TATA STEEL – Distribution Mainland Europe (D MLE)

CONTROLEBLAD VRACHTWAGEN BELADING
Instructie chauffeur :
Instructie verlader :

controleblad invullen en ondertekenen
controleblad medeondertekenen

Naam chauffeur (in drukletters)
Naam firma / expediteur (in drukletters)
Kenteken truck
Kenteken oplegger
Leeggewicht truck (kg)
Leeggewicht oplegger (kg)
Mogelijke belading (kg)
Voorhanden aantal spanbanden (stuks)
Voorhanden aantal kettingen (stuks)
Voorhanden aantal antislipmatten (stuks)
Laadvloer schoon?
Laadvloer droog?

Ja
Ja

Nee
Nee

Ik heb de aan mij overhandigde veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen.
Met mijn handtekening bevestig ik dat voornoemde gegevens waarheidsgetrouw zijn
ingevuld
en dus een veilige verlading gewaarborgd is.
Datum
Handtekening chauffeur
Naam verlader (in drukletters)
Handtekening verlader
Opmerkingen

Sjorpunten
Minimaal 2000 daN

Zurrpunkte
Mindestens 2000 daN
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Bevestiging
Door de chauffeur en de verlader wordt bevestigd dat de ladingsbeveiliging en de
verpakking op het tijdstip van vertrek van het laadpunt in orde en volgens voorschrift
waren.
De ladingsbeveiliging werd gewaarborgd door de volgende maatregelen:
(gelieve aan te kruisen/in te vullen hetgeen van toepassing is)

speciale voertuigopbouw
afdekkingen voor de uitsparingen voor rollen
het direct tegen de laadruimtebegrenzing rusten
het aanbrengen van horizontaal geborgde afstandsstukken
inzet van insteekrongen in rijrichting
inzet van insteekrongen opzij
inzet van insteekrongen naar achteren
kanthout en kanthoutstellingen
Diversen:
Diversen:
Krachtsluiting bereikt door:

Aantal:

spanbanden met randbescherming
spankettingen met randbescherming
spankabels met randbescherming
antislipmatten (8 mm)
Diversen:
Diversen:
Overige opmerkingen
x

De chauffeur werd erop gewezen dat geen voorwerpen zoals planken, houten
paletten of dergelijke onbeveiligd op de laadvloer mogen liggen
Foto gemaakt?
Laadtijden
Begin verlading
Einde verlading

uur
uur

Tata D MLE standplaats
Datum
Naam verlader (in drukletters)
Handtekening verlader
Naam chauffeur (in drukletters)
Handtekening chauffeur
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Technisch informatieblad Antislipmatten
Het technische instructieblad dient te verduidelijken welke bijdrage de antislipmatten leveren in
ladingsbeveiligingssystemen die worden gebruikt om staalladingen tijdens het wegtransport te beveiligen.

1. Specificaties van de antislipmatten
Wrijvingscoëfficiënt: 0,6 min.
Aanbevolen materiaaldikte: 8 mm is voldoende voor de meeste toepassingen.
Dunnere matten isoleren de lading niet in voldoende mate tegen de laadvloer.
Matten van minder dan 8 mm dikte scheuren te snel als ze voor staalladingen worden
gebruikt.
Matten van meer dan 15 mm kunnen afgesneden worden als ze voor staalladingen
worden gebruikt.

Materiaal: antislipmatten zijn vervaardigd van gerecycled rubbergranulaat met een
dikte van 1 - 3 mm die door middel van polyurethaan elastomeren verbonden zijn.
Kleur:

normaal gesproken zwart met gekleurde spikkels (al naargelang de fabrikant).

Oppervlaktestructuur: fijne granulaire structuur.
Poreus / niet poreus: hoge poreusheid is van voordeel.
Arbeidstemperatuurbereik: -20 OC t/m +100 OC.
Trekvastheid: 0,6 N/mm2 min.
Antislipmatten zijn verkrijgbaar als losse matten met een afmeting van bijv. 1.000 x 100 mm of als eindeloos band.

2. Hoe functioneren de antislipmatten
Wrijving is de weerstand van een object tegen wegglijden. Het is een kritieke factor voor de meeste
ladingsbeveiligingsmiddelen met een waarde die alleen afhankelijk is van het productgewicht en de
oppervlakteruwheid en niet van het oppervlak.
De toepassing van antislipmatten met het doel, de last terug te houden, verhoogt de wrijving tussen de beide
aangrenzende oppervlakken, bijv. tussen het oppervlak van een staalproduct en de laadvloer.

