       Cevi v slojih nad ročicami se morajo povezati skupaj s spodnjimi sloji zavarovanimi z ročicami, s   
           prevezami pretržne sile najmanj 3000 daN. Namesti se ena preveza na 6 m dolžine cevi, najmanj pa   
           dve privezi na skladovnico. 
         Skladovnice cevi se morajo posredno privezati s prevezami pretržne sile 3000 daN. Namesti se ena   
           priveza na 6 m dolžine cevi, najmanj pa dve privezi na skladovnico. 
        Razdalja privez od koncev skladovnic mora znašati najmanj 50 cm. 
 

Dopolnilni podatki 
      Za porazdelitev obremenitve vagona in za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.1 in 0.2. 
       Podloge in vmesne podloge morajo biti iz zdravega, nepoškodovanega lesa, v skladu z normo EN 338,    
      razred trdnosti najmanj C 24, razrezane ostrorobo, iz enega kosa in pravokotnega prečnega prereza. 
 
Odstopanja od smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 
      Dimenzije zagozd ne ustrezajo točki 5.4.3. 
      Dimenzije podlog in vmesnih podlog ne ustrezajo točki 5.8.1 

 
Obnašanje tovora pri naletnih preizkusih po tabeli 4 
      Najmočnejši nalet 8,3 km/h: Tovor se je premaknil v vzdolžni smeri za 38 cm brez poškodb na tovoru in na  
      vagonu. Način nakladanja in zavarovanja tovora se je izkazal kot dober v notranjem prometu. 

 
 
 
 

S tem primerom nakladanja soglašajo: Rail Cargo Austria, SBB Cargo, CFL Cargo, Green Cargo, SNCF Fret,    
                                                                   ČD Cargo, PKP Cargo, DB Cargo Nederland 
                                                                    
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG  
 
DB Cargo AG 
Ladungsicherung/Verladeberatung 
Mainz, 31.03.2016 
 

                                                                                                S tem primerom nakladanja se razveljavi 
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                                                                                                   Primer nakladanja: 

            1 
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Litoželezne cevi s prirobnicami na koncu cevi, v slojih, dolžine 6,0 do 6,5 m     

Posamezni vagoni in skupine vagonov                                                                       Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                                                                                                                                   Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 
    Litoželezne cevi  s premerom nad 350 mm, posamično. 
      Litoželezne cevi s premerom do 350 mm, povezane v pakete. 
 
Vagon 
   Vagon z lesenim podom in bočnimi ročicami. 
 
Način nakladanja 
   Cevi se mora nakladati posamezno ali povezane v pakete kot sledi:  

   ∙ na nakladalne/vagonske pragove ali lesene podloge, 

   ∙ v dveh do štirih slojih, sredina cevi navpično ena nad drugo, 

   ∙ število slojev ni večje od števila cevi/paketov cevi v enem sloju, 

   ∙ prirobnice se ne smejo dotikati (izmenoma se nakladajo), 

   ∙ cevi presegajo podloge in vmesne podloge za najmanj 50 cm. 

   Prazen prostor najmanj 
 
      pri neobdelanih ceveh              30 cm     0 cm 
 
      pri namaščenih ali gladko 
      namazanih ceveh                     50 cm      0 cm 
 
      Podloge in vmesne podloge morajo biti iz enega kosa lesa, debeline najmanj 10 cm in prečnaga   

prereza najmanj 110 cm
2
, morajo nalegati z svojo širšo stranico in se ne smejo dotikati ročic. 

 Skupni prečni prerez vmesnih podlog na sloj             najmanj     360        480     600  cm
2
 

 pri masi cevi na sloj                                                     največ          9          12       15   t 
   Za vsak sloj se mora uporabiti vsaj dve podlogi in vmesni podlogi z bočnimi zagozdami. Podloge se   

      morajo pritrditi v pod vagona oz. nakladalni prag z najmanj štirimi žeblji ( 5 mm, globina zabitja najmanj   
      40 mm). 

            

 
 



 
 
 Vsak sloj cevi se mora zavarovati z lesenimi zagozdami brez možnosti prostega gibanja. Zagozde na vmesnih 

podlogah se morajo urediti zgoraj in spodaj. Širina zagozde ustreza širini spodnjih/vmesnih podlog. 

Višina zagozde na spodnjih podlogah najmanj 12 cm, na vmesnih najmanj 10 cm, kot zagozde približno 35. 
Zagozde se mora pritrditi na podloge in vmesne podloge  z žeblji najmanjšega premera 5 mm.  

 Število žebljev mora biti na vsaki strani skupaj 1 na 1500 kg mase naklada in se jih navpično zabije, vendar vsaj 
štiri na zagozdo (2 od znotraj in 2 od zunaj). Žeblje se mora enakomerno porazdeliti, globina zabitja najmanj 40 
mm.   

  
Cevi premera več kot 350 mm 
 Drugi sloj se mora z tretjim in eventuelno četrtim slojem medsebojno povezati trikrat z jeklenim trakom   

(31,75 x 1,12 mm, sila pretrga najmanj 4000 daN).  
 Vsaka skladovnica cevi se mora medsebojno povezati dvakrat z jeklenim trakom (19,0 x 0.63 mm, sila pretrga 

najmanj 1270 daN). 
 Vsaka skladovnica cevi se mora najmanj dvakrat neposredno privezati za vagon (sila pretrga privezovalnega 

redstva najmanj 1000 daN). 
 
Cevi premera do 350 mm povezane v pakete 
 Cevi ločene z vmesnimi lesenimi podlogami se morajo medsebojno povezati štirikrat z jeklenim trakom    

(31,75 x 1,12 mm, sila pretrga 4000 daN).  
 Drugi sloj se mora s tretjim in eventuelno četrtim slojem (paketom) medsebojno povezati trikrat z jeklenim   

trakom (31,75 x 1,12 mm, sila pretrga najmanj 4000 daN). 

 Vsaka skladovnica cevi se mora medsebojno povezati dvakrat z jeklenim trakom (19,0 x 0.63 mm, sila pretrga 
najmanj 1270 daN). 

 Vsaka skladovnica cevi se mora neposredno privezati za vagon (sila pretrga privezovalnega sredstva najmanj  
 1000 daN). 
 

Zavarovanje 
       - V vzdolžni smeri z posrednimi privezami in praznim prostorom, 
       - v prečni smeri z ročicami. 
 
Dopolnilni podatki 
 O porazdelitvi tovora/obremenitve vagona in nakladalni profil glej informacije o nakladanju 0.1 in 0.2. 

Podloge in vmesne podloge morajo biti iz zdravega, nepoškodovanjega lesa v skladu z normo EN 338, razred 
trdnosti najmanj 24, kotno rezan, iz enega kosa z ostrorobnim prečnim prerezom.  

  
Odstopanja od smernic za nakladanje, Zvezek 1 UIC 
       V nasprotju s točko 5.4.3 je višina zagozd na vmesnih podlogah 10 cm. 
       V nasprotju s točko 5.8.3 nad ročicami brez povezav/pritrditve lesa z jekleno pločevino. 
 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih po Tabeli 4 
       Najmočnejši nalet 8.5 km/h: Pri tem se je tovor premaknil za 21 cm v vzdolžni smeri. 
       Zadostnost varovanja tovora v prečni smeri vagona je dokazana na dinamični preiskusni mizi. 

 
 

 
Obvestilo o primeru nakladanja 
 
S tem primerom nakladanja soglašajo: ČD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo nederland, Green cargo,    
                                                                   Rail Cargo Austria, SBB Cargo, SŽ. 
 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja pošiljatelj: DB 
 
Railion Deutschland AG 
l.RE-EV-B 23 Ta 
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Jeklene cevi v sklenjenih vlakih in brez ranžiranja  

Posamezni vagoni in skupine vagonov                                                                             Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
                                                                                                                                           Vagoni z blažilniki z dolgim hodom         
 

Tovor 
 

     Jeklene cevi. 
 
Vagoni 
 

     Vagoni ploščniki z ročicami.  
 
Način nakladanja 
 

     Cevi se morajo nakladati v vzdolžni smeri vagona kot sledi: 
1. Sedlasto z zapolnjenimi sloji po sliki 1,  

2. sedlasto v obliki piramide za cevi premera > kot 500 mm, v največ štirih slojih po sliki 2,  
3. sedlasto po sliki 3 ali 
4. sedlasto z enim dodatnim slojem po sliki 4. 

 
Zavarovanje 
 

     Zavarovanje posameznega načina nakladanja se mora izpeljati kot sledi: 
 
     Pri prvem načinu nakladanja z bočnimi ročicami, dodatno povezanimi z vmesnimi vezmi:  

- pri vagonih s snemljivimi ročicami glej sliko 5, 
- pri vagonih z vrtljivimi ročicami glej sliko 6. 

 
     Pri načinu nakladanja dva do štiri se bočno zavarovanje izvrši,  

- z zagozdami pritrjenimi na pod vagona (slika 2) ali 
- s podlogami in vmesnimi podlogami, na katerih so pritrjene zagozde zgoraj in spodaj (glej sliki 3 in 4). 
 
Posredne priveze se ne zahtevajo,  

- če so pri prvem in drugem načinu nakladanja (sliki 1 in 2) zunanji premeri cevi > kot 500 mm, 

- če je zunanji premer cevi ＜kot 500 mm so te v zgornjem sloju zavarovane neposredno z ročicami za 
najmanj polovico premera, 

- če so pri tretjem in četrtem načinu nakladanja cevi (sliki 3 in 4) v zgornjih slojih neposredno zavarovane  z 
ročicami za najmanj polovico premera, ali če se uporabljajo namenske vmesne podloge (slike 7a do 7e) in 

- pri četrtem načinu nakladanja, če so zunanji premeri cevi > kot 500 mm. 

 
Namaščene cevi se mora vedno posredno privezati. 
 

Pri ceveh z vzdolžnimi vari in pri razmerju debelina stene (W) – premer cevi (D) W/D ≤ 1 %, se morajo največji 
sedlasti sloji cevi zavarovati z vmesnimi proti drsnimi podlogami s koeficientom trenja najmanj 0.7. 
 
Cevi v vzdolžni smeri morajo presegati ročice za najmanj 30 cm. Prazen prostor do čelnih sten/stranic vagona 
ni nujen (se ne zahteva). 
 
Zagozde se morajo zabiti z notranje in zunanje strani v pod vagona ali v podloge oz. vmesne podloge. 
 
Jeklena žica za neposredno privezovanje in medsebojno povezovanje mora biti iz vsaj dveh prepletenih 
žarjenih žic, premera vsaj 5 mm. Napne se z zavijanjem. 

 
 
 
 
 
                                                                     Stran 1 od 3 

 



 

 
                                                                          Stran 2 od 3 

  Slika 1 Slika 2 

Slika 3 Slika 4 

V es o povezova je a vago ih s s e ljivi i ročica i 

V es o povezova je a vago ih z vrtljivi i ročica i 

 vse obremenjene ročice povezane 

 povezati največ štiri nasprotne ročice  

Slika 5 

Slika 6 

                Jeklene vmesne podloge 

     Lesene podloge z jeklenimi ojačitvami 

Lesene vmesne podloge z jeklenimi ojačitvami 

    Jeklene podloge z  lesenimi zagozdami 

Radijus ustreza premeru cevi 

Jeklene vmesne podloge z  lesenimi zagozdami 



 
 
Dopolnilni podatki 
 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije za nakladanje 0.1. 
     Za največje dimenzije tovora, gabarite glej informacije za nakladanje 0.2. 
     Podloge in vmesne podloge morajo biti iz zdravega, nepoškodovanega lesa skladno normi EN 338, razreda  
     trdnosti vsaj C 24, razrezanega ostrorobo, iz enega kosa in pravokotnega prečnega prereza. 
 
Odstopanja od smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 
 
     V nasprotju s točko 5.5.3 brez praznega prostora ob čelnih stenah. 
     V nasprotju s točko 5.5.4 brez posrednega privezovanja.        
 
Obnašanje naklada 
 
      Bočno zavarovanje cevi je bilo preizkušeno na preizkuševalnici DB in po enoletnem preizkusu niso bile  
      ugotovljene pomanjkljivosti. 
 
 
 

Obvestilo o primeru nakladanja 
 
 
 
S tem primerom nakladanja soglašajo: Rail Cargo Austria, ČD Cargo, DB Cargo Niderland, B-cargo,  

                                                                   BDŽ Cargo (za BDŽ dolžina vlaka ≤ 500 m, masa vlaka ≤ 1100 t).    
                                                                    
 
 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG  
 
 
 
 
DB Cargo AG 
Ladungsicherung/Verladeberatung 
Mainz, 31.03.2016 
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Cevi kvadratnega ali pravokotnega prečnega prereza 

 
Posamični vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
 
Tovor 

Cevi s kvadratnim ali pravokotnim prečnim prerezom enakih dimenzij 
 povezane v pakete, na vsake tri metre ena preveza vendar najmanj dve prevezi.  
 Razdalja prevez od koncev paketov mora znašati vsaj 30 cm, za preveze pa se morajo uporabiti   

     jekleni trakovi dimenzij 19 x 0,8 mm. 

 

Vagoni 

Vagoni z odpirajočo streho in lesenim podom (Rils).  
 
Način nakladanja 

     Paketi se morajo nakladati direktno na pod vagona ali na lesene podloge 

       v enem ali več slojih, po možnosti po celotni nakladalni širini vagona. 

       Podloge in vmesene podloge so iz mehkega lesa, pravokotnega prereza, približno 4 cm debeline in   
          ležijo s širšo stranico pod pravim kotom glede na vzdolžno os vagona.   
       Paketi morajo presegati podloge in vmesne podloge za najmanj 50 cm.     
       Prazen prostor do čelnih sten vagona mora znašati  
 
                                  najmanj 50 cm                                                               0 cm. 
 
 

                    

 

 

Zavarovanje 

- V vzdolžni smeri vagona s čelnimi stenami. 
- V prečni smeri vagona: 

 Skladovnice se morajo vsaj štirikrat posredno privezati s trakovi z napenjalno-blokirno napravo z   
     najmanjšo pretržno silo 4000 daN na privezovalne točke v podu vagona. 

 Paketi morajo presegati posredne priveze za najmanj 50 cm.   
 
 
 
 
                                                               Stran 1 od 2   

 



 

 

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
 

Odstopanja od smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 
      V nasprotju s točko 5.4.3 zavarovanje proti prečnim premikom le s posrednimi privezi.  
 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih skladno tabeli 4 
      Učinkovitost zavarovanja tovora je bila potrjena s poizkusnimi prevozi. 
 

 
 
 
 

 
 
 
S primerom za nakladanje soglašajo: Rail Cargo Austria,  Trenitalia Cargo, SBB-Cargo.  
 
ŽPP, ki je primer nakladanja izdal: DB Cargo AG 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 31.03.2016 
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Paketi bakrenih anod na paletah v sklenjenih vlakih 

 
Posamični vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 

Bakrene anode, zložene v pakete. Teža paketov največ 4 t, največ 9 anod na paket.  
Paketi se neposredno povežejo z lesenim ogrodjem. 
Vezi paketov (te so lahko tudi za enkratno uporabo) morajo imeti pretržno silo vsaj 1400 daN in robne 
ščitnike. Vedno se namesti najmanj tri vezi na paket. 

 

Vagoni 

Vagoni z nepremičnimi čelnimi stenami in drsnimi stenami iz kovine.  
 
Način nakladanja 

  Paketi se naložijo simetrično glede na vzdolžno in prečno os vagona. 

  Razdalja mora znašati približno 1,5 m od čelne stene. 

  Razdalja med paketi mora znašati približno 30 cm. Lesena ogrodja se ne sme pritrditi na pod vagona. 

  Razdalja med pomičnimi stenami in paketi mora znašati približno 10 cm. 

  Med lesenim ogrodjem in paketom mora biti material s povečanim tornim koeficientom najmanj µ=0,7. 
Na kovinski pod se mora namestiti material s povečanim tornim koeficientom najmanj µ=0,7 zaradi 
skrajšanja drsne poti. 

 
 

Zavarovanje 

- V vzdolžni smeri vagona s čelnimi stenami. 
- V prečni smeri vagona s pomičnimi stenami.     

 

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
Ustreznost nakladanja je bila preizkušena s poskusnimi prevozi iz Pirdopa (Bolgarija) v Olen (Belgija). 
 

 
 
 
S primerom za nakladanje soglašajo: BDŽ Cargo, SŽ, Rail Cargo Hungaria, GYSEV, Rail Cargo Austria,   
                                                                B-Cargo.  
 
ŽPP, ki je primer nakladanja izdal: DB Cargo AG 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 31.03.2016 
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Paketi bakrenih anod v sklenjenih vlakih 
Posamični vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 

Bakrene anode, zložene v pakete. Teža paketov največ 4 t, največ 9 anod na paket.  
Vezi paketov (te so lahko tudi za enkratno uporabo) morajo imeti pretržno silo vsaj 1400 daN in robne 
ščitnike.  
Vedno se namesti najmanj tri vezi na paket od tega dve v vzdolžni in ena v prečni smeri. 

 

Vagoni 

Vagoni z nepremičnimi čelnimi stenami in drsnimi stenami iz kovine.  
 
Način nakladanja 

      Paketi se naložijo na dve leseni ogrodji, pod paketi je prazen prostor za nakladalno in   
      razkladalno napravo. Paketi na ogrodjih se ne smejo prevrniti skladno Smernicam za nakladanje,    
      Zvezek 1, člen 5.7. 
      Vezi v vzdolžni smeri vagona povezujejo ogrodje s paketom, pri čemer dve skladovnici na treh ogrodjih   
      tvorita eno nakladalno enoto.  

       Paketi se naložijo simetrično glede na vzdolžno in prečno os vagona.  

       Razdalja mora znašati približno 1 m od čelne stene. 

       Razdalja med paketi mora znašati približno 30 cm. Lesena ogrodja se ne sme pritrditi na pod vagona. 

       Razdalja med pomičnimi stenami in paketi mora znašati približno 10 cm. 

 Med lesenim ogrodjem in paketom mora biti material s povečanim tornim koeficientom najmanj µ=0,7. 
Na kovinski pod se mora namestiti material s povečanim tornim koeficientom najmanj µ=0,7 zaradi skrajšanja 
drsne poti. 

 
Zavarovanje 

- V vzdolžni smeri vagona s čelnimi stenami. 
- V prečni smeri vagona s pomičnimi stenami.     

 

Dopolnilni podatki 

 Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
 Ustreznost nakladanja je bila preizkušena s poskusnimi prevozi iz Pirdopa (Bolgarija) v Olen (Belgija). 
 

 
S primerom za nakladanje soglašajo: B-Cargo, BDŽ Cargo, GYSEV, Rail Cargo Hungaria,  
                                                                Rail Cargo Austria, SŽ.   
 
ŽPP, ki je primer nakladanja izdal: DB Cargo AG 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 31.03.2016 
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Tirnice dolžine 25 do 60 m 
 

Posamezni vagoni in skupine vagonov                                               Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu    

                                                                                                                               Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Tovor 
 

      Tirnice dolžine 25 m do 60 m (v zgornjih slojih kratke tirnice od 10 m). 
  
Vagon 
 

      Vagoni ploščniki Samms 489/709/710, PKP Samms 622 z nakladalno površino večinoma na enaki višini.   
      Vijačne spenjače morajo biti tako privite, da so odbojniki narahlo stisnjeni. 
 
Način nakladanja 
 

      Postavitev naklada 
      Tirnice se naklada drugo zraven druge v največ štirih polnih slojih, na lesene podloge in vmesne podloge.  
      Sloji, ki niso v celoti izpolnjeni, so lahko le na vrhu.  
      Kratke tirnice morajo biti vedno naložene v najvišjih slojih tako, da so naložene znotraj daljših. Vse tirnice v   
      enem sloju morajo biti enakomerno porazdeljene v prečni smeri.        
      Ročice pred prvim in zadnjim distančnikom (ročice z distančniki) se odstranijo.  
      Obremenitev vagonov lahko znaša največ 85 % predpisane mejne nakladalne mase na prevozni poti.  
      Razdalja med nakladom in določenimi vagonskimi deli mora znašati:  

   -  do ročic brez distančnikov približno 10 cm (razdalja se določi glede na širino distančnikov) , 

   -  do preklopnih čelnih stranic in poda vagona (navpični razmik) znaša vsaj 5 cm, 

   - do čelnih stranic končnih vagonov, pri dolžini tirnic: 
       ∙                                            do 36 m                        najmanj 50 cm, 

       ∙                       preko 36 m do 60 m                        najmanj 75 cm.      

   
Kakovost, število in namestitev distančnikov. ④ Tirnice v polno zapolnjenih slojih se bočno zavarujejo na posameznem vagonu s parom distančnikov   

     iz profilnega jekla (širši I-profil I-100, DIN EN10034) in se morata pritrditi proti zasuku na nasprotnih    

     ročicah. Distančnike se mora pritrditi na ravne in nepoškodovane ročice (širine 10 cm), ki so   
     vstavljene v  nepoškodovana  ležišča (žepe).   

 Konci tirnic morajo presegati končne distančnike, podloge in vmesne podloge 1,5 do 4 m.    
   Ostali/drugi distančniki na ostalih/drugih vagonih se pritrdijo na ročice preko vrtljivega čepa prvega    
   podstavnega vozička naslednjega vagona. Distančniki se enakomerno porazdelijo na sprednji in zadnji   
   strani transportne enote. 

     Vsi distančniki segajo čez noge tirnic vrhnjega sloja za najmanj 5 cm. 
 
Kakovost, število in namestitev podlog. 

 Podloge (najmanj dve na vagon) morajo biti izdelane iz enega kosa (iz lesa, trdnostni razred najmanj   

     C24 skladno EN normi 338), širine 18-20 cm in višine 10–15 cm. Dolžina podlog mora ustrezati    
     nakladalni širini med ročicami.  
     Na vagon se morata vsakokrat obvezno namestiti dve podlogi preko vrtljivih čepov vagona.   
     Pritrdi se jih za pod vagona s štirimi žeblji  (premera približno 5 mm, globina zabitja vsaj 40 mm). Kot   
     alternativa se lahko uporabi blokirna pločevina.  
     Pri najmanj dveh vagonih v sredini naklada, se drsne površine podlog ne sme namazati. 

 
Kakovost, število in namestitev vmesnih podlog. 

  Vmesne podloge morajo biti izdelane iz enega kosa (iz lesa, trdnostni razred najmanj C24 skladno EN  

      normi 338), širine 12 - 16 cm in višine 7 – 10 cm.  
      Dolžina vmesnih podlog mora biti 12 - 16 cm daljša od širine polno izpolnjenih slojev tirnic. 
      Pri polno izpolnjenih slojih se morajo tirnice vedno položiti na štiri vmesne podloge na vagon. Na vmesne  
      podloge se mora dodatno bočno namestiti ploščato jeklo in s privarjenimi končniki (obojestransko,  
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      višine najmanj 5 cm) ali s spodaj in zgoraj obojestransko privitimi/pritrjenimi jeklenimi kotniki, višine   
      najmanj 5 cm. 

Vmesne podloge  nameščene med sloji tirnic morajo biti v vzdolžni smeri, v področju podlog, enakomerno 
porazdeljene in od sosednjih ročic ali distančnikov enako oddaljene. 

 

 
 
Zavarovanje 

Dodatno k zavarovanju polno izpolnjenih slojev tirnic se mora vedno upoštevati naslednje: 
 Tirnice v neizpolnjenem vrhnjem sloju se morajo vedno zavarovati v področju distančnikov kot sledi: 

- z dvojno žično privezo (premera vsaj 5 mm) pritrjeno v sredini ali 

- z lesom, ki se na podlogo ali vmesno podlogo, v sredini, preko vzdolžne osi vagona v vmesnem 
prostoru, pribije z  najmanj dvema žebljema (enakomerno porazdeljena, premera najmanj 5 mm, 
globina zabitja vsaj 40 mm). 

  Vse ročice z distančniki se morajo dvakrat povezati s trakom z napenjalno-blokirno napravo, ragljo    

      (najmanjša pretržna sila 4000 daN, prednapetost približno 200 daN).  
      Vrhovi ročic morajo biti po vezavi usmerjeni navznoter. 
 
Dopolnilni podatki 
        Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
        Za te pošiljke veljajo naslednji prevozni pogoji: 
        - prepovedano spuščanje čez drčo, 
        - prepovedano odbijanje in spuščanje. 
 
 

S tem primerom nakladanja soglašajo: B Cargo, ČD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo Danmark,   
                                                                   DB Cargo Nederland, Rail Cargo Austria, SBB Cargo,    

                                                                   SNCF Fret, CFR, Rail Cargo Hungaria, PKP Cargo,    

                                                                   ŽSSK Cargo, SŽ.  
  Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 

 

 
DB CARGO AG 

MAINZ, 31. 8. 2016 

 S tem primerom nakladanja se razveljavi 

   1 
Primer nakladanja: 

2180 - 114 - 16 

1 
 

80 - 101 - 12 
 

primer nakladanja 

Širina    I-nosilec 

 najmanj 
jm j

6 do 8 cm 

       Jekleni gradbeni profil 
 
n.pr.: B = 120 mm, T = 6 mm 
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                                                                  1               

                 Primer nakladanja :  

                                                     2180 – 115 - 16 

 
Tirnice dolžine preko 60 do 120 m 
 

Posamezni vagoni in skupine vagonov                                              Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu   

                                                                                                                              Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

 

Tovor 
 

      Tirnice dolžine preko 60 m do 120 m (v zgornjih slojih kratke tirnice nad 10 m). 
  
Vagon 
 

      Vagoni ploščniki Samms 489/709/710, PKP Samms 622 z nakladalno površino večinoma na enaki višini.   
      Vijačne spenjače morajo biti tako privite, da so odbojniki narahlo stisnjeni. 
 
Način nakladanja 
 

      Tirnice se naklada drugo zraven druge v največ štirih polno zapolnjenih slojih, na lesene podloge in vmesne   
      podloge.  
      Sloji, ki niso v celoti izpolnjeni, so lahko le na vrhu.  
      Kratke tirnice morajo biti vedno naložene v najvišjih slojih tako, da so naložene znotraj daljših. Vse tirnice v   
      enem sloju morajo biti enakomerno porazdeljene v prečni smeri.        
      Ročice pred prvim in zadnjim distančnikom (ročice z distančniki) se odstranijo.  
      Obremenitev vagonov lahko znaša največ 85 % predpisane mejne nakladalne teže na prevozni poti.  
      Razdalja med nakladom in določenimi vagonskimi deli mora znašati:  
 

   -  do ročic brez distančnikov približno 10 cm (razdalja se določi glede na širino distančnikov) , 
 

   -  do preklopnih čelnih stranic in poda vagona (navpični razmik) vsaj 5 cm, 

 

   - do čel ih stra i  ko č ih vago ov, pri dolži i tir i : 
       ∙                       preko        60 m  do   90 m                        najmanj  1 m, 

       ∙                       preko        90 m do  120 m                       najmanj  1,25 m.      

   
Kakovost, število in namestitev distančnikov. 

 Tirnice v polno zapolnjenih slojih se oč o zavarujejo a posa ez e  vago u s paro  dista č ikov   

      iz profilnega jekla, ki se ju mora pritrditi proti zasuku na nasprotne roči e.  Dista č iki se morajo   

      pritrditi na rav e i  epoškodova e roči e širi e  , ki so vstavlje e v epoškodova a   
      ležišča žepe .   
 

 Konci tirnic morajo presegati končne distančnike, podloge in vmesne podloge 1,5 do 3 m.    

     Ostali/drugi distančniki na ostalih/drugih vagonih se pritrdijo na ročice preko vrtljivega čepa drugega    
     vrtljivega čepa naslednjega vagona. Distančniki se enakomerno porazdelijo na sprednji in zadnji   
     strani transportne enote. En vagon v sredini transportne nakladalne enote je lahko brez distančnika. 

       Vsi distančniki segajo čez noge tirnic vrhnjega sloja za najmanj 5 cm. 
 
Kakovost, število in namestitev podlog. 

 Podloge (najmanj dve na vagon) morajo biti izdelane iz enega kosa (iz lesa, trdnostni razred najmanj   

     C24 skladno EN normi 338), širine 18-20 cm in višine 10–15 cm. Dolžina podlog mora ustrezati    
     nakladalni širini med ročicami.  
     Na vagon se morata vsakokrat obvezno namestiti dve podlogi, vsaka od njih pa mora segati preko vrtljivih   
     čepov vagona.  
     Pritrdi se jih za pod vagona s štirimi žeblji  (premera vsaj 5 mm, globina zabitja vsaj 40 mm).Kot   
     alternativa se lahko uporabi blokirna pločevina.  
     Pri najmanj dveh vagonih v sredini naklada se drsne površine podlog ne sme namazati. 
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Kakovost, število in namestitev distančnikov. 

