Decyzja Nr 44/2013/CZS
Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A.
z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie ustanowienia normy zakładowej ZN-PP-24042:2013 Sprzęt pocztowy-Plomby
samozaciskające-Wymagania ogólne
Na podstawie § 4 ust. 4 pkt 1 lit. a Regulaminu wydawania wewnętrznych aktów prawnych oraz
przedkładania dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Zarząd Poczty Polskiej S.A.
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 8 stycznia
2013 r. postanawia się, co następuje:

§1
Ustanawia się normę zakładową ZN-PP-24042:2013 Sprzęt pocztowy-Plomby samozaciskająceWymagania ogólne stanowiącą Załącznik Nr 1 do decyzji.
§2
Decyzja podlega publikacji na Portalu wewnętrznym Poczty Polskiej S.A.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Członek Zarządu

właściwy podpis na oryginale

Załącznik Nr 1
do Decyzji Nr 44./2013/CZS
Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A.
z dnia 19 września 2013 r.

N O R M A Z AK Ł AD O W A
ZN-PP-24042
Sprzęt pocztowy

Zamiast:

Plomby
samozaciskające
Poczta Polska S.A.

Wymagania ogólne

Grupa katalogowa:
ICS 03.240

1 WSTĘP
1.1 Przedmiot normy
Przedmiotem normy są plomby samozaciskające jednorazowego użytku wykonane
z tworzywa sztucznego służące do zabezpieczania (zaplombowania) przed otwarciem
pomieszczeń, kontenerów przejezdnych, kaset metalowych, kaset do: wpłatomatów,
parkomatów itp., worków pocztowych i skrzyń ładunkowych pojazdów eksploatowanych
w Poczcie Polskiej S.A.

2 DEFINICJA
2.1
plomba samozaciskająca
jednorazowa wykonana z tworzywa sztucznego wypraska pozwalająca na zabezpieczenie
przed otwarciem pomieszczeń, kontenerów przejezdnych, kaset metalowych, kaset do:
wpłatomatów, parkomatów itp., worków pocztowych, skrzyń ładunkowych samochodów
w sposób zapobiegający naruszeniu ich zawartości bez możliwości pozostawienia śladów
w plombie, której zniszczenie lub uszkodzenie stanowi dowód próby dostępu
Ustanowiona przez Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A.
dnia 19 września roku Decyzją Nr 44/2013/CZS
jako norma obowiązująca od dnia 19 września 2013 r.
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3 PODZIAŁ
Ze względu na konstrukcję i przeznaczenie plomby samozaciskające dzielimy na:
−

plomby z małą flagą do worków lniano – konopnych (nadmiarowych), zaciskanych na
szyjce worka, w skrócie w dalszej treści normy zwane plomby z małą flagą,

−

plomby z małą flagą do worków lniano-konopnych (nadmiarowych), przewlekanych
przez otwory oczek obuwniczych, w skrócie w dalszej treści normy zwane plomby
z małą flagą do oczek,

−

plomby z małą flagą do kontenerów przejezdnych i skrzyń ładunkowych pojazdów,
w skrócie w dalszej treści normy zwane plomby z małą flagą do kontenerów
i skrzyń,

−

plomby z dużą flagą do worków polipropylenowych, poliestrowych, EMS POCZTEX,
1)

lotniczych i uniwersalnych , w skrócie w dalszej treści normy zwane plomby z dużą
flagą,
−

plomby okrągłe do kaset metalowych, kaset do: wpłatomatów, parkomatów itp.
w skrócie w dalszej treści normy zwane plomby okrągłe.

4 OZNACZENIE
Oznaczenie plomby samozaciskającej powinno zawierać w kolejności:
−

nazwę „Plomba”,

−

rodzaj plomby:
z małą flagą – „M”,
z małą flagą do oczek, – „O”,
z małą flagą do kontenerów i skrzyń – „K”,
z dużą flagą – „D”,
okrągła – „Ok”,

−

kolor plomby:
B – biały,
Z – żółty,
C – czerwony,

−

cechę tworzywa sztucznego,

−

niedatowany numer normy zakładowej.