Productgewicht
Remkracht

Terughoudkracht = productgewicht x wrijving

Een hoge wrijvingswaarde zorgt voor efficiëntere en effectievere
ladingsbeveiligingssystemen. Onderstaand vindt u een paar karakteristieke
wrijvingscoëfficiënten:
Geolied staal op staal = 0,1 - 0,2 (laag).
Staal op hout = 0,2 - 0,4 (gemiddeld).
Staal op antislipmat = 0.6 (hoog).
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3. Gebruik van antislipmatten
Antislipmatten kunnen worden gebruikt als complete mat of als losse stroken om effectief contact te vermijden van
staal op staal of staal op hout omdat daardoor de wrijvingskrachten zouden worden opgeheven.

Om te vermijden dat de lading contact
maakt met de laadvloer moeten voldoende
ASM-stroken worden gebruikt.

Bij een onvoldoende aantal of slecht
gepositioneerde ASM's bestaat de kans voor
contact van de lading met de laadvloer.

Door de positie van de ASM bestaat de kans
voor contact van staal op staal van de
geladen goederen.
Opmerking: U dient te worden waarborgen dat de antislipmatten onder de goederen voor controledoeleinden goed zichtbaar
zijn.

Antislipmatten op houten balken
Antislipmatten moeten op de bovenzijde en onder iedere houten balk worden geplaatst.

Opmerking: bij de toepassing van antislipmatten is het noodzakelijk dat trekken of schuiven van de lading vermeden wordt. Hierdoor kunnen de matten verwijderd of
afgescheurd worden, waardoor de ladingsbeveiliging onwerkzaam wordt. Bovendien kan dit leiden tot schade aan de verpakking en het materiaal.

Waarschuwing!

Antislipmatten mogen niet worden gebruikt als vervanging voor de randbescherming.
Transportbanden en andere soorten rubber vormen geen acceptabel alternatief voor de toepassing van
antislipmatten omdat ze over een geringere wrijvingscoëfficiënt beschikken.
Tata Steel Europe Limited en haar dochtermaatschappijen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten of misleidende informatie in
deze publicatie.
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Textiele spanbanden en ratels
Textiele spanbanden worden in combinatie met ratelspanners bij veel Tata Steel producten toegepast om het materiaal
veilig naar onze klanten te kunnen transporteren.

1. Terminologie
Spankracht
Maximaal geoorloofde spanning bij het sjorren.

Breeksterkte
Maximale kracht die de spanband weerstaat als hij compleet

Spankracht mag niet worden verwisseld met het geoorloofde gewicht met ratel en aansluitdelen wordt getest.
van het product dat door de sjormiddelen kan worden teruggehouden. De breeksterkte van de spanbandeenheid komt
Bij de vormgeving van een beveiligingssysteem en de bepaling van het overeen met de dubbele spankracht.
vereiste aantal spanbanden moet rekening worden gehouden met de
spankracht en niet met de breeksterkte.
Een 2-ton-spanband wordt aangeduid met LC 2000daN.

2. Identificatie met blauw label
LC .... daN

Spankracht
Standaard handkracht*
Standaard spankracht

SHF 50 daN

Materiaal

POLYESTER

Lengte

Naam van de fabrikant
of leverancier
Fabrikant

STF .... daN

... m
'Niet geschikt voor het
hijsen!'

CODENR.

Traceerbaarheid
Bouwjaar

##### #####
DD MM YYYY
NEN EN 12195-2

Standaard

• Geprefereerde optie.
• Polyester (PES) geweven spanband.
• Bestand tegen minerale zuren.
• Wordt aangetast door alkaliën.
Groen label
• Polyamide (PA) geweven spanband.
• Praktisch immuun tegen logen.
• Wordt aangetast door minerale zuren.
Bruin label
• Niet geschikt voor staalproducten.
• Polypropyleen (PP) geweven spanband.
• Weinig gevoelig voor minerale zuren en logen.
• Geringe spankrachten
Tata Steel wijst erop dat garenbreuken of inkepingen van meer dan 10 %, schade aan
verbindingen (naden), vervormingen door invloed van warmte, ontbrekend of onleesbaar
kenmerkingsetiket, schade door inwerking van agressieve chemicaliën (conform NEN EN
12195-2 'Spanbanden gemaakt van kunststofvezels') criteria zijn voor het
vervangingstijdstip. Dit geldt ook voor ratels: bij breuken, scheuren, aanzienlijke corrosie,
vervormingen van de sleufas moeten de ratels worden vervangen.