  Vmesne podloge morajo biti izdelane iz enega kosa (iz lesa, trdnostni razred najmanj C24 skladno EN  

      normi 338), širine 12 - 16 cm in višine 7 – 10 cm.  
      Dolžina vmesnih podlog mora biti 12 - 16 cm večja od širine polno izpolnjenih slojev tirnic. 
      Pri polno izpolnjenih slojih se morajo tirnice vedno položiti na štiri vmesne podloge na vagon. Vmesne  
      podloge se morajo bočno opremiti s ploščatim jeklom in s privarjenimi končniki (obojestransko, višine   
      najmanj 5 cm) ali s spodaj in zgoraj obojestransko privitimi/pritrjenimi jeklenimi kotniki, višine najmanj   
      5 cm. 

Vmesne podloge  nameščene med sloji tirnic morajo biti v vzdolžni smeri, v področju podlog, enakomerno 
porazdeljene in od sosednjih ročic ali distančnikov enako oddaljene. 
 

 

 
 
 
Zavarovanje 

Dodatno k zavarovanju polno izpolnjenih slojev tirnic se mora vedno upoštevati naslednje: 
 Tirnice v neizpolnjenem vrhnjem sloju se morajo vedno zavarovati v področju distančnikov kot sledi: 

- z dvojno žično privezo (premera vsaj 5 mm) pritrjeno v sredini ali 

- z lesom, ki se na podlogo ali vmesno podlogo, v sredini, preko vzdolžne osi vagona v vmesnem 

prostoru, pribije z  najmanj dvema žebljema (enakomerno porazdeljena, premera najmanj 5 mm, 
globina zabitja vsaj 40 mm). ⑨ Pri prvem in zadnjem distančniku  se morajo ročice dvakrat povezati s trakom opremljenim z   

     napenjalno-blokirno napravo, ragljo (najmanjša pretržna sila 4000 daN, prednapetost približno   
     200 daN).  
     Pri ostalih ročicah z distančniki se morajo vrhovi ročic dvakrat povezati s privezo (najmanjša pretržna  
     sila 1000 daN).  

   Vrhovi ročic morajo biti po vezavi usmerjeni navznoter. 
 
 
 

najmanj 
  6 do 8 cm 

Jekleni gradbeni profil

Širina I - nosilec
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Dopolnilni podatki 
        Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 
        Za te pošiljke veljajo naslednji prevozni pogoji: 
        - prepovedano spuščanje čez drčo, 
        - prepovedano odbijanje in spuščanje. 
 
 

S tem primerom nakladanja soglašajo: B Cargo, ČD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo Danmark,   
                                                                   DB Cargo Nederland, Rail Cargo Austria, SBB Cargo,    

                                                                   SNCF Fret, CFR, Rail Cargo Hungaria, PKP Cargo,    

                                                                   ŽSSK Cargo, SŽ.  
  Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 

 

 
DB CARGO AG 

MAINZ, 31. 8. 2016 

 

 S tem primerom nakladanja se razveljavi 

   1 
Primer nakladanja: 

2180 - 115 - 16 

1 
 

80 - 102 - 12 
 

primer nakladanja 





 

 

                                                           1 
             Primeri nakladanja: 
                                               2180 – 116 - 16 
 

 

 
Palice kontinuiranega litja, okroglega preseka, s premerom 150 mm 
 
Posamezni vagoni in skupine vagonov                                                                             Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

                                                                                                                                           Vagoni z blažilniki z dolgim hodom         
 
Tovor 
 

     Palice kontinuiranega litja, okroglega preseka, s premerom 150 mm. 
 
Vagoni 
 

     Vagoni ploščniki s stabilnimi, znotraj ležečimi vtičnimi ročicami (Samms, …).  
 
Način nakladanja 
 

     Palice kontinuiranega litja, okroglega preseka, se morajo nakladati direktno na pod vagona, na vagonske   
     pragove ali na lesene podloge v vzdolžni smeri vagona. 

 Naklada se sedlasto v obliki piramide 
                           ali  

      v slojih z vmesnimi lesenimi podlogami. 
 
     Podloge in vmesne podloge morajo biti iz enega kosa, ležijo na svoji širši strani in ne smejo zadevati na   
     ročice. 
       Višina naklada mora biti nižja od višine ročic. 
       Prazen prostor do čelnih stranic vagona mora znašati najmanj 
 
                                                 100 cm                                                        0 cm. 
 

       - Tovor mora bočno nalegati na najmanj tri, druga za drugo stoječe ročice. 
      - Če sloji niso popolnoma zapolnjeni v primeru nakladanja v slojih, se mora prazen prostor v prečni   
            smeri vagona zavarovati z zagozdami, se pritrditi na vmesne podloge. 
 

 
 
 
Zavarovanje 
 

     - V vzdolžni smeri vagona se tovor zavaruje z drsnim načinom nakladanja. 
     - V prečni smeri vagona se tovor zavaruje z ročicami. 
 
 
                                                                 Stran 1 od 2 

 



 
 
Dopolnilni podatki 
 
     Za porazdelitev tovora/obremenitve vagona glej informacije za nakladanje 0.1. 
     Za največje dimenzije tovora glej informacije za nakladanje 0.2. 
     Podloge in vmesne podloge morajo biti iz zdravega, nepoškodovanega lesa, skladno normi EN 338, razreda  
     trdnosti vsaj C 24, ostro robno razrezan, iz enega kosa in pravokotnega prečnega prereza. 
 
Odstopanja od smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 
 
     V nasprotju s točko 2.5  brez povezav nasprotnih ročic      
     V nasprotju s točko 5.5.2 prazen prostor v vzdolžni smeri 100 cm. 
     V nasprotju s točko 5.5.4 brez zavarovanja s posrednim privezovanjem. 
 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih po tabeli 4 
 
      - 8,2 km/: do 250 mm premika, 

- 9,0 km/h: do 400 mm premika, 
- 10,3 km/h: do 380 mm premika (vmesne podloge so zadevale na ročice). 

 
      
 

Obvestilo o primeru nakladanja 
 
 
 
S tem primerom nakladanja soglašajo: RCA, SBB Cargo, Trenitalia Cargo  
                                                                    
 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG  
 
 
 
 
DB Cargo AG 
Ladungsicherung/Verladeberatung 
Mainz, 31.07.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                S tem primerom nakladanja se razveljavi 
 

                                         1                                                                                            1             
Primer nakladanja:                                                                  primer nakladanja                         

               2180 – 116 – 16                                                                       80 – 107 – 16         
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                                                                  1 

                  Primer nakladanja: 

                                                          81 – 104 - 04 

 

Ozki zvitki pločevine v paketih, osi zvitkov ležijo navpično 
Posamezni vagoni ali skupine vagonov                                                                                                                Vagoni v sklenjenih vlakih in kombiniranem prometu 

 
 
 
Tovor 

  Ozki zvitki pločevine na lesenih paletah, os zvitkov leži navpično. Med zvitke se vstavi vmesni sloj iz trdnega lesa. 
  Noge palet so pravokotnega prečnega prereza najmanj 8x10 cm, s širšo stranico nalegajo na pod vagona,   

      s  kvadratnim presekom najmanj 10x10 cm. 
 

  Največja višina skladovnice je 1,25 m, vendar ne večja od premera zvitkov. 
  Vsak zvitek se poveže na treh mestih, enakomerno porazdeljeno po obsegu skozi osno luknjo, z jeklenim trakom,    

      pretržne sile vsaj 1400 daN.   
  Skladovnice zvitkov se poveže s paletam štirikrat, skozi osno luknjo, z jeklenim trakom, pretržne sile vsaj    

      2000 daN. 

      Pri  in  se na ostrih robovih jekleni trakovi zaščitijo z robnimi ščitniki. 
 
 

Vagoni 
       Vagoni ÖBB Kils-tt 338 0 s protizdrsnimi pločevinastimi trakovi (ločevalna ali rebrasta/valovita pločevina). 
 
Način nakladanja 
   Palete z zvitki ozke pločevine:  

 - se postavi na protizdrsne pločevinaste trakove tako, da se palete ne dotikajo poda vagona, 
 - se naloži čim bolj enakomerno po uporabni nakladalni dolžini, brez vrzeli, 
 - se ne postavi v bližini strešne kritine in ročic, razdalja od lesenih usmerjevalnih letev je najmanj 1 cm in  

       največ 5 cm. 
 
Skica (ni barvna) 
 

 
 

 
     
 
 



 
 
 
1/81-101-04 
 
 
                             
Zavarovanje 

    V vzdolžni smeri z drsno razdaljo, potjo najmanj 100 cm do čelnih sten vagonov, 
        V prečni smeri vagona z usmerjevalnimi letvami, 

             višine najmanj 5 cm, en žebelj na 1500 kg teže tovora,   
             najmanj dva žeblja na letev. 
             Premer žebljev najmanj 5 mm, globina zabitja v pod vagona najmanj 4 cm. 
           
 
Dopolnilni podatki 
            Za porazdelitev obremenitve glej informacijo o nakladanju 0.1. 
  
 

Odstopanja od načel smernic za nalaganje UIC, Zvezek 1: 
   V nasprotju s točko 5.5.1  noge palet (sanice) niso v drsni smeri  
             V nasprotju s točko 5.5.1  lesene palete niso zbite skupaj z vijačnimi žeblji. 

 
Obnašanje tovora pri naletnih preizkusih po tabeli 4 

 - najmočnejši nalet: 9 km/h 
 - stanje tovora: največji vzdolžni premik palet približno 30 cm, brez premikanja ozkih trakov na paletah,   
   brez pretrganja vezi in zloma palet. 

 
Obnašanje tovora pri probnih transportih/prevozih 

  - Približno 1650 km čez Avstrijo na gorskih in hitrih progah, z običajnim usmerjanjem tovora 
              - Stanje tovora: največji vzdolžni premik palet za približno 75 cm, brez premikanja ozkega traku na paleti  
                in brez prekinitve vezi, največji prečni premik približno 4 cm. 
              - Brez preloma palet. 

 

 

Obvestilo o načinu nakladanja 
 
S tem primerom nakladanja soglašajo: ÖBB; Railion Deutschland, Railion Denmark, SBB, SŽ, ČD, MAV, PKP,    
                                                               ŽSSK, HŽ, SNCF    
                                                                       
 

ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: ÖBB 

 
 
                                                                                                 
 

                                     1                                                                                           
Primer nakladanja:                                                                                     
                                  81 – 104 – 04                                                                                

 



1/ 81 – 101 - 10 Blumi jeklene litine 

 





1/82 – 101 - 07 Zagatnice-profili (ne-naoljene) 

 
 

 

 

 

 

 



 

1/82 – 101 - 07 Druga stran 

 



 

                                            1 

Primer nakladanja:  

                                   82 -101 – 15 

 

 
Zvitki valjane žice, naloženi prečno, v dveh slojih 

 

Posamezni vagoni in vagonske skupine I              Vagoni v sklenjenih vlakih ali v kombiniranem  prometu 
            Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

Tovor  
 
Zvitki valjane žice 
-  premer žice največ 12 mm, 
-  premer zvitkov med 1100 do 1300 mm, 
-  dolžine 1400 do 2400 mm, 
- teža posameznega zvitka 1400 do 2400 kg. 

 

         Zvitke se skrbno tesno zvije, da se zagotovi dobra stabilnost. Vsak zvitek morajo držati skupaj    
            najmanj štiri preveze, s pretržno silo vsaj 1400 daN, enakomerno porazdeljene po celotnem obsegu  
            zvitka.  
            Nobena preveza ne sme biti razrahljana ali strgana. 

 
Vagoni 

 
 

Vagoni ploščniki z lesenim podom, ročicami, bočnimi in čelnimi stranicami. 
 

Način nakladanja 
            Zvitki valjane žice se nakladajo v prečni smeri vagona 

        ∙    spodnja vrsta direktno na pod vagona; 

        ∙    v primeru praznega prostora v spodnjem sloju 

                 -    se ta zapre, da se zvitek naloži v sedlo med zvitkoma, med katerima je prazen prostor  

             -    ali s pribimi zagozdami v pod vagona 

                       ▪  višina zagozde: najmanj 12 cm 
                       ▪  lega zagozde: 

                                     ➣  ena zagozda približno na ¾ dolžine zvitka valjane žice ali 

                                     ➣  dve zagozdi, vsaka dolžine najmanj 30 cm, 

                       ▪ šest žebljev na zagozdo (šest po posamezni zagozdi ali po tri na zagozdo, najmanjše dolžine 30 cm), 

     - zvitki v zgornji vrsti se nakladajo sedlasto, prvo sedlo s čela je prazno,   

       - zvitki valjane žice z večjimi dolžinami se nakladajo v spodnji vrsti, 

       - sredine zvitkov po dolžini se ujemajo s prečno osjo vagona. 

 

                   
 

 



                                                

 
 
 

 
Zavarovanje 

     s trdnim privezovanjem zgornjih slojev zvitkov za vagon, z vsake strani štirikrat, z dvojnim trakom z    

         napenjalno-blokirno napravo, s pretržno silo najmanj 2200 daN (glej sliko). 
 

Dopolnilni podatki 

   Glede na kakovost izdelka se lahko med kolobarje žice in bočne stranice tovornega vagona vstavi zaščito  

       (karton, plastiko, itd.) 
 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih 
          V zadnjih nekaj letih so bili opravljeni naletni preizkusi in preizkušanje v prometu in so bili doseženi  
          prepričljivi rezultati. 

 

Obvestilo o načinu nakladanja 
 
S tem primerom nakladanja soglašajo: CFL, SNCF, B-Logistics, DB Schenker Rail AG, DB Schenker Rail   
                                                                   Nederland, RCA, SBB Cargo, GC, DB Schenker  Rail Denmark,     
                                                                   RENFE, ČD, ŽSSK, RCH            

ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: CFL 
 

                                     1                                                                                           
Primer nakladanja:                             S tem primerom nakladanja se razveljavi primer nakladanja 1/82-101-04        
                                  82 – 101 – 15                                                                                



 

 

                                          1 
Primer nakladanja: 
                                  85 - 101 - 10 

 

 

Zvitki aluminija naloženi v lesena nakladalna korita 
 
Posamezni vagoni in skupine vagonov s                                                     Vagoni v sklenjenih vlakih s posebno obravnavo 
posebno obravnavo 
 

 
Tovor 
        Zvitke aluminija se poveže vsaj dvakrat po obodu in trikrat skozi osno odprtino (PET trak, pretržne sile   
        540 do 1020 daN) in se jih zaščiti s pakiranjem pred vlago. 

- premer zvitkov med 1300 do 1850 mm, 
- širina zvitkov 1000 mm do 2000 mm, 

- širina/premer najmanj ≥ 7/10,  

- teža posameznega zvitka do 11000 kg. 
 
Vagoni 

- Vagoni Rilns, z devetimi trdno vgrajenimi lesenimi nakladalnimi koriti, z bočnim zavarovanjem. 
 
Način nakladanja 

- Zvitki aluminija se nakladajo v sredini korit. 
- Moramo biti pozorni na enakomerno porazdelitev zvitkov aluminija (po teži) v devetih nakladalnih koritih. 

 
Zavarovanje 

- V prečni smeri vagona s pakiranjem, lesenimi podlogami ali bočnim zavarovanjem. 
- V vzdolžni smeri vagona z nakladalnimi koriti. 
- Ni potrebno dodatno zavarovanje. 

 
Dopolnilni podatki 

- Skupna teža vseh devetih nakladalnih korit je 3000 kg. 
- Za porazdelitev obremenitve glej informacije o nakladanju 0.1. 
- Prepovedano je ranžiranje in odbijanje. 

 
Obnašanje tovora pri naletnih preizkusih po tabeli 4 

- Pri izvajanju naletnih preizkusov (oktobra 2009 in februarja 2010) niso bile ugotovljene nepravilnosti. 
 
Obnašanje tovora pri preizkusih 
             - V obdobju od februarja 2010 do aprila 2010, je bilo iz Švice (Sierre) v Nemčijo (Loiching) opravljenih več    
               poizkusnih transportov. Zvitki aluminija so bili pripeljani do kupca brez prečnega premika in brez poškodb  
               naklada in embalaže.  
 
 
 
Obvestilo o načinu nakladanja 
 
S tem primerom nakladanja soglašajo: DB Schenker Rail 
 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: SBB Cargo 
 
SBB Cargo AG 
Basel, 01.06.2010 
G-CH-PN-QS-ATK 
Urs Dannenhauer 
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Deutsche Beahn  
 
Geschäftsbereich Ladungsverkerh 
Produktioun und Technik 
Minden(Westt) 01.05.1995 
LGT 54 Me 
 
                                                                                        1 

Odpravna železnica: SNCB          List                  *)   
                                                                               88 - 101 -84 

 
 
Obvestilo o načinu nakladanja 
RlV, Priloga II 

 
Tovor:  
Zvitki valjane žice 
 
Prevozna pot: 
DB,C FL,S BB/CFFS, NCF 
 
 
*)         000               Št. področja po vsebinskem seznamu 
       00-000-00          Leto izdaje 
                                 Tekoča št. ali črka v letu 
                                 Št. odpravne železnice 
 
 

 

 



 
 
                                                                               - 2 – 
 
 
0.   Tovor 

 
Zvitki valjane žice, s težo najmanj 1,5 t, premera približno 1,2 m in dolžine najmanj približno 1,3 m. 

 
l.  Vagoni: 

Res ali Remms 
 
2.  Način nakladanja na vagone: 
 

1. Sloj:     Dve vrsti zvitkov, z osjo v vzdolžni smeri vagona, ki se začne nakladati z enega konca vagona,    
                neposredno  na bočne stranice vagona. 
 
                Prazen prostor na drugem koncu vagona pa lahko zapolnimo z enim ali dvema zvitkoma, z 
                osjo v prečni smeri vagona. 

. 
2. Sloj:     Ena vrsta zvitkov z osjo v vzdolžni smeri vagona, v sedlih spodnjih zvitkov in v razdalji najmanj   
                1 m od konca prvega sloja. 

 
3.  Zavarovanje: 
 
3.1        Trdno pritrjevanje: Zvitke prvega sloja, na katere - samo delno- ne nalegajo zvitki drugega sloja, se   
             pritrdi v prečni smeri na nasprotno ležeče stranice vagona. Po potrebi se zvitki z osjo v prečni smeri    
             vagona privežejo za vagon. 
 
3.2  Z možnostjo drsenja: ni dovoljeno. 
 
3.3  Privezovanje: Za vagone se privežejo vsi zunanji zvitki obeh slojev, ki ne nalegajo na čelne stene kot tudi  
             zvitki z osjo v prečni smeri vagona. 
 
4.  Zavarovanje tovora: 
 

Zvitki valjane žice se proti poškodbam zavarujejo z ustreznimi sredstvi, z ustvarjanjem trenja na ostrih   
robovih ali pri štrlečih koncih bočnih stranic. 

 
5.  Dopolnilni podatki: 
 

Odstopanja od Priloge II RIV, Zvezek 1 : 
 

-     Točka 11.2 (premer zvitkov večji od dvakratne višine bočnih stranic). 
 

-     Točka 15.1.4.1(višina pritrdilnih letev ob zvitkih z osjo v vzdolžni smeri vagona vsaj 12 cm). 
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6. Skica nakladanja in dimenzije 

 

 

 

 

7. Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih 

 

 

          priveze 

       priveze 
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Jekleni blumi 

 

   Posamezni vagoni in vagonske skupine                Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem  prometu 
                                                                                                         Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
 
 

Tovor 
      Jekleni blumi iz kontinuiranega litija s hrapavo površino, pravokotega prečnega prereza. 
 
Vagoni 
      Vagoni s stranicami, stenami ali ročicami in lesenim podom.  

 
Način nakladanja 

    Blume  
- se naloži direktno na pod vagona, na vagonske pragove ali lesene podloge,  
- se porazdeli po čim večji površini, 
- enako visoke blume se postavi drug zraven drugega, v nasprotnem primeru v posamezne skladovnice, 

višina skladovnice ＜širine skladovnice, 

- se zloži v skladovnice, v največ štiri sloje, zgoraj manjše; sloje ločiti z dvema vmesnima podlogama 
tako, da se blumi ne dotikajo. 
Pri vagonih s stenami ali s preklopnimi stranicami se lahko vmesne podloge razvleče do razdalje, ki 
zagotavlja stabilnost skladovnice (brez upognitve blumov). 

 
Vmesne podloge 
 

- so iz lesa (debeline vsaj 3 cm), kvadratnega ali prečnega prereza, nalegajo s širšo stranico,  
- so iz enega ali največ dveh delov in segajo čez celotno širino naklada,  
- so tako postavljene, da blumi segajo čez za najmanj 50 cm, 

 

 Prazen prostor najmanj 
                                                              50 cm                                           0 cm 
 
Zavarovanje 

- z vmesnimi podlogami: s stranicami in /ali ročicami, višina delovnega oprijema najmanj 10 cm, 
- brez vmesnih podlog: izključno s stranicami,  višina delovnega oprijema najmanj 10 cm.  

 
Pri zavarovanju s samo dvema ročicama segajo blumi čez le-te za najmanj  
 
                                            50 cm                                            30 cm 
 
Dopolnilni podatki 
Za porazdelitev obremenitve vagona in za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.1 in 0.2.  
Nevarnost glede temperature naklada je izključena. 
 
Odstopanja od smernic za nakladanje, Zvezek1, točka 5.8 (tovor, ki se zlaga v skladovnice): nakladanje 
blumov brez podlog 
 
Obnašanje naklada 
Na progah SNCB in progah sosednjih železnic se brez težav že več let prevažajo takšni tovori brez vmesnih 
podlog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

Obvestilo o načinu nakladanja 
 
S tem primerom nakladanja soglašajo: CFL, Railion Deutschland AG, SNCB, SNCF    
                                                                       
 

 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: B Cargo 

 
 
B-Cargo  
Brüssel, 13. 02. 2006 
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[D$ scHENKER

Odpadni les v odprtih vagonih

Smernica'za nakladanje:
80 -00 {  -09

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih in kombiniranem transportu
Vagoniz blalilniki z dolgim hodom

Tovor
Sekanci ali polomljen odpadni les

Vagonl
Vagoni s stenami in jeklenim podom (E..-x)

Na6in nakladanja
Z delovnim shojem - nakladalcem:

- razdeliti enakomemb po celotni naklad?lni povrgini,
- od vrha bo6ne stene viden najved % m'velik kos,
- naloten stozec visine najvec 20 cm, pri eemer sme nalegati naklad najved do roba stranice vagona

aD Naklad postavimo v pravo lego in se ne sme stisniti s pomotnim sredstvom; pri tem okvir podstavnega- 
vozicka ne sme nasedati na ohisje osnega leraja^rzmetni svetenj.

Sunkovito stiskanje (nabijanje) naklada s stroji-napravami za prekladanje ali drugimi pomoznimi sEdstvi je
prepovedanol

Varcvanlo
Star les je lahko odkrit, vendar nalozen v ravni 10 cm pod vrhom stranice vagona

6 Pokrivna snov je mrcra iz umetne snovi
gostota zank je priblitno 30 mm,

- poruSitvena-trgalna sila v ravnem nategu 39 daN/v precni smeri 480 daN (testna Sirina vzorca !e
bila 10 cm, bi niti)

@ Pokrivna snov se na razdatii pribliZno 2 m napeto pritrdi na kavlje vagona

Dopolnilni podatkl
Porazdelitev obremenitev glej list 0.1

Lastnostl naklada pri sunkih ob naletu skladno 6 Tabelo 4
Poskusno nakladanje in poskusna voznja

Obvestilo o smernici za nakladanje

Odpravn o Zpp: DB Schenker Rail Deutschland AG

DB Schenker Rail Deutschland AG
L.RCE 123 (B) WE

List:
80 -001  -09

S tem listom se razveljavi list 2180 - 002 - 03
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Leseni oziroma transportni zaboji z zaviralnimi/blokirnimi ploščicami 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Naklad 

Leseni oziroma transportni zaboji skupne mase od 500 do 8000 kg ali drug lesen naklad. 

 

Vagoni 

Vagoni z lesenim podom. 

 

Način nakladanja  

Namestitev zaviralnih, nazobčanih ali vbodnih pločevin oziroma vtisnih zatičev, po možnosti z 
markirnimi zastavicami med nakladom in podom vagona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje 

V vzdolžni smeri vagona v skladu z zvezkom 1 smernic za nakladanje UIC. 

V prečni smeri vagona, na lesen oz. transportni zaboj: 
 do 4 t: 4 zaviralne ploščice, 

 do 8 t: 6 zaviralnih ploščice. 

 

Naklad mora biti na zaviralne ploščice postavljen tako, da se zobci popolnoma vtisnejo v zdrav les. 

  



stran 2 od 2 

 

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada in nakladalni profil glej podatke o nakladanje 0.1 in 0.2. 

 

Zavarovanje naklada označujejo markirne zastavice, ki segajo izpod naklada. 
Če zaviralne ploščice niso označene z markirnimi zastavicami nad okvirjem za listke na vagonu, 

namestite dobro viden napis 

 
 

Zavarovanje naklada v skladu s 
primerom nakladanja              2  
             2180-001-16 
 

 
 

ali naslednje piktograme: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Pri naletnih preizkusih niso bili ugotovljeni premiki naklada v prečni smeri vagona. 

 

 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Papier/Holz 
Mainz, 31. 8. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S tem primerom nakladanja se razveljavi 

     2 
Primer nakladanja:  

       2180 - 001 - 16 

                   2 
 

                     80 - 001 - 03 
 

primer nakladanja 
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Lesene vezane plošče, stisnjene plošče 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Tovor 

Iverne lesene plošče ali stisnjene lesene plošče s premazom ali brez njega, z dolžino najmanj 2,35 m in  
širino, ki je večja od polovice nakladalne širine vagona. Plošče so povezane v nakladalne enote z 

naslednjimi lastnostmi: 
       v več slojih, da tvorijo pakete brez paketnih prevez. 
        Višina vsakega paketa največ 60 cm (premazan), največ 1 m (nepremazan).  
 

Vagoni 

Zaprti vagoni z lesenim podom, po možnosti z visoko obremenljivimi pregradnimi stenami, ki se lahko 
zapahnejo. 

 

Način nakladanja  

  Pakete se mora nakladati na lesene podloge v enem ali več slojih.                                         
  Lesene podloge in vmesne podloge morajo biti iz mehkega lesa ali nepremazanih in lepljenih   

      ivernih trakov z naslednjimi lastnostmi: 

             - so pravokotnega prečnega prereza, položene s širšo stranico, 
             - so iz enega kosa in segajo po celotni širini skladovnice. 
        Skladovnice smejo biti največ tako visoke kot so široke.  
 

 
 
Zavarovanje 

       - v vzdolžni smeri vagona:  

 

                   - s pregradnimi stenami, ki se zapahnejo 

                     ali 

      - z zapolnitvijo praznih prostorov npr. 

        gradbenimi oporniki, lesenimi ogrodji 

 

       - v prečni smeri vagona: 
 

        Vsaka skladovnica se mora povezati z najmanj dvema prevezama s pretržno silo najmanj 4000 daN in  

            silo prednapetja najmanj 300 daN.  

            Pri tem se z obeh strani v višini skladovnice (evtl. z vodilnim/usmerjevalnim utorom) namestijo opore 

 

                                                                              in 

        se posredno privežejo na skladovnico z dvema privezama opremljenima z napenjalno napravo in robnimi  
            ščitniki. Sila pretrga pri ravnem nategu najmanj 4000 daN, sila prednapetja najmanj 300 daN. Pri  

            skladovnicah daljših od 2 m, se mora vedno na vsaka nadaljna 2 m namestiti dodatna posredna priveza.  

            Pri uporabi visoko obremenljivih drsnih vrat, skladno smernicam za nakladanje UIC 100.2, se lahko   

            uporabijo skupne priveze skladovnic brez opor, če je razmik skladovnic do drsnih vrat največ 10 cm. 
 



stran 2 od 2 

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitve glej informacije o nakladanju 0.1. 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Brez prometu nevarnih premikov pri preizkusnih transportih na progah Danske, Švedske in Avstrije.  
 

