
 

Priedas Nr. 1  

2015 

                                                  Minkštų konteinerių naudojimo instrukcija 
 
1.Bendrosios nuostatos: 

 

Minkšti konteineriai (toliau PP didmaišiai) skirti pakuoti, transportuoti ir laikinai laikyti birioms, 

priklausančioms III pakavimo grupei pagal ADR 3511(2) skirsnį ir kitoms nepavojingoms medžiagoms, taip 

pat biriems maisto produktams (bulvėms, krakmolui, miltams, grūdams ir kt). 

 

2. PP Didmaišių parinkimas 

 

Pasirenkant PP didmaišį reikia atsižvelgti į šias aplinkybes 

 a)  į numatomo PP didmaišio turinio fizines ir chemines savybes, pvz.: 

1) piltinį tankį; 

2) pripildymo temperatūrą; 

3) takumo charakteristikas; 

4) dalelių dydį ir formą; 

 b)  į numatomus taikyti PP didmaišio pripildymo, tvarkymo, gabenimo, laikymo ir ištuštinimo būdus; 

 c)  į reikiamą gabenimo skaičių, kiekvieno gabenimo metu numatomą maišo kėlimo skaičių ir aplinkos sąlygas;  

 d)  į bendrąsias aplinkos sąlygas. 

 

3. Neužpildytų PP didmaišių laikymas ir gabenimas 

 

Supakuoti ir neužpildyti PP didmaišiai gali būti gabenami visų rūšių  transporto priemonėmis taip, kad būtų 

išvengta atsitiktinio sugadinimo, tiesioginių saulės spindulių, lietaus ar sniego, ekstremalių klimatinių sąlygų 

poveikio, sąlyčio su cheminėmis priemonėmis, kurios gali suardyti medžiagas.  

Laikant PP didmaišius šildomose patalpose  atstumas nuo šilumos šaltinio   turi būti ne arčiau kaip 1 m . 
 

4. PP Didmaišių užpildymas ir stabilumas 

 

Prieš pildant didmaišį produkcija būtina įsitikinti, kad jis yra kokybiškas, nepažeistas.  

Paprastai PP didmaišiai pildomi pakabinti (naudojantis kėlimo įtaisais), maišo dugnas turi būti ant pagrindo arba ar 

padėklo. Į užpylimo angą įstatoma užpylimo rankovė, kuria pradžioje tiekiamas oras suformuoja didmaišio talpą. 

Produktas pilamas tik  įsitikinus, kad vidinis įdėklas yra pilnai išsitiesinęs. Jei PP didmaišis yra su išpylimo 

vožtuvu arba kitokiu išpylimo įtaisu, tai vožtuvas prieš pripildymą turi būti užrištas arba uždarytas. Po užpildymo 

būtina sandariai užrišti PE vidinį įdėklą taip, kad nepatektų drėgmė. 

Užpildymo metu negalima viršyti didmaišio ženklinime nurodytos užpylimo masės ( SWL) . 

PP didmaišiai  pripildomi taip, kad pripildžius jų aukščio ir dugno matmenų santykis būtų nuo 0,5 iki 2,0 kartų 

ilgesnis už trumpesnįjį didmaišio horizontalųjį matmenį: 

a) apvalaus skerspjūvio didmaišių trumpesnis horizontalusis matmuo yra  didmaišio dugno skersmuo; 

b) didmaišiai kurių dugnas yra stačiakampis, trumpesnis horizontalusis matmuo yra trumpesnė dugno kraštinė. 

 

Užpildytus PP didmaišius sandėliuojant, transportuojant būtina įsitikinti rietuvės stabilumu. 

1 pastaba: svarbūs veiksniai, turintys įtakos PP didmaišių stabilumui, yra turinio birumo charakteristikos, laisvas 

tūris ir oro kiekis turinyje. 

2 pastaba: dažnai stabilumą galima pagerinti vibruojant didmaišį pripildymo metu arba po pripildymo, tuo būdu 

bus pašalinama dalis  oro ir sutankinamas turinys. 

Gabenant, ar laikant užpildytus PP didmaišius žemesnėje kaip  -20  C temperatūroje, prieš užpildymą konteineriai 

turi būti palaikomi ne mažiau kaip 1 val. ne žemesnėje kaip  10  C temperatūroje.  