ZN-PP-24042:2013
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PRZYKŁAD
Oznaczenie plomby samozaciskającej z małą flagą do worków lniano-konopnych
(nadmiarowych),

przewlekanych

przez

otwory

oczek

obuwniczych,

kolor

biały,

z polipropylenu:
Plomba O-B-PP-ZN-PP-24042

5 WYMAGANIA
5.1 Wymagania wytrzymałościowe
Plomba samozaciskająca powinna spełniać następujące wymagania wytrzymałościowe:
−

możliwość trwałego zaciśnięcia (unieruchomienia) paska, którego nie można rozluźnić
(odciągnąć) w celu dostania się do zawartości worka bez pozostawienia widocznych
śladów uszkodzenia na plombie. Siła zaciągania powinna wynosić maksimum 1,8 KG
(17,66 N),

−

łatwość zrywania plomby podczas rozplombowywania (plomba M, plomba D), siła
zrywająca powinna wynosić maksimum 4 KG (39,24 N),

−

łatwe przecięcie paska za pomocą narzędzia, np. noża podczas rozplombowywania
(plomba O, K i Ok),

−

trwałość paska podczas zaciągania. Siła zrywająca pasek powinna wynosić minimum
15 KG (147,15 N) dla plomby M i plomby D, minimum 10 KG (98,1 N) dla plomby O, K,
i minimum 3 KG (29,43 N) dla plomby Ok,

−

unieruchomienie zaciśniętej plomby (plomba M, plomba D) na worku przy pomocy
kolców.

5.2 Główne wymiary
Główne wymiary wg:
− Rysunku 1 dla plomby z małą flagą,
− Rysunku 2 dla plomby z małą flagą do oczek,
− Rysunku 3 dla plomby z małą flagą do kontenerów i skrzyń,
− Rysunku 4 dla plomby z dużą flagą,
− Rysunku 5 dla plomby okrągłej.
Tolerancje wymiarów nietolerowanych powinny być nie większe niż skurcz przetwórczy
maksimum ± 3%.

1)

Przewiduje się wprowadzenie worków uniwersalnych w znowelizowanej normie zakładowej ZN-PP-26039
Sprzęt pocztowy–Worki Poczty Polskiej S.A.-Wymagania ogólne.
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Strona pusta
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5.3 Materiał
Plomby powinny być wykonane z nieprzezroczystego polipropylenu (PP) lub polietylenu
(PE) o parametrach nie gorszych niż podano w Tablicy 1 w kolorze:
żółtym – plomba D i plomba K z przesyłkami ekonomicznymi,
czerwonym – plomba D i plomba K z przesyłkami innymi niż przesyłki ekonomiczne,
białym – plomba M, O i Ok (wykonanie krążka numerowanego plomb okrągłych).
Materiał z którego wykonywane są plomby nie powinien:
- brudzić rąk osoby dokonującej plombowania,
- powodować odprysków kawałków plomby podczas zrywania plomby.

Tablica 1

Lp.

Parametr

1

Jednostka

Nazwa materiału (symbol)

miary

Polipropylen
(PP)

Polietylen
(PE)

3

4

5

min. 0,9

min. 0,95

min. 26

min. 25

2

3

1.

Gęstość

g/cm

2.

Granica
plastyczności
przy rozciąganiu

MPa

3.

Współczynnik
rozszerzalności
liniowej

K x 10

150

200

4.

Temperatura
pracy

ºC

max + 60
min – 30

max + 60
min – 50

-1

-6

5.4 Masa
Masa plomby z małą flagą zaciskanej na szyjce worka powinna wynosić 5 g ± 50%.
Masa plomby z małą flagą do oczek powinna wynosić 2 g ± 50%.
Masa plomby z małą flagą do kontenerów i skrzyń powinna wynosić 3 g ± 60%.
Masa plomby z dużą flagą powinna wynosić 10,5 g ± 50%.
Masa plomby okrągłej powinna wynosić 1 g ± 50%.
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5.5 Konstrukcja
5.5.1 Konstrukcja plomby z małą flagą
Przykładową konstrukcję plomby z małą flagą z wyjątkiem wymiarowania oraz kodu
kreskowego identyfikacyjnego/alfanumerycznego numeru plomby i logotypu Poczty
Polskiej S.A., które są wraz z usytuowaniem obowiązkowe, przedstawia Rysunek 1.
Konkretne rozwiązania konstrukcyjne plomby z małą flagą spełniające wymagania
niniejszej normy zakładowej pozostają w gestii producenta i podlegają ocenie
zamawiającego.
Konstrukcja plomby z małą flagą składa się z następujących głównych części:
−

paska 1,

−

zaciskacza 2,

−

flagi 3,

i powinna zapewnić:
−

elastyczne zaciśnięcie plomby na szyjce worka lniano-konopnego (nadmiarowego)
wykonanego wg ZN-PP-26039 i ZN-PP-26039/A1 podczas czynności plombowania,
której nie da się rozluźnić i otworzyć bez pozostawienia widocznych śladów,