 
 
 
S primerom nakladanja soglašajo: Green Cargo, Rail Cargo Austrija, SBB Cargo, DB Cargo Danmark 
 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG  
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Hlodovina (dolžine do 4 m) 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Tovor 

Hlodovina (dolžine do 4 m) z lubjem ali brez. 
 

Vagoni 

Vagoni s čelnimi stenami in ročicami (npr. DB-Roos-t, ÖBB-Laaprs). 

 

Način nakladanja  

         Les mora biti urejeno zložen, čim bolj naravnost v vzdolžni smeri vagona in čim bolj vodoravno.        
   Hlodi, ki se naslanjajo neposredno na ročice, lahko le-te presegajo največ za polovico svojega premera.   

       Pri tem morajo biti hlodi zavarovani z ročicami v višini najmanj 10 cm. 
   Nad ročicami se hlodi lahko nakladajo v loku, stabilno v sedlih. Višina loka znaša največ 1/3 nakladalne  

       širine. 
   Primer hlodov v sedlu je lahko največ tolikšen, kot je primer hlodov, ki tvorijo sedlo. 

 

 
   Hlodi s premerom, manjšim od 10 cm morajo biti vedno naloženi pod vrhnjim slojem hlodov, ki slonijo  

       na ročice, ali 

   do približno 10 cm pod vrhom ročic, s posrednimi privezami skladno z  in . 
 

 
 
 
Zavarovanje 

 

    Hlodi, ki se naslanjajo na ročice, morajo biti zavarovani z najmanj dvema ročicama, ki se nahajata v obeh  
        zunanjih tretjinah hlodov. 

   Hlodi, zavarovani z dvema ročicama, morajo v vzdolžni smeri vagona presegati sredino ročic za   
       najmanj 20 cm. 

   Hlodi, naslonjeni na čelne stene vagona , so pravilno zavarovani, če vidno presegajo drugo ročico . 

    Hlodi v sedlih, ki presegajo ročice vagona za več kot polovico svojega premera, morajo biti zavarovani z  
       najmanj eno posredno privezo na skladovnico  (s silo pretrga najmanj 4000 daN), ki se namesti v srednji   

       tretjini skladovnice ali 

    z dvema posrednima privezama (s silo pretrga najmanj 1000 daN), z odmikom/v razdalji približno 50 cm   
       od koncev hlodov. 

       Na Laaprs vagonih ÖBB morajo biti nameščene posredne priveze v skladu z  ali , neodvisno od    

       višine skladovnice. 

 

≥ d/2 vendar najmanj 10 cm 



Stran 2 od 2 

                   
 

   Posredne priveze se sme namestiti kot poševne priveze (od ušesca/obročka, poševno do ročice, vzdolž  

       Ročice in nato naravnost preko skladovnice), če je razdalja, merjena vodoravno od ušesca ali obročka, do  
       Vzdolžno preko skladovnice nameščene priveze, krajša od 60 cm in 

    razdalja posredne priveze do konca skladovnice mora znašati približno 40 cm. 

                         
Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitve in največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.1 in 0.2. 

 

Odstopana od Smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 

V nasprotju s točko 5.4.1 pri zavarovanju hlodov le z dvema ročicama le-ti presegajo sredino ročic v    
Vzdolžni smeri vagona za najmanj 20 cm. 

       V nasprotju s točko 5.5.4 se zahteva le ena posredna priveza na skladovnico (sila pretrga najmanj   
       4000 daN). 

       Namestitev posredne priveze v obliki črke V. 
 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Naletni preizkusi z dvometerskimi hlodi so bili opravljeni na vagonih vrste Roo… (29.07.2009 v Plattingu).  
Naletni preizkusi s 2,8 meterskimi hlodi so bili opravljeni na vagonih vrste Roo… (25.11.2009 v Saabrücken).  
 

 

 
 
 
S primerom nakladanja soglašajo: ČD Cargo, CFL Cargo, Green Cargo, GySEV, Rail Cargo Austrija,   
                                                            Rail Cargo Hungarija, SBB Cargo, SŽ 
 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG  
 
 
 

 
                                                2 
Primer nakladanja: 
                                    2180 – 103 - 17 

                                S tem primerom nakladanja se razveljavi     
                                                                    2 

                                primer nakladanja:    
                                                          2180 – 103 - 16 

 



                                                               Stran 1 od 2 

 
 
 

 
Primer nakladanja:  

2 
 
2180 - 104 - 17 

Iverne, stisnjene lesene plošče v paketih 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Tovor 

Iverne lesene plošče ali stisnjene lesene plošče s premazom ali brez, povezane v stabilne pakete/skladovnice,  
      s povezanimi podlogami ali brez, višina paketa največ 1 m. 
          Paketne preveze z robnimi ščitniki se namestijo približno v metrski razdalji, pri posameznih ploščah   
              v razdalji približno 50 cm, vendar z najmanj dvema prevezama (sila pretrga pri ravnem nategu najmanj   
              700 daN). 

 

          Nepremazane iverne ali stisnjene plošče (širina približno 2m): ne prevezane pakete (enake dolžine in  
              širine) se preveže v eno nakladalno enoto, skladovnico s prevezami sile pretrga pri ravnem nategu   
              najmanj 4000 daN; skladovnice dolžine do 4,5 m z dvema prevezama, pri vsakem nadaljnjem 1,5 m z    

              eno dodatno prevezo na posamezno enoto. 

 

Vagoni 

Vagoni z drsnimi stenami in bočnimi privezovalnimi mesti. 
 

Način nakladanja  

           Paketi se morajo naložiti posamično, drug za drugim, v enem ali več slojih, evtl. s praznim prostorom v 

             sredini vagona (drug poleg drugega sta lahko naložena največ dva paketa). 
 
        

  Način nakladanja   

  enoslojni enoslojni, dvoredni večslojni, dvoredni 
 

Dolžina paketa 
 
 
 
 
 
Širina paketa 

 enake, drug na 
drugem stoječa1)

 
paketa se 
vsakokrat 
prekrivata 
 

enake, sosednja 
paketa se 
vsakokrat 
prekrivata 
 
 
približno enake 

enake, vsakokrat se drug  
zraven drugega in drug na 
drugem

1)
 stoječa paketa 

prekrivata 
 
 
približno enake 

Višina paketa različne, 
največ 10 % 
razlike

2)
 

v višini skladovnice 

največ 10 % 
razlike

2)
 

 

enake, brez vgrajenih podlog 
v spodnjih slojih, največ 10 % 
razlike

2)
 v zgornjem sloju 

 
različne, z vgrajenimi podlogami, 
največ 10 % razlike

2)
 v višini 

skladovnice 

 
1) Možen je prazen prostor pri drug na drugem stoječih paketih različnih dolžin, če so posamezni sloji zavarovanj/pritrjeni ločeno v   
                 vzdolžni smeri. 

                 
2) Pri 10 % razliki vsakokrat zagotoviti zaščito naklada pri drug za drugim stoječih paketih/skladovnicah različnih višin z ustreznimi    

                    sredstvi (npr. z ločevalnimi ploščami ali z dodatnimi neposrednimi privezami ⑫). 

 
           Paketi se lahko naložijo tudi v vrhnjem sloju na sredini vagona, če se najmanj 50 % prekrivajo z zadaj   
             ležečimi paketi. 

           Lesene podloge in vmesne podloge morajo biti iz mehkega lesa ali nepremazanih lepljivih ivernih trakov  

             z naslednjimi lastnostmi: 

             - so pravokotnega prečnega prereza, položene s širšo stranico, 
             - so iz enega kosa in segajo po celotni širini skladovnice (pri nevezanih paketih). 
           Razmerje med višino skladovnice / širino skladovnice morajo znašati 11/10.  
 
Zavarovanje 

 

       - V vzdolžni smeri vagona: 
          se paketi zavarujejo s trdnim, križnim, neposrednim privezovanjem s privezovalnimi trakovi s silo pretrga   

            pri ravnem nategu najmanj 4000 daN in robnimi ščitniki. Priveze lahko zajemajo več slojev, skupno se   

            mora namestiti ena neposredna priveza na sloj, vendar najmanj dve na skladovnico.  



Stran 2 od 2 

 
 

   Prvi sloj/vrsta mora biti zavarovana z neposredno privezo, ki se proti zdrsu zavaruje z ustreznim sredstvom. 

   Paketi/sloji različnih dolžin2)
 se morajo zavarovati z neodvisno delujočimi neposrednimi privezami. 

   Na vsako skladovnico se namesti dve posredni privezi s silo pretrga najmanj 4000 daN), pri ravnem nategu. 

- V prečni smeri vagona: 
se skladovnice zavarujejo s neposrednimi privezami. 

    pri vagonih s posameznimi kolesnimi dvojicami in večslojnim nakladom morajo biti med drug nad drugim 

       naloženimi paketi podloge z visokim koeficientom trenja poravnane. 
 

                                            
Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitve glej informacije o nakladanju 0.1. 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Brez prometu nevarnih premikov pri naletnih preizkusnih transportih na progah od Nemčije do Danske, 
Švedske, Belgije, Poljske in Avstrije. 
 

 
 
S primerom nakladanja soglašajo: B-Cargo, CFL Cargo, DB Cargo Dänemark, DB Cargo Nederland,   
                                                           Green Cargo, Rail Cargo Austrija, PKP Cargo, SBB Cargo, SŽ 
 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG  
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Primer nakladanja: 
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                                S tem primerom nakladanja se razveljavi     
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                                primer nakladanja:    
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                                                                                                     Stran 1 od 2 

 
 
 

 
Primer nakladanja:  

2 
 
2180 - 101 - 18 

Hlodovina (dolžine do 6,2 m) 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Tovor 

Hlodovina (dolžine do 6,2 m) z lubjem ali brez. 

 

Vagoni 

Vagoni ploščniki z visoko trdnimi ročicami (L…, R…, S…) ali 
odprti vagoni z napravami za posredno privezovanje (E…). 
Ta način nakladanja ne velja za vagone Laaprs last ÖBB in RCW!   

 

Način nakladanja  

         Les mora biti urejeno zložen, čim bolj naravnost v vzdolžni smeri vagona in čim bolj vodoravno.        
   Hlodi, ki se naslanjajo neposredno na ročice, lahko le-te presegajo največ za polovico svojega premera.   

       Pri tem morajo biti hlodi zavarovani z ročicami v višini najmanj 10 cm. 
   Nad ročicami se hlodi lahko nakladajo v loku, stabilno v sedlih. Višina loka znaša največ 1/3 nakladalne  

       širine. 
   Primer hlodov v sedlu je lahko največ tolikšen, kot je primer hlodov, ki tvorijo sedlo. 

 

 
   Hlodi s premerom, manjšim od 10 cm morajo biti vedno naloženi pod vrhnjim slojem hlodov, ki slonijo  

       na ročice, ali 

   do približno 10 cm pod vrhom ročic, s posrednimi privezami skladno z  do . 
 

 
 
 
Zavarovanje 

 

    Hlodi, ki se naslanjajo na ročice, morajo biti zavarovani z najmanj dvema ročicama, ki se nahajata v obeh  
        zunanjih tretjinah hlodov. 

   Hlodi, zavarovani z dvema ročicama, morajo v vzdolžni smeri vagona presegati sredino ročic za   
       najmanj  

 

                                                   50 cm                                            30 cm, 

 

pri hlodih z grobim lubjem za najmanj 

 

                                                   30 cm                                            20 cm. 

 

≥ d/2 vendar najmanj 10 cm 



                                                                                         Stran 2 od 2 

 

    Hlodi v sedlih, ki presegajo ročice/bočne stene vagona za več kot polovico svojega premera, morajo biti   
       zavarovani z najmanj eno posredno privezo na skladovnico  (s silo pretrga najmanj 4000 daN), ki se   

       namesti v srednji tretjini skladovnice. 

    V primeru, da je le ena posredna priveza glede na konec skladovnice nameščena približno v prvi tretjini, 
       se lahko predpisana druga priveza s silo pretraga najmanj 4000 daN namesti kot poševna priveza, če je  
       postavljena naravnost preko skladovnice v prvi tretjini na nasprotnem koncu skladovnice.  

   Posredne priveze se sme namestiti kot poševne priveze (od ušesca/obročka, poševno do ročice,   
       vzdolž ročice in nato naravnost preko skladovnice), če je razdalja, merjena vodoravno od ušesca ali obročka,  
       do vzdolžno preko skladovnice nameščene priveze, krajša od 60 cm in    

    razdalja posredne priveze do konca skladovnice znaša približno 50 cm.   

        
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitve in največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.1 in 0.2. 

 

Odstopanja od Smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 

       V nasprotju s točko 5.5.4 se zahteva le ena posredna priveza na skladovnico (sila pretrga najmanj   
       4000 daN). 

       Namestitev posredne priveze v obliki črke V. 
 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Naletni preizkusi  trimeterskimi hlodi (iglavci z lubjem) so bili opravljeni na Laas vagonih DB leta 1996.  

 

 

 
 
 
S primerom nakladanja soglašajo: ČD Cargo, CFL Cargo, Green Cargo, GySEV, Rail Cargo Austrija,   
                                                            Rail Cargo Hungarija, SBB Cargo, SNCF Fret, SŽ 
 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG  
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2/ 81 – 102 – 99 Deblovina 

 
 

 

 

 

 

 



2/81-102-98 druga stran 

 
 

 

 



✷�✁✂✄☎✆✝✞✟✠ ✡LODOVINA

 

 

 



 
☛☞✌✍✎✏✑✒✓✔✕ ✖LODOVINA

 

 



2/81-103-03 ❉EBLOVINA

 

 

 



 
2/81-103-03 ✗EBLOVINA

 



Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih in kombinirani tovomi
Vagoni z odbijadi z dolgim hodom

OBB 002

f,ezan les Primer nakladanja: gl _ 102 _ 06

NakIad

Rezan les z uvezenimi utorjenimi podlogami vezanv kompaktne pakete s pravokotnim
presekom. Napakete zdollino 4,5 m najmanj 2 paketnivezi (700 daN v ravnem vleku t) ,,
najmanj5o prenapetostno silo 300 daN), navsaki zaletih 1,5 m dodatna vez(700 daN v
ravnem vleku 

') 
, znajmanjSo prenapetostno silo 300 daN).

Pri uporabi lesenih vmesnih podlog znotraj paketov najmanj 3 vezi,pri demer je treba obe
zunanji vezi nanestiti dez lesene vmesne podloge.

Vagon

Plo5dniki z rodicami, z alibrez stranic

Naiin nakladanja

Paketi leZijo drug ob drugem in drug za drugimo enaki paketi so razporejeni drug ob drugem
ali drug nad drugim, v danem primeru posamezni paketi leZijo sredinsko na enako visokih
pod njimi leZedih paketih.

Uvezene lesene podloge so:
O- na vseh straneh tezarne ostrorobo
@ - utorjene pri demer je treba presek izbratitako, da tudi pri vzdolZnem drsenju naklada

utor vzdr1i obremenitve in
O- je paketna vezavapritrjena znotraj utora.
@- od koncev paketov oddaljene okoli 50cm in po moZnosti razporejene ena nad drugo.

Varovanje

Pri neenako dolgihpaketih je trebavsako vzdolhno stran zavarcvati ustrezno todkam O - O.

l) Pri uporabi sredstev za enkratno povezavo mora mesto povezave izpolnjevati zahteve v ravnem vleku



Skladovnice
- zavarovane s stranicami 2) 

in/aliz rodicami2) oziroma s delnimi stenami
O - delujoda vi5ina stranic ali rodic najmanj l0 cm,
@ - najmari 2 spodnji vezi z napenjalci (trgalna sila najmanj 4000 daN),
@ - min. 30 cm od koncev skladovnic
@Pri varovanju s samo dvema rodicama segajo paketi v vzdolLni smeri najmanj

30 cm 20 cm

@- Pri manjkajodem paru rodic ali neupo5tevanju todke @ zavarovane z dodatno
spodnjo vezjo z napenjalcem (poruSitvena sila najmanj 4000 daN).

@ - 4l"ratzvezane skupaj (poruSitvena sila vezinajmanj 700 daN). Zica,jekleni trak (na
odprtih vagonih) ali PP trak se ne smejo uporabljati.

Dopolnilni podatki

Glede razporeditve naklada in nakladalne mase glej lista 0.1 in 0.2, glede spodnjih vezi glej
l ist 0.7

odkloni od snernic UIC za nakladanje, Pri logall, zvezek2. Snemica za nakladanje
2.2.2.
sifra o namesto skozi potekajodih podlog oziroma vmesnih leg, vsaka skladovnica 4 x
povezana skupaj z vezjo za nakladalne enote, kot tudi vsaka skladovnica najmanj 2 krat
privezana spodaj z napenjalnim pasom s trgalno silo 4000 daN.

Obnalanje naklada pri naletnih trkih v skladu s tabelo 4

Naletni preskusi niso bili opravljeni kerje stabilnost skladovnic zagotovljena s 4 povezavami
kot tldi z 2 spodnj ima vezavama z napenjalnim pasom s trgalno silo 4000 daN.

Obvestilo o primeru nakladanja

Soglasje k smemici za nakladanje s strani: SZ

ZPP poiiljatelj: 688

List: 002
81 - 102 -06

2) Pri boenem odmiku vedjem od l0 cm od stranic ali rodic tudi brez vodilnih kosov lesa
3) Pri uporabi sredstev za enkratno vezavo mora mesto povezave izpolnjevati zahteve v ravnem vleku
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Lesene vezane plošče, stisnjene plošče 
 
 
Posamezni vagoni in vagonske skupine                     Vagoni v zaprtih (sklenjenih) vlakih in kombinirani tovorni promet 
                                                                                                                 Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 
 Lesene vezane in stisnjene plošče s premazom ali brez njega se poveže v pakete 
 Višina paketov 
 - pri gladko premazanih ploščah približno 60 cm 
 - pri nepremazanih ploščah približno 100 cm 
 Preveze z robnimi ščitniki se nameščajo v vzdolžni smeri približno v meterskem razmiku, najmanj dve 

prevezi na paket (sila porušitve, pretrga najmanj 1400 daN) ali najmanj štiri preveze iz PET- trakov 
(sila porušitve, pretrga najmanj 700 daN. Sila prednapetja najmanj 300 daN). 
 

Vagon 
 Zaprti vagoni z lesenim podom, po možnosti s pregradnimi stenami, ki se lahko zapahnejo (H..., Li...,   

Rils, Si..., T...).  
 

Način nakladanja 
 Pakete se naklada na lesene podloge v enem ali več slojih 
 Lesene podloge in medpodloge so iz mehkega lesa, vendar ne iz prevlečenih ivernih plošč. Lesene 

podloge in medpodloge iz več ivernih plošč se trdno poveže (privije z vijaki, zabije z žeblji, zlepi ..) 
 - so pravokotnega prečnega prereza, položene s širšo stranico 
 - so iz enega kosa in segajo po celotni širini skladovnice 
 Višina skladovnice pri ploščah z gladkim premazom je največ 260 cm 
 
 

 

Skladovnice se poveže z najmanj dvema prevezama (sila porušitve, pretrga najmanj 2000 daN). 
 
Pri nakladanju le enega paketa v zgornj vrsti se ta poveže s paketi v spodnji vrsti z najmanj dvema 
prevezama (sila porušitve, pretrga najmanj 2000 daN) ali se uporabijo podloge z visokim koeficientom 

trenja (μ = 0,7) in se morda tudi vstavijo na dno vsakega posameznega paketa. 

   

Zavarovanje 
 
 - v vzdolžni smeri vagona 

 

  s pregradnimi stenami, ki se zapahnejo ali 

  z zapolnitvijo praznih prostorov (npr. z lesnimi elementi), 



 
2/81 – 101 – 07 
 
 

  
 - v prečni smeri vagona 

 
  pri ne premazanih ploščah s trdno pribitimi lesenimi letvami, najmanj dve na skladovnico na vsaki   

  strani, debeline najmanj 5 cm, delujoča višine najmanj 3 cm; število žebljev ( 5 mm) v lesenih  
  letvah na vsaki strani eden žebelj na 1500 kg mase naklada ali 

  

 posamezno skladovnico 

 - z najmanj dvema privezama (sila porušitve, pretrga najmanj 4000 daN) z integriranim 
napenjalom ali 

- z najmanj dvema privezama iz jeklenega traka s silo porušitve, pretrga najmanj 2000 daN 
(dopuščena sila natega najmanj 1920 daN). 

 
 
Dopolnilni podatki 
Za porazdelitev mase naklada, nakladalni profil in obremenitev premičnih sten glej smernice za nakladanje UIC 
0.1, 02 in 100.1. 
Za sredstva za posredno privezovanje glej smernice za nakladanje UIC 0.7, na ostrih robovih uporabiti robne 
ščitnike. 
Vrednosti za najmanjšo silo porušitve, pretrga (dopustna sila natega) veljajo pri ravnem/vodoravnem nategu. 
 
 
 
 
 
 
Odstopanja od smernic za nakladanje UIC, Zvezek 2, Smernica za nakladanje 2.9 
 
Številka ②, kot alternativa je možna uporaba PET-trakov (najmanj 4 priveze) 
Številka , kot alternativa je možna uporaba tudi pri ne premazanih ploščah 
Številka , višina skladovnice pri ne premazanih ploščah 260 cm, namesto največ 180 cm. Pri tem uporabiti 
najmanj dve privezi na skladovnico s silo porušitve, pretrga najmanj 2000 daN. 
Številka , možna je uporaba tudi privez brez integriranega napanjala. 
 
 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih po Tabeli 4 
 
Najmočnejši nalet 11 km/h. 
Posamezne plošče so se nekoliko premaknile iz paketov. Naklad se je premaknil v vzdolžni smeri za  
največ 20 cm. 
 
 
Preizkušanje tega načina zavarovanja naklada 
Preizkušanje tega načina zavarovanja je opravljeno na gorskih in hitrih progah ÖBB 
 
 
 
 
Obvestilo o primeru nakladanja 
 
 
Primer nakladanja, odobritev s strani: Railion Deutschland, ČD, Tranitalia, ZSSK, PKP, SŽ, HŽ, MAV, GySEV, 
ŽBH, JŽ, CFR, BDŽ, ŽM, CH, TCCD, HSH 
 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: ÖBB 
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Obžagan les posušen v sušilnih komorah_______________________________________ 
Posamezni vagoni in skupine vagonov                                               Vagoni v zaprtih (sklenjenih) vlakih in kombinirani tovorni promet 
                                                                                                             Vagoni z blažilniki z dolgim hodom  
 

Naklad 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rezan-žagan les v kompaktnih
1)

  paketih s pravokotnim prečnim prerezom in povezanih z dvema 
povezavama, pri čemer se zunanje povezave vedno postavijo čez ali v bližini vmesnih podlog (suh 
les). Sloji so ločeni z vmesnimi podlogami  iz suhega lesa, z ali brez embalaže. 
 

Če je pri prosto stoječih skladovnicah razdalja med koncih paketov manjša kot 30 cm  
se na koncu skladovnice pritrdi položena letev iz sušenega lesa s 
 

- pribitjem / privitjem (les, tkanina trak ostankov, ..) ali 

- z dodatno povezavo na koncu paketa, ki se postavi čez medpodlage oz. po možnosti 
direktno nad njimi 

 
razen, če so prostostoječi konci skladovnic zavarovani po . 

  

 
 
 
 

 

 

 
 

Porušitvena-pretržna sila povezav paketov v ravnem nategu 1000 daN, pri čemer mora biti mesto povezovanja 
pri uporabi polietilenskega PET-traka najmanj 80% natezne trdnosti pri ravnem nategu, sila prednapetja pa  
300 daN. 
 

Jekleni trak ali polipropilenski trak se ne sme uporabljati.  

 
 

Vagon 
- 
 
- 

 vagoni ploščniki z ročicami in lesenim podom ali integriranimi nakladalnimi pragovi ali iz snovi    
  s povišanim koeficientom trenja, z ali brez sten, z ali brez mehanično premikajoče se platnene strehe, 
 

 vagoni s premičnimi stranicami ali s kovinsko streho. 
 
 
 

Način nakladanja 
 

Paketi se nakladajo eden zraven drugega in eden za drugim. Posamezni paketi na sredini vagona niso dovoljeni. 
 
Skladovnice se nakladajo tesno ena ob drugi, prazen prostor le na koncu vagona. 
Pri praznem prostoru med skladovnicam in na koncu vagona 
 

- zavarovanje paketov po  ali  ali 
- vsaka skladovnica po . 

 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
1)Če paket ni kompaktno povezan, potem prevoz le v vagonih s premičnimi stranicami ali s kovinsko streho 

                                                                    

 
 



 
 
Nakladanje 

       - na vagonskih pragovih, lesenih pragovih oz. lesenih medpodlogah iz enega kosa, ki segajo   
   preko cele nakladalne širine, tudi pri uporabi povezanih podlog. 
 

 - lesene podloge oz. medpodloge s pravokotnim prečnim prerezom, ki nalegajo s širšo stranjo 2)
,  

  so lahko sestavljene iz več kosov enake debeline, ki se bočno prekrivajo; v tem primeru število   
  kosov ne sme biti večje od števila paketov, ki ležijo drug zraven drugega. 
 

- lesene podloge oz. medpodloge sestavljene iz več desk, ki ležijo druga na drugi, morajo biti      
  dovolj trdno povezane in v enem kosu segati preko celotne širine naklada. 
 

 - lesene podloge in medpodloge v skladovnicah naj bodo iz suhega lesa in kar se da, druga nad  
  drugo (v isti ravnini - vertikali), najmanj 4 spodaj / medpodloge v vsaki skladovnici enakomerno   
  razporediti; zunanje od koncev paketov oddaljene okoli 50 cm. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Zavarovanje 
Skladovnice 
- s stenami 

3)
 in/ali ročicami 4)

 oz. s čelnimi stranicami in premičnimi stranicami 3) 
/havbo

3)
 zavarovati 

 

 Delujoča višina sten ali ročic najmanj 10 cm 
 - najmanj tri posredni povezavi, če pa je nameščena tretja, osrednja povezava paketov, pa 

najmanj dve posredni povezavi (porušitvena-pretržna sila najmanj 4000 daN) in 
 

- pri gosto naloženih skladovnicah 
 

se na končnih skladovnicah, na koncu vagona, postavijo podloge in medpodloge v področju 
suhega lesa in ena posredna povezava (porušitvena-pretržna sila najmanj 4000 daN) ali 
pa se te zavarujejo po  ali  
 

- pri nakladanju s presledki se vsaka skladanica na vsakem koncu zavaruje po  in   
dodatno lesene podloge in medpodloge v področju sredine skladovnice (najmanj 5 
lesenih podlog in medpodlog na vsako zadevno skladovnico).     

 

Posredne povezave namestiti preko ali v neposredni bližini lesenih podlog in medpodlog in jih 
prednapeti. 

 

 

 

2) 
Kvadratni presek najmanj 6 x 6 cm je dopusten, če so vse stranice ostrorobne; razen v primeru povezanih podlog. 

3) tudi pri bočnem razmiku več od 10 cm od stranic/haube, sten brez usmerjevalnega-vodilnega lesa 

5

7

6

8

9

8
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Pri zavarovanju samo z enim parom ročic presegajo paketi, v vzdolžni smeri vagona, sredino ročic za 
najmanj 
 
                      30 cm                        20 cm 
 
 - Če je skladovnica zavarovana le z enim parom ročic, se skladovnica zavaruje z eno dodatno    
   posredno povezavo (ni potrebno pri skladovnivah, ki so zavarovane s tremi posrednimi    
   povezavami). 
 
Pakete zgornjega sloja, če  ni upoštevano 
 
 - dvakrat povezati s spodaj ležečimi, z ročicami zavarovanimi paketi, porušitvena-pretržna sila   
  povezovalnih sredstev vključno s povezovalnim mestom pri ravnem nategu 700 daN, najmanjša    
  prednapetost 300 daN. Žica, jekleni trak (na odprtih vagonih) ali polipropilenski trak se ne smejo   
  uporabljati. 
 
Pri uporabi gladkih podlog in medpodlog in/ali embalaže-ovojnine (µ < 0,3), se pakete, ki ležijo na 
takšnih podlogah in medpodlogah, dodatno zavaruje z na robove dodanimi podlogami visokega 
koeficienta trenja (približne dimenzije podlog 150 x 80 x najmanj 3 mm; µ najmanj 0,7). 

