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Paletowy problem
W efektywnie realizowanych procesach logistycznych powszechnie mamy do czynienia z daleko posuni´tà
mechanizacjà prac. Jest to mo˝liwe
w wyniku szerokiego wykorzystywania urzàdzeƒ pomocniczych, do których nale˝à mi´dzy innymi ró˝nego
rodzaju palety ∏adunkowe. WÊród nich
najbardziej rozpowszechnione sà palety ∏adunkowe p∏askie drewniane
czterowejÊciowe, o wymiarach p∏yty
noÊnej 800 mm x 1 200 mm, jako
urzàdzenia wielokrotnego u˝ytku.
W∏aÊnie w odniesieniu do tych palet
∏adunkowych pojawi∏ si´ problem.
Wynika on stàd, ˝e w obrocie wyst´pujà dwie odmiany tego rodzaju palet. Przyznaç trzeba, i˝ wielu u˝ytkowników obie te palety okreÊla jako
typu EUR, co nie jest prawdà. Dla zapewnienia ich odpowiedniej jakoÊci,
powinny byç produkowane w oparciu
o szeroko akceptowane normy, czy
karty.

identyczna, jak dla palety typu EUR,
czàce palet p∏askich drewnianych o wymiarach 800 mm x 1200 mm, ustano- 2.Wymiary nominalne obu odmian palet sà identyczne. Ró˝nica widoczna
wiona przez Polski Komitet Normalijest tylko w zakresie tolerancji dozacyjny.
puszczalnych,
Palety wyprodukowane zgodnie
z dokumentami karty UIC oraz PN cha- 3.Nieznaczna jest ró˝nica wyst´pujàca w gatunkach drewna, z jakich
rakteryzujà si´ okreÊlonymi w∏aÊciwomogà byç wykonywane elementy
Êciami, które zestawiono w tablicy 1.
palet. Mo˝na jednak przyjàç, ˝e ró˝Analizujàc te dwa dokumenty mo˝na
nica ta nie ma znaczenia, bowiem
stwierdziç, ˝e:
wi´kszoÊç (93,75%) gatunków drewna wymienionych w PN pokrywa si´
1.Paleta wykonana wed∏ug PN nie ma
z zawartymi w karcie UIC,
jeszcze w pe∏ni okreÊlonych parametrów noÊnoÊci. NoÊnoÊç jej jest
jedynie okreÊlona dla ∏adunku roz- 4.Niezmiernie istotna ró˝nica wyst´puje w zakresie cechowania po∏o˝onego równomiernie i jest ona
Tab. 1. Zestawienie podstawowych w∏aÊciwoÊci palet ∏adunkowych p∏askich drewnianych o wymiarach 800 mm x 1 200 mm.

Pierwszà z tych odmian stanowià
palety ∏adunkowe p∏askie typu EUR
(rysunek 1), produkowane w oparciu
o kart´ Mi´dzynarodowego Zwiàzku
Kolejowego (Union Internationale des
chemins de fer – w skrócie UIC) UIC
435-2: 2005 Standard of quality for
a European flat wood pallet, with four entries and measuring 800 mm x 1200 mm
(wyd. 8). Karta ta przyj´ta zosta∏a
przez jednostki kolejowe oraz organizacj´ European Pallet Association e.V.
EPAL (Organizacja Paletowa EPAL),
zrzeszone w UIC.
Druga odmiana tych palet ∏adunkowych powinna byç produkowana
w oparciu norm´ ustanowionà przez
Europejski Komitet Normalizacyjny
CEN (Comité Européen de Normalisation) EN 13698-1:2003 Pallet production specification – Part 1: Construction
specification for 800 mm x 1200 mm flat
wooden pallets, której odpowiednikiem
w Polsce jest norma PN-EN 13698-1:2005 Wymagania dotyczàce palet.
Cz´Êç 1: Wymagania produkcyjne doty-
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Kary UIC i PN.
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Tab. 2. Oznaczenia palet ∏adunkowych p∏askich typu „EUR” odbieranych przez EPAL.

