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Zvláštne podmienky nákupu a dodávania sečky 
spoločnosti 

Papierholz Austria GmbH 

(Znenie 07/2017) 

Dodatok k Všeobecným podmienkam nákupu a dodávania kupujúcej dohodnutým medzi spoločnosťou Papierholz Austria GmbH (ďalej „kupujúca“) a jej zmluvným 
partnerom / zmluvnými partnermi (ďalej „predávajúci“). 

 
 

1. ZISŤOVANIE MNOŽSTVA A KVALITY 
 

1.1 Zisťovanie množstva:  Množstvo sa zisťuje na základe hmotnosti absolútne suchého dreva (príjem na základe ATRO). V tomto prípade platia smernice 
kupujúcej o príjme dreva. 
 
Interval vzorkovania:  Rozsah vzorky závisí od mesačných jednotiek dodávky: 
 

Počet dodaných množstiev za mesiac Priemerná vzorka pri 
 1-40 každej dodávke 
 41-100 každej 2. dodávke 
 > 100 každej 10. dodávke 

 
Princíp výberu dodávky určenej na vzorkovanie je náhodný. 

 
1.2 Druhy dreva: smrek, jedľa, borovica, smrekovec;  vždy bez kôry. 

Zmiešané dodávky (pri 
miešanie borovice a smrekovca > 5 %) sa prijímajú nasledovne: 
Smrek/Borovica ako  100 % borovica 
Smrek/Smrekovec ako   100 % smrekovec 
Borovica/Smrekovec ako 100 % smrekovec 

 
1.3 Dimenzie (požadované hodnoty):   dĺžka  25 – 28 mm 

        hrúbka 4 – 8 mm 
        šírka 15 (10) – 30 mm 

   
1.4 Posúdenie kvality: 

 
1.4.1 Zisťovanie veľkosti jednotlivých distribuovaných kusov (rozdelenie veľkostí jednotlivých kusov drevnej štiepky): 

 
Náhodná analýza vzoriek jednotlivých kusov rôznej veľkosti pomocou frakčného zariadenia GRADEX (rôzne druhy a veľkosti sita): 

Dierované sito  > 45 mm Dierované sito > 7 mm 
Štrbinové sito >   8 mm Dierované sito  > 3 mm 
Dierované sito > 13 mm Jemný materiál 
 

Rozsah vzoriek (odvodený od množstiev uvedených v kúpno-predajnej zmluve): 
Počet dodávok za mesiac: Priemerná vzorka pri: 
  1 – 10 každej dodávke 
11 – 20 každej tretej dodávke 
21 – 40 každej piatej dodávke 
40 každej desiatej dodávke 
 

1.4.2 Zisťovanie kvalitatívnej hodnoty vzorky: 
 
Percentuálny podiel zvyškov zostávajúcich na jednotlivých sitách v súvislosti s celkovou vzorkou sa zakaždým vynásobí cenovým násobiteľom. 
Z toho (potom) pre každú frakciu vyplýva relevantná kvalitatívna hodnota. 
 
Cenové násobitele:  Cenové násobitele jednotlivých frakcií odzrkadľujú úžitkovú hodnotu sečky na výrobu celulózy: 

Dierované sito > 45 mm = 0,20 Dierované sito > 7 mm = 0,70 
Štrbinové sito >   8 mm = 0,75 Dierované sito > 3 mm = 0,20 
Dierované sito > 13 mm = 1,30 Jemný materiál = 0,00 

 
Sčítavanie kvalitatívnych hodnôt každej jednotlivej frakcie udáva kvalitatívnu hodnotu danej vzorky. 
 

1.4.3 Kôra: 
 
Pri zdanlivo nadmerných podieloch kôry (od 2 %) sa podiel zisťuje manuálnym spočítaním formou individuálneho vzorkovania. 
 
Zrážky: Podiel kôry do 2,0 %: bez zrážky Podiel kôry > 2,0 % - 3 %: zrážka 3 %  

Podiel kôry > 3,0 % - 4,0 %: zrážka 6 %  Podiel kôry > 4,0 %: Odmietnutie dodávky  
 

1.4.4 Odmietnutie dodávky: 
 
Dodávka sa odmietne, ak 

- podiel jemného materiálu predstavuje viac ako 3 %; 
- podiel kôry predstavuje viac ako 4 %; 
- dodávka vykazuje vysoký podiel opticky nedostatočnej kvality, ako napr. príliš krátka, hrubá alebo nedostatočne spracovaná 

sečka, resp. sečka obsahujúca hobliny, ďalej silne natlačená sečka, rezné vlákna, sečka kontaminovaná impregnančnými 
prostriedkami alebo lepidlami atď.; 

- sa vyskytli znečistenia rôzneho charakteru (plast, uhlie atď.). 
 

1.4.5 Dodávka s nánosom snehu: 
 
Pri príjme dreva sa zisťuje objem snehu, ktorý sa nižšie uvedenými konverznými faktormi prepočíta do hmotnosti a tá sa odpočíta od celkovej hmotnosti dodávky: 

Sneh neutlačený: 1 m3 = 200 kg Sneh utlačený:  1 m3 = 700 kg 

  
 