 
Dopolnilni podatki 

Porazdelitev nakladalne mase, nakladalni profil, posredne povezave in obremenitev pregradnih sten 
glej Liste 0.1, 0.2, 0.6, 0.7 in 100.1 
 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih po Tabeli 4 

Naletni preizkusi niso potrebni ker je ta list le varianta Smernice za nakladanje 2.2.2, prilagojen za posušen 
les v sušilni komori.  
_______________________________________________________________ 

Obvestilo o primeru za nakladanje 
 
 
S tem primerom za nakladanje soglašajo: SBB, Railion Deutschland, ČD, ZSSK, PKP, SŽ, HŽ, MAV,    
                                                                   GySEV, ŽS, CFR 
 
 
ŽPP, ki je primer nakladanja izdal: ÖBB  
 
 
                         2 
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ÖBB TRAKTION GMBH  
Geschäf tsfe ld W agendienst  
Ing.  Roman Embacher  
Langauerstrasse 1  
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Hlodi s hrapavim lubjem 
 
 

Naklad 
 Hlodi s hrapavim lubjem različnih dimenzij. 
 

Vagon 
      Vagoni s stenami, stranicami ali ročicami (E…, K…, L…, R…, S…) 
 

Način nakladanja  
             Hlodi, naloženi v vzdolžni smeri vagona, 
 

      - ki se neposredno naslanjajo na stene, stranice ali ročice, presegajo le-te največ za polovico premera.   
          
              Hlodi s premerom, manjšim od 
               20 cm: delujoča višina varovanja ročic ali bočnih sten je lahko najmanj 10 cm 
          10 cm: se nakladajo le pod najvišjo vrsto, ki se naslanja na ročice ali bočne stene. 
           - nad stenami ali ročicami, stabilna in v sedlih: 
      premer hloda v sedlu je lahko največ tolikšen, kot je premer hlodov, ki tvorijo sedlo.  

      višina loka znaša največ 1/3 nakladalne širine 

      Če se hlodi naslanjajo na ročice nad polovico njihove višine, 

   -   je potrebno vrtljive ročice zagozditi ali 

   -   ročici približno na sredini njihove višine privezati med seboj z dvojno žico (∅ 4 mm) ali z nakladalnimi trakovi   

           (sila porušitve/pretrga najmanj 1000 daN). 
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Zavarovanje 

  Hlodi s premerom nad 70 cm, izmerjeni na tanjših koncih, je potrebno na vagonih K…, L… in R… zagozditi ob 
      straneh, z vsaj tremi zagozdami, višine najmanj 12 cm, z žeblji (∅ približno 5 mm), vsaj tri žeblje na zagozdo. 
 
      Pri vagonih ÖBB Ros, ÖBB Rnooss-uz, ÖBB Woodrail, ÖBB-Laaprs, ÖBB-Laars, CDC Roos, CDC Laaps, CDC   
      Laaps-y in vagonih z ročicami visoke trdnosti (s črkami »ll« v podseriji, ki ustrezajo Objavi UIC 577, točki 4.4.3)   
     se lahko opustijo določila pod številkami , , in , pri čemer se hlodi s premerom, večjim od 70 cm, ne   
     smejo sedlasto nakladati iznad ročic. Hlodi, ki se naslanjajo na ročice, se zavaruje z najmanj dvema ročicama.   
     Ročici se vedno nahajata v obeh prvih tretjinah od konca skladovnic.  
 

  Če tega pogoja ni možno izpolniti se približno 50 cm od obeh koncev skladovnic namesti po ena posredna   

  priveza. Za zadostno zavarovanje naklada mora biti najmanjša razdalja, merjeno od sredine ročic, med    

      odločilnima ročicama  80 cm. Sila porušitve/pretrga posredne priveze pri ravnem nategu najmanj 4000 daN. 
 

 Pri zavarovanju s samo dvema ročicama 

 hlodi v vzdolžni smeri vagona presegajo sredino ročic za najmanj 
 

     50 cm     I                30 cm 
 pri hlodih s hrapavim lubjem za najmanj 
     30 cm     I                20 cm 
 

 nad stenami ali ročicami hlodi stabilno naloženi v sedlih. 

 Hlodi v sedlih se zavarujejo z najmanj eno posredno privezo. Pri ÖBB Laaprs vagonih (serije 439 5) ali kadar   

      hlodi s premerom manj kot 10 cm ležijo v najvišjem sloju/vrsti, se neodvisno od višine skladovnice ustrezno   

      posredno priveže. 
 Posredne priveze  

           - se namestijo v srednji tretjini skladovnice. 

           - Pri ÖBB oz. RCW -Laaprs vagonih (serije 439 5) se neodvisno od višine skladovnice vsaka skladovnica   

                 zavaruje z eno posredno privezo v srednji tretjini skladovnice(izjema: potrebni sta dve posredni privezi,  

                 glej  in ). 
 

    Uporabljajo se trakovi za posredne priveze z vgrajenimi napravami za napenjanje, sila porušitve/pretrga  
    najmanj 4 000 daN. 
 
Dopolnilni podatki 
Za porazdelitev mase naklada, nakladalni profil in posredno privezovanje glej podatke Smernice za  nakladanje 
UIC, Zvezek 2,  Podatki o nakladanju 0.1, 0.2 in 0.7  
 
Odstopanje od Smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 
V nasprotju s točko 5.5.4 le ena posredna priveza z napenjalom (sila porušitve/pretrga najmanj 4 000 daN) v  
sredini skladovnice. 
 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih po Tabeli 4 

Naletni preizkus ni bil opravljen, ker se ta način nakladanja in zavarovanja že leta uporablja pri ÖBB. 
 

 

Obvestilo o primeru nakladanja 
 

Primer nakladanja, odobritev s strani:  DBSR, ČD, ŽS, Trenitalia, SBB, HŽ, SŽ, ŽBH, ŽRS, RCH,   
                                                                 GySEV, ZSSK, CFR 

 

 

ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: ÖBB 
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2181-104-16 Hlodovina 

Naklad 
Hlodi različnih dimenzij. 

 
Vagoni 

ÖBB (RCA, RCW) Laaprs (številka tipa 439 5). 
 
Način nakladanja 

- Hlodi, naloženi v vzdolžni smeri vagona, 
 

- ki se naslanjajo neposredno na stene, presegajo le-te največ za polovico premera 
Hlodi s premerom, manjšim od 

 20 cm: delujoča višina varovanja ročic znaša najmanj 10 cm, 

 10 cm: se nakladajo le pod najvišjo vrsto, ki se naslanja na ročice 
- nad ročicami, stabilno v sedlih: 

 premer hloda v sedlu je lahko največ tolikšen, kot je premer hlodov, ki tvorijo sedlo 

 višina loka znaša največ 1/3 nakladalne širine. 
 
 
 

 

 

 

 

 

vendar 
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Zavarovanje 
Hlodi, ki se naslanjajo na ročice, se zavarujejo najmanj z dvema ročicama.  
Ročici se morata glede na konca sklada vedno nahajati v prvi tretjini. 
Če tega pogoja ni mogoče upoštevati, se na obeh koncih sklada približno 50 cm od konca namestiti  

- posredno privezo, sila porušitve/pretrga v vodoravnem nategu najmanj 4000 daN ali 
- dve posredni privezi, sila porušitve/pretrga v vodoravnem nategu najmanj 1000 daN 

 
Pri zavarovanju s samo dvema ročicama 
hlodi v vzdolžni smeri vagona, ki se naslanjajo na ročice, presegajo sredino ročic za najmanj  

50 cm 30 cm 
pri hlodih s hrapavim lubjem za najmanj 

30 cm 20 cm 
 

Vsak sklad se zavaruje 
- z najmanj eno posredno privezo v srednji tretjini sklada, z integriranim napenjalom; sila 

porušitve/pretrga v vodoravnem nategu najmanj 4000 daN (izjema: kadar sta potrebni dve  

posredni privezi, glej  in )  
 

ali 
 

- s posredno privezo, ki je od konca sklada oddaljena najmanj za 30 cm; sila porušitve/pretrga v 
vodoravnem nategu najmanj 1000 daN (izjema: kadar sta potrebni dve posredni privezi v skladu  
z ) 

 
Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev mase naklada, nakladalni profil in posredno privezovanje glej smernice za nakladanje UIC, 
Zvezek 2, primeri o nakladanju 0.1, 0.2 in 0.7 
 
 

Odstopanje od smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 
V nasprotju s točko 5.5.4 le ena posredna priveza z napenjalom (sila porušitve/pretrga najmanj 4000 daN) 
v sredini sklada. 

Točka  dopušča tudi po dve posredni povezavi na koncu sklada, s silo porušitve/pretrga 1000  daN. 

 
 
 

Obvestilo o primeru nakladanja 
 
 
Primer nakladanja, odobritev s strani: SŽ 
 
 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja:  ÖBB 
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Zvitki papirja na podstavku (Wellbeds®) 

Posamezni vagoni in skupine vagonov                                                  Vagoni v sklenjenih vlakih in kombiniranem prometu 

                                                                                                                    Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

Tovor 

Zvitki papirja, ki ležijo vzdolžno v papirnatih podstavkih (Wellbeds
®

) z enim ali dvojnim 

sedlom/koritom. Pred transportom se Wellbeds
® 

 preveri za uporabo. 

 

Kriteriji za postavitev Wellbeds
®

 
 

B0 Širina sedla 

B1  Najmanjša širina na področju 

poškodb (vdolbina) 
B Največja vdolbina 

S  Sedlasto korito 
 

Znotraj sedla niso dovoljene nobene vertikalne vdolbine, razen izven področja 
sedla, kjer je dovoljena največ 10 % vertikalna vdolbina.  
Hs Višina korita vsaj 80 mm. 
Mejne velikosti glede na: 

 največjo vdolbino za konkretno področje, 
 odstopanja od premera in največje dopustne obremenitve pri koritu so 

napisane na Wellbeds
® 

-u. 

 
 

 

Načeloma velja: 
Deformacije v obliki razslojevanja, pregiba ali upogibanja niso dovoljene. 

Razslojevanje Pregib Upogibanje 
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1 

Tillåten intryckning 

The limits for max. depressing 
Die Grenzmaße bezüglich max. Eindrücke 
Les cotes limites d’enfocements max. 

 
 
 
 

Cradle 
Mulde 

Berce     

Mejne velikosti glede na največjo vdolbino 

Sedlo 



B 

 

Vagon 

Vagoni z drsnimi stenami in ravnim lesenim podom iz večplastnega zlepljenega lesa (v 
področju čelnih sten in bočnih drsnih sten so lahko iz kovine). 

 

Način nakladanja 

Zvitki      

  drug ob drugem na dvojnem koritastem podstavku Wellbed
®  

,         
približno enakega premera in enake širine; v zgornjem sloju je lahko 
zvitek sedlasto naložen, pri čemer njegov premer ne sme biti večji od 
premera zvitkov, ki tvorijo sedlo. Tudi v vzdolžni smeri ne smejo 
štrleti izven spodaj naloženih zvitkov. 

  presegajo sredino podstavka Wellbed
®

 z   obeh strani za najmanj 50 cm. 

 
 ki so naloženi drug ob drugem na enojnih podstavkih Wellbeds

® 
, se ne  

                      smejo nakladati sedlasto. Pri različnih premerih se upošteva porazdelitev                                      
obremenitve v prečni smeri vagona, 

 posamezni, v sredini vagona, so simetrični glede na vzdolžno os vagona,
 ne smejo nalegati na drsne stene.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zavarovanje 

 V vzdolžni smeri vagona: 
 zvitki so v koritastih podstavkih Wellbeds

® zavarovani z drsnim načinom nakladanja. 
Korita podstavkov Wellbeds

® so opremljena s plastjo, ki povečuje koeficient trenja 

(po barvi prepoznavna), v primeru izrabljene plasti se lahko po celotni dolžini 
uporablja snov , ki povečuje koeficient trenja (µmin = 0,6), širina plasti najmanj  
150 mm. 

 V prečni smeri vagona:   

  s podstavki  Wellbeds
®

, pri čemer je razdalja glede na drsne stene  10 cm, 

                           ali 

 pri zvitkih, ki se nahajajo drug zraven drugega na Wellbeds
® 

-u z enim koritom ali 

pa, mora biti razdalja glede na drsne stene  10 cm, če Wellbeds® štrli iznad 
posameznega zvitka. 

  pri nakladanju na Wellbeds
® 

z enim koritom, se izpolnijo 

vrzeli med zvitki/Wellbeds
® 

-i, 
Material za izpolnitev mora biti iz enega kosa, ki  

Wellbeds
® 

presega z obeh strani za 60 cm, 

          - upošteva se razmerje prevrnitve  B 

2 

 
     0,5 
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Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremanitve in trenje glej informacije o nakladanju 0.1in 0.8. 
 

Obnašanje naklada pri naletnih preiskusih po tabeli 4 
Dokazilo o varnosti obratovanja pri šestih naletnih preiskusih in spremljanih transportih od 
2005 do 2010.  
Kot dokazilo so bili opravljeni tako preiskusi obstojnosti na vlago kot tudi statični in dinamični 
obremenitveni preiskusi. 

 
Obvestilo o primeru nakladanja 

 
 
 

Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: Green Cargo 
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Celuloza v balah 
 Posamezni vagoni in skupine vagonov    Vagoni v sklenjenih vlakih ali  kombiniranem prometu  

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 

 

Naklad 

 Celuloza v balah, vsaka bala je povezana prečno in vzdolžno. Šest ali osem bal je povezanih v eno 
nakladalno enoto (Unit) z jeklenim trakom ali z žico. Največja višina enote je 1900 mm. Enote morajo biti v 
brezhibnem stanju (slika 1a) in ne smejo biti zverižene (Slika 1b). 

      
Vagon 

Vagoni ploščniki z čelnimi in bočnimi stranicami ali ročicami. 
 

Način nakladanja 
  

      Na vsaki čelni strani nakladalne površine se mora vzdolžno razporediti najmanj eno vrsto bal. Te enote se   
      morajo v vzdolžni smeri z njihovimi vzdolžnimi strani naložiti po možnosti brez vrzeli, pri čemer se naslanjajo na    
      čelne stranice. 
 
    Vmes stojijo druge enote bal, razporejene ena poleg druge brez vrzeli kot sledi: 
 

     • preko vzdolžne osi vagona v eni vrsti z njegovo vzdolžno stranjo v prečni smeri vagona (sliki 2a in 3a) ali 

 

     • v kolikor dopustna obremenitev dopušča, se enote bal zloži po celotni nakladalni površini v vzdolžni   
         in prečni smeri (Slika 3b) 

 
 
 
       

 

        napačno        jekleni trak ali žica 

    Nakladalna enota 
               (Unit) 

      največ 
     1900 mm 

   Slika 1a 

         Slika 1b 
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Zavarovanje 

       Naklad je zavarovan s stranicami oz. ročicami.  
        
Dopolnilni podatki 

O porazdelitvi naklada glej Podatke o nakladanju 0.1. 

Nakladalne vrzeli v vzdolžni smeri vagona in delni nakladi se kompenzirajo s prostim prostorom v sredini 
vagona. Prazen prostor se mora zapolniti z enotami bal po dolžini. 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s Tabelo 4 

 

  Pri najmočnejšem sunku 10 km/h, sedem-stopenjskem dvigu tira in 0,6 g bočnega pospeška na    

  preizkuševalnici, brez nevarnega premikanja. 
 
ŽPP, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: Vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 31. 08. 2016 
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    jekleni trak ali žica 

na pr. Res vagon 

Slika 2a na primer K vagon 
       jekleni trak ali žica 

      ali kot 3b) 

Slika 3 
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Mešan naklad zvitkov papirja 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Naklad 

Zvitki papirja, os zvitka v vzdolžni smeri vagona in pokončno stoječe, s premerom najmanj 5/10 

višine zvitka ali sklada. 

 

Vagoni 

Vagoni s pomičnimi stranicami in fiksnimi čelnimi stranicami (H…, Li…, Si…), opremljeni z 

napravami za pritrditev/namestitev kovinskih zagozd za večkratno uporabo (vsadne/žepaste ročice, 

luknjičasti nosilci, luknje za zapahnitev vmesnih sten ali podobno) 

 

Način nakladanja 

 Zvitki morajo biti naloženi v ravni osi, v strnjenih kompaktnih blokih in razvrščeni čim bolj 
simetrično od čelnih stranic vagona. Zvitke je najbolje naložiti najprej z osmi v vzdolžni smeri 
vagona in nato proti sredini navpično stoječe. 
 Na sredini vagona morate zagotoviti vsaj 1 m praznega prostora. 

 

Zavarovanje 

- V vzdolžni smeri vagona: ležeči zvitki, zavarovani s čelnimi stranicami. 
 Stoječi zvitki, katerih razmerje med premerom in višino je manjše od 

 

7/10 6/10 

 

morajo biti povezani skupaj vsaj v višini težišča (po možnosti z verigami). 

Povezava mora biti zavarovana proti zdrsu, najmanjša pretržna sila povezave mora znašati 1000 
daN. 

Posamezni stoječi zvitki, ki se lahko prevrnejo, morajo biti privezani na čelno stranico vagona.  
 

- v prečni smeri vagona:  
 Ležeči zvitki morajo biti zavarovani z zagozdami, dobro pritrjenimi na vagon (npr. vijačne zagozde 
itd.). Razmik med sredino zagozde in koncem zvitka mora znašati vsaj 50 cm. 

 Vsak stoječi zvitek mora biti zavarovan z dvema vzdolžnima, vzporedno nameščenima pasovoma 
podlog, ki povečujejo trenje. 
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Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada glej podatke o nakladanju 0.1. 

V primeru odstopanj od optimalnega načina nakladanja ŽPP-ji ne jamčijo za škodo, ki bi s tem 
nastala. 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Najmočnejši trk 9,5 km/h: brez premikov, ki bi ogrožali promet, brez večjih poškodb. 

 

 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Papier/Holz 
Mainz, 31. 8. 2016 
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  Zvitki papirja, osi zvitkov v vzdolžni in prečni smeri vagona 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z odbojniki z dolgim hodom 

 
Tovor 

Zvitki papirja premera od 1,2 m do 1,4 m. 

 

Vagoni 

Vagoni s pomičnimi stranicami in fiksnimi čelnimi stenami, opremljeni z napravami za pritrjevanje / 

namestitev kovinskih zagozd za hitro zavarovanje (letve z luknjami /snemljive zagozde, npr. Habbiins 

344) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Način nakladanja  

Zvitki morajo biti naloženi: 

 v enem sloju, bočno nalegati drug na drugega, imeti približno enak premer in biti približno enako 
široki,  

 ne nalegati na pomične stranice, 

 zloženi čim bolj tesno drug ob drugem, z začetkom ob čelni steni, s praznim prostorom na sredini 

vagona, 

 posamezni zvitek mora biti na sredini vagona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje 

- v vzdolžni smeri vagona: 

 v primeru A s čelnimi stenami, z možnostjo drsenja ali 

 v primeru B s čelnimi stenami, vsak drugi zvitek zavarovan z dvema lesenima zagozdama s 

podlogami, ki povečujejo trenje, v sredini vagona pa z dvema zagozdama za hitro zavarovanje 

nameščene v luknjastih letvah. 

Lesene zagozde morajo biti široke in visoke 20 cm, s kotom 35°. 
 

- v prečni smeri vagona (samo v primeru A) 

 s štirimi zagozdami za hitro zavarovanje na par zvitkov ali posamezni zvitek. 

 

 Razmik od sredine zagozde do koncev zvitkov mora znašati približno 50 cm.  

vpenjalni utor 

zapiralo z ročajem  

pod vagona   

1,4  

zagozda za hitro zavarovanje
 

1,3   1,2   premer zvitka (m)

   

   

Primer A: os zvitka v vzdolžni smeri vagona   

Primer B: os zvitka v prečni smeri vagona   

sredina vagona  
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Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitve glej informacije o nakladanju 0.1. 

Pazite, da pri nakladanju in razkladanju z nakladalno napravo ali z zvitki papirja ne poškodujete 
zagozd za hitro zavarovanje. Po uporabi shraniti zagozde v čelni steni vagona.  

 

Napotki za način nakladanja vzdolžno ležeče: 

Pri nakladanju s predhodno nastavitvijo sedeža z zagozdami za hitro zavarovanje se pazi, da je med 

zagozdami za hitro zavarovanje dovolj razmika. 

Majhna reža med zagozdo za hitro zavarovanje in zvitkom papirja je zaželena in služi zavarovanju 

naklada ob vzdolžnem premiku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če je razmik med zagozdami za hitro zavarovanje premajhen, so zagozde obremenjene z delom 

teže zvitka, kar je lahko že pri običajnih obremenitvah pri ranžiranju vzrok za poškodbe zagozd in 
zvitkov papirja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Pri poskusnih naletih in poskusnih prevozih je bila dokazana varnost v prometu.  

 

 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Papier/Holz 
Mainz, 31. 8. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  S tem primerom nakladanja se razveljavi 
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Primer nakladanja:  

           2180 - 003 - 16 

                    4 
 

                     80 - 001 - 08 
 

Pravilno: 

F  F  F  

Napačno:   

F  F 
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primer nakladanja 
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                                            Primer za nakladanje:  
                                                                  2180 – 102 – 16 

 
 

Celuloza v balah (enote) 
 
Posamezni vagoni in skupine vagonov                                          Vagoni v zaprtih (sklenjenih) vlakih ali kombiniranem tovornem prometu     
                                                                                                       Vagoni z blažilniki, z dolgim hodom 

Naklad 
      Celuloza v balah, povezana vzdolžno in prečno. 

    V nakladalno enoto mora biti vedno naloženih šest do osem bal. Najmanjša sila porušitve, pretrga pri   
        ravnem nategu mora znašati 700 daN. Nakladalne enote morajo biti v brezhibnem stanju in ne smejo   
        biti deformirane.  
 

Vagon 
  Pokriti vagoni s premičnimi stranicami kot tudi vagoni z visokimi čelnimi stenami, premično streho in     
  bočnimi robnimi letvami. 
 

Način nakladanja 
        Nakladalne enote morajo biti naložene v enem sloju, kot sledi: 

    vzdolžno- in/ali prečno, enakomerno razporejene po celotni nakladalni površini, z majhnimi   
        nakladalnimi vrzelmi v vzdolžni smeri vagona ob upoštevanju naslednjih razmerij (prekucnitve): 

  vzdolžno stoječe: B/H ≥ 0,5  
  prečno stoječe: L/H ≥ 0,5 
 

    kot delni naklad z vrzelmi v sredini vagona ob upoštevanju naslednjih razmerij (prekucnitve), pri 
        prostostoječih enotah:    

- vzdolžno stoječe: B/H ≥ 0,5 in L/H ≥ 0,7 
- prečno stoječe: L/H ≥ 0,5 in B/H ≥ 0,7 

 

     po potrebi v zunanjem območju, stoječe na robnih letvah  
     bočni razmik od premičnih stranic oz. od premične strehe najmanj 10 cm 

         
Nakladalne enote iz šest ali osem bal 
 
                                                povezava 

 
 

 
                                                                                                                             

 
                                 
 
 
 
 



 
 
 
Zavarovanje 
      Dodatno zavarovanje ni potrebno. 
 
Dopolnilni podatki 
      Za porazdelitev mase naklada glej podatke o nakladanju 0.1 
 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih po Tabeli 4  
      Naletni preizkusi niso opravljeni. Naklad je z visokimi čelnimi stenami zadostno zavarovan in skozi   
      večletno uporabo tega načina nakladanja ni bilo pritožb. 
 
 
 
 
 
 
S tem primerom nakladanja soglašajo: B-Cargo, BDŽ Cargo, ČD Cargo, CFR, DB Cargo Danmark,    
                                                                   DB Cargo Nederland, Green Cargo, Rail Cargo Hungaria,    
                                                                   Rail Cargo Austria, PKP-Cargo, SBB-Cargo, SŽ, Trenitalia Cargo,   
                                                                   SNCF Fret, ZSSK-Cargo 
 
 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 2016 
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anitkov z uporobo 

CfB B

Primer .

noklodonjo:
8r -101-07

Posamezni vagoni in vagonske skupine

Noklod

I Vagoni v sklenjenih vlakih in kombinirani tovomi promet

I Vagoni z odbijadi z dolgim hodom

Popirni a/itki, pri koterijje os zvitkov v vzdolZni smeri nojmonj I ,5m dolZne (Sirine)

Vogoni
Vogoni s pomienimi stenomi s ponjovnim pokritjem v povezovi z roeicomi v
delujoeem pololoju, s streho, ki se, do odpreti in s trdnimi eelnimi stenomi (H...,
Looi.. . ,  Ri. . . ,  Si. . . ,  Tq... ,  Tb... ,  Tm...)

Nodin noklodonjo

O Zvitki so po enoki postovitvi osi v kompqktnih noklodolnih blokih izhojojod od
delnih sten vogonov po moZnosti simetridno rozporejeni, optimolno z osjo
zvitkov v vzdolZni smeri vogono, noto novpidno.
Ne smejo nolegoti no vroto, premiene stene oli roeice

@ Nojmonj I m proznego prostoro no sredini vogono

Sliko (ni po meroh)

Vorovonfe
- v vzdolini smerl:

@ LeZeei aritki s eelnimi stenomi.

@ LeZedi posomezni zvitki brez proznego prostoro.

@ Sojeei rvitki koterih premer je monjSi od
Ttro I 6tr0

njihove vi5ine, prekriZoni skupoj povezoni in zovorovoni proti zdrsom;
Poru5itveno silo posov v rqvnem vleku min. 

.|000 
doN.

(stojeei posomezni aritki, ki se utegnejo prevrniti so trdno povezoni ob eni 6elni
steni)



- v pleEnl smed:

151 Zogozde z integrirono nopenjolno noprovo, popirni a/itki leZ'rjo no posu,
zogozde so poltivno nopele no arilke, rozdoljo od sredine zogozde do koncev
a/tkov nojmonj 30 (50) cm (roariden iz Roilionovego preskuso)
Zohtevo zo sislemske komponente, koi zo nopenjolni pos s poru5itveno silo 4000
doN
- Vi5ino zogozde nojmonj 20 cm
- Togozde zo zogolovitev vorovonjo noklodo in drsenjo brez prevrodonjo v
yzdolZni smeri z nojmonj5o 5irino 20 cm, ae je potrebno s poievno postovljenimi
fekoli
- Zogozdni kot okrog 45 stopinj oli povrlino nolegonjo prilogojeno zvitku.
Pri vogonih s ponjovo po 2 stronski ro6ici v delujodem polo2oju

@ Stojgde role z dvemo vzdolZno vzporednimo frokovomo. ki povedujejo torni
kooficjent

Dopolnllnl podolkl
- Glede rozporeditve noklodo in obremenitev lodilnih sten glej listo 0.l,in 100.1

odstoponje od smernic ulc zo noklodonje, Zvezek I to€kq s.6.2:
Zogozdo ni pritrjeno no tleh vogono zleblji
Zogozdo povezono s posovi
Kot zogozde je > 35o oli oporno povrSino zogozde prilogojeno obliki ryitkov
Nobenego ogrodjo po toeki 5.6.2
Nobene spodnje vezove

ObnoSonfe ob nqlelnih irkih:
lzpeljoni v Schongou dne 12J0.2006

- NojmoCnej5i trk pri hitrosti t0 km/h (3,3 g)
- Nobenih poSkodb noklodo in vogonskih noprov
- Popirni zvitki in sistem zogozd ter posov skupojvzdollno premoknjeni zo SO cm
- Nobenih prednih premikov

Poskusni prevoz leZede noloZenlh popirnih zvitkov okoli 15OO km po omreZju Ogg
vkljueno z gorskimi progomi:

- Nobenih poSkodb
- 5 cm predne premoknitve no enem koncu poro rvitkov

Pojovi obrobe pri posu zorodi ve6krotnego drsenjo noklodo ( udorci pri premiku pri
noletnem preskusu in poskusnem tronsportu )

Objovo o primeru noklodonjo
Prevozno pot PKP, CD, Roilion Deutschlond, DSB, GC, MAV, GySEV, NS, OBB, SBB,
SNCF, EWS, SNCB, ZSSK, SZ,H7, ZBH, JZ, CFR, BDZ, HSH, CFAYRM, CH, TCDD

Zelezni5ko odpremno podjetje: OBB

l is t :  8 l -101-O7 list 4/81-102-0.| se ronreljovi
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                       Primer nakladanja: 
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           Zvitki papirja, os zvitkov v vzdolžni smeri vagona 

 

Tovor 
Zvitki papirja (ni za posamezne zvitke). 