 

5. Pripildytų PP didmaišių kėlimas 

 

Prieš keliant kiekvieną PP didmaišį, reikia laikytis šių reikalavimų: 

     a)  turėtų būti patikrinta, ar nėra kokių nors pažeidimų galinčių padaryti didmaišį nesaugų; 

     b)  kėlimo kilpos arba kėlimo įtaisai turėtų būti išdėstyti pagal gamintojo ar tiekėjo instrukcijas;  

     c) pakėlimui naudojamų kablių, strypų ar šakinių keltuvų šakių briaunos turi būti suapvalintos, neaprūdijusios. 

Rekomenduojama, kad  briaunų suapvalinimo spindulys, būtų didesnis negu supakuotų krovinių didmaišio pakabos 

skersmuo (spindulys min. 5 mm), ir (arba) būtų apsaugotos apvyniojant.  



      d) kelti vertikaliai aukštyn, kėlimo įtaisą kabinti už didmaišio kilpos vidurio; 

      e) būtina naudoti tinkamo pajėgumo įrenginius; 

      f) kėlimo metu neplėšti, nevilkti, vengti staigių startų ir sustojimų; 

      g) nekelti didmaišio per automašinos ar kitos transporto priemonės kabinos viršų; 

      h) Plote po pakabintu/pakeltu didmaišiu negali būti personalo, būtina laikytis saugumo reikalavimų.  

 

6. Pripildytų PP didmaišių laikymas ir gabenimas 

 

PP didmaišiai nėra pritaikyti laikymui atvirose aikštelėse, įtakojant tiesioginiam UV spindulių ar šviesos 

atmosferos kritulių poveikiui. Visi laikomi ar gabenami PP didmaišiai turi būti: 

 a)  pilnai uždengti tentu (rekomenduojamas brezentas arba tamsios spalvos UV nepraleidžiantys tentai), siekiant 

išvengti vandens, sniego susikaupimo ant PP didmaišių viršaus, apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei 

atmosferos kritulių; 

 b) rekomenduojama didmaišius sandėliuoti piramidės principu, apatinę eilę kraunant ant padėklų, neturinčių 

išlindusių vinių, aštrių medienos atplaišų ir tt. galinčių pažeisti didmaišį.  Visos sekančios eiles kraunamas tolygiai 

ir aukšyn; iškrovimas vyksta atbuline seka; 

 c)  gabenimo metu didmaišiai negali būti išsikišę virš transporto priemonės ar  padėklo krašto; 

Sandėliuojant, užpiltų didmaišių atsargos turi reguliariai keistis tam, kad išvengti žalos, dėl ilgo  sandėliavimo.  

Gabenimo metu reikia vengti staigių sustojimų bei startų. 

 

7. Pripildytų PP didmaišių ištuštinimas 

 

Didmaišių turinys išpilamas per dugne esantį išpylimo vožtuvą/sijoną arba prapjaunant didmaišio dugną. Tuštinimo 

būdą pasirenką pats klientas atsižvelgiant į  turinio birumo charakteristikas. 

Prieš pradedant naudoti PP didmaišius būtina įsitikinti ar nėra  pažeistų siūlių, paviršiaus nusitrynimų, įpjovų, 

įplėšimų ar kitokių pažeidimų: 

a) nutrynimai: nutrynimų padariniai gali būti skirtingi, bet tikėtinas dalies stiprumo praradimas, kraštutiniai 

atvejais audinio, siūlių susidėvėjimas. Ant kėlimo kilpų ar įtaisų gali pasitaikyti atskiros nutrintos vietos, 

kurios atsirado dėl kėlimo kilpos įrangos aštrių briaunų. Šiose vietose gali pasireikšti žymus stiprumo 

sumažėjimas; 

b) įpjovos, pramušimai: dėl įpjovų, ypač kėlimo kilpose ar įtaisuose, gali pasireikšti žymus stiprumo 

sumažėjimas; 

c) ultravioletinis irimas ir (arba) cheminis poveikis: tai gali pasireikšti kaip audinio suminkštėjimas 

(kartais ir spalvos praradimas), dėl to išorinis paviršius gali prasitrinti arba išsipešioti, o kraštutiniais 

atvejais išorinis paviršius gali virsti milteliais; 

d) dangos pažeidimai: Reikia atkreipti dėmesį į galimą turinio užteršimą laminato dalelėmis iki nepriimtino 

lygio, jei yra pažeistas vidinis sluoksnis ir (arba) išorinis sluoksnis., taip pat į padidėjusią galimybę drėgmei 

prasiskverbti (ypač turiniui esant higroskopiškam). 

Nustačius pažeidimus kurie gali  įtakoti PP didmaišių stiprumą, jų eksploatavimas turi būti nedelsiant sustabdytas. 