* Een kracht van 50 kg (daN) aan de handgreep zal karakteristiek leiden tot een spanning van 350 kg (daN) bij de
sjormiddelen.

3. Spanbandtypes
•

Spanbanden en ratels met de volgende spankrachten zijn geschikt voor het gebruik bij Tata Steelproducten: - LC 2000daN, LC 2500daN en LC 4000daN (50 mm breed) - LC 5000daN (75 mm breed)

•

Ratels met een korte hendel bereiken een voorspanning van 200-450 daN.

•

Ratels met een lange hendel bereiken een voorspanning van 300-600 daN.
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4. Inspecties
Controleer het typeplaatje van de sjorband om te waarborgen dat hij volgens EN 12195-2 vervaardigd werd en dat de
geoorloofde spankracht voldoet aan de geplande beveiligingsmethode. Controleer de band zoals onderstaand beschreven op
schade. De volgende punten zijn aanwijzingen voor schade:
Spanbanden: scheuren, sneden, inkepingen en breuken in lastdragende vezels en naden, evenals vervormingen
door warmte-inwerking.
Voor haken en spanelementen: vervormingen, scheuren, duidelijke slijtage- en corrosieverschijnselen.
Abusievelijk contact met chemische producten.

Sneden / schuurplekken
over de hele breedte.
Resultaat van een
ontoereikende
randbescherming.

Uitgerafelde rand.
Niet meer dan 10 % in
de breedte is
toegestaan.

Beschadigde kern.

Gebruik nooit aan
elkaar geknoopte
banden. Knopen
kunnen de capaciteit
met de helft
verminderen.

5. Mogelijke fouten
•

Schone sneden dwars over de band zijn een teken voor gebrekkige randbescherming. Voldoende
randbescherming is vereist bij alle scherpe randen met een radius van minder dan 3 mm. Randbescherming wordt aanbevolen bij alle ruwe oppervlakken om de levensduur van de spanbanden
te verlengen.

6. Sjorpunten

De spankracht is met 50 %
verminderd als beide uiteinden van
de spanband aan hetzelfde
sjorpunt zijn bevestigd.

Bevestig geen haak in de haak
van een andere spanband.

Waarschuwing!
Vervang geen ketting door een spanband. Vervang geen spanband door een ketting.
De verschillen in spankracht en rekbaarheid van spanbanden en kettingen zijn significant.
Op grond van de bouwwijze hebben spanbanden een maximale rek van 10 % terwijl kettingen een maximale rek van 1 - 2 %
hebben.
Tata Steel Europe Limited en haar dochtermaatschappijen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten of misleidende informatie in
deze publicatie.
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1. Terminologie
De spankracht van de gebruiksgeschikte spanketting is de kracht die bij een rechte lijn maximaal in een
spanketting mag worden geleid; de kracht wordt aangeduid met 'Lashing Capacity' en afgekort met LC. De
waarden worden in kN (1 kN = 100 daN) en voor de rechte lijn aangegeven. Bij omspanningen (bijv. koplus)
kan de aangegeven waarde worden verdubbeld.
De rekbaarheid van de spanketting is, in tegenstelling tot de rekbaarheid van de spanband, niet door middel
van een norm geregeld. Volgens de fabrikanten ligt de rekbaarheid bij bereiken van de spankracht (LC) bij
ongeveer 1,1 % tot 1,6 % (bron: RUD).
De breeksterkte van de spanketting moet minimaal overeenstemmen met de dubbele waarde van de
spankracht (LC).
Dat betekent dubbele veiligheid.

2. Kenmerking van de
spanketting
De NEN EN 12195-3 verplicht de fabrikant van spankettingen om deze duurzaam van een metalen hanger te
voorzien met een leesbare kenmerking. Helaas is het zo dat in de praktijk steeds weer spankettingen worden
gebruikt die geen dergelijk kenmerkingslabel hebben. Daardoor is het voor de gebruikers niet meer mogelijk
om de technische waarden van de toegepaste spanketting te achterhalen.