 

Vagon 
Vagoni s premičnimi stenami, vagoni s streho iz ponjave. Možnost zavarovanja tovora z ročicami in 
namenskimi napravami. Vagoni s premično streho in trdnimi čelnimi stenami (H…, Laai…, Rin…, 
Si…, Ta…, Tb…, Tm…) opremljenimi s pritrdilnimi obroči in vagonskim podom.  

 
Način nakladanja 

    Zvitke papirja se naloži v prečni smeri vagona tesno enega ob drugega. Naklad zvitkov se začne   

    od čelne stene v eni ali več grupah, po možnosti se jih razdeli po celotni nakladalni dolžini v eni vrsti. 
    Zvitki se ne smejo naslanjati na vrata, premične stene ali ročice. 

 

Skica (ni izdelana v merilu). 

 
 

Zavarovanje 
            -  v vzdolžni smeri vagona 

      - s čelno steno, po potrebi, brez zavarovanja vrzeli v sredini vagona, 

 

            - v prečni smeri vagona 

      - se zvitki papirja medsebojno vsakokrat najmanj dvakrat obvežejo.  
      - zvitki se tudi kot enote najmanj dvakrat posredno privežejo s trakovi iz PES-niti (poliester)  
      - oddaljenost privezov najmanj 30 cm od roba zvotkov. Pretržna sila obvez in privez je najmanj 20 

kN pri   
            ravnem nategu. 

      - pri uporabi vagonov s premično streho iz ponjav, se zvitki bočno zavarujejo z dvema ročicama. 
 

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitev vagona glej informacije o nakladanju 0.1. 

 

Posamezni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vakih in kombiniranem tovornem prometu 



4/81-101-02 
 
 

Odstopanja od Priloge II RIV, Zvezek 1: 
Opustitev uporabe zagozd / glede na točko 5.6.2.. 

 
Obnašanje naklada pri naletnih preiskusih po tabeli 4 

          - Najmočnejši nalet 11 km/h (nasprotni trk pri naletnem preizkusu po Tabeli 4, DB Cargo oktober 1999). 
          - Brez poškodb tovora, privezov in vagonskih naprav. 
          - Največji premik v vzdolžni smeri 22,5 cm. 
          - Večletni transport ÖBB – DB: 
 
 
 

 

Obvestilo o primeru nakladanja 

 
S tem primerom nakladanja soglašajo: CD, DB CARGO, DSB, GC, MAV, NS, ÖBB, PKP, SBB, SNCF, ŽSR 

 

 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: ÖBB 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S tem primerom nakladanja se razveljavi 
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Primer nakladanja: 

81 - 101 - 02 

      4 
 

       81-101-01 

 
 

           primer nakladanja 
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                       Primer nakladanja: 
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           Zvitki (role) papirja pokončno stoječi 

 
 

Tovor 
Papir za tisk, pakiran, premer zvitkov najmanj 

4
/10 širine, najmanj 1200 mm. 

 
Vagon 

Vagoni s podstavnimi vozički in kratko spete vagonske enote z visoko obremenljivimi premičnimi stenami, ki 
imajo v indentifikacijski črkovni oznaki „ii“ ali vagoni navedeni v smernici za nakladanje 100.2 in trdnimi 
čelnimi stenami. 

 
Način nakladanja 

Zvite se naklada pokončno, v eni vrsti       
Razvrstitev na vagonu: 
- brez vrzeli, tesno drug zraven drugega, 
- začne se od čelne stene, 
- v vzdolžni smeri vagona so možne vrzeli le v sredini vagona, 

    - v eni vrsti, drug za drugim (centrično glede na vzdolžno os vagona), 
     - v dveh vrstah z zamikom (centrično glede na vzdolžno os vagona). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zavarovanje 
V vzdolžni smeri vagona 

z čelno steno, zvitki skupaj povezani v grupe, 
 - največ trije zvitki v grupi, pri nakladanju v eni vrsti, drug za drugim, 
 - največ dva zvitka v grupi, pri nakladanju v dveh vrstah z zamikom, 

 - samolepilne preveze ali zavarovanje proti zdrsom, pritrjene vsaj v višini težišča, pretržne 
sile najmanj 2000 daN, predvsem trakovi z natezno/blokirno napravo. 

V prečni smeri vagona 
- z čelno steno 

 in s podlogami  z visokim koeficientom trenja (bočno, dve podlogi), µ min. približno 0,7, 

pri čemer mora proizvajalec garantirati za koeficient trenja, obliko in povprečno odpornost 
podlog 

 - ali z nakladalnimi podstavki, ki se opirajo na premične stene, da zapolnijo prazen bočni prostor. 

 

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitev vagona in privezovalna sredstva glej informacije o nakladanju 0.1 in 0.6. 
V prometu lahko pride do poškodb robov zvitkov v področju poševne strehe vagona. 
ŽPPji v primeru poškodb ne prevzemajo nobene odgovornosti. 

Posamezni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vakih in kombiniranem tovornem prometu 

          



4/81-101-10 
 
 

Odstopanja od Priloge II RIV, Zvezek 1, točka 5.7: 
Premer zvitkov manjši od  7/10 oz. 

5
/10 širine zvitka. 

 
Obnašanje naklada pri naletnih preiskusih po tabeli 4 

V 20 letni praksi v prometu ni bilo izrednosti. 
 
 
 

 

Obvestilo o primeru nakladanja 

 
S tem primerom nakladanja soglašajo: CD, DB Schenker Rail Deutschland, ÖBB, SBB CARGO, 

ZSSK CARGO, SZ 

 

 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: ÖBB 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S tem primerom nakladanja se razveljavi 
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DB Cargo
Primer nakladanja: 80 -003 -00

Betonske s{ropne plocee na posebnih ploskih vagonih (drsni nacin naldadania)
Pcarnezni vagoni in \ragonske skupine I Vegofli v kompl€tnih vlakih in kombinirani to\romi promet

Tovor
Betonske slropne plo56e razlidnih dimemij in mas

Vagoni
Vagoni plos6niki (K..., Res)

Na6in nakladanja
Betonske stropne plosEe na specialnih ploskih vagonih firme Goldbeckbau

O - zloiene v ve6 slojih ena na drugi, slcii so med seboj loceni z lesenimi vtoiki, polaganje na 4 opome
tocke

@ - vsak sf cj z najmanj 2 wr€.yan?fna (tgalna sila na po\rezavo ndmanj 2() kN), ki so s ploslsijo in
parapetnimi elemenli trdno porezani v eno sarno po seH stabilno to/omo enoto,

- pri oprtnicah ali trakorih za varwanje torrora se uporatijo tudi z njimi porezani ali pred iz@om
zavarorani zasditni kotniki za robwe

@ - na vsakem koncu vzdolZnih nosilcet/ je treba z vijaki privili robne kotnike, spodnjo stropno plo6Eo je
treba zagozdili, Sidna zag@de najmad 12 cn

- prazni prostori pd naldadanju na do€ke vagone do Cdnih sten priblizno

80 cm
In med ploslcvami pribliZno 40 cm

I  oc*

J ' !  '  t t ,



Varovanje

specialnih ploskih vagonov
v yzdolZni smeri vagona
- drsenje

v pre6ni smeri vagona
- s pokonci postavljenimi stranskimi stenami ali z najmary2 rodicama
- vse ro6ice so v aldivnetn pdoZaju
- 6e stranske stene ali rodice manjkajo, se na vsakiyzdolZni stnani namestijo lesena vodila, pritrjena z 1
Zebljen/ 1500 kg nese tovora, najrnanj z21ebljernq (A 5 mm )

Dopolnilni podatki
Porazdelitev obremenitve in nakladalni profil glej list 0.1 in 0.2

Obna5anje naklada pri trkih pri naletu v skladu s tabelo 7

- na6in nakladanja, ki se ie dolga leta uporablja v praksi brez problemw

Obvestilo o primeru nakladanja

Prevozna pot:
Vse proge 2eleznic po RIV

Odpremna Zeleznica: DB

DB Gargo
CTP 33 He €-
Mainz, 22.O5.2OOO

S tem listom se
list 200 razvdjavi

mList 80 - 003 - 00
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Primer nakladanja:  
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2180 - 001 - 16 

 

Stebri iz prednapetega betona 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Naklad 

Stebri iz prednapetega betona, konični in brez embalaže, dolžina do 14 m. 

 

Vagoni 

Vagoni ploščniki s čelnimi in bočnimi stranicami ali ročicami. 
 

Način nakladanja  

Drsni način nakladanja stebrov iz prednapetega betona, sredinsko v vzdolžni in prečni smeri vagona, 

enakomerno porazdeljeno in tesno drug ob drugem, neposredno na podu vagona ali na nakladalnih 

pragovih, kot sledi: 

 na lesenih podlogah, ki morajo nalegati s širšo stranico, 

 Razmik lesenih podlog od koncev stebrov približno 1/5 dolžine stebra, 

 sedlano v največ štirih slojih, vendar največ do višine ročic oz. bočnih stranic, stožčasto, 
izmenično, glede na spodnji sloj obrnjeno za 180°. 

 Pri nakladanju različnih tipov stebrov na isti vagon morajo biti najdaljši in najtežji stebri ter stebri z 
največjim premerom naloženi spodaj.  
 Pri nakladanju je predpisan prazen prostor do čelnih stranic: 

 

vsaj 50 cm 0 cm 
 

 
 
 
Zavarovanje 

- drsni način nakladanja v vzdolžni smeri vagona 

 

- v prečni smeri vagona: 

 vsaj z dvema ročicama na vsaki vzdolžni strani vagona, 

 Stebri iz prednapetega betona morajo sredino ročic presegati za najmanj 50 cm. Bočne stranice 
ali ročice morajo stebre varovati vsaj do polovice njihovega premera. Vse ročice morajo biti v 

delujočem položaju. 

V primeru natovarjanja več posameznih stebrov ali če spodnji sloj ne zapolni celotne nakladalne 
širine vagona, morajo biti stebri na vsaki strani zavarovani z najmanj dvema lesenima 
zagozdama. Zagozde morajo biti pritrjene z najmanj 1 žebljem na 1500 kg mase naklada, vendar 

z vsaj 2 žebljema (najmanjši premer 5 mm) na zagozdo. 

 

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada glej podatke o nakladanju 0.1. 



stran 2 od 2 

 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Način nakladanja se je uveljavil z dolgoletno uporabo. 

 

 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 
Mainz, 31. 8. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S tem primerom nakladanja se razveljavi 
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Betonske plošče na posebnih stojalih (drsni način nakladanja) 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Tovor 

Betonske plošče, naložene na posebna stojala podjetja Goldbeck Bau. 

 

Vagoni 

Vagoni ploščniki. 
 

Način nakladanja  

 Betonske plošče širine približno 2,5 m morajo biti naložene na posebnih stojalih podjetja 

Goldbeck Bau, v več slojih, v skladovnicah, druga nad drugo. Sloji znotraj posamezne 

skladovnice se morajo ločiti s podlogami, ki povečujejo trenje, iz gumijastega granulata ali z 

vmesnimi lesenimi podlogami (pri majhnih betonskih ploščah v zgornjem sloju se vedno namesti 

podloge, ki povečujejo trenje). Zlaganje na samo tri točke ni dovoljeno. 

 Betonske plošče, ki so do 15 % ožje od stojal, so dovoljene. 

 Posamezne ožje betonske plošče širše od 800 mm se morajo naložiti v zgornjem sloju.  

 Nekaj ozkih betonskih plošč se mora naložiti v zgornji sloj in jih dvakrat povezati skupaj. Širina 
paketa mora znašati več od 800 mm. 

 Vsaka skladovnica se mora skupaj s stojalom vsaj dvakrat povezati v nakladalno enoto (pretržna 
sila ene povezave mora znašati vsaj 2000 daN, prednapetje povezave pa približno 300 daN). 

 Zgoraj naložene krajše betonske plošče morajo biti na stojalu zavarovane z vsaj dvema 

posrednima privezama. 

 Vse priveze morajo imeti robne ščitnike vgrajene ali zavarovane proti izpadu. 

 Priveze morajo biti od koncev zgornje betonske plošče oddaljene 30 do 70 cm. 

 Na vsakem koncu vzdolžnih nosilcev stojala so priviti mejni kotniki, s katerimi so najnižje 
betonske plošče  zagozdene, širina zagozd mora znašati vsaj 12 cm. 

Prazen prostor med stojalom in čelno steno mora znašati vsaj  
 

50 cm 0 cm 

 

Prazen prostor med stojali mora znašati vsaj 40 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



stran 2 od 2 

 

 

Zavarovanje 

- v vzdolžni smeri vagona: drsni način nakladanja stojal. 
 

- v prečni smeri vagona: z ročicami ali bočnimi stranicami, če ročice manjkajo, na vsaki strani 

najmanj z dvema lesenima vodiloma, pritrditev v skladu s smernicami za nakladanje UIC, zvezek 1, 

točka 5.4.3. 

  

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitve in za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.1 in 0.2. 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Najmočnejši trk 10,3 km/h: premik za 37 cm, brez poškodb vagona, stojal in betonskih plošč 

 

 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 
Mainz, 31. 8. 2016 
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Betonski in jekleni železniški pragovi, naloženi v prečni smeri vagona 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Naklad 

Betonski in jekleni železniški pragovi z rebrastimi ploščami oziroma s ploščami s kotnimi vodili 
(oporni in pritrdilni elementi za tirnice). 

 

Vagoni 

Vagoni s čelnimi stranicami in lesenim podom. 

 

Način nakladanja  

Namestitev naklada 

Pragovi morajo biti naloženi sredinsko v prečni smeri vagona, na vzdolžno položenih lesenih 
podlogah. 

Vmesne podloge so nameščene v rebrastih ploščah oz. v ustreznih vdolbinah pragov. 

Drug nad drugim so lahko naloženi največ 4 sloji, v primeru jeklenih pragov pa 5 slojev. Če zgornji 

sloj ni v celoti izpolnjen, mora biti naložen sredinsko. 

 Podloge in vmesne podloge ter leseni zaključki morajo segati iz sklada, na vsaki strani vsaj 30 

cm. 

 Pri nakladanju je predpisan prazen prostor med pragovi in čelnimi stranicami: 
 

100 cm 0 cm 

 

Lastnosti, število in namestitev podlog in vmesnih podlog ter lesenih zaključkov 

Podloge in vmesne podloge ter leseni zaključki morajo biti iz zdravega in nepoškodovanega lesa, 
dimenzij (širina x višina) 8 x 10 cm ter dolžine najmanj 250 cm.  

- Podloge oziroma vmesne podloge in leseni zaključki morajo biti: 

 brez lukenj, 

 drug za drugim, 

 naloženi v vzdolžni smeri vagona, 

 na podu vagona v območju rebrastih plošč oz. v rebrastih ploščah ali vdolbinah pragov. 
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 Leseni zaključki morajo biti z dvema 2 žičnima privezama (po dva pramena) premera 4 mm, v 

območjih stičnih mest in koncev naklada neposredno pritrjeni na spodaj ležeče vmesne lesene 
podloge. 

 Razmik privez od koncev posameznih lesenih zaključkov mora znašati približno 30 cm. 
 
Zavarovanje 

V vzdolžni smeri vagona so sloji pragov zavarovani z lesenimi omejevalniki , ki nalegajo s svojo 

celotno dolžino (približno 30 cm) in so na vmesne lesene podloge pritrjeni s 4 žeblji premera najmanj 
5 mm. 

Zavarovanje v prečni smeri vagona: z vmesnimi podlogami, lesenimi zaključki in žičnimi privezami. 
 V primeru nakladanja na vagone brez bočnih stranic morajo biti na vsaki strani vagona 

nameščena 4 lesena vodila dolžine najmanj 50 cm, neposredno poleg lesenih podlog. Razmik 

lesenih vodil do koncev naklada mora znašati približno150 cm. Vsako leseno vodilo mora biti 

pritrjeno s 4 žeblji premera najmanj 5 mm. 

  

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada in nakladalni profil glej podatke o nakladanju 0.1 in 0.2. 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Najmočnejši trk 10,6 km/h: pragovi so pomaknjeni za 75 cm v bloku v vzdolžni smeri, sloji pragov so 

po 3 naletih zgolj neznatno pomaknjeni drug proti drugemu. 

 

 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 
Mainz, 31. 8. 2016 
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                                                                                                     Primer nakladanja: 

Betonski kretniški pragovi 

 
 

Tovor 

Betonski kretniški pragovi dolžine 2,2 m do 4,7 m, z rebrastimi ploščami / ploščami s kotnimi vodili ali 
brez (podložni in pritrdilni elementi za tirnice in vodilne tirnice), z ali brez predhodno nameščenih 

naprav za kretniški pogon. 

 
Vagoni 

Vagoni ploščniki s čelnimi in bočnimi stranicami ter lesenim podom. 

 
Način nakladanja 

Kretniški pragovi morajo biti naloženi v skupinah, in sicer: 
- v vzdolžni in/ali prečni smeri vagona, 

- po možnosti brez vrzeli, 
- neposredno na pod vagona, 

- v največ dveh slojih, z lesenimi vmesnimi podlogami, ki segajo preko pragov (širina približno 10 cm, 
višina približno 10 cm), 

- stranice vagona jih v navpični smeri presegajo za najmanj polovico višine praga, 

- največja možna izkoriščenost, vendar največ do predpisane mejne obremenitve vagona. 
 

Zagotoviti se mora prazen prostor do čelnih stranic vagona:  

                          50 cm 20 cm 

ali  

 
se mora pri kompaktnem nakladanju med čelne stranice in naklad vstaviti kotne lesene letve. 

Preostale prazne prostore pa se zapolni z rezanim lesom. 

 
Zavarovanje 

- v vzdolžni smeri vagona pri kompaktnem nakladanju s čelnimi stranicami vagona. Višina delovnega  
oprijema stranic mora znašati vsaj 10 cm. 

 
- v prečni smeri vagona z bočnimi stranicami. 

 
Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitve in za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.1 in 0.2. 

 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Najmočnejši trk 8,5 km/h: premik naklada do 47 cm, brez poškodb na vagonu in nakladu. 
 
 

Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
 

Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 

DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 
Mainz, 31. 8. 2016 
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Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu Vagoni z 
blažilniki z dolgim hodom 
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                                                                                                      Primer nakladanja: 

Tirna polja 

 
 

Tovor 

Tirna polja z betonskimi, lesenimi ali jeklenimi tirnimi pragovi. 

 
Vagoni 

Vagoni ploščniki z ročicami. 
 

Način nakladanja 

Tirna polja, ki so vsaj 100 cm krajša od nakladalne dolžine vagona, morajo biti naložena: 

 sredinsko drugo nad drugim. Če so različnih dolžin, morajo biti kratka tirna polja naložena nad 

dolgimi. 

 Tirni pragovi najvišjega sloja smejo ročice v navpični smeri presegati za največ polovico višine 
praga. 

Zavarovanje 

- v vzdolžni smeri vagona: 

 vsaj s tremi posrednimi privezami, pretržna sila ene priveze znaša vsaj 4000 daN. 

- v prečni smeri vagona: 

 z ročicami. 

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitve in za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.1 in 0.2. 

 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Najmočnejši trk 11,3 km/h: skupni premik skladovnice za največ 60 cm. 
 
 

Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 

Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 

DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 
Mainz, 31. 8. 2016 
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Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
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                                                                                                     Primer nakladanja: 

Panelne plošče na posebnih stojalih (drsni način nakladanja) 

 
 

Naklad 

Panelne plošče na posebnih stojalih podjetja Goldbeck Bau. 

 
Vagoni 

Vagoni ploščniki z lesenim podom. 

 
Način nakladanja 

Panelne plošče morajo biti naložene na posebnih stojalih podjetja Goldbeck Bau, kot je opisano v 
nadaljevanju: 

 stoječe, z najmanj dvema podstavkoma v obliki črke A, 

 več panelnih plošč na vsaki vzdolžni strani, zloženih druga poleg druge in druga za drugo, 

enakomerno porazdeljene. 

Ograjne plošče morajo biti na stojalih zavarovane, kot sledi: 

 med vzdolžne nosilce stojal in plošče se vstavi lesene zagozde, široke vsaj 12 cm, ki med   

     prevozom ne smejo izgubiti učinka. Na vsako zunanjo ploščo se namesti vsaj dve zagozdi in 

 vsaj dve privezi z najmanjšo pretržno silo po 2000 daN, ki stojalo in panelne plošče povezujeta v 

     stabilno nakladalno enoto. Razmik priveze od konca panelnih plošč znaša približno 30 cm. 
Vse priveze morajo imeti zaščite robov, ki morajo biti pritrjene ali zavarovane proti izpadu. 

 
Predpisan prazen prostor do čelnih stranic pri natovarjanju stojal: 

 
80 cm 0 cm 

Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu Vagoni z 
blažilniki z dolgim hodom 

 
 
2180 - 007 - 16 
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Zavarovanje 

- v vzdolžni smeri vagona: drsni način nakladanja stojal. 

 
- v prečni smeri vagona: z ročicami ali bočnimi stranicami, če ročice manjkajo, na vsaki strani z 

najmanj dvema lesenima vodiloma, pritrditev v skladu s točko 5.4.3, Zvezek 1 Smernic za 
nakladanje UIC. 

 
Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev obremenitve in za največje dimenzije tovora glej informacije o nakladanju 0.1 in 0.2. 

 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Najmočnejši trk 10,3 km/h: premik za 37 cm, brez poškodb vagona, stojala in betonskih plošč. 
 
 

Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 

Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 

DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Schienen/Baustoffe/Chemie 
Mainz, 31. 8. 2016 
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BETONSKI PRAGOVI, VSI TIPI

006
Primer nakladania: 

S?_ 00i _ 06

Posamezni vagoni in vagonske skupine lVagoni v sklenjenih vlakih

Naklad
-Nepovezani betonski pragovi vseh vrst.

Vagon
- plo56niki s posameznimi osmi ali s podstavnimi voziEki s stranicami in ro6icami, serije
K... ,Res in Remms

- Na6in nakladanja

Pragovi se nalotijo:
- v najve6 gtirih slojih, loEeni z lesenimi vloiki (preseka 80X80), dolo6ene pragove iz
enega kosa se ob upo$tevanju teie posameznih kosov nalo2i samo v treh slojih.
Na vagone vrste K.. se pragovi iz enega kosa naloiijo v najvei dveh slojih;

O - pragovi v prven sloju se poloZijo pre6no na wdolZne lesene vloike in morajo biti zelo
natanCno centrirani glede na os vagona;

@ - pragovi se poravnajo v prvem sloju ob upo5tevanju vmesnega presledka + ali - 3cm;

@ - vloiki, ki so namesceni med posameznimi sloji, morajo obvezno biti poloZeni na
plo$Ce pragov;

@ - spodnja dva sloja pokrivata celotno dolZino poda vagona, nanju so po vsej dolZini
pololeni vloZki;

- pragovi v tregem in eetrtem sloju so razporejeni tako, da so odmaknjeni od skrajnih
@ koncev vagona, na njihovem mestu pa jih ohranja pre6na zagozda. Ta odmik mora

ustrezati najmanj Stirim pragovom. lzradunan mora biti tako, da ne prekora6i koristno
obremenitev vagona;

.a - vloiki pri cetrtem sloju segajo za dolZino 350 mm preko pragov.
\9,/

- pri izra6unu najvecje dovoljene mase vagona je treba upostevati tete vlozkov in
Podstavkov.

VAROVANJE

@ - sestav Sestnajstih pragov - 8 pragov v dveh spodnjih slojih, povezanih s skrajnimi
zunanjimi z osmimi pragovi v zgomjih dveh slojih - tvori blok, ki je ovit z oprtnico iz
sintetiGne snovi, ki lahko prenese poruSitveno silo najmanj 1800 daN;

o za pragove v dveh blokih je ta povezava razporejena na pre6nicah pragov 6im
bliije oporam;

. pragovi, sestavljeni iz enega samega bloka, so anezani po sredini



- Sestav Stirih slojev je fiksiran na vagonu takole:

@ - 4500mm dolgi podstavki s prerezom 80mm so name5deni vzdolZno na plo5dah
pragov;

O deske (dimenzUe 160 x27 mm), ki jih je devet pri vagonih serije Res, pri vagonih serije
Ks in Remms pa Sest, ustrezne dolZine glede na vrsto pragov (pragovi iz enega ali dveh
kosov) tvori predne povezave;
-so porazdeljene po zgornji plasti - z zaeetkom pri drugem pragu na vsakem koncu in
so pribite na dve vzdolZni vrsti Spirovcev, tako da tvorijo en sam trden sklop. Lahko se
uporabljalo za medsebojno povezovanje Spirovcev, polo2enih eden poleg drugega;

@ - posredna povezava se izvede z oprtnico iz sintetiEne snovi za enkratno uporabo, ki se
jo primerno mo6no zategne, da lahko prenese poru5itveno silo najmanj 1800 daN,
uporaba kovinskih obrodev je prepovedana:

o Povezava poteka nad pribitimi deskami in gre 6ez sredino zunanjega roba
pragov.

Dopolnilni podatki (rezervirano)

Obna5anje naklada
Preskusi obna5anja naklada pri sunkih niso bili opravljeni, vendar pa je med
presku5anjem na tirih stabilnost naklada ostala nespremenjena.

Obvestilo o primeru nakladanja

Prevozna poti, ki jih to zadeva: vse proge ZeR-jev, ki so dlanice RlV.

Zelezni5ko odpremno podjetje: FRET SNCF

Direction du Fret
D6partement Exploitation
Secteur Chargement
10 place de Budapest
75436 Paris cedex 09
Tel :  + 33 1 53 2574 96 - Fax: + 33 1 53 257425
E-mail : yannick.lemonnier@sncf.fr
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Mavčne plošče 
 
 
 
 
Tovor 
 

Mavčno kartonske plošče z najmanjšim drsnim tornim koeficientom µmin  0,5. Širina plošč 60 cm in več. 
 
Plošče širine do 62,5 cm ležijo na paletah ②, v parih, druga ob drugi, in so z najmanj tremi prevezami   
povezane v nakladalno enoto, skupaj s paleto v paket, s pravokotnim prečnim prerezom. 
 
Pri uporabi 

- lesenih podlog morajo imeti le-te utor, s prevezami pa morajo biti povezane s spodnjimi paketi v eno 
nakladalno enoto 

- vmesnih lesenih podlog, so te z utori in so povezane s pakirnimi prevezami s paketom. 
 
V paketu je lahko največ 80 plošč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plošče širine preko 62,5 cm se zložijo v pakete s pravokotnim prečnim prerezom. 
Višina paketa je manjša od širine paketa, pri čemer je lahko v paketu največ 80 plošč. 
Preveze so iz jeklenih trakov, pretržna sila pri ravnem nategu najmanj 540 daN. 
 
 
Vagon 
 

Vagoni s pomičnimi stenami in ravnim podom iz vezanih/večslojno leplenih plošč (v področju čelnih sten in 
ob vzdolžnih straneh vagona je pod lahko kovinski). 
 

 
Način nakladanja 
 

Pakete v več slojih se naloži v skladovnice na mavčne kartonske trakove, podloge iz mehkega lesa z utori ali 
na lesene palete. 

- Podloge in vmesne podloge iz več mavčno kartonastih trakov s pravokotnim prečnim prerezom 
nalegajo s širšo stranjo. Podloge so s prevezami povezane z najnižjimi spodnjimi paketi v 
nakladalno enoto. Vmesne podloge sestavljene iz več mavčno kartonskih trakov so nameščene 
vertikalno in poravnane druga nad drugo ter jih ni treba posebej povezati. 

- Lesene podloge in vmesne podloge so lahko tudi kvadratneg prečnega prereza, če so z vseh strani 
ostrorobne.  
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- V območju nad navpičnim delom premične stene so skladovnice od nje oddaljene vsaj 10 cm. 
- Vsaka skladovnica mora biti povezana v nakladalno enoto najmanj s tremi prevezami, pri čemer 

segajo zadnje preveze preko celotne skladovnice, srednja prevezava pa mora podlogo povezati vsaj 
s paketom, ki leži najnižje v skladovnici. 
Če je najnižje ležeči paket naložen na palete ③, zadostujeta dve prevezi na nakladalno enoto. 

- Zaradi izrabe nakladalne širine, se lahko več skladovnic naloži tesno druga ob drugi. 
- Razmerje med širino in višino skladovnice najmanj 5/10. Če je razmerje manjše, se takšne 

skladovnice naloži druga ob drugo ter se jih poveže najmanj s tremi prevezami v nakladalno enoto. 
- Z začetkom ob čelni steni se skladovnice postavijo tesno druga za drugo. Prazen prostor je po 

možnosti na sredini vagona, pri drsnem nakladanju najmanj 50 cm praznega prostora v vzdolžni 
smeri vagona. 

