VELETRHY / NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ

Nebezpečné zboží & Nebezpečné látky

GEFAHRGUT & GEFAHRSTOFF
Podařený start odborného
veletrhu v Lipsku
Letošní první odborný veletrh se zaměřením na nebezpečné zboží
a na nebezpečné látky z celostního pohledu přepravy, vnitropodnikové
logistiky a bezpečnosti proběhl 14.–16. listopadu k maximální spokojenosti
všech zúčastněných. Pro Packaging píše Ing. Šárka Pěkná, jež má tuto
problematiku takřečeno v malíčku.

L

ipské veletrhy jsou u nás známé
desítky let, vždyť letos slaví
již 100. narozeniny. Nové haly
lipského veletržního areálu jsou
moderní, jako první v Německu
certiﬁkované podle Green Globe
Standards a řadí se k deseti nejvýznamnějším v Německu, patří mezi padesát světově
významných veletrhů. Mohou nabídnout
na 111 900 m² vvýstavní plochy a navíc
i 70 000 m² plochy venkovní. Během roku se
zde uskuteční na 280 akcí, veletrhů, výstav,
kongresů a jiných tzv. eventů. Ročně se tam
vystřídá na 12 tisíc vystavovatelů a přes 1,2
milionu návštěvníků z celého světa. Značka
dvojitého M (z původního Mustermesse,
nabídka a následný prodej podle vystavených
vzorků proslavila a rozvinula obchod v Lipsku) patří mezi nejstarší a nejznámější loga.
Odborná veřejnost z řad výrobců, zpracovatelů, odesílatelů, spedičních, skladujících a balicích ﬁrem a všech přepravců nebezpečných
látek, od vedoucích po jednotlivé provádějící
pracovníky, včetně poradců, si našla cestu
v počtu více než 1 000 osob na tento první
ročník veletrhu s danou problematikou. Veletrh tematicky zahrnoval systémy přepravy,
přepravní jednotky, techniku pro překládky,
na- a vykládky, zařízení pro uložení, přechovávání a skladování, identiﬁkace a značení,
bezpečnostní zařízení, výbavy k ochraně
zdraví a při práci a v neposlední řadě, ba
právě naopak, transportní obaly a prostředky
k jejich bezpečnému uložení a zajištění do kamionu, kontejneru atp. Po ukončení veletrhu
byli vystavovatelé povětšinou velmi spokojeni
a uvažují o účasti i příště, často ve větším
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stánku! Podobně byli spokojeni také návštěvníci, z nichž až třetina cestovala ze vzdálenosti větší než 300 km. Ke spokojenosti nemalou
měrou přispěl odborný doprovodný program.
Vysoce zajímavé přednášky od renomovaných
i méně známých odborníků byly vítanou
přidanou hodnotou veletrhu. A že výběr se
povedl, bylo vidět na plně obsazených sálech
a odborných dotazech a bohatých diskusích.
První ze tří dní veletrhu byl ve znamení již 23.
Leipziger Gefahrguttag (23. lipský den nebezpečného zboží – odborná konference), který se
tím stal součástí nově koncipovaného veletrhu.
Přednášky i příklady z praxe
Po celou dobu trvání veletrhu se konaly
přednášky a pro jejich zajímavá témata bylo