−

trwałość zaplombowania,

−

ułatwienie zaciskania plomby na szyjce worka lniano-konopnego (nadmiarowego)
wykonanego wg ZN-PP-26039 i ZN-PP-26039/A1 podczas czynności plombowania.
W tym celu należy przewidzieć w pasku 1 elementy pozwalające na wykonanie pętli
pozwalającej na włożenie palca wskazującego przed zaciskaniem plomby. Dodatkowo
w uzgodnieniu z zamawiającym można wykonać w pasku 1 otwór służący do
zaciskania plomby z użyciem dodatkowego urządzenia – zaciągacza,

−

po zaciśnięciu plomby jej umocowanie w tkaninie worka lniano-konopnego
(nadmiarowego) wykonanego wg ZN-PP-26039 i ZN-PP-26039/A1, np. poprzez
zastosowanie kolców,

−

łatwe zerwanie plomby podczas otwierania worka lniano-konopnego (nadmiarowego)
wykonanego

wg

ZN-PP-26039

i

ZN-PP-26039/A1

poprzez

zastosowanie

przystosowanego do tego elementu w plombie,
−

łatwą identyfikację plomby poprzez zastosowanie indywidualnego numeru plomby
i kodu kreskowego,
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−

łatwe i pewne mocowanie przywieszki bankowej wykonanej zgodnie ze wzorem
przedstawionym w zarządzeniu Prezesa NBP 19/2007 2),

Plomba z małą flagą nie powinna mieć ostrych krawędzi.
5.5.1.1 Pasek
Pasek 1 który powinien mieć kształt wg Rysunku 1 składa się z następujących części:
−

przewleczka z końcem profilowanym 1.1,

−

otwór do zaczepiania końca profilowanego 1.2,

−

zrywacz 1.3

−

uchwyt zrywacza 1.3.1,

−

pocienienie zrywacza 1.3.2,

−

zawieszka 1.4.

Dodatkowo w uzgodnieniu z zamawiającym można wykonać:
−

otwór zaciągacza 1.5,

−

przymiar liniowy 1.6,

−

minimum jeden kolec na zrywaczu 1.7.

5.5.1.2 Zaciskacz
Zaciskacz 2 jest jedyną częścią sztywną plomby z małą flagą. Składa się z oczka
zaciskowego 2.1 i minimum dwóch kolców 2.2. Konstrukcja oczka zaciskowego 2.1
powinna:
−

umożliwiać wkładanie przewleczki z końcem profilowanym 1.1 wyłącznie od strony
kolców 2.2 (po przeciwnej stronie umieszczenia kodu kreskowego identyfikacyjnego)
bez możliwości cofania w części/całości włożonego w oczko zaciskowe 2.1 paska 1,

−

uniemożliwić wyciągnięcie paska 1 z oczka zaciskowego 2.1 i ponowne jego trwałe
włożenie do oczka zaciskowego bez pozostawienia śladów na skutek działania
podwyższonej temperatury, zastosowania czynników chemicznych itp.

Zaciskacz powinien mieć wzdłuż krawędzi stykającej się z paskiem minimum dwa kolce
2.2 o średnicy podstawy nie większej niż 4 mm i wysokości od 4 mm do 5 mm.
5.5.1.3 Flaga
Flaga 3 ma kształt płytki prostokątnej łączącej się z zaciskaczem 2 przecienieniem do
zginania flagi 3.1.