- Za zaščito pred poškodbami se lahko skladovnice ločijo s ploščami, ki so položene ob čelnih stenah. 
 
Zavarovanje: 
 

z zapahljivimi pregradnimi stenami ali z drsnim načinom nakladanja. 
 
Dopolnilni podatki 
 

Za porazdelitev obremenitve glej informacije o nakladanju 0.1, za obremenitev pregradnih sten glej 100.1. 
Paketne preveze in preveze nakladalnih enot morajo imeti robne ščitnike zaradi zaščite naklada. 
 
 

Odstopanje od smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 
 

Točka 1.5: Paketi brez paketnih prevez, pretržna sila 540 namesto 700 daN. 
Točka 5.8.1: Dovoljena je uporaba kvadratnih lesenih podlog, tudi tri podloge/vmesne podloge,   
                          podlog/vmesnih podlog iz večslojnih mavčno kartonastih trakov, bez dodatne mehanske   
                          povezave medseboj. 
Točka 5.4.1: Zavarovanje v prečni smeri s trenjem in bočnimi stenami, tudi na razdalji večji od 10 cm.    
                         
 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s Tabelo 4 
 

- Najmočnejši nalet  
pri vagonih brez pregradnih sten 8,4 km/h 
s pregradnimi stenami 9,7 km/h. 

- Premik tovora v vzdolžni smeri največ 39 cm. 
 
Preizkušanje tega načina nakladanja 
 

Večletni prevozi po vsej Evropi.  
Dokumentirani preizkusni prevozi na SBB.  

 

Obvestilo o primeru nakladanja 

 
S primerom za nakladanje soglašajo: DB C, CDC, SZ, HZ, ZS; RCH, ASTOC, GySEV, SBB CARGO,  
     CFR CARGO BDZ, MŽ 
 
ŽPP, ki je primer za nakladanje izdal: RCA 
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Vozila na kolesih, z lastnim pogonom, in s pripetim priklopnim vozilom 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Naklad 

Vozila na kolesih z zračnicami, z lastnim pogonom (npr. tovornjaki), s pripetim,  

 priklopnim vozilom z zglobno ojnico ali 

 priklopnim vozilom s tandemsko osjo in togo ojnico  

 z zračnicami. 
 

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji: 

- Ponjave oziroma strehe vozil so zaprte in zavarovane. 

- Antene so skrite, izgrajene ali spuščene. 

- Vse zračnice so napolnjene z delovnim tlakom. 

- Največji premer koles: 1900 mm. 

- Največja masa vozila: 20 t. 

Vozila na kolesih, z lastnim pogonom: 

- Vozila imajo močno privito ročno zavoro in menjalnik v najnižji prestavi. Namesto tega se lahko 

blokira menjalnik. 

- Motorji so zaščiteni pred nehotenim zagonom. 
Priklopna vozila: 

- Priklopna vozila so togo zavrta (glede odstopanj glej rubriko „posebni primeri“). 
 

Vagoni 

Kratko spete enote vagonov ploščnikov, opremljene s kolesnimi zagozdami pod kotom 45° (Laads, 
Laaps, Laadks, Laas). 

Kolesne zagozde (slika 1) so 

 opremljene s podpornimi ročicami ali 

 vgrezne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Način nakladanja  

Vozila morajo biti naložena v vzdolžni smeri vagona (slika 2). 

Vozilo na kolesih, z lastnim pogonom, mora biti naloženo na prvi polovici vagona, 

 pripadajoče priklopno vozilo pa na drugi polovici vagona. 

 Speta dela obeh vozil se morata nahajati nad sredino kratkega spetja enot vagonov ploščnikov. 
Dopustna toleranca v vzdolžni smeri vagona lahko znaša približno 20 cm. 

  

Slika 1 



stran 2 od 3 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zavarovanje 

Vozilo zavarujte s kolesnimi zagozdami vagona, ki morajo nalegati na kolo pod kotom približno 45°. 
Reža, ki nastane med kolesno zagozdo in kolesom zaradi razporeditve luknjičaste letve, je dopustna. 

 

 Vsako kolo / dvojno kolo vozila mora biti zavarovano z dvema kolesnima zagozdama (sliki 3 in 4). 

Pri vozilih z dvojno osjo in pri priklopnih vozilih s tandemsko osjo se kolesne zagozde namestijo 

zunaj v skladu z oznako  (slika 4). 

 

Pripeto priklopno vozilo na drugi polovici vagona: 

Zaradi nakladanja nad kratkim spetjem je treba pri nameščanju kolesnih zagozd upoštevati režo (sliki 

3 in 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porazdelitev naklada 

  V odvisnosti od posameznih mas, težišč vozil in njihovega položaja na vagonu preverite upoštevanje 
parametrov porazdelitve naklada za vsak del vagona. Ob upoštevanju parametrov porazdelitve 
naklada je dovoljeno nakladanje spremljevalnega tovora na prostih območjih obeh delov vagona. 

  

Bild 2 

 

 

 

 

Bild 3 

Bild 4 Slika 4 

Slika 2 

Slika 3 
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Posebni primeri 

Nezavrto priklopno vozilo in/ali 

Neupoštevanje parametrov porazdelitve naklada: 

- Vozila je treba razpeti. 

- Vozila morajo biti naložena posamezno na vsaki polovici vagona, ob upoštevanju parametrov 
porazdelitve naklada. 

- Priklopna vozila s tandemsko osjo in togo ojnico morajo biti v vodoravni legi. Opora ojnice mora biti 

pritrjena na ustrezni višini in zavarovana proti zdrsu.  
 

Zavarovanje vozil: 

- V skladu z oznako  oz.  (sliki 3 in 4). 

 

Dodatno zavarovanje 

- nezavrtih priklopnih vozil z zglobno ojnico in  

- priklopnih vozil s tandemsko osjo in togo ojnico (zavrta in nezavrta): 

 Vozila morajo biti spredaj in zadaj dodatno togo pritrjena z 2 privezama z najmanjšo pretržno silo 

4000 daN (sliki 5 in 6). 

 

Dodatno zavarovanje priklopnih vozil s premičnimi ojnicami: 

 Posredna povezava na pod vagona (minimalna pretržna sila priveze 1000 daN), (slika 5).  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada in nakladalni profil glej podatke o nakladanju 0.1 in 0.2. 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Naletni preizkusi niso bili opravljeni. Zavarovanje poteka v skladu s smernico za nakladanje 7.3. 

Primer nakladanja predstavlja možnost razporeditve naklada – vozil s priklopniki. 

 

 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Automotive 
Mainz, 31. 8. 2016 
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7/ 80 – 104 – 02 Osebni avtomobili 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/80-104-02 druga stran 

 
 

 

 

 

 

 



7/ 80 – 105 – 02 Vozila s kolesi z maso do 2200 kg in min. osno razdaljo 1585mm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7/80-105-02 druga stran 

 
 

 

 

 

 



7/80 – 101 - 07 Traktorji 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7/80 – 101 - 07 Druga stran 
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Motorna vozila mase do 2200 kg  
Posamezni vagoni in skupine vagonov                                        Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 
                                                                                                                                     Vagoni z blažilniki z dolgim hodom.    

 
Naklad 
 Motorna vozila mase do 2200 kg.  
 
Vagoni 
 Dvonadstropni vagoni za prevoz avtomobilov Laaes 556, 

Kratkospete vagonske enote Laadrs 557. 
 
Način nakladanja 
 Motorna vozila se nakladajo v vzdolžni smeri vagona. Razmik med motornimi vozili mora znašati 

najmanj 15 cm, pri vozilih, ki se nakladajo nad kratko spenjačo, pa najmanj 26 cm. 
 
Omejen, majhen premik med prevozom je dovoljen, če ni dosežen najmanjši razmik od 15 cm oz.    
26 cm. Pri tem se vozila ne smejo dotikati delov vagona niti presegati dovoljenega nakladalnega 
profila na zgornji nakladalni ploščadi. 

 
Zavarovanje 
       Vozila morajo biti zavarovana v vzdolžni smeri vagona kot sledi: 

 - eno kolo se zavaruje z dvema kolesnima  zagozdama. Pri vozilih, ki so postavljena v   
  področju poševno odrezane nakladalne ravnine spodaj, se obe kolesi na eni   
  kolesni osi zavarujeta s štirimi kolesnimi zagozdami. 

 - močno se zategnejo ročne zavore in menjalniki se prestavijo v najnižje prestave ali se blokirajo, 
  avtomatski menjalniki pa se prestavijo v parkirni položaj. 

 
  V prečni smeri vagona se vozila zavarujejo kot sledi: 

 - z zunanjimi kolesnimi zagozdami – vodilnimi tirnicami in 
 - z notranjimi kolesnimi zagozdami – vodilnimi tirnicami. 

 

 
Možen je omejen premik vozila, naslon koles na vodilno tirnico. Zavarovanje v vzdolžni smeri pa pri tem še 
učinkuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



④       Položaj čelnic stranic oz. prehodnih mostičkov: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopolnilni podatki 
Za porazdelitev mase naklada in nakladalni profil glej Podatke o nakladanju 0.1 in 0.2 
 
Z zagozdama je zavarovano samo eno kolo vozila. 
Zavarovanje v prečni smeri s kolesno zagozdo – 
vodilno tirnico višine vsaj 50 mm. 

Čelne stranice oz. prehodni mostički, znotraj 
sklenjenih, zaprtih vlakov, so spuščene z izjemo na 
progah FS, SNCF in SNCB in na vagonih Laadrs 
557. Te segajo preko čelnega nosilca za največ 60 
mm za odbojno ploščo nestisnjenega odbojnika (glej 
skico).  
 
Na progah DSB se pošiljke ne smejo prevažati v 
sklenjenih vlakih, če se bodo uporabljale trajektne 
povezave. 

 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s Tabelo 4 
Najmočnejši nalet je bil 8,0 km/h. Vozila se pri tem niso poškodovala, njihova obratovalna varnost se ni 
zmanjšala. 
 
Obnašanje naklada med obratovanjem: 
Med večletnim obratovanjem ni bilo pritožb. 
Zavarovanje v prečni smeri s kolesnimi zagozdami-vodilnimi tirnicami se je izkazalo kot zadostno tako v zimskih 
razmerah kot tudi pri poskusih na dinamični preizkuševalni napravi DB. 
 
 
 
Odobritev s strani: 
 
ČD Cargo, SŽ, Rail Cargo Austria, CFL Cargo,  
DB Cargo Nederland, DB Cargo Denmark,  
SNCF Fret  
 

PKP Cargo,  ČD Cargo, Rail Cargo Hungaria,  
ŽSR Cargo, SŽ, Rail Cargo Austrija, CFL Cargo,  
Trenitalia Cargo

1)
, DB Cargo Nederland,  

SBB Cargo, DB Cargo Denmark
1)

, SNCF Fret
1)

,  
B Cargo

1)
. 

 
1)

 glej dopolnilne podatke 
 

 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 
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Motorna vozila mase do 2800 kg na vagonih Laaers 560  
Posamezni vagoni in skupine vagonov          Vagoni v sklenjenih vlakih ali v kombiniranem prometu 
                                                                                                          Vagoni z blažilniki z dolgim hodom.   

 
Naklad 
 Motorna vozila skupne mase do 2800 kg.  
 
Vagoni 
 Dvonadstropni vagoni za prevoz avtomobilov Laaers 560. 
 
Način nakladanja 
 Motorna vozila morajo biti naložena v vzdolžni smeri vagona. Pri nakladanju mora biti 

razmik med motornimi vozili in tudi do navpično postavljenega prehodnega mostička: 
 
                 najmanj 15 cm                      I                      najmanj 10 cm. 
 
 Pri vozilih, ki se nakladajo nad kratko spenjačo, mora razmik med motornimi vozili znašati  
najmanj 26 cm. 
 
Med prevozom je možen omejen premik motornih vozi. Najmanjši razmiki med vozili (15 oz. 
26 cm) so takrat lahko krajši. Pri tem se vozila ne smejo dotikati delov konstrukcije vagona 
niti ne smejo preseči nakladalnega profila na zgornji ploščadi. 
 
Najmanjši prazen prostor v navpični smeri med streho motornega vozila in spodnjo stranjo 
zgornje nakladalne ploščadi mora znašati 8 cm. 

 
Zavarovanje 
 V vzdolžni smeri vagona morajo biti vozila zavarovana kot sledi: 

 

• eno kolo se zavaruje z dvema kolesnima  zagozdama. Pri vozilih, ki so postavljena v 
področju poševno odrezane nakladalne ravnine spodaj, se obe kolesi na eni kolesni osi  
zavarujejta s štirimi kolesnimi zagozdami in 

• močno se zategnejo ročne zavore in menjalniki se prestavijo v najnižje prestave ali se 
blokirajo, avtomatski menjalniki pa se prestavijo v parkirni položaj. 

 

 V prečni smeri vagona morajo biti vozila zavarovana kot sledi. 
 

• z zunanjimi kolesnimi zagozdami – vodilnimi tirnicami in 
• z notranjimi kolesnimi zagozdami – vodilnimi tirnicami. 

 
Možen je omejen premik vozil, naslon koles na vodilno tirnico. Zavarovanje v vzdolžni 
smeri pa pri tem še učinkuje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dopolnilni podatki 
Za porazdelitev mase naklada in nakladalni profil glej podatke za nakladanje 0.1 in 0.2  
 
Z zagozdama je zavarovano samo eno kolo 
vozila. Zavarovanje v prečni smeri s kolesno 
zagozdo – vodilno tirnico višine vsaj 5 cm. 

Na progah DSB se pošiljke ne smejo prevažati 
v sklenjenih vlakih, če se bodo uporabljale 
trajektne povezave. 

 
 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s Tabelo 4 
Najmočnejši nalet: 8,0 km/h, brez poškodb naklada, brez oviranja varnosti prometa 
Pri poskusnih prevozih in v običajnem prometu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 
Zavarovanje v prečni smeri s pomočjo kolesnih zagozd- vodilnih tirnic se je v zimskih razmerah 
izkazalo za zadostno. 

 
 
 
Odobritev s strani: ČD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo Denmark, DB Cargo Nederland,    
                                 Rail Cargo Hungaria, Rail Cargo Austria, SBB Cargo, SŽ 
 
 
                                                                         
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: DB Cargo AG 

 
 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 2016 
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Motorna vozila izključno v sklenjenih vlakih  
                                                        Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 

 
Uvodna opomba: 
 

Pogoj za uporabo tega načina nakladanja je sporazum pošiljatelja z odpravnim ŽPP, o izključitvi 
odgovornosti udeleženih železnic pri tistih škodah, ki so posledica neuporabe kolesnih zagozd.    

 
Naklad 
 

Motorna vozila  
 
Vagoni 
 

■ Odprti vagoni za prevoz avtomobilov z vodoravno nakladalno površino (Laaers 224 (ARS), Laaeks 553,   
   Laadrs 557, zaprti dvo in štiri členkasti dvonadstropni vagoni Hccrrss in Hcceerrs 330. 
■ Odprti vagoni za prevoz avtomobilov s poševnimi deli nakladalne površine Laaers 583 7 (ARS),    
    Laekks 547, 551, 552, Laes 559 in Laaers 560.  

 
 
Način nakladanja 
 

Vozila morajo biti razporejena središčno po vzdolžni smeri vagona. Po naložitvi mora razmik med vozili in 
tudi navpično postavljenim prehodnim mostičkom znašati vsaj 15 cm, pri vozilih, ki se nakladajo nad kratko 
spenjačo, pa 26 cm. 
Prazen prostor v navpični smeri, od strehe vozila do spodnje strani zgornje nakladalne površine mora meriti 
vsaj 8 cm. 

 
 Zavarovanje 
 

Za zavarovanje v vzdolžni smeri vagona morajo imeti vozila močno zategnjene ročne zavore in menjalnik v 
najnižji prestavi ali blokiran oz. pri avtomatskih menjalnikih v parkirnem položaju. 
 
Prvi in zadnji avtomobil na obeh nakladalnih površinah sklenjenega vlaka morata biti vedno zavarovana s 
po štirimi kolesnimi zagozdami, razen pri vagonih Hccrrss in Hcceerrs 330. Na vagonih s prehodnim 
mostičkom morajo biti vozila, ki so parkirana na poševnem delu nakladalne površine, dodatno zavarovana s 
kolesno zagozdo vsaj na enem od zadnjih koles.  
 
V prečni smeri vagona se vozila zavarujejo bodisi s tirno kolesno zagozdo oz. vodilno tirnico. 

 
 
Dopolnilni podatki 
 

Za porazdelitev mase naklada in nakladalni profil glej podatke o nakladanja 0.1 in 0.2 
 
 
Odstopanje od Smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1,  
 

             Odstopajoče od točke  5.6.3 vozila v vzdolžni smeri niso zavarovana z zagozdami, z izjemo   
             prvega in zadnjega avtomobila na odprtih vagonih za prevoz avtomobilov, na obeh nakladalnih površinah   
             sklenjenega vlaka.   
 
 
 
 



Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih, skladno s Tabelo 4   
 

Naletni preizkusi niso bili opravljeni, ker se pri prevozu v sklenjenih vlakih ne upoštevajo transportne    
obremenitve, ki nastopajo pri ranžirnih postopkih. 

 
 
 
 
Odobritev s strani: B-Cargo, ČD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo Danmark, DB Cargo Nederland,   
                                 Rail Cargo Hungaria, Rail Cargo Austrija, SBB Cargo, SŽ 
 
ŽPP, ki je primer nakladanja izdelal: DB Crago AG 
 
 
 
DB Cargo AG 
Mainz, 2016 
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Motorna vozila na vagonih Laaeks 553 in Laaes 556 v položaju naloženo  
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 

Naklad 

Motorna vozila z maso do približno 2200 kg. 

 

Vagoni 

Dvočlenkasti, kratko speti dvonadstropni vagoni za prevoz avtomobilov Laaeks 553 und Laaes 556 s 

sistemom kolesnih zagozd. 

 

Način nakladanja  

Motorna vozila morajo biti naložena v vzdolžni smeri. Razmik med vozili in razmik do dvignjenih 

čelnih stranic mora pri nakladanju znašati vsaj 15 cm. Razmik do vozila, ki je naloženo nad kratko 

spenjačo (os ni določena), mora znašati vsaj 26 cm. Med streho vozila in spodnjo stranjo zgornje 

nakladalne ploščadi mora v vertikalni smeri ostati vsaj 8 cm praznega prostora.  

 

Zavarovanje 

Zavarovanje v vzdolžni smeri vagona: 

• samo na enem kolesu z 2 kolesnima zagozdama
1)

, 

• vozila, ki se nahajajo na poševnem predelu spodnje nakladalne ploščadi in na poševnem predelu 

zgornje nakladalne ploščadi, morate na obeh kolesih iste osi zavarovati s štirimi kolesnimi 

zagozdami
1)

, 

• vozila so zavrta z ročno zavoro in v najnižji prestavi ali imajo blokiran menjalnik, če je menjalnik 

avtomatski, pa mora biti v položaju za parkiranje. 

V prečni smeri vagona so vozila zavarovana z zunanjimi kolesnimi zagozdami – vodilnimi tirnicami 

in/ali z notranjimi kolesnimi zagozdami – vodilnimi tirnicami. 

 

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada in nakladalni profil glej podatke o nakladanju 0.1 in 0.2. 

 

Vozila in deli tovornega vagona, ki so naloženi na zgornji nakladalni ploščadi, ne smejo prekoračiti 

predpisanega nakladalnega profila.  

 

Vozila in deli vagona, ki so naloženi na zgornji nakladalni ploščadi, ne smejo prekoračiti nobenega 

od nakladalnih profilov železniških infrastrukturnih podjetij (EIU), po katerih bo potekal prevoz.  

V primeru prekoračitve nakladalnega profila je treba pri zadevnem železniškem infrastrukturnem 

podjetju vložiti zahtevo za prevoz kot izredna pošiljka. 

Kolesne zagozde, ki jih ne uporabite, morajo biti pritrjene. 

 
Odstopanja od smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1 

V nasprotju s točko 2.1 lahko navedena tipa vagonov vozita z zgornjo nakladalno ploščadjo v 

položaju za nakladanje. V zvezi s tem upoštevajte in izpolnjujte naslednje kriterije: 

• Zgornja nakladalna ploščad mora biti pri vagonih tipa 553 popolnoma spuščena in zavarovana 

tako, da se zaskočniki zaskočijo v zgornje dele nosilnih stebrov, pri vagonih tipa 556 pa z 

vstavitvijo v najvišji zaskočni mehanizem. To je prikazano s položajem črnih polj (slika 1) na 

nosilnih stebrih in zgornji nakladalni ploščadi v položaju naloženo (Beladestellung - load). 

• Prikazovalnika naprave za dviganje in spuščanje se morata ujemati (navpična lega, slika 2). 

 



stran 2 od 2 

 
 

 
Slika 1:  Barvni raster na prednjem stebru / na nakladalni 

ploščadi 
Slika 2: Kazalec kontrolne naprave / upravljalne naprave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Naletni preizkusi niso bili opravljeni. 

Poskusne vožnje so bile opravljene brez posebnosti. 

 

 

Soglasje s strani:  
 

 

Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 

 
DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Automotive 
Mainz, 30. 9. 2016 
 
 S tem primerom nakladanja se razveljavi 

        7 
Primer nakladanja:  

       2180 - 107 - 16 
primer nakladanja 

              7 
 

   2180 - 104 - 16 
 

 Laaes 556: 
Spuščene čelne stranice / prehodni mostički v 
sklenjenem vlaku, z izjemo prog FS, SNCF in 
SNCB. 
Na progah DSB v primeru uporabe trajektnih 
povezav ni mogoče prevažati pošiljk v sklenjenih 
vlakih. 

1)    
B-Cargo, Rail Cargo Austria, HZ, DB Cargo Danmark, DB Cargo Nederland, SZ Cargo, ZSSK 
Cargo, SNCF Fret 

 
 

1)
   CD Cargo, Trenitalia Cargo, Rail Cargo 

Hungaria, PKP Cargo, SBB-Cargo 

zavarovano nezavarovano 

Markierungen versetzt 

položaj naloženo 

položaj za vožnjo 

Oznaka prestavitve 



7/88-101-77 Traktorji 

 
 

 

 

 

 



7/88-101-77 Traktorji 

 



             Primer nakladanja: 9−A−  

 

Motorna vozila, transportna vozila pri transportu v avtovlakih na relaciji Nova Gorica – Bohinjska 

Bistrica 

 

Tovor:  

Osebna vozila, ival a vozila i  ival i priklop iki, tere ska vozila, štirikoles iki ter ostala vozila 
znotraj dovoljenih dimenzij in mase. 

 

Vagoni:  

Spe ial i vago i serije Sds uvršče i v avtovlaku a rela iji Nova Gori a – Most a Soči – Podbrdo – 

Bohinjska Bistrica. 

 

Nači  aklada ja i  razklada ja:  

Vozila se aložijo v vzdolž i s eri vago a preko ojače ih stra skih stra i  a akladal ih ra pah. 
Vozila se aložijo e ega za drugi . Razdalja ed alože i i vozili e s e iti a jša od 0 cm. 

 

Zavarovanje:  

Vozila morajo imeti ugasnjen motor in biti zavarovana proti samozagonu. Vozila morajo biti v prvi ali 

vzvratni prestavi (pri avto o ilih z avto atski  e jal iko  pa je potre o poiskati položaj za 
parkira je) i  orajo i eti oč o zateg je o zavoro. A te e oz. vzvratna ogledala, ki bi lahko segala 

v profil je potrebno potisniti navznoter ali jih sneti. 

Proti drse ju z vago a je aklad zavarova  z čel i i i  oč i i stra i a i. 
 

Dopolnilni podatki:  

Za porazdelitev mase naklada in nakladalni profil glej Podatke o nakladanju 0.1 in 0.2 (2. Zvezek 

Smernic za nakladanje UIC). 

 

Odstopanje od Smernic za nakladanje UIC, Zvezek 1:  

V asprotju s čle o  . .  vozila proti vzdolž e u i  preč e u pre iku iso zavarovana z 

zagozdami in povezavami. 

 V asprotju s čle o  .  se v zimskem obdobju kot tudi v mokrem vremenu uporabi pesek 

drobljenec od 4 do 16 mm. 

 

O aša je aklada pri alet ih preizkusih sklad o z UIC S er i e Ta ela 4:  
Naletni preizkusi niso bili opravljeni. V preizkusnem obdobju od leta 2000 do 2016 ni bilo operativnih 

pritož . 
 

 

Primer nakladanja odobren s strani: SŽ-Pot iški pro et, d.o.o. 
 

Prevozna pot: Proga SŽ a rela iji Nova Gori a – Bohinjska Bistrica 

 

ŽPP, ki je izdalo pri er aklada ja: SŽ-Pot iški pro et, d.o.o. , Kolodvorska ,  Lju lja a 

 

 

 

 Primer nakladanja: 9−A−  
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Primer nakladanja:  

     9 
 
     2180 - 001 - 16 

 

Zbiralne posode  
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Naklad 

Prazne zbiralne posode s spodnjimi pritrdilnimi okovi v razmiku 20´ in v razmiku 30´, kot stacionarne 

posode za prestrezanje tekočin za poškodovane cisterne zabojnike na postajah pretovarjanja. 

 

Vagoni 

a) Nosilni vagoni za zamenljive zabojnike skupin 22 in 86 (UIC 592-4). 

b) Vagoni ploščniki z ročicami in lesenim podom (K..., L..., R..., S...). 

 

Način nakladanja  

zbiralne posode  (L=   7 148 mm, B = 2 690 mm, H = 1 616 mm, G = 2,1 t) naložene v vzdolžni smeri 
 (L= 10 424 mm, B = 2 690 mm, H = 1 616 mm, G = 4 t) naložene v vzdolžni smeri 

 (L= 10 424 mm, B = 2 690 mm, H = 1 846 mm, G = 4 t) naložene v vzdolžni smeri 
 

Predpisan prazen prostor do čelnih stranic / čelnih ročic vagonov ploščnikov: 

 

                             vsaj 50 cm                                                                 0 cm  
 

 
 
 

Zavarovanje 

a) na nosilnih vagonih 

s trni, ki se nahajajo na vagonu, ali z vrtljivimi zapahi, od katerih mora biti vsak vpet v 4 pritrdilne 

okove. Trni ali vrtljivi zapahi, ki niso uporabljeni, ker se nahajajo pod zbiralno posodo, so 

spuščeni oz. potopljeni. 
 

b) na vagonih ploščnikih 

s stranskimi lesenimi vodili velikosti vsaj 30 x 8 x 8 cm, od katerih je vsako pritrjeno s 3 žeblji (Ø 5 
mm).  

Proti prevrnitvi in padcu zaradi vetra so zbiralne posode zavarovane z vsemi pokončnimi 
stranskimi ročicami ali z neposredno povezavo (najmanjša pretržna sila 1400 daN). 

  

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada glej podatke o nakladanju 0.1. 
 

skupina 

izvedba 

30 čevljev (= 9140 mm) 
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Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Naletni preizkusi niso bili opravljeni, ker je način nakladanja primerljiv z načinom nakladanja 
kontejnerjev oziroma zamenljivih zabojnikov. 

 

 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Intermodal 
Mainz, 31. 8. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S tem primerom nakladanja se razveljavi 
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Primer nakladanja:  

        2180 - 001 - 16 

 9 
 

80 - 001 - 00 
 

primer 
nakladanja 
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Primer nakladanja:  
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2180 - 002 - 16 

 

Zbiralne posode DB za razsuti tovor 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Naklad 

 Zbiralne posode DB za prevoz razsutega tovora v cestnem in železniškem prometu, 
 - z nastavki za pretovarjanje s specialnimi tovornjaki 

 - ter s prijemališčem za pretovarjanje z viličarjem. 
 

Tehnični podatki: 
• dolžina 2 500 mm 

• širina 1 940 mm 

• višina 2 014 mm 

• prostornina 7,4 m³ 
• lastna masa 910 kg 

• dovoljena skupna masa 12,5 t 

 

Vagoni 

Vagoni ploščniki z nakladalno širino največ 2700 mm, z lesenim podom, čelnimi in bočnimi 
stranicami (npr. Res). 