 

8. Gamintojo garantijos 

 

Gamintojas garantuoja, kad PP didmaišiai atitinka įmonės standarto reikalavimus, jei laikomasi „Minkštų 

konteinerių naudojimo instrukcijos reikalavimų“. Garantinis naujai pagamintų PP didmaišių saugojimo 

bei pretenzijų dėl jų kokybės pareiškimo laikotarpis yra 6 mėn., nuo pardavimo datos tuo atveju, jei 

didmaišiai buvo saugojami tinkamose sąlygose, t.y  laikantis visų šios instrukcijos reikalavimų. 

Pardavėjas turi teisę patikrinti didmaišių sandėliavimo sąlygas visus 6 mėn. nuo pardavimo datos PP 

didmaišių laikymo vietoje. Esant sandėliavimo sąlygų pažeidimams, faktas užfiksuojamas rašte, kuris 

pasirašomas ir pateikiamas abiem pusėm ir toliau  jokios Pirkėjo pretenzijos dėl kokybės nepriimamos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lentelėje Nr.1 pateikiamas svarbiausių patikrinimų sąrašas, kuriuos reikėtų atlikti prieš PP pasirenkant didmaišius. 

 

 

 

                                         Kaip naudoti nepakuotų krovinių didmaišius 

Lentelė Nr.1 

                          Visada                       Niekada 

Pasikonsultavę su gamintoju arba tiekėju, parinkite 

darbui tinkamą PP didmaišį 

Nesirinkite PP didmaišių nepasikonsultavę su 

gamintojų arba tiekėju 

Perskaitykite ant PP didmaišio instrukcijų etiketę Neviršykite SDA (saugioji darbinė aplinka, 

didžiausioji apkrova, kurią nepakuotų krovinių 

didmaišis gali išlaikyti eksploatuojamas, kaip 

nurodyta sertifikate 

Prieš pakartotinį pripildymą patikrinkite PP 

didmaišius 

Nepildykite PP didmaišių netolygiai 

Prieš pripildydami PP didmaišius patikrinkite, ar 

uždarytas jų išpylimo vožtuvas (sijonas) 

Gabendami PP didmaišius staigiai nestabdykite ar 

staigiai nedidinkite greičio 

Įsitikinkite, kad pripildytas nepakuotų krovinių 

didmaišis yra stabilus 

Nenaudokite trūkčiojančio PP didmaišių kėlimo ir 

(arba) trūkčiojančio stūmimo 

Tinkamai  uždarykite viršutinį užpylimo vožtuvą  Nevilkite PP didmaišių 

Pakabintam kroviniui pakelti naudokite pakankamo 

galingumo kėlimo mechanizmą 

Neleiskite personalui būti po pakabintais PP 

didmaišiais 

Prieš keldami PP didmaišį, tinkamai sureguliuokite 

atstumą tarp šakinio keltuvo šakių 

Neleiskite, kad PP didmaišis išsikištų už transporto 

priemonės arba padėklo kraštų 

Tinkamu kampu pakreipkite šakinio krautuvo stiebą 

atgal 

Nekreipkite šakinio krautuvo stiebo į priekį 

Įsitikinkite, kad naudojami kelti krano kabliai, 

strypai ar šakinio keltuvo šakės yra tinkamo dydžio 

ir yra suapvalinti mažiausiai iki pakabos stropų, 

diržų ar virvių storio.Mažiausias suapvalinimo 

spindulys- 5 mm. 

Neištraukite šakinio keltuvo šakių ankščiau negu 

visa apkrova bus pakelta ant kėlimo įtaisų 

Imkitės atitinkamų priemonių dėl dulkėtumo 

reguliavimo 

Nekraukite PP didmaišių į rietuvę, kol neįsitikinsite 

jų stabilumu 

Aptarkite statinio elektros krūvio pavojaus galimybę Nenaudokite PP didmaišių naujomis sąlygomis, 

nepasikonsultavę su gamintoju arba tiekėju 

Apsaugokite PP didmaišius nuo lietaus ir saulės 

poveikio 

Vienkartinių PP didmaišių nenaudokite pakartotinai 

Įsitikinkite , kad gabenami PP didmaišiai yra 

pakankamai tvirti 

Netaisykite labai tvirtų PP didmaišių, jeigu jie 

negalės atitikti naujų PP didmaišių reikalavimų 

 

 

Parengta pagal LST EN ISO 21898:2005;  ĮST 110710455 reikalavimus 