2)

Należy stosować aktualny akt prawny.
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5.5.2 Konstrukcja plomby z małą flagą do oczek
Przykładową konstrukcję plomby z małą flagą do oczek z wyjątkiem wymiarowania oraz
kodu kreskowego identyfikacyjnego/alfanumerycznego numeru plomby i logotypu Poczty
Polskiej S.A., które są wraz z usytuowaniem obowiązkowe, przedstawiono na Rysunku 2.
Konkretne rozwiązania konstrukcyjne plomby z małą flagą do oczek spełniające
wymagania niniejszej normy pozostają w gestii producenta i podlegają ocenie
zamawiającego.
Konstrukcja plomby z małą flagą do oczek powinna składać się z następujących głównych
części:
−

paska 1,

−

zaciskacza 2,

−

flagi 3,

i powinna zapewnić:
−

łatwe przewleczenie paska 1 przez otwory oczek w worku lniano-konopnym
(nadmiarowym) wykonanym wg ZN-PP-26039 i ZN-PP-26039/A1, uformowania pętli
i zaciśnięcie paska 1 w zaciskaczu 2,

−

trwałość zaplombowania,

−

łatwe przecięcie paska plomby podczas czynności rozplombowania worka,

−

łatwą identyfikację plomby poprzez zastosowanie indywidualnego numeru plomby
i kodu kreskowego,

Plomba z małą flagą do oczek nie powinna mieć ostrych krawędzi.
5.5.2.1 Pasek
Pasek 1 powinien mieć kształt wg Rysunku 2. W pasku 1 uformowana jest przewleczka
1.1. Przewleczka 1.1 powinna być wykonana w sposób pozwalający na zwiększenie
współczynnika tarcia, w celu umożliwienia lepszego uchwytu palcami (np. radełkowanie,
występy, spirala itp.).
5.5.2.2 Zaciskacz
Zaciskacz 2 jest jedyną częścią sztywną plomby z małą flagą do oczek wyposażoną
w oczko zaciskowe 2.1. Konstrukcja oczka zaciskowego 2.1 powinna:
−

umożliwiać wkładanie przewleczki 1.1 wyłącznie od przeciwnej strony na której
umieszczony

jest

kod

kreskowy

identyfikacyjny

bez

w części/całości włożonego w oczko zaciskowe 2.1 paska 1,

możliwości

cofania
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−

uniemożliwić wyciągnięcie paska 1 z oczka zaciskowego 2.1 i ponowne jego trwałe
włożenie do oczka zaciskowego bez pozostawienia śladów na skutek działania
podwyższonej temperatury, zastosowania czynników chemicznych itp.

5.5.2.3 Flaga
Flaga 3 ma kształt płytki prostokątnej łączącej się z zaciskaczem 2 przecienieniem do
zginania flagi 3.1.
5.5.3 Konstrukcja plomby z małą flagą do kontenerów i skrzyń
Przykładową konstrukcję plomby z małą flagą do kontenerów i skrzyń z wyjątkiem
wymiarowania oraz kodu kreskowego identyfikacyjnego/alfanumerycznego numeru
plomby i logotypu Poczty Polskiej S.A., które są wraz z usytuowaniem obowiązkowe,
przedstawiono na Rysunku 3. Konkretne rozwiązania konstrukcyjne plomby z małą flagą
do kontenerów i skrzyń spełniające wymagania niniejszej normy pozostają w gestii
producenta i podlegają ocenie zamawiającego.
Konstrukcja plomby z małą flagą do kontenerów i skrzyń powinna składać się
z następujących głównych części:
−

paska 1,

−

zaciskacza 2,

−

flagi 3,

i powinna zapewnić:
−

łatwe przewleczenie paska 1 przez przeznaczone do tego celu elementy
konstrukcyjne kontenerów przejezdnych i skrzyń ładunkowych pojazdów, uformowanie
pętli i zaciśnięcie paska 1 w zaciskaczu 2,

−

trwałość zaplombowania,

−

łatwe przecięcie paska plomby podczas czynności rozplombowania kontenera
przejezdnego i skrzyni ładunkowej pojazdu,

−

łatwą identyfikację plomby poprzez zastosowanie indywidualnego numeru plomby
i kodu kreskowego,