 

Način nakladanja  

Zbiralne posode morajo biti enakomerno razporejene v vzdolžni smeri vagona, z možnostjo pomika v 
vzdolžni smeri vagona (drsni način), 

 v prečni smeri vagona stoječe  

 Predpisan prazen prostor do čelnih stranic: 

 

70 cm 0 cm 

 

 
Zavarovanje 

- v vzdolžni smeri vagona s čelnimi stranicami. 
 

- v prečni smeri vagona z bočnimi stranicami. 
  

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada glej podatke o nakladanju 0.1. 

Bočne ročice morajo biti spuščene. 
Zbiralne posode DB se lahko pokrijejo s ponjavo, potem so primerne tudi za prevoz snovi, ki so 

občutljive na vlago. 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Najmočnejši trk 10,3 km /h: zbiralne posode enakomerno pomaknjene v smeri naleta, dolžina 
pomika 61 cm.
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Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanj: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Intermodal 
Mainz, 31. 8. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S tem primerom nakladanja se razveljavi 
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Primer nakladanja:  

          2180 - 002 - 16 

         9 
 

           80 - 001 - 01 
 

                 primer nakladanja 
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Primer nakladanja:  
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Zbiralne posode za razsuti tovor (sistem: „Awilog“) 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Naklad 

 Zbiralne posode za prevoz razsutega tovora v cestnem in železniškem prometu,  

 - z nastavki za pretovarjanje s specialnimi tovornjaki 

 - ter s prijemališčem za pretovarjanje z viličarjem. 

 

Tehnični podatki: 
- dolžina 2020 mm 

- širina 2930 mm 

- višina 2350 mm 

- prostornina 11 m³ 
- lastna masa 910 kg 

- dovoljena skupna masa 12,5 t 

 

Vagoni 

Vagoni ploščniki z lesenim podom, s čelnimi in bočnimi stranicami (npr. K..., Re...), opremljeni s 

posebnimi vodili ob bočnih stranicah. 

 

Način nakladanja  

Zbiralne posode morajo biti enakomerno razporejene v vzdolžni smeri vagona, z možnostjo pomika v 
vzdolžni smeri vagona (drsni način), 

 v prečni smeri vagona stoječe 

 Predpisan prazen prostor do čelnih stranic: 

 

50 cm 0 cm 
 
 

 
 
 
Zavarovanje 

- v vzdolžni smeri vagona s čelnimi stranicami. 
 

 V prečni smeri vagona s posebnimi vodili in bočnimi stranicami. 

  

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada glej podatke o nakladanju 0.1. 

Zbiralne posode se lahko pokrijejo s ponjavo, potem so primerne tudi za prevoz 

snovi, ki so občutljive na vlago. 
  



stran 2 od 2 

 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Najmočnejši trk 9,7 km/h: zbiralne posode do 31 cm, pomaknjene v smeri naleta, brez poškodb na 
vagonu in nakladu. 

 

 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Intermodal 
Mainz, 31. 8. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S tem primerom nakladanja se razveljavi 
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Kontejnerji Tricon / kontejnerji Quadcon, s konektorji SeaLock povezani v 
20´kontejnerske enote ISO 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Naklad 

Kontejnerji Tricon (slika 1):  
- dolžina 1968 mm x širina 2438 mm x višina 2438 mm 
Kontejnerji Quadcon: 
- dolžina 1457 mm x širina 2438 mm x višina največ 2438 mm 
 
Pogoji za kontejnerje: 
- Kotni okovi in trdnost so predpisani s strani mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO). 
- Kontejnerji so opremljeni z veljavno tablico CSC (konvencija za varne zabojnike) (slika 2). 

Na njej mora biti opomba, da je dovoljeno kontejnerje Tricon ali Quadcon povezati z odobrenimi 
konektorji (SeaLock za kontejnerje ISO oblike 1DX ali 1CX (D = dolžina 20 čevljev, C = dolžina 
10 čevljev, X = sklic na višino med 0 in 2438 mm (glej DIN ISO 688)). 
 
Povezovanje kontejnerjev: 
- 3 kontejnerji Tricon, povezani v 20´ kontejnersko enoto ISO ali 
- 4 kontejnerji Quadcon, povezani v 20 kontejnersko enoto ISO 
- povezovanje s konektorji SeaLock (slika 3) 
 po 4 konektorji med 2 kontejnerjema (skupaj 8 pri kontejnerjih Tricon / 12 pri 
 kontejnerjih Quadcon) 

- zapahnjeni konektorji SeaLock (sliki 4 in 5). 
 
 

 
 

Slika 1 Slika 2 

Ročica zapaha v pokončni legi in vstavljena v 
zarezo = položaj „zaprto“ 

Slika 3 

Slika 4 
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Vagoni 

Vagoni ploščniki s trni ali vrtljivimi zapahi za prevoz 20´ kontejnerjev (Kg…, Lg…, Rg…, Sg…). 
 

Način nakladanja  

- 20´ kontejnerske enote ISO, sestavljene iz treh oziroma štirih kontejnerjev, morajo biti nastavljene 

na 4 pritrdilne okove. 

- Neuporabljeni trni ali vrtljivi zapahi, ki se nahajajo pod enoto, so spuščeni in zavarovani. 
 

Zavarovanje 

- S trni ali vrtljivimi zapahi vagona. 

  

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada, nakladalni profil in zavarovanje naklada glej podatke o nakladanju 0.1, 0.2 

in 0.5. 

Pred prevozom preverite, ali je upoštevan nakladalni profil (po potrebi prevoz kot izredna pošiljka). 

Pošiljke s prepovedjo odbijanja in spuščanja po drči. 
 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Naletni preizkusi niso bili opravljeni, ker imajo zabojniki tablice CSC (konvencija za varne zabojnike). 

Pri prevozih, ki se znotraj države odvijajo od leta 2008, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

 

 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Intermodal 
Mainz, 31. 8. 2016 
 
 
 S tem primerom nakladanja se razveljavi 
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                     9 
 

                     80 - 001 - 14 
 

primer nakladanja 

Slika 5 
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Zabojniki za razsute tovore 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Naklad 

 Zabojniki za razsute tovore, povezani skupaj v dve ali tri enote, naloženi na vagon za prevoz 

kontejnerjev. 

 

Dimenzije zabojnikov: 

 
 sprednji zabojnik 

(brez ročaja) 

sprednji zabojnik 

(z ročajem) 

srednji 

zabojnik 

dolžina (mm) 6.153 6.553 6.133 

širina (mm) 2.950 2.950 2.950 

višina (mm) 820 820 820 

 
Masa zabojnikov: 

  
 prazna (kg) napolnjena (maks. in kg) 

sprednji zabojnik 3.540 23.330 

srednji zabojnik 3.260 23.330 

 tara maks. bruto 

 
Serijska številka zabojnika: 

- sprednji zabojnik: VARP 11001-5; VARP 11003-1, 

- srednji zabojnik: VARP 21002-3. 

 

Vagoni 

2- ali 4-osni vagoni za prevoz kontejnerjev 

 

Način nakladanja  

Zabojniki 

 so med seboj povezani s spoji iz sornikov in matic  

in postavljeni neposredno na trne vagona za prevoz kontejnerjev. 

Število trnov na vsaki strani vagona: 

- 2-osni vagon: 4 trni, 

- 4-osni vagon: 6 trnov. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



stran 2 od 2 

 
Zavarovanje 

V vzdolžni in prečni smeri vagona s trni za kontejnerje. 

  

Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada glej podatke o nakladanju 0.1. 

Zabojniki se smejo sneti z vagona ali postaviti na vagon samo s soglasjem lastnika. 

 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Pri naletnem preizkusu s hitrostjo nad 10 km/h naloženi zabojniki in vagoni niso bili deformirani ali 

poškodovani.  
Preizkus je potekal v skladu z objavo UIC 592-3. 

Med poskusnim natovarjanjem in poskusnimi prevozi v obdobju dveh let in več ni bilo omembe 
vrednih poškodb zabojnikov ali vagonov. 

 

 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo Nederland NV 
 
Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo Nederland NV 
QSHEC 
Utrecht, 31. 8. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  S tem primerom nakladanja se razveljavi 
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Primer nakladanja:  
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                  9.1 

Primer nakladanja:  

                                           87 - 002 - 96 

 

Veliki kontejnerji zlože i drug a drugega – zamenljivi zabojniki drug na drugega  

Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vago i z lažil iki z dolgi  hodo  

Kot del določ  RIV, Priloga II, zvezek , se priporoča: 
 

1.  Izbira vagona 

1.1.       Vagoni plošč iki za transport velikih kontejnerjev in zamenljivih zabojnikov. 
 

1.2        Vagoni brez nasad ih čepov z roči a i. 
 

. Nači  aklada ja 
 

2.1   Veliki kontejnerji zlože i drug a drugega oziroma zamenljivi zabojniki morajo biti prazni in enako dolgi. 
 

2.2   Veliki kontejnerji zlože i drug a drugega oziroma zamenljivi zabojniki se običaj o pritrdijo s štiri i    
         pritrdil i i zatiči. 
 

2.3   V pri eru, da vago  i a pritrdil ih zatičev se orajo drug a drugega zlože i veliki ko tej erji oz.    
        zamenljivi zabojniki pritrditi kot sledi: 
 

2.3.1   s štiri i e aki i pritrdil i i ele e ti, ki jih odo ri SNCF i  jih pošlje pošiljatelj i  
 

2.3.2   z zategnjeno in vezano vrvjo. 
 

2.4   Vsak pritrdil i ele e t se sestoji iz e e pravokot e jekle e plošče z e i  si etrič o zavarje i  čepom    

        na vsaki strani (glej risbo). E  čep zaskoči v zgor ji kot i okov spod je posode i  drugi v spod ji kot i   
               okov zgornje posode. 
 

3. Zavarovanje 
 

3.1   Veliki kontejnerji in zamenljivi zabojniki, ki so a ešče i v skladu s točko  veljajo kot e a akladal a   

              enota.    
 

. .    Te akladal e e ote se zavarujejo z asad i i čepi vago a če so a razpolago , ki zaskočijo v spod je    
             kotne okove velikih kontejnerjev in zamenljivih zabojnikov. 
 

3.2.2  ali z oč i i lese i i vodili i  z vse i dvignjenimi roči a i. 
 

4. Dopolnilni podatki 

Prometni pogoji so odvisni od viši e roba nakladalne enote (veliki kontejnerji zlože i drug a drugega) ali 

zamenljivih zabojnikov in tipa nosilnega vagona. 
 

5   Skice dopustnih povezovalnih, pritrdilih elementov  
 

 

                 



 

 

 
 
Informacije o primeru nakladanja 
 

 

Prevoz a pot: Vse proge želez i  RIV 

 

 

Odprav a želez i a: SNCF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           S tem primerom nakladanja se razveljavi 
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Primer nakladanja:  
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                 9.1 

Primer nakladanja:  

                                           87 - 001 - 03 

IN TERM OD ALN E N AKLAD ALN E  EN OTE  

Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vago i z lažil iki z dolgi  hodo  

Tovor 

      Intermodalne nakladalne enote 
 

Vagon 
 

     1. I ter odal e akladal e e ote se aloži: 
1.1  a spe ial e vago e vago e z asad i i čepi, žepaste vago e, ... ; 
1.2  na vagone s podom, ki ima stranska vodila; 

1.3  oziroma na vagone sta dard e ko struk ije z roči a i. 
 

Nači  aklada ja 
 

    2.     Porazdelitev naklada na vagon 

 

Če aklad i ogoče porazdeli tako, da so osi oziro a podstav i vozički i  kolesa e ako er o 
o re e je i, se ora zagotoviti, da se upoštevajo asled ji pogoji: 

 

- o re e itev a os oz. podstav i voziček  e s e presegati količ ika: 

 

last a teža vago a + dopust a o re e itev vagona  

 

število koles ih dvoji  oz. podstav ih vozičkov  

 

- pri dvoosnih vagonih ne sme biti raz erje ed os i i o re e itva i večje od : ; 
  - pri vago ih s podstav i i vozički raz erije o re e itev a podstav i voziček e s e iti večje od :  

- raz erje o re e itev a kolo koles e dvoji e e s e iti večje od , :  na progah razreda C     

  o re e itev a kolo e s e iti večje kot ,  to . 
 

               Pri te  se e s ejo prekoračiti ajvišje vred osti za posa ez e o re e itve, ki so avede e a    
               vagonih. 
 

2.1   - Na vago ih z asad i i čepi 
 

2.1.1  - Pri dolži i aklada pod ', se ajlažje akladal e e ote razporedi a ko ec vagona. 

 

2.1.2  - Pri dolži i aklada pod ', se akladal e e ote o  upošteva ju dopust ih ej ih   

             vrednosti za posamezne obremenitve oblikuje v skupine, predvsem v srednjem delu    

             vagona. 

 

              2.2 - Na vago ih s podstav i i vozički in s podo  z oč i i vodili. 
 

. .   Os ov a širi a akladal ih e ot e s e presegati 8' (2,44 m) 

 

. .   Dolži a aklada e s e presegati ' 
 

2.2.3  Nakladal e e ote se o  upošteva ju dopust ih ej ih vred osti za posa ez e   

           obremenitve oblikujejo v skupine predvsem v srednjem delu vagona. 

 

  2.3 - Na os ih vago ih s podo  s podo  z oč i i vodili 
2.3.1  - Os ov a širi a akladal ih e ot e sme presegati 8' (2,44 m). 
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2.3.2   - Dolži a aklada e s e presegati ' 

 

2.3.3  - Pri nakladanju dveh nakladalnih enot po 20' (oz. skupin podobnih nakladalnih enot), se mora ne    

              glede a o očje hitrosti upoštevati asled je ej e vrednosti, da se izognemo zaviranju z   

              blokiranjem koles manj obremenjene kolesne dvojice: 

 

              ∙ teža posa ez e akladal e e ote oz. skupi e  ora iti ed  i   to a i, ki je utež    
                               prestavne zavor e aprave  t i  ora iti vago  zaradi svoje skup e teže zavrt v položaj   
                               " alože ", 
 

              ∙ teža posa ez e akladal e e ote oz. skupi e  ora iti ed  i   to a i, ki je utež    
                               prestav e zavor e aprave  t i  ora iti vago  zaradi svoje skup e teže zavrt v položaj   
                               " alože ",  
 

                ∙ dve prazni nakladalni enoti po 20' oz. ena prazna nakladalna enota z 20' in ena manj  

                               alože a akladal a e ota, se lahko rez upošteva ja zgor jih dveh točk razporedita a isti    
                               vago  o  predpostavki, da ruto teža vago a e zahteva za e jave vrste zavira ja s    
                               postavitvijo e jal ika sile zavira ja v položaj " alože " 

 

2.3.4  Po dve roči i a vsaki čel i stra i i vago a orata iti postavlje i poko i. 
 

. .   Pri dosled e  upošteva ju dopust e o re e itve, se lahko ta za posamezne obremenitve pri    

           akladal i e oti dolži e ' izje o a dvig e a  to , če je ta akladal a e ota alože a a   

           sredi i vago a. Ustrez a oz ačitev lahko odpade. 
 

     2.4   - Na osnih vagonih standardne konstrukcije. 

 

              . .   Veljajo predpisi točk . . .  do . . . . 
 

.   Na vago ih s podstav i i vozički sta dard e ko struk ije 

 

        . .   Če so a vago u a razpolago akladal i pragovi, ti e s ejo iti v aktiv e  položaju. 
 

        . .   Dolži a aklada e sme presegati naslednjih vrednosti: 

 

                   * 60' na Rs, Res (Koda SNCF: R80/R90 

                   * 40' na Rmms (koda SNCF: R10). 

 

Zavarovanje 

     3 Zavarovanje 

 

3.1  Intermodalne nakladalne enote (UTI) s kotnimi okovi, ki se na posebnih vago ih aložijo s po očjo   

        asad ih čepov, so zavarova e sa o z asad i i čepi, ki se atak ejo v kot e okove akladal ih    
        enot. 

 

.   I ter odal e akladal e e ote, ki se aložijo a vago e z lese i i vodili, se v preč i s eri    
        zavarujejo z oč i i vodili. V vzdolž i s eri i varova ja glej . 

 

.   I ter odal e akladal e e ote, ki so alože e a vago e plošč ike sta dard e ko struk ije, se   

        ora aložiti o  lese ih vodilih , ki so a pod pritre a z že lji. V vzdolž i smeri se zavaruje    

        sa o, kadar je potre a zaščita  štrlečih delov glej . 
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3.4 – Pri zlože ih Flatsih se orajo preklop e čel e ste e ali zgor ji Flatsi uči kovito zavarovati s    

          privezovanjem. Vsako preklopno steno zgornjega Flatsa se mora vidno privezati za vagon.   

          Priveze, trakovi iz u et ih aterialov ali tka i tekstil i trakovi pretrž e sile  daN     
          morajo biti dovolj napeti. 

 

Dopolnilni podatki 

 

    4   Zaščita pred prevrača je  o  uči ku vetra 

 

4.1  - Ukrepi, ki veljajo za vse proge (predpisi RIV) 

 

    Praz e oziro a alože e i ter odal e akladal e e ote, s skup o težo a j kot  kg a tri   
    etre dolži e, ki so alože e a vago ih sta dard e  konstrukcije, z lesenim podom oziroma    

    lese i i vodili, se ora pred prevrača je  zavarovati tako, da se vse oč e roči e dvignejo ali   

    da se i ter odal e akladal e e ote trd o privežejo. 
 

                   Praz e oziro a alože e i ter odal e akladal e e ote s skup o težo a j kot 8  kg a tri    
                        etre dolži e, se aložijo predvsem na vagone z nasadnimi  čepi. Če se i ter odal e akladal e   
                        e ote aložijo a vago e s podo  sta dard e ko struk ije oziroma z lesenimi vodili) in nasadni    

                        čepi a jkajo, se orajo roči e dvigniti in se morajo intermodalne enote privezati na pod. 

 

  4.2  - Dodatni ukrepi na reži SNCF za pošiljke i ter odal ih akladal ih e ot, ki se prevažajo po   
                        progah, ker je oča  veter   predpisi RIV . 
 

                     Praz e oziro a alože e i ter odal e akladal e e ote s skup o težo a j kot e o tono na tri    

            etre dolži e, ki se aložijo a vago e z lese i  podo  (standardne konstrukcije oziroma z    

                        lese i i vodili , se ora zavarovati z vse i oč i i dvignje i i roči a i i  s trd i i privezami.    

 

                   V ta elah a stra i  so pojas je i ukrepi za vago e rez asad ih čepov, ki veljajo v vsake    

                        posameznem primeru. 

 

4.2.1  Posebni ukrepi za odsek proge Narbonne - Perpignan (sever-jug) in (jug-sever) veljajo lokalno    

           posebni ukrepi, ki so v skladu z lokalnimi oziroma regionalnimi predpisi in navodili. 

 

.      Določila za zavarova je i ter odal ih akladal ih e ot veljajo a sploš o za vse akladal e    
           enote s primerljivi i di e zija i i  težo, kot so posode, ko struk ije u galovov i  arak. 
 

 

PRAVILA ZA ZAŠČITO INTERMODALNIH NAKLADALNIH ENOT PRED PREVRAČANJEM OB UČINKU VETRA, ČE 
SO NALOŽENE NA VAGONIH S PODOM BREZ NASADNIH ČEPOV 

 

 

                       Vagon 

 

Proge 

 

Vagoni s podom 

Vagoni z lesenimi vodili in vagoni standardne konstrukcije (Ks.., R.., L..,) 

 

Praz e ali alože e i ter odal e akladal e e ote s skup o težo: 
Vse proge 

 
≤ 8  kg /   dolži e: roči e i  priveze. 

≤  kg /   dolži e: roči e ali priveze 

 

Proge z oč i  vetro  
(1) (2) (3) (navedene 

proge) 

                              

                               ≤  kg /   dolži e: roči e ali priveze 
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(1) - NARBONNE/TARASCON 

     - VILLENEUVE LES AVIGNON / MIRAMAS (via CAVALLON) 

     - TARASCON / MARSEILLE (via ROGNAC in PORT DE BOUC) 

     - MARSEILLE / CARNOULES 

     - MIRAMAS / GOLFE DE FOS 

     - AVIGNON /TARASCON 

     - ELNE / LE BOULOU PERTHUS 

     - PORT BOU / NARBONNE 

(2) - NARBONNE / PERPIGNAN 

(3) Proga  NARBONNE / PERPIGNAN je poseben primer, ki odstopa od tabele. V takem primeru veljajo posebni 

lokalni ukrepi. 

 

 

 

 
 

 

Informacije o primeru nakladanja 
 

 

Prevoz a pot: Vse proge želez i  RIV 

 

 

Odpravna želez i a: SNCF 
           S tem primerom nakladanja se razveljavi 

     9.1 

Primer nakladanja:  

       87 - 001 - 03 

                   9.1 

 

                     87 - 001 - 00 

 

Štrleči deli 

primer nakladanja 
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9/ 80 – 101 – 01 Veliki kontejnerji 

 
 

 

 



9/80-101-01druga stran 

 
 



 

 

 

 

 

 

Primer nakladanja:  

 9.1.2 

 

2181 - 102 - 19 

 

Posebni zabojniki BoxInBox z vodili 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom. 
 
 
Tovor 

Posebni zabojnik BoxInBox (BiB) z vodili. 
 
Vagon 

Posebni zabojniki na vagonih kombiniranega prevoza v kodificiranih vlakih, na pripadajočih kodificiranih  
     progah. Nosilni vagoni opremljeni z identifikacijsko oznako ”C” ali “C” s korekturno številko, ki  
     omogočajo nalaganje zabojnikov z dolžinsko kodo vsaj 22.5 (23). 

 
Način nakladanja 

Posebni zabojniki na vagonih kombiniranega prevoza v kodificiranih vlakih, na pripadajočih kodificiranih 
progah. 
 

Različne izvedbe/varijante 

-   BiB z vodili za prevoz premoga s kodo C35, 

-   BiB z vodili za prevoz 20ft zabojnikov ISO s kodo C45. 
 

  BiB z vodili za transport premoga s kodo C35 
 

Zunanji zabojnik (BiB), v katerega se lahko naloži zabojnik ISO, je na zgornjem delu opremljen z vodili. Višina 
skupaj z vodili znaša 2.772 mm, zato se prevaža s kodo C35. Izvajajo se prevozi razsutega tovora (premoga). 
Razsuti tovor ne sme štrleti preko zgornjega okvirja zabojnika. 
 
 

  
 
 

 

             Vodila  



9.1.2/2181-101-19 

 

 

 

 

-   BiB z vodili za transport 20ft zabojnikov ISO s kodo C45 
 

 

Če je zunanji zabojnik (BiB) naložen z zabojnikom ISO, se profil poveča na višino 2.861 mm; zato prevoz poteka s 

kodo C45. BiB je zavarovan z nasadnimi trni na vagonu. Zabojnik ISO / njegove vogalni kotni okovi/ se v primeru 

morebitnih vzdolžnih in bočnih premikov lahko dotika zunanjega zabojnika (BiB). 
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Pojasnila za oznake kodifikacije 
 
Naslednje informacije so na voljo na rdeči oznaki za kodifikacijo. 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 

 
Zavarovanje 

- Posebni zabojniki BiB so zavarovani z nasadnimi trni. Ker so to posebni zabojniki dolžine 22,5 čevljev,  
  se za pritrditev uporabi pritrdilne okove za 20ft zabojnike. 
- Zabojnik ISO naložen v BiB zabojniku je zavarovan z BiB zabojnikom. BiB zabojnik je zavarovan z  

  nasadnimi trni vagona. Zabojnik ISO / njegove vogalni kotni okovi/ se v primeru morebitnih vzdolžnih in    
  bočnih premikov lahko dotikajo zunanjega kontejnerja (BiB). 
 

Dopolnilne informacije 
 Splošne informacije, glej smernice za nakladanje 9.0 in 9.0.1. 
 Obremenitev vagona, glej informacije o nakladanju 0.1, 
 Največje dimenzije tovora, glej informacije o nakladanju 0.2. 
 Pokrivanje tovora, glej informacije o nakladanju 0.3. 
 Tovor v razsutem stanju, glej informacije o nakladanju 0.4. 
 

Odstopanja od Objav UIC 
Posebni zabojniki z vodili ustrezajo profilu v skladu z UIC MB 596-6. Nimajo standardizirane izvedbene opcije po 
UIC MB 592 zaradi vodil in se zato ne morejo uporabljati brez omejitev v konvencionalnem kombiniranem 
prevozu. 
 
Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih po Tabeli 4 

Nakladalne enote so odobrene po pogojih za kompletne vlake/sklenjene garniture. 
 
 
 
Obvestilo o primeru nakladanja 

 
S primerom nakladanja soglašajo:     DB C, SŽ CARGO.  
 
ŽPP, ki je izdal primer nakladanja: RCA 
 

 
 

 
                                         9.1.2 
Primer nakladanja:  
                                    2181-102-19 

                  S tem primerom nakladanja se razveljavi 
 
                                                            9.1.2 
                   primer nakladanja 
                                                       2181-101-19 

Risba z dimenzijami pri 

nakladanju BoxInBox z vodili  

 Risba z dimenzijami pri 

nakladanju 20ft 

zabojnika ISO v 

BoxInBox-u. 

Številka primera 
nakladanja  

Profil pri nakladanju 

BoxInBox z vodili 

Profil pri nakladanju 

20ft zabojnika ISO  v 

BoxInBox-u. 

Dolžina zabojnika v 

čevljih Fuß  

Zaporena številka 
izdelanega BoxInBox 

Številka zabojnika 





 
 
 
 



 



11/ 80 – 001 – 99 Prazno votlo steklo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/80-001-99 druga stran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/80-001-99 tretja stran 
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11/ 80 – 002 – 99 Prazno votlo steklo,  višina skladovnice 190 in 225 cm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer nakladanja 11/80-002-99 druga stran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/80-002-99 tretja stran 

 
 

 

 

 

 

 





11/79 - A -06 Tervolne plošče 

 

 
 

 

 



11/79 - A -06 Tervolne plošče 
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Primer nakladanja:  

100 
 
2180 - 001 - 16 

 

Podaljšanje posrednih privez 
Posamezni vagoni in skupine vagonov Vagoni v sklenjenih vlakih ali kombiniranem prometu 

Vagoni z blažilniki z dolgim hodom 
 
Naklad 

Cevi, hlodovina, žagan les in podobni nakladi. 

 

Vagoni 

Vagoni ploščniki s podstavnimi vozički, tipa Snps(-x) 719 ali Sns 727, z napravami za namestitev 

posrednih privez. 

 

Zavarovanje 

Specialno podaljšanje trakov zaradi izkoristka nakladalnega prostora do nakladalnega profila, ki je 

predpisan za prevoz. 
 
 

 
 
 

 Podaljšek traku se z zanko položi okoli ročaja obešala za posredno privezovanje. 
 Sornik za vpenjanje na drugem koncu traku mora biti vpet v zaskočko ročice.  

 

 
 

zanka  100 
(širina 25) 

pas za večkratno uporabo  
(pretržna sila pri ravnem nategu 4000 
daN) 

 Puša 
(jeklo) 

sornik za 

vpenjanje  
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Dopolnilni podatki 

Za porazdelitev naklada in nakladalni profil glej podatke o nakladanju 0.1 in 0.2. 

Trdnost podaljšanega traku mora ustrezati trdnosti priprave za privezovanje in mora biti označena z 
nalepko v skladu z DIN EN 12195-2 (privezovalni trakovi). 

Izgubo trdnosti zaradi večkratne uporabe nadomestite z močnejšim trakom. 
 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih v skladu s tabelo 4 

Pretržna sila je bila preverjena v laboratoriju za izvajanje preizkusov. 

 

 
Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: DB Cargo AG 
 
Prevozna pot: vsi ŽPP-ji 
 
DB Cargo AG 
Ladungssicherung/Verladeberatung 
Referent Branche Montan 
Mainz, 31. 8. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S tem primerom nakladanja se razveljavi 

     100 
Primer nakladanja:  

        2180 - 001 - 16 

                 100 
  

                     80 - 001 - 04 
 

primer nakladanja 



100/ 81 – 001 – 97 Hlodovina, cevi, nosilci, pletenjače 

 
 

 

 

 

 

 

 



100/81-001-97 druga stran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100/ 81 – 002 – 97 Zvitki pločevine, naloženi s sedlanjem 

 
 

 

 

 

 

 

 



100/81-002-97 druga stran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3?S'EIE ilfill"JlH- Lu x E M Bo u RG E o r s

Primer nakladanja

Zvitki valjane iice, naloieni pre6no v 2 legah na posebei prireienih vagonih

100

82-001 -04

Posamezni vagoni in vagonske skupine

Naklad

I vagoni v sklenjenih vlakih

Zvitki vauane Zice
- Vsak premer Zce
- .Premer zvitkov med 1 100 in 1 300 mm
- dolilna 'l 400 do 2 200 mm
- TeZa enega kosa : 1 400 do 2 400 kg

O Zvitke je treba zelo skrbno stisniti, da je zagotovljena dobra stabilnost. Vsak aritek drzijo skupaj najmanj 4
povezave iz tgane ieklene :ice ali ieklenega traku minimalne natezne trdnosti 1 400 daN, ki so
porazdelieni enakomemo po celotnem obsegu zvitkov. Nobena povezava ne sme biti zrahljana ali
pretrgana.