Voorbeeld voor de kenmerking van een
spanketting Grafiek RUD

Spanelementen moeten minimaal zijn voorzien zijn van de naam of het kenmerk van de fabrikant of
leverancier.
In NEN EN 12195-3 is vastgelegd dat alleen gekenmerkte spankettingen mogen worden gebruikt. Als
het kenmerkingslabel onleesbaar is of ontbreekt mag de ketting niet meer worden gebruikt.
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het kenmerkingslabel moet volgens NEN EN 12195-3 de volgende gegevens te bevatten:
Spankracht LC in kN (LC = Lashing Capacity) Kracht van het spanmiddel De maximale kracht waarmee de spanketting
bij het gebruik in een rechte lijn mag worden belast. (kN = KiloNewton) 1 kN = 100 daN, dat komt overeen met ca.
100 kg.
Gebruikelijke spankracht STF in daN (STF = Standard Tension Force) kracht van de spanner. De resterende kracht
nadat de greep van de spaninrichting werd losgelaten. De gebruikelijke spankracht heeft betrekking op de normale
handkracht van 50 daN.
Bovendien zijn de volgende gegevens op het kenmerkingslabel vereist:
• Naam of kenmerk van de fabrikant of leverancier
• Traceerbaarheidscode van de fabrikant
• Nummer en onderdeel van deze Europese norm, EN 12195-3
• Opmerking: 'Mag niet worden gebruikt voor het hijsen'.
• Manier van spannen

3. Opmerkingen over het gebruik
NEN EN 12195-3 en VDE-richtlijn 2700 blad 3.1 bevatten de volgende aanwijzingen die bij het gebruik van
spankettingen absoluut in acht moeten worden genomen:

• Gebruik alleen onbeschadigde spankettingen.
• Belast spankettingen niet met meer dan de spankracht (LC).
• Verbind spankettingen niet door middel van knopen, bouten of schroeven.
• Gebruik spankettingen niet als aanslagmiddel om lasten op te tillen.
• Spankettingen moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar kenmerkingslabel.
• Bescherm spankettingen door middel van randbeschermers tegen beschadigingen door scherpe
randen.

4. Kwaliteitsklasse en afmetingen
Principieel mogen alleen kettingen als spankettingen worden gebruikt die minimaal voldoen aan de
kwaliteitsklasse 8.
Voorbeeld:
Een 7mm ketting van kwaliteitsklasse 8 heeft een LC van 3.000 kg en weegt ca. 1,1 kg per meter ketting.
Een 8mm ketting van kwaliteitsklasse 8 heeft een LC van 4.000 kg en weegt ca. 1,4 kg per meter ketting.
Een 10 mm ketting van kwaliteitsklasse 8 heeft een LC van 6.300 kg en weegt ca. 2,2 kg per meter ketting.

1 = ronde staalketting, 2 = spindelspanner, 3 = spanhaak, 4 = inkortingselement
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1. Algemene vereisten
Gebruik alleen vierkant zachthout van eerste keus zonder schors.
De gebruikelijke afmetingen zijn 80 x 80 mm en 100 x 100 mm.
Gebruik, indien mogelijk, alleen kwadratische balken met scherpe randen.
Verbind het verpakkingshout naar mogelijkheid met de lading.

2. Dubbele / rechthoekige balken

VERBODEN
als vormsluiting niet voor 100 % kan worden
gewaarborgd

en / of

Bij een abrupte remmanoeuvre kan niet worden uitgesloten dat dubbel gestapeld en rechthoekig stuwhout gaat kantelen,
waardoor de spanning in de hulpmiddelen voor de ladingsbeveiliging verloren gaat.
U dient principieel altijd op een vormsluitende ladingsbeveiliging te letten. In een dergelijk geval kunnen ook balken met een
afmeting van 80 x 60 mm worden ingezet.

3. Beschadigde balken
Gebroken of versleten balken
moeten worden vervangen.

en / of

Gebruik geen balken met beschadigde of ingedrukte hoeken
waardoor het hout kan rollen.

Tata Steel Europe Limited en haar dochtermaatschappijen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten of misleidende informatie in
deze publicatie.
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