Plomba z małą flagą do oczek nie powinna mieć ostrych krawędzi.
5.5.3.1 Pasek
Pasek 1 powinien mieć kształt wg Rysunku 3. W pasku 1 uformowana jest przewleczka
1.1. Przewleczka 1.1 powinna być wykonana w sposób pozwalający na zwiększenie
współczynnika tarcia, w celu umożliwienia lepszego uchwytu palcami (np. radełkowanie,
występy, spirala itp.).
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15
________________________________________________________________________________
5.5.3.2 Zaciskacz
Zaciskacz 2 jest jedyną częścią sztywną plomby z małą flagą do oczek wyposażoną
w oczko zaciskowe 2.1 i oczko 2.2 do wkładania/zabezpieczania przewleczki na
zakończenie czynności plombowania. Konstrukcja oczka zaciskowego 2.1 powinna:
−

umożliwiać wkładanie przewleczki 1.1 wyłącznie od przeciwnej strony na której
umieszczony

jest

kod

kreskowy

identyfikacyjny

bez

możliwości

cofania

w części/całości włożonego w oczko zaciskowe 2.1 paska 1,
−

uniemożliwić wyciągnięcie paska 1 z oczka zaciskowego 2.1 i ponowne jego trwałe
włożenie do oczka zaciskowego bez pozostawienia śladów na skutek działania
podwyższonej temperatury, zastosowania czynników chemicznych itp.

5.5.3.3 Flaga
Flaga 3 ma kształt płytki prostokątnej łączącej się z zaciskaczem 2 przecienieniem do
zginania flagi 3.1.
5.5.4 Konstrukcja plomby z dużą flagą
Przykładową konstrukcję plomby z dużą flagą z wyjątkiem wymiarowania oraz kodu
kreskowego identyfikacyjnego/alfanumerycznego numeru plomby i logotypu Poczty
Polskiej S.A., które są wraz z usytuowaniem obowiązkowe, przedstawia Rysunek 4.
Konkretne rozwiązania konstrukcyjne plomby z dużą flagą spełniające wymagania
niniejszej normy zakładowej pozostają w gestii producenta i podlegają ocenie
zamawiającego.
Konstrukcja plomby z dużą flagą składa się z następujących głównych części:
−

paska 1,

−

zaciskacza 2,

−

flagi 3,

i powinna zapewnić:
−

elastyczne zaciśnięcie plomby na szyjce worka polipropylenowego, poliestrowego,
lotniczego, EMS Pocztex lub uniwersalnego wykonanego wg ZN-PP-26039 podczas
czynności plombowania, której nie da się rozluźnić i otworzyć bez pozostawienia
widocznych śladów,

−

trwałość zaplombowania,

−

ułatwienie zaciskania plomby na szyjce worka polipropylenowego, poliestrowego,
lotniczego, EMS Pocztex lub uniwersalnego wykonanego wg ZN-PP-26039 podczas
czynności plombowania. W tym celu należy przewidzieć w pasku 1 elementy

16
ZN-PP-24042:2013
_______________________________________________________________________________
pozwalające na wykonanie pętli pozwalającej na włożenie palca wskazującego przed
zaciskaniem plomby. Dodatkowo w uzgodnieniu z zamawiającym można wykonać
w pasku 1 otwór służący do zaciskania plomby z użyciem dodatkowego urządzenia –
zaciągacza,
−

po zaciśnięciu plomby jej umocowanie w tkaninie worka polipropylenowego,
poliestrowego, lotniczego, EMS Pocztex lub uniwersalnego wykonanego wg ZN-PP26039, np. poprzez zastosowanie kolców,

−

łatwe zerwanie plomby podczas otwierania worka polipropylenowego, poliestrowego,
lotniczego, EMS Pocztex lub uniwersalnego wykonanego wg ZN-PP-26039 poprzez
zastosowanie przystosowanego do tego elementu w plombie,

−

łatwą identyfikację plomby, poprzez zastosowanie indywidualnego numeru plomby
i kodu kreskowego,

−

pewne mocowanie na fladze samoprzylepnej etykiety adresowej o maksymalnych
wymiarach 68 mm x 80 mm.

Plomba z dużą flagą nie powinna mieć ostrych krawędzi.
5.5.4.1 Pasek
Pasek 1, który powinien mieć kształt wg Rysunku 4 składa się z następujących części:
−

przewleczka z końcem profilowanym 1.1,

−

otwór do zaczepiania końca profilowanego 1.2,

−

zrywacz 1.3,

−

uchwyt zrywacza 1.3.1,

−

pocienienie zrywacza 1.3.2,

−

kolce na otwieraczu 1.6.

