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Posebni pogoji družbe Papierholz Austria GmbH 
za 

odkup in dobavo sekancev 

(različica 07/2017) 

Poleg Splošnih pogojev kupca za odkup in dobavo lesa, dogovorjenih med družbo Papierholz Austria GmbH (v nadaljevanju „kupec“) in njenim/njenimi 
pogodbenim partnerjem/pogodbenimi partnerji, se dogovori naslednje: 

 
 

1. DOLOČANJE KOLIČINE/KAKOVOST 
 

1.1 Določanje količine:  količina se določa po teži (prevzem ATRO). V ta namen veljajo smernice PHA za prevzem lesa. 
 
Interval vzorčenja:  obseg vzorca je odvisen od mesečne dobave: 
 

Število dobavljene količine na mesec Povprečni vzorci pri 
 1-40 vsaki dobavi 
 41-100 vsaki 2. dobavi 
 > 100 vsaki 10. dobavi 

 
Izbira dobav, pri katerih se odvzamejo vzorci, je naključna 

 
1.2 Vrste lesa: smreka, jelka, bor, macesen;  brez lubja. 

mešane dobave (dodatek bora in macesna > 5 %) se prevzemajo na naslednji način: 
smr/bor kot 100 % smreka 
smr/mac kot 100 % macesen 
bor/mac kot 100 % macesen 

 
1.3 Dimenzije (referenčne vrednosti): Dolžina 25 – 28 mm 

Debelina 4 – 8 mm 
Širina 15 (10) – 30 mm 

 
1.4 Ocena kakovosti: 

 
1.4.1 Pregled porazdelitve velikosti (porazdelitev velikosti sekancev): 

 
naključna analiza porazdelitve velikosti z napravo za frakcioniranje GRADEX (vrste oziroma velikosti sit): 

Luknjasto sito > 45 mm Luknjasto sito > 7 mm 
Režasto sito >   8 mm Luknjasto sito > 3 mm 
Luknjasto sito > 13 mm Drobni material 
 

Obseg vzorcev (odvzem iz pogodbenih količin): 
Število dobav na mesec: Povprečni vzorci pri 
  1 – 10 vsaki dobavi 
11 – 20 vsaki 3. dobavi 
21 – 40 vsaki 5. dobavi 
40 vsaki 10. dobavi 
 

1.4.2 Določanje kakovosti vzorca: 
 
Odstotnemu deležu ostankov na posameznih sitih se glede na celotni vzorec dodeli zadevni multiplikator cene. 
Iz tega izhaja relativna kakovost za vsako frakcijo. 
 
Multiplikatorji cene:  Multiplikatorji cene posameznih frakcij odražajo uporabno vrednost sekancev za proizvodnjo celuloze: 

Luknjasto sto > 45 mm = 0,20 Luknjasto sto > 7 mm = 0,70 
Režasto sito >   8 mm = 0,75 Luknjasto sto > 3 mm = 0,20 
Luknjasto sto > 13 mm = 1,30 Drobni material               = 0,00 

 
Seštevek kakovosti vsake posamezne frakcije podaja kakovost vzorca. 
 

1.4.3 Lubje: 
 
Pri očitno preseženem deležu lubja (od 2 %) se delež določi z ročnim štetjem v obliki lastnega vzorčenja. 
 
Odbitki: Delež lubja do 2,0 %: brez odbitka Delež lubja > 2,0 % - 3 %: 3 % odbitka 

Delež lubja > 3,0 % - 4,0 %: 6 % odbitka Delež lubja > 4,0 %: zavrnitev dobave  
 

1.4.4 Zavrnitev dobave: 
 
Dobava se zavrne, če 

- delež drobnega materiala znaša več kot 3 %; 
- delež lubja znaša več kot 4 %; 
- dobava kaže visok delež očitno nezadostne kakovosti, kot so na primer kratki ali debeli sekanci oziroma sekanci v obliki sulic ali 

skobljancev, močno zbiti sekanci, nitke, vsebnost impregnacijskih sredstev ali lepil itd.; 
- so prisotne nečistoče vseh vrst (plastika, oglje itd.). 

 
1.4.5 Dobava s snegom: 

 
Pri prevzemu se določi kubatura snega, ki se z obračunskimi faktorji, navedenimi v nadaljevanju, preračuna v težo, ki se odbije od celotne teže pri dobavi: 

nestisnjen sneg: 1 m3 = 200 kg stisnjen sneg: 1 m3 = 700 kg 

  
 
 
 