opravdu těžké si vybrat. Některé přednášky se
zabývaly obaly – jejich zkoušením, jejich nároky na zajištění proti pohybu, jejich novými
vlastnostmi pro určité použití. Velmi zajímavá
byla např. přednáška o klasiﬁkaci a nutnosti používat obaly s účinným zamezením
přístupu vzduchu pro znečištěné průmyslové utěrky. Jen jejich absolutně bezpečné
balení umožňuje skladování v místě použití
a následně dovoluje bezpečně přepravit utěrky
nasáklé hořlavými kapalinami, zbytky barev,
lepidel, rozpouštědel. Další skvělá přednáška
byla od policejního komisaře Holgera Lemmera. Dokazoval mimo jiné, že transportní obal
a správná technika zajištění nákladu tvoří
neopominutelnou součást odeslání zboží příjemci, jeho doručení bez poškození a v pořád-
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ku, bez pokut při případné kontrole a v horším
případě bez zastavení transportu. Na volné
ploše si mohl každý návštěvník osobně
vyzkoušet znalosti v praxi na příkladech chyb
u naloženého kamionu, každý si mohl zahrát
na kontrolní orgán, a kdo našel nastražené
nedostatky, byl odměněn věcnými cenami.
Mezi vystavovateli byly ﬁrmy nabízející
přepravu všech druhů, příslušná školení,
sotware a IT systémy pro zajištění a předání
potřebných informací, řešení problematiky
skladování, požárníci a záchranné systémy,
ochranné pomůcky a hasicí přístroje, výrobci
značek a značení, výrobci celé škály pomůcek pro zajištění nákladu atd. Během třech
veletržních dnů probíhaly neustále na dvou
místech odborné přednášky, které umožnily získat, ale i vyměnit či upevnit znalosti
a také získat některé novinky, zvláště co se
týče změn předpisů pro následující období.
K této opravdové rozmanitosti se velkou
měrou přidali výrobci speciálních obalů, a to
nejen z Německa. Mezi 60 vystavovateli byly
společnosti z Rakouska, Belgie, Finska a třeba
například i francouzský dodavatel celé škály
obalů na nebezpečné zboží. Jeho nabídka
zahrnuje kartony, plastové boxy, sudy, pytle
papírové i plastové, big bagy – vše pochopitelně s příslušnou certiﬁkací (s UN kódem).
Podobně nabízí přímo ze skladu certiﬁkované
obaly i společnost Richter & Heß, o které jsme
v některých vydáních Packagingu psali. A asi
největším dodavatelem je pro tuto oblast
společnost Prodinger.
Co nabídli vystavovatelé?
Mezi vystavovateli bylo zastoupeno několik
výrobců speciálních obalů na nebezpečné
věci. Jedním z výrazných je Paul Müller
GmbH – jejich obaly jsou konstruovány pro
náročné provozní podmínky při balení v automobilovém průmyslu a samozřejmě i pro
bezpečnost při přepravě, hlavně airbagů,
napínačů bezpečnostních pásů a lithiových modulů a baterií, vč. poškozených.
Jako výrobce takových speciálních obalů
si sami provádějí povinné testy na požár
a pádové zkoušky, což je v Německu možné
díky delegování od pověřené zkušebny
(BAM, TÜV). Pochopitelně mají i vlastní
specialisty, vyškolené v předpisech pro
balení přepravovaných nebezpečných věcí
a nabízejí toto poradenství pro případné zákazníky. A nejen bezpečnost, ale i jistá míra
pohodlí při balení je třeba pro každodenní
provoz. Toto mnozí navrhovatelé opravdu
zajistí, například již zmíněný Paul Müller
vyvíjí řešení spolu se zadavateli k jejich
maximální spokojenosti. Podobně se zabývá
firma Ergopack ergonomickým páskováním
palet a jejich navržený způsob tak usnadní