w Polsce wed∏ug systemu EPAL, powinna byç oznakowana w sposób
pokazany na rysunku 3. Wyst´puje
równie˝ oznakowanie znakami kolei, czego nie obejmuje system EPAL
(tablica 3). Taki stan rzeczy powsta∏
w wyniku tego, ˝e cz´Êç jednostek
kolejowych zrzeszonych w UIC
przekaza∏a swoje uprawnienia do
EPAL.
5.Pewne ró˝nice wyst´pujà równie˝
w jakoÊci tarcicy, jaka mo˝e byç
u˝yta do produkcji obu odmian palet, ale jak nale˝y domniemywaç,
nie obni˝a to ich jakoÊci je˝eli zachowane zostanà inne wymagania,
wynikajàce z karty UIC i polskiej
normy,
6.Zaobserwowaç mo˝na ró˝nic´ w minimalnej wytrzyma∏oÊci na rozciàganie w odniesieniu do jednego gwoêdzia, jaki powinien byç u˝yty do ∏àczenia elementów. W palecie typu
EUR zaleca si´ u˝ycie gwoêdzia 4,2
x 38 mm o wytrzyma∏oÊci 700
N/mm2, zaÊ w przypadku palety wykonanej wed∏ug PN – gwoêdzia 4,2
x 38 mm o wytrzyma∏oÊci 600
N/mm2. W systemie EPAL stosowane
sà gwoêdzie atestowane, oznaczane
w sposób pokazany na rysunku 4e,
chocia˝ nie jest to wymagane przez
ww. kart´ UIC. Równie˝ PN nie wymaga specjalnego oznaczania gwoêdzi stosowanych do ∏àczenia elementów przedmiotowych palet,
7.Wyst´puje te˝ pewna ró˝nica w rozmieszczeniu miejsc wbijania gwoêdzi ∏àczàcych elementy palet, ale ich
liczba w obu odmianach jest identyczna. Mo˝na stàd domniemywaç,
˝e ró˝nica ta nie ma istotnego wp∏ywu na w∏aÊciwoÊci palet.

èród∏o: materia∏y informacyjne PKN EPAL.

szczególnych odmian palet. Wynika
to stàd, ˝e produkcjà palet typu EUR
oraz ich odbiorem mogà si´ zajmowaç tylko firmy posiadajàce specjalnà licencj´ nadanà przez jednostk´
upowa˝nionà przez UIC. Znaki wypalone na skrajnych wspornikach
palet typu EUR sà prawnie zastrze˝one, a ich zró˝nicowanie w zale˝-

noÊci od kraju produkcji, przy zachowaniu takiej samej jakoÊci, niezale˝nie od miejsca wytworzenia.
Aktualnie palety typu EUR cechowane sà wed∏ug systemu EPAL, który
zgodnie z informacjà Polskiego Komitetu Narodowego EPAL (PKN
EPAL) przedstawia si´ jak na tablicy
2. Paleta typu EUR, wyprodukowana

Oddzielnym zagadnieniem jest
zgodnoÊç wykonania poszczególnych
odmian palet przez ich producentów
z wymaganiami odpowiedniej karty
lub normy. W przypadku palet typu
EUR, produkowanych przez firmy posiadajàce uprawnienia, mamy do czynienia równie˝ z odbiorem przez
uprawnionà jednostk´, co gwarantuje
ich jakoÊç, ale poza tym w gr´ wchodzi jeszcze rzetelnoÊç producentów.
Z tym w ˝yciu bywa ró˝nie, jak ju˝
wykaza∏ PKN EPAL. Nie ma ˝adnej
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Tab. 2. Oznaczenia palet ∏adunkowych p∏askich typu „EUR” poza systemem EPAL.

