
 
 

 

 

Szanowni Dostawcy,  

 

 

Informujemy, że od 1 listopada 2014 zastosowaliśmy nowy system pomiaru wilgotności dostarczanej makulatury do papierni 

w Dunaújváros na Węgrzech. Nowy system dokonuje pomiaru wilgotności w trakcie przejazdu auta przez specjalną bramę do 

pomiaru wilgotności i zastąpi dotychczas stosowaną metodę pomiaru ręcznego przy pomocy urządzenia „EMCO”. Procedura 

ta opiera się na technologii mikrofal i bazuje na absorpcji mikrofal przez wodę. Pomiary aktywizowane są w wyniku ręcznego 

włączenia przez personel papierni, a wyłączenie następuje automatycznie. Pomiary dokonywane są podczas przejazdu 

naczepy przez bramę w sposób całkowicie automatyczny bez żadnego wpływu czynników zewnętrznych.  

Brama pomiarowa pobierać będzie od 6 do 10 prób wilgotności i na tej podstawie będzie obliczana średnia wilgotność 

surowca. 

 

W przypadku zawilgocenia powyżej dopuszczalnych 12 %, które zostało określone w ogólnych warunkach przyjęć makulatury 

rozliczenia będą dokonywane następująco: 

 

Zawilgocenie ≥ 17 % brutto do rozliczenia załączany będzie wydruk z urządzenia dokonującego pomiaru, protokół 

reklamacyjny oraz kwit wagowy 

  

Zawilgocenie 12 – 16 % brutto obowiązującym do rozliczeń będzie pomiar dokonany przez bramę, obowiązującym 

dokumentem do rozliczenia będzie kwit wagowy konkretnej dostawy 

 

Pomiar ręcznym urządzeniem EMCO-500 oraz związana z pomiarem dokumentacja fotograficzna będą wykonane jedynie w 

przypadku, kiedy pomiar za pomocy bramy nie będzie możliwy tj.: 

- nierównomierne rozłożenie ładunku na naczepie,  

- niepełny ładunek,  

- wynik pomiaru wilgotności makulatury z bramy powyżej 32 % brutto 

W przypadku stwierdzenia zawilgocenia ≥32 % brutto papiernia ma prawo odmówić przyjęcia materiału lub zastosować 

dodatkowe obcięcie wagi z ładunku o 15 %. 

 

Poniżej wydruk jaki będzie miał zastosowanie dla pomiarów wilgotności w papierni Dunaujvaros.

 

 

 



 
 

 

Przypominamy, iż w związku z wprowadzeniem tego systemu należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:  

 

1. Załadunek makulatury na naczepę – makulatura powinna być ładowana w taki sposób aby możliwie maksymalnie 

wypełnić przestrzeń ładunkową,  

 

2. Informacja dla kierowcy - podczas ładowania samochodów ciężarowych należy poinstruować kierowców o nowej 

metodzie, a w szczególności o konieczności usunięcia wszelkich innych niż drewniane listwy zabezpieczające 

materiał z obu stron naczepy, podczas przejeżdżania przez bramki pomiarowe samochód powinien być 

wypoziomowany oraz rozplandeczony z obu stron (plandeka powinna być zwinięta).  

 

W przypadku nierównomiernego załadowania samochodu ciężarowego należy zwrócić uwagę, aby kierowca poinformował o 

tym fakcie obsługę papierni przed pomiarem, a sam pomiar był przeprowadzany dopiero od miejsca, od którego rozpoczyna 

się jego równomierne załadowanie.  

 

Opisany system stosowany już jest od początku roku w zakresie wszystkich lokalnych dostaw z Węgier. Jego obiektywność 

sprawia, że cieszy się dużym uznaniem i jest powszechnie akceptowany. Jesteśmy przekonani, że nowy system stanowi 

bardziej obiektywną i lepszą metodę w celu określania wilgoci.  

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.  

 

 

 

Z poważaniem,  

Hamburger Recycling Polska Sp. z o.o.  

Zbigniew Olszowy  

Menedżer ds. Zakupów i Sprzedaży/Sales and Purchase Manager  

 

 