každodenní práci v mnohých skladech při
podvlékání pásky.
Firma Alex Breuer nabízí také kompletní poradenství (včetně znalostí předpisů ADR/RID,
IMDG a IATA) pro vlastní UN-certiﬁkované
obaly, hlavně pro lepenkové krabice a další
komplety vnitřních obalů, ﬁxací a vnějších beden z lepenky, hliníku, překližky, např. pro infekční látky a lithiové baterie, opět včetně poškozených a dokonce až do hmotnosti 100 kg.
Vedle toho dodává také potřebné a hlavně
odzkoušené lepicí pásky a bezpečnostní
značky, tím výrazně usnadňuje odesílatelům
kompletně otázku balení nebezpečného zboží
v souladu s nejnovějšími předpisy.
Lithiové baterie a rizika
Aktuálně nejčastěji diskutované nebezpečné
zboží a rizika z něj plynoucí jsou lithiové baterie. Zvláště přeprava poškozených baterií je
velkou výzvou pro tvůrce předpisů. S novými
poznatky a technologickými inovacemi se
průběžně upravují podmínky a požadavky
na jejich odesílání a balení. Právě vhodný obal
může výrazně přispět k bezpečnému dodání
stále četnějších zásilek lithiových baterií.
Takové novinky byly na veletrhu představeny
například společností Gelkoh. Ta se původně
zabývala požární technikou a hasicími prostředky, měla vlastní hasicí gel. Nyní vyvinula
box „LiBaBox“, vyrobený z oceli, se zabudovaným speciálním hasicím systémem účinným
proti extra nebezpečným produktům. Takový
box je určen právě pro poškozené baterie,
pro jejich bezpečné skladování a případnou
přepravu. Za toto řešení obdrželi v roce 2014
ohodnocení za inovaci v oblasti nebezpečného
zboží (Gefahrgutpreis).
Nechyběl ani známý výrobce EMPAC ﬂexibilních big bagů (FIBC) se svými různými
řešeními, mezi které patří hlavně Packtainer
o objemu až 3 000 litrů. Vlastní vývoj nabízí
další různorodá provedení např. s ochranou
proti nebezpečí elektrostatického vzplanutí, nebo pro látky citlivé vůči kyslíku, dále
tvarově stabilní big bag pro sklad a uložení
v kontejneru, může nabídnout balení do big
bagů a dokonce i past a kapalin. EMPAC má
certiﬁkace i pro záchranný obal. Firma nabízí

také vnitřní obal do lepenkových oktabínů
z různých materiálů podle zadání a požadavků náplně.
Poradce pro balení, pro výběr vhodného,
předpisům odpovídajícího obalu a také
jeho včasné dodání zajistí mladá společnost
Martin Kötter Verpackungsgesellschat, která
má např. patentovánu vlastní konstrukci
pro zajištění obsahu v krabici tzv. Save-Box.
Zajištění výrobku v transportním obalu
nabízí i společnost Kreiter, ta vyrábí papírové
polštáře plněné starým papírem, které navíc
fungují jako velmi dobrý izolátor pro přepravu
citlivého zboží na změnu teplot. Podobně
vyrábí polštářky plněné Vermiculitem, tedy
inertním a vysoce nasákavým granulátem,
který je zvláště pro hořlavé a žíravé kapaliny
v balení podle předpisů povinný, takové řešení je navíc příjemně bezprašné.
Jak zabalit výrobek by se mělo rozhodovat
ještě před uvedením na trh a součástí tohoto
rozhodování by měla být i úvaha o možných
způsobech přepravy vč. vhodného upevnění
v předpokládaných přepravních prostředcích.
Vnější obal by měl bý tkonstruován tak, aby
v závislosti na velikosti mohl být dostatečně
pevně připoután. Měl by případně dovolit
stohování, rozměry by měly být přizpůsobeny
nejen zboží, ale i dalším okolnostem, jako jsou
rozměry kontejnerů atp., nebo jaké objemy
a hmotnosti je možné odesílat za zjednodušených přepravních podmínek (Limited
Quantity) pro přepravu nebezpečného zboží,
atd. Bylo by už opravdu velmi vhodné, aby
nákupčí obalů znali nároky, povinnosti
a možnosti, podle aktuálních předpisů pro
přepravu klasiﬁkovaných výrobků. Školení
osob podle těchto předpisů se tedy nemůže
týkat pouze řidičů, dopravců, ale je nutná jistá
míra informovanosti v celém řetězci od klasiﬁkace přes balení, značení, dopravu, sklad,
až po vybalení. Proto by poradci měli vždy
pamatovat i na obchodníky a nákupčí, aby
znalost balení a předpisů byla součást znalostí
o produktu.
Ohledně příštího veletrhu je již jasno: 9.–11.
dubna 2019 se opět v Lipsku sejdou experti
na přepravu nebezpečného zboží a jeho balení. Případné další info na www.ggs-messe.de
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