Rys. 2. Paleta ∏adunkowa p∏aska drewniana
jednop∏ytowa czterowejÊciowa bez skrzyde∏,
nie b´dàca paletà typu EUR.
èród∏o: opracowanie w∏asne.

èród∏o: materia∏y informacyjne PKN EPAL.

pewnoÊci, ˝e któryÊ z nich nie zechce
wprowadziç do obrotu palet nielegalnych. Aktualnie, w myÊl postanowieƒ
Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U.
Nr 119 z 2003, poz. 1117, z póêniejszymi zmianami), ka˝dy kto wprowadzenia do obrotu towary, w tym przypadku palety oznaczone prawnie
chronionym znakiem towarowym,
którego nie ma prawa u˝ywaç lub dokonuje obrotu paletami oznaczonymi
takimi znakami, narusza prawo
i w zwiàzku z tym mo˝e byç Êcigany
oraz pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci karnej, a kara mo˝e byç dotkliwa.
Organizacja EPAL w celu potwierdzenia legalnoÊci oraz odpowiedniej jakoÊci wykonania palet wprowadzi∏a
dodatkowe elementy, które sà wbijane w ich Êrodkowe wsporniki (rysunek 4). Nie rozwiàza∏o to jednak problemu nieuczciwych producentów,
poniewa˝ i te elementy te˝ zosta∏y
ju˝ sfa∏szowane. Wykryto i skonfiskowano fa∏szywe klamry, ale nie ma
pewnoÊci, ˝e nie by∏o ich na rynku

Rys. 1. Paleta ∏adunkowa p∏aska drewniana
jednop∏ytowa czterowejÊciowa bez skrzyde∏
800 mm x 1 200 mm typu EUR.
èród∏o: materia∏y informacyjne PKN EPAL.
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Rys. 3. Oznakowanie palety ∏adunkowej p∏askiej drewnianej typu EUR wyprodukowanej w Polsce zgodnie z systemem EPAL. èród∏o: materia∏y informacyjne PKN EPAL.

wi´cej. Jak widaç, patologia wÊród
przynajmniej niektórych producentów palet istnieje i trudno przypuszczaç, ˝e zostanie w pe∏ni wyeliminowana. Wed∏ug zapewnieƒ PKN EPAL,
ka˝dy kupujàcy nowe palety, majàcy
podejrzenia co do ich legalnoÊci, aby
uniknàç póêniejszych k∏opotów mo˝e
zwróciç si´ do niego o pomoc w wyjaÊnieniu wàtpliwoÊci.

-1:2005, sà jakoÊciowo porównywalne i zapewnià u˝ytkownikowi bezpieczeƒstwo pracy podczas realizowanych procesów logistycznych. Nale˝y jednak pami´taç, i˝ podczas
eksploatacji palety ulegajà zu˝yciu
i trzeba kontrolowaç ich stan techniczny tak, aby w ka˝dym obrocie towarowym bezpieczeƒstwo pracy by∏o zachowane.

Podsumowujàc mo˝na pokusiç si´
o stwierdzenie, ˝e palety ∏adunkowe
p∏askie drewniane, wykonane zgodnie z wymaganiami czy to karty UIC
435-2, czy te˝ normy PN-EN 13698-

W odniesieniu do palet typu EUR
trzeba równie˝ zadbaç o sprawdzenie
ich autentycznoÊci, aby uniknàç problemów prawnych i konsekwencji
z nich wynikajàcych.
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a) oznaczenie na Êrodkowym wsporniku palety nowej,
b) oznaczenie na Êrodkowym wsporniku palety po naprawie,
c) zszywka (klamra) kontroli jakoÊci nowej palety,
d) gwóêdê autentycznoÊci naprawy palety,
e) dwuliterowe oznaczenie atestu na g∏ówkach gwoêdzi.
Rys. 4. Oznaczenia palet ∏adunkowych typu „EUR” stosowane przez EPAL. èród∏o: materia∏y informacyjne PKN EPAL.
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