Vagoni
Specialno prirejen plo5dnik na podstavnem voziCku s delnimi stenami zalibrez mehanske ponjave tipa
Rilnss-y ali Rnooss-y

- s prilagojenimi sedlastimi podstavki, ki so pritrjeni na leseni pod.
- s snemljivimi stranskimi rodicami vi5ine 1 620 mm nad lesenim podom.

Rodice so med seboj povezane na svojih zgornjih koncih s snemljivimijeklenimi verigami, ki so pritrjene na
6elne stene.

Vrsta naklada
Zvitki valjane Zice se nalagajo sledede:
. spodnja lega neposredno v sedlaste podstavke (13 zvitkov)
.zgornja lega osedlano (12 zvitkov)
. zvitke z najvecjimi dolZinami se naloZi v spodnjo lego
.vsi aritki morajo biti centrirani vzdolZno na vagon.

@

o

@

Rilnss-y



Rnooss-y

Zavarovanje
Zavarovanja ni

ObnaSanje naklada
- Poskusi naleta niso bili opravljeni
- Transporti se izvajajo od leta 2001
- Zgodil se ni noben pripetljaj.

Obvestilo o primeru nakladanja

Prevozna pot : Po progah vseh dlanic RIV-a.

Odpravna ieleznica :

CFL
9, Place de la Gare
L - 1616 Luxembourg

100
Lis t :

82-001 -  04



@

{rnerunLtA Smernice za nakladanje:
100

83-OO2-O4

Prevoz tirnic z dolZino 8O 9O in 1O8 ialnih va

Posamezni vagoni in vagonske skupine Vagoni v sklenjenih vlakih in komb. prometu

Naklad
Tirnice raznih uni f ic i ranih prof i lov z dolZino 80,90 in 108 m.

Vagoni

O Vagoni serij Uaeerrs in Uaeeffrrs sestavljeni iz Sestih enot, dve enoti vrste "A" na koncih,
tri enote vrste "B" in ene vrste "C" v sredinskem poloZaju:

- Enota "A" z dvignjeno kabino (samo na seriji Uaeerrs), opremljena z valji za razloZitev
tirnic na l ini j i ,  z dvema oporama za tirnice opremljenima z vloZki za drsenje podprtimi z
oporniki s predno varnostno pregrado in stranskimi omejitvenimi stenami (samo na
serici Uaeerrs);

- Enota "B" z dvema oporama za tirnice opremljena z drsnimi vloZki podprti z oporniki;
- Enota "C" z eno oporo za tirnice opremljena z vloiki za drsenje podprtimi z oporniki in z

oporo @ (nameSdeno proti sredini vagona) opremljeno s predniki podprtimi oporniki in s
primeZi za blokiranje posameznih tradnic.

Za vsak unif iciran profi l  t irnic je dolodena ena vrsta primeZov za blokiranje.

@ Vsi vagoni omenjenih serij so primerni za prevoz medtem, ko je

namenjeno zaomenjeno Stevilo vagonov, Stevilk v obmodju 35
prevoz tirnic dolZine 80 in 90 m.
TakSni vagoni razpolagajo z moinostjo prestavitve varnostne pregrade iz ene enote "A" od
konca do drugih dveh poloZajev namenjenih sosednji enoti "8".

NaEin nakladanja

@ Tirnice centridno naloZene na najved treh slojih, najveE 12 tirnic v vsakem sloju, najvedja
dovoljena obremenitev znaSa 85o/o merodajne maksimalne obremenitve (toika 5.9 Tvezek
1 Priloge II RIV);

O NajmanjSi prostor v navpidni smeri med spodnjim delom prvega sloja tirnic in med
ploStami odbojnikov (ali kakSnim drugim fiksnim delom) posameznih enot znaSa 5 cm;

@ Zaradi laZjega nakladanja in za
kontrolo t irnic dolZine 80 in 90
m, sta predvideni dve tablici
rumene barve na obeh straneh
enote \rA" v bliZini varnostne
pregrade.

Zgoraj omenjeni tablici dolodata
poloZaj sveZnja tirnic.

t i rn ic dol i ine do 108 m,
83 931 5 140 + r49.
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Tirnice 80 m, transport ni potrjen.

Glej dopolnilne podatke .
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Varovanje

Tako predno kot vzdolZno zavarovanje naklada je izvedeno z opremo pri posameznih
enotah:

@ Preiniki in prime2i za blokiranje, vi jaki
primeZov morajo biti v paru zategnjeni z
na jmanj  13,5  daNm;

@ Drsni vloZki za zagotavljanje potrebnega
prostora med vsa ko posamezno tirnico,
vstavljeni v opornik;

O Predna varnostna pregrada in omejitvene
stene.

Da bi zagotavljali torni kooficjent, ki je potreben za
varovanje tirnic morajo biti opore in primeZi za
blokiranje izvedeni brez kakrSneqa koli mazanja

Dopolnilni podatki

Prevozi tradnic z enotami 80 m trenutno niso
potrjeni, v priiakovanju, da bodo izvr5eni potrebni
preiskusi.
Povsem so prepovedane ojaditve na koncu in pa
sunkovito ali teZnostno manevriranje (uporaba nalepke
tabele 14 slika 1 RIV 2000).
Izredni prevoz za BDZ, EWS, FS, GySEV, H2, J2, 0BB,
PKP, RENFE, GC (SJ),  SNCB, SNCF, SZ, TCDD; normalni
transport v sklenjenih vlakih za druge i lanice.

ObnaSanje naklada ob naletih po tabeli 4:

Niso bil i  opravljeni naletni preiskusi ampak preiskusi na l ini j i  za doloditev predajnih pogojev
in pogojev obratovanja izrednega prevoza, kakor je ie ta vrsta trasporta izvedena Ze dlje
dasa v notranjem prometu ne, da bi bile zabeleZene nerednosti.

Informacije o primeru nakladanja

Prevozna pot: vsa omreija Elanic RIV-A

odpravni ZPP:

Trenitalia S. p. A.
Divisione Cargo
Direzione Tecnica
Normativa Tecnica
Firenze
27 Oktober 2004

100 100
S tem listom se razveljavi

list:

?i

i

i

List:

83-002-04 83-001-02





100/ 85 – 001 – 98 Kontejnerji na kolesih (sistem ACTS, Švica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100/85-001-98 druga stran 

 
 
 
 



100/ 87 – 002 – 96 Vozila in stroji na kolesih  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



100/87-002-96 drugi list 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    100 
                                                                                              Primer nakladanja: ––––––––––– 

                                                                                                                  87 - 001 - 02 
 

Osebni avtomobili in kombiji 

 
 
Tovor 

        Osebni avtomobili in kombiji različne dolžine in teže, ki lahko presegajo nakladalni profil pri nakladanju 

        na zgornji nakladalni platformi vagona. 

 
Vagon 

 
Spezialni vagoni za prevoz osebnih vozil, ki so opremljeni na obeh koncih zgornje nakladalne   
platforme  z gibljivo- premično ploščadjo-rampo in z zagozdami ( Laes, Les… ). 

 
 
 

Način nakladanja 

 

 Vozilo se naloži s prednjim delom, nagnjen proti notranjosti vagona na gibljivi ploščadi. 

  Gibljiva ploščad-rampa mora nalegati  na opornike in žičnata vrv mora biti rahlo napeta. 
 Prehodne stranice na koncih gibljivih ploščadi se dvignejo navzgor. 

 
 
 
 

Zavarovanje 

 

Vozila se zavaruje s šestimi zagozdami. 
 Vsako kolo na sprednji osi se spredaj in zadaj zavaruje z zagozdam. 

 Vsako kolo zadnje osi se z zadnje strani zavaruje z eno zagozdo. 

 

 Neposredno privezovanje se izvede s štirimi privezovalnimi trakovi ali žičnimi vrvmi (pretržne sile  
    1400 daN). Žične vrvi ali trakovi se privežejo za vozila na mestih določenih s strani proizvajalca vozil   
     in vagona. 

 
 
 

Dopolnilni podatki 

 

   Prestavna ročica, v primeru da je razpoložljiva, se blokira in se zahteva, da se gibljiva rampa  
nagne v položaj skladno pritrjeni nalepki na vagonu, na kateri je prikazana konfiguracija 
nakladanja.   

 
 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih po tabeli 4 

 
Bila je izvedena množica naletnih preizkusov v obeh smereh:  
do 9 km/h ni bilo ne premikov vozil in tudi zagozde niso bile povožene. 

 
 
 
 

 
Stran 1/3 

Posamezni vagoni in skupine vagonov              Vagoni v sklenjenih vlakih in kombiniranem prometu 

 



P. n.: 100/87-001-02  

 

 
 

 

Stran 2/3 

          profil 

           profil 



P. n.: 100/87-001-02 

 

 

 

 
 

Obvestilo o načinu nakladanja 
 
 

Prevozna pot: Vsa ŽPP  UIC 
 
 

Železniško prometno podjetje, ki je izdalo primer nakladanja: FRET SNCF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S tem primerom nakladanja se razveljavi 

100 
Primer nakladanja: 

87 - 001 - 02 

100 
 

87 - 012 - 96 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stran 3/3 

primer nakladanja 





100/ 88 – 001 – 95 Polpriklopniki 

 
 

 

 

 



100/88-001-95 druga stran 

 
 

 



100/88-001-95 tretja stran 

 
 

 

 

 



100/88-001-95 četrta stran 

 
 

 







 

Posamezni vagoni in skupine vagonov  
le znatraj pogojev blok vlakov (prepovedano spuščanje in 
odbijanje) 

Vagoni v zaprtih vlakih ali kombiniranem prometu 
Vagoni z blažilniki z dolgim hodom  

 

 

Primer nakladanja:      
100 

2181-101-20 Smart GigaWood 

                                                                                            Stran 1/3 

③ ① 

 

Vagoni 

 
Sggmrrs z različico nadgradnje Innofreight Smart GigaWood A2 (izvedba 2 x 4-osne vagonske 
enote, 90 ft), z močno obremenljivimi ročicami (EN 12663-2), čelnimi stenami in brez vgrajenih 
naprav za pritrditev. 
 
Vagoni z naslednjimi številkami 

37 80 4657 001-6 do 37 80 4657 150-1 

35 81 4657 000-9 do 35 81 4657 049-6 
se lahko prevažajo le kot izredne pošiljke (prazni in natovorjeni). Naslednji piktogram, pritrjen na 
končne stene, služi kot referenca: 
 
Primer: 
 

 
 
 
Tovor 
Hlodi z lubjem ali brez njega z različnimi dimenzijami 
 

Način nakladanja   

 Hlodi 

-   morajo biti lepo zloženi, poravnani čim bolj naravnost v vzdolžni smeri vagona in naloženi čim 
bolj vodoravno, 

①  -  čez konice ročic in 

②  - čelne stene ne smejo štrleti, 

③  - v zgornjem sloju morajo biti hlodi s premer najmanj 10 cm, po celotni dolžini hloda. Znotraj 

skladovnic je treba naložiti hlode z manjšim premerom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

② 
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Zavarovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ Hlodi, ki se naslanjajo na ročice se zavaruje z najmanj dvema ročicama. Ročici se  vedno  

nahajata v obeh prvih tretjinah skladovnic. Če tega pogoja ni možno izpolniti, se namesti po   
ena posredna vez/priveza približno 50 cm od obeh koncev skladovnic. 
Pretržna sila posredne vezi pri ravnem nategu najmanj 4000 daN. 

⑤ Pri zavarovanju le z dvema ročicama, 
    segajo hlodi čez sredino ročic v vzdolžni smeri vagona za najmanj 

 

50 cm 30 cm 

pri hlodih s hrapavim lubjem za najman 

30 cm 20 cm 

 

 
Načrt nakladanja 
 
 
12 skladovnic z hlodi dolžine 2 m  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 skladovnic z hlodi dolžine 2,4 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 skladovnic z hlodi dolžine 3 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ ⑤ 



100/2181-101-20 
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6 skladovnic z hlodi dolžine 4 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 skladovnice z hlodi dolžine 5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 skladovnice z hlodi dolžine 6 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopolnilni podatki 
             Za porazdelitev tovora glejte informacije o nalaganju 0.1. 
            Za dimenzije nakladalnega profila glejte informacije o nakladanju 0.2 

Za posredne vezi glejte informacije o nakladanju 0.7. 
 

Obnašanje naklada pri naletnih preizkusih skladno tabeli 4 

 Naletni preizkusi opravljeni dne 23.07.2019 v St. Michael-u z debli/hlodi dolžine 4,1 m (Smreka). 
 1. Nalet 7,5 km/h, največji vzdolžni premik 3 cm. 
 2. Nalet 8,9 km/h, največji vzdolžni premik 4 cm. 

Nasprotni nalet 10,0 km/h, največji vzdolžni premik 6 cm. 
 

 

 

Obvestilo o primeru nakladanja 
 
S primerom nakladanja soglaša: ČD Cargo, SŽ 
 
 
Odpremni ŽPP: ÖBB 

 
 

                                              100 
Primer nakladanja: 
                                   2181 – 101 - 20 
 

 
 
 
Verzija 1.0 07.07.2020 









200/ 81 – 001 – 96 Plošče debele pločevine z debelino min 8mm 

 
 
 
 
 
 
 
 



200/81-001-96 druga stran 

 
 
 
 



200/ 83 – 001 – 79 Zvitkipločevine 

 
 
 



200/83-001-79 druga stran 

 
 
 



200/83-001-84 Valji za valjarne 

 
 

 

 

 

 



200/83-001-84 Valji za valjarne 

 
 

 

 

 

 



Primeri nakladanja 200/56-101-95 Koluti jeklene pločevine z osjo v vzdolžni smeri vagona, na napravi VSŽ I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



200/56-101-95 druga stran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



200/56-101-95 tretja stran 

 
 
 
 
 



200/56-101-95 četrta stran 

 
 
 
 
 
 
 



200/56-101-95 peta stran 

 
 
 
 
 
 
 



200/56-101-95 šesta stran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primer nakladanja 200/56-102-95 Koluti jeklene pločevine z osjo v vzdolžni smeri vagona, na napravi VSŽ II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



200/56-102-95 druga stran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



200/56-102-95 tretja stran 

 
 
 
 
 
 
 



200/56-102-95 četrta  stran 

 
 
 
 
 
 
 
 



200/56-102-95 peta stran 

 
 
 
 
 
 
 
 



200/56-102-95 šesta stran 

 



200/56-102-95 Koluti jeklene pločevine v napravah VSŽ II 

 
 
 
 
 
 
 



200/56-102-95 Koluti jeklene pločevine v napravah VSŽ II 
 

 
 
 
 
 
 



200/56-102-95 Koluti jeklene pločevine v napravah VSŽ II 

 
 
 
 
 
 
 



200/56-102-95 Koluti jeklene pločevine v napravah VSŽ II 

 
 
 
 
 
 
 



200/56-102-95 Koluti jeklene pločevine v napravah VSŽ II 
 

 
 
 
 
 
 



200/56-102-95 Koluti jeklene pločevine v napravah VSŽ II 

 



Primer nakladanja 200/56-103-95 Koluti jeklene pločevine z osjo v vzdolžni smeri vagona, na napravi VSŽ II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



200/56-103-95 druga stran 

 
 
 



200/56-103-95 tretja stran 

 
 



200/56-103-95 četrta stran 

 
 



200/56-103-95 peta stran 

 
 



200/56-103-95 šesta stran 

 
 
 



200/56-103-95 sedma stran 

 
 
 
 
 
 



200/56-103-95 osma stran 

 



200-56-105-96 Koluti jeklene pločevine, os v vzdolžni smeri vagona v napravah VSŽT 

 
 
 
 
 



200-56-105-96 Koluti jeklene pločevine, os v vzdolžni smeri vagona v napravah VSŽT 

 
 
 
 
 



200-56-105-96 Koluti jeklene pločevine, os v vzdolžni smeri vagona v napravah VSŽT 

 
 
 
 
 



200-56-105-96 Koluti jeklene pločevine, os v vzdolžni smeri vagona v napravah VSŽT 

 
 
 
 
 



200-56-105-96 Koluti jeklene pločevine, os v vzdolžni smeri vagona v napravah VSŽT 

 
 
 
 
 



200-56-105-96 Koluti jeklene pločevine, os v vzdolžni smeri vagona v napravah VSŽT 

 



Primer nakladanja 200/56-106-95 Koluti jeklene pločevine naloženi z osjo pečno na vagon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



200/56-106-95  druga stran 

 
 
 
 
 
 



200/56-106-95  tretja stran 

 
 
 
 
 
 



200/56-106-95  četrta stran 

 
 
 
 
 
 



200/56-106-95  peta stran 

 
 



200/83-101-00 Avtomobili – polizdelki, naloženi z uporabo posebnih sredstev za zavarovanje tovora 

 
 
 



200/83-101-00 druga stran 

 
 
 



200/83-101-00 tretja stran 

 





200/83-101-04 Nenaoljeni kovinski zvitki naloženi z osjo prečno na vagon 

 
 

 

 

 

 



200/83-101-04 Nenaoljeni kovinski zvitki naloženi z osjo prečno na vagon 

 
 

 

 

 

 



200/83-101-04 Nenaoljeni kovinski zvitki naloženi z osjo prečno na vagon 
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	1/81-001-14 Tirnice v enem sloju na več kot dveh vagonih
	1/81-002-14 Tirnice na dveh vagonih
	1/82-001-09 Zvitki valjane pločevine naložene vertikalno v namenskem vagonu Rilnns
	1/83-001-10  Jeklene cevi (naoljene in nenaoljene) fi 56, debeline 16-24 mm
	1/86-001-99 Debela pločevina (nenaoljena)
	1/87-001-01 Tirna polja z železniškimi pragovi
	1/87-001-12  Profili, jekleni nosilci nenaoljeni, pakirani in naloženi razvlečeno
	1/87-001-15  Tirnice na enem vagonu, naložene razvlečeno
	1/52-101-02  Paketi bakrenih anod v sklenjenih vlakih
	1/54-101-01  Zvitki pločevine na specialnih sedlastih podstavkih (vrsta NH Ostrava II)
	1/54-102-08 Zvitki pločevine (nenaoljene) na specialnih sedlastih postavkih (Tip NH Ostrava-P)
	1/54-101-11   Prožne jeklene cevi dolžine do 43 m na več vagonih
	1/2154-101-17   Okroglo jeklo na vagonih Sggrrs
	1/2154-101-18  Jekleni ingoti na Inno-vagonih Sggrrs
	1/2154-101-19  Jekleni ingoti na - InnoWaggon Sggrrs
	1/56-104-95  Zvitki jeklene pločevine naloženi z navpično osjo zvitka direktno na leseni pod vagona
	1/74-101-99  Tirnice na več vagonih ploščnikih
	1/74-102-99  Tirnice na dveh vagonih ploščnikih
	1/74-101-04  Srednje groba in groba pločevina
	 1/74-101-05 Grobe in srednje obdelane pločevine, ne-naoljene
	1/74-102-05 Debele in srednje pločevine nenaoljene
	1/2180-101-16  Zvitki pločevine, os zvitkov v prečni smeri vagona
	1/2180-102-16  Zvitki valjane pločevine na sedlastih lesenih podstavkih, os zvitkov v vzdolžni smeri vagona
	1/2180-104-16  Zvitki pločevine na jeklenih paletah, drsni način nakladanja in v sklenjenih vlakih
	1/2180-105-16  Zvitki toplo valjane pločevine, nenaoljeni, v vlakih z največjo hitrostjo 90 km/h
	1/2180-106-16  Zvitki valjane pločevine do 20 t zavarovani z "klinastimi čevlji"
	1/2180-108-16  Tankostenske jeklene cevi, v slojih, premera do 324 mm
	1/2180-109-16  Litiželezne cevi s prirobnicami na koncu cevi, v slojih, dolžine 6,0 do 6,5 m
	1/2180-110-16  Jeklene cevi v sklenjenih vlakih in brez ranžiranja
	1/2180-111-16  Cevi kvadratnega ali pravokotnega prečnega prereza
	1/2180-112-16  Paketi bakrenih anod na paletah v sklenjenih vlakih
	1/2180-113-16  Paketi bakrenih anod v sklenjenih vlakih
	1/2180-114-16  Tirnice dolžine 25 m do 60 m
	1/2180-115-16  Tirnice dolžine preko 60 do 120 m
	1/2180-116-16  Palice kontinuiranega litja, okroglega preseka, s premerom 150 m
	1/81-104-04  Ozki zvitki pločevine v paketih, osi zvitkov ležijo navpično
	1/81-101-10 Blumi jeklene litine
	 1/82-101-07 Zagatnice-profili (ne-naoljene)
	1/82-101-15  Zvitki valjane žice, naloženi prečno, v dveh slojih
	1/85-101-10  Zvitki aluminija naloženi v lesena nakladalna korita
	1/88-101-84  Zvitki valjane žice
	1/88-101-06  Jekleni blumi
	2/80-001-98 Železniški pragovi, leseni
	2/80-001-07 Deblovina in rezan les
	2/80-001-09 Odpadni les v odprtih vagonih
	1/2180-001-16  Leseni oz. transportni zabojiz zaviralnimi ploščicami
	2/81-002-05  Gradbeni les (tramovi), obžagan
	2/81-001-06 Rezan les, oblan, povezan v pakete
	2/81-001-07 Lesene vezane ali stisnjene plošče
	2/81-001-08  Hlodovina/Deblovina
	2/81-001-14 Okrogli les, delno obžagan in povezan v pakete
	2/87-001-03 Debla in hlodi
	2/87-002-03 Leseni pragi (ločeni ali ne ločeni)
	2/2180-101-16   Lesene vezane plošče, stisnjene plošče
	2/2180-103-17   Hlodovina (dolžine do 4 m)
	2/2180104-17   Iverne, stisnjene lesene plošče v paketih
	2/81-102-99 Deblovina
	2/81-102-03 Hlodovina
	2/81-103-03 Deblovina
	2/81-102-06 Rezan les
	2/81-101-07 Lesene vezane plošče, stisnjene plošče
	2/81-103-10 Oblovina
	2/81-104-10 Obžagan les posušen v sušilnih komorah
	2/2181-102-16  Hlodi s hrapavim lubjem
	2/2181-104-16 Hlodovina
	4/74-001-11   Zvitki papirja na podstavkih (Wellbeds)
	4/2180-001-16   Celuloza v balah
	4/2180-002-16   Mešan naklad zvitkov papirja
	4/2180-003-16   Zvitki papirja, os zvitkov v vzdolžni in prečni smeri vagona
	4/74-102-04 Kolobarji papirja
	4/2180 - 102 - 16  Celuloza v balah (enote)
	4/81-101-07 Mešani naklad papirnatih zvitkov z uporabo pasovnih zagozd
	4/81-101-02   Zvitki papirja, os zvitkov v vzdolžni smeri vagona
	4/81-101-10   Zvitki papirja pokončno stoječi
	6/80-003-00 Betonske stropne plošče na posebnih vagonih ploščnikih (drsni način nakladanja)
	6/80-001-01 Ploščato steklo
	6/2180-001-16  Stebri iz prednapetega betona
	6/2180-003-16   Betonske plošče na posebnih stojalih (drsni način naklčadanja)
	6/2180-004-16  Betonski in jekleni železniški pragovi, naloženi v prečni smeri vagona
	6/2180-005-16   Betonski kretniški pragovi
	6/2180-006-16   Tirna polja
	6/2180-007-16   Panelne plošče na posebnih stojalih (drsni način nakladanja)
	6/81-001-10 Zbiralniki sipkih materijalov Big bags na transportnih okvirjih
	6/81-001-11 Protihrupne pregrade iz betona na transportnih stojalih
	6/87-001-06 Betonski pragovi, vsi tipi
	6/2181-101-18   Mavčne plošče
	0800.13 PRIMERI NAKLADANJA 7 XX 1XX XX
	7/2180-001-16  Vozila na kolesih z lastnim pogonom in s pripetim priklopnim vozilom
	7/87-001-05  Avtomobili
	7/80-104-02 Osebni avtomobili
	7/80-105-02 Vozila s kolesi z maso do 2200 kg in min.osno razdaljo 1585 mm
	7/80-101-07 Traktorji

	7/2180 - 101 - 16  Motorna vozila mase do 2200 kg
	7/2180 - 103 - 16  Motorna vozila mase do 2800 kg na vagonih Laaers 560
	7/2180 - 105 - 16  Motorna vozila izključno v sklenjenih vlakih
	7/2180-107-16  Motorna vozila na vagonih Laaeks 553 in Laaes 556 v položaju naloženo
	7/88-101-77 Traktorji
	7/2179 - A - 16 Motorna vozila, transportna vozila pri transportu v avtovlakih na relaciji Nova Gorica - Bohinjska Bistrica
	9/2180-001-16  Zbiralne posode
	9/2180-002-16  Zbiralne posode DB za razsuti tovor
	9/2180-003-16   Zbiralne posode za razsuti tovor (sistem: "Awilog")
	9/2180-004-16  Kontejnerji Tricon/kontejnerji Quadcon s kontejnerji seaLock povezani v 20" kontejnerske enote ISO
	9/2184-001-16  Zabojniki za razsute tovore
	9.1/87-002-96  Veliki kontejnerji, zamenljivi zabojniki, zloženi drug na drugega
	9.1/87-001-03  Intermodalne nakladalne enote
	0800.13 PRIMER NAKLADANJA 9  XX  1XX   XX
	9/80-101-01 Veliki kontejnerji
	9.1.2/2181-102-19   Posebni zabojniki BoxinBox z vodili

	9/85-101-08 Innofreight - palete tipa 1 za prevoz hlodovine
	0800.13 PRIMER NAKLADANJA 11 XX  XX1  XX
	11/80-001-99 Prazno votlo steklo

	11/80-002-99 Prezno votlo steklo, višina steklenice 190 in 225  cm
	11/79-A-06 Tervolne plošče
	0800.13 PRIMERI NAKLADANJA 100 XX XX1 XX
	100/2180-001-16   Podaljšanje posrednih privez
	100/81-001-97 Hlodovina, cevi, nosilci, pletenjače
	100/81-002-97 Zvitki pločevine naloženi s sedlanjem

	100/82-001-04 Zvitki valjane žice, naloženi prečno v dveh legah na posebej prirejenih vagonih
	100/83-002-04 Prevoz tirnic z dolžino 80, 90 in 108 m, na specialnih vagonih
	100/85-001-98 Kontejnerji na kolesih (sistem ACST, Švica)
	100/87-002-96 Vozila in stroji na kolesih
	100/87-001-02   Osebni avtomobili in kombajni
	100/88-001-95 Polpriklopniki
	100/74-102-00 Srednja in debela pločevina (nenaoljena)
	100/2181-101-20   Smart GigaWood
	0800.13 OBVESTILA O PRIMERU NAKLADANJA 100 XX 1XX XX
	100/87-101-96 Motorna vozila, transportna vozila in mala gospodarska vozila
	200/81-001-96 Plošče debelepločevine z debelino min. 8 mm

	200/83-001-79 Zvitki pločevine
	200/83-001-84 Valji za valjarne
	200/56-101-95 Koluti jeklene pločevine v napravah VSŽ I
	200/56-102-95 Koluti jeklene pločevine v napravah VSŽ II
	200/56-103-95 Koluti jeklene pločevine z osjo v vzdolžni smeri vagona v napravah VSŽ II
	200/56-105-95 Koluti jeklene pločevine, os v vzdolžni smeri vagona v napravah VSŽT
	200/56-106-95 Koluti jeklene pločevine, os v prečni smeri vagona
	200/83-101-00 Avtomobili plizdelki, naloženi z uporabo posebnih sredstev za zavarovanje tovora
	200/83-101-04 Nenaoljeni kovinski zvitki z osjo naloženi prečno na vagon