Dodatkowo w uzgodnieniu z zamawiającym można wykonać:
−

przymiar liniowy 1.4,

−

otwór zaciągacza 1.5.

5.5.4.2 Zaciskacz
Zaciskacz 2 jest jedyną częścią sztywną plomby z dużą flagą. Składa się z oczka
zaciskowego 2.1 i trzech kolców 2.2. Konstrukcja oczka zaciskowego 2.1 powinna:
−

umożliwiać wkładanie przewleczki z końcem profilowanym 1.1 wyłącznie od strony
kolców 2.2 (po przeciwnej stronie umieszczenia kodu kreskowego identyfikacyjnego),
bez możliwości cofania w części/całości włożonego w oczko zaciskowe 2.1 paska 1,
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−

uniemożliwić wyciągnięcie paska 1 z oczka zaciskowego 2.1 i ponowne jego trwałe
włożenie do oczka zaciskowego bez pozostawienia śladów na skutek działania
podwyższonej temperatury, zastosowania czynników chemicznych itp.

Zaciskacz powinien mieć wzdłuż krawędzi stykającej się z paskiem trzy kolce 2.2
o średnicy podstawy nie większej niż 2 mm i wysokości od 4 mm do 5 mm.
5.5.4.3 Flaga
Flaga 3 ma kształt płytki prostokątnej łączącej się z zaciskaczem 2 przecienieniem do
zginania flagi 3.1. Czysta powierzchnia flagi przeznaczona jest do naklejania etykiety
adresowej.
5.5.5 Konstrukcja plomby okrągłej
Przykładową konstrukcję plomby okrągłej z wyjątkiem wymiarowania oraz godła Poczty
Polskiej S.A. i numeru plomb, które są wraz z usytuowaniem obowiązkowe, przedstawiono
na Rysunku 5. Konkretne rozwiązania konstrukcyjne plomby okrągłej spełniające
wymagania

niniejszej

normy

pozostają

w gestii producenta

i podlegają

ocenie

zamawiającego.
Konstrukcja plomby okrągłej składa się z następujących głównych części:
−

paska 1,

−

wkładki zaciskającej 2,

−

obudowy 3,

−

krążka numerowanego 4,

i powinna zapewnić:
−

łatwe uformowania pętli i zaciśnięcie paska 1 we wkładce zaciskającej 2,

−

trwałość zaplombowania,

−

łatwą identyfikację plomby poprzez zastosowanie indywidualnego numeru plomby,

−

łatwe przecięcie paska plomby podczas czynności rozplombowania.

Plomba okrągła nie powinna mieć ostrych krawędzi.
5.5.5.1 Pasek
Pasek 1 powinien mieć kształt wg Rysunku 5. W pasku 1 uformowana jest przewleczka
1.1. Przewleczka 1.1 powinna być wykonana w sposób pozwalający na zwiększenie
współczynnika tarcia, w celu umożliwienia lepszego uchwytu palcami (np. radełkowanie,
występy, spirala itp.).
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5.5.5.2 Wkładka zaciskająca
Konstrukcja wkładki zaciskającej powinna:
−

umożliwiać wkładanie przewleczki 1.1 wyłącznie od przeciwnej strony na której
umieszczony jest numer bez możliwości cofania w części/całości włożonego we
wkładkę zaciskającą 2 paska 1,

−

uniemożliwić po przecięciu paska 1 ponowne jego trwałe włożenie we wkładkę
zaciskającą 2,

5.5.5.3 Obudowa
Obudowa 3 powinna być wykonana jako element sztywny, pozwalający na trwałe
zamontowanie w jej wnętrzu wkładki zaciskającej 2 i krążka numerowanego 4.
5.5.5.4 Krążek numerowany
Krążek numerowany powinien być wykonany jako element sztywny wciśnięty trwale
w obudowę 3. Alfanumeryczny numer składa się z pierwszej litery i siedmiu cyfr.
5.6 Napisy i oznaczenia
5.6.1 Kod kreskowy identyfikacyjny/alfanumeryczny numer plomby
Na fladze plomby z małą flagą, z małą flagą do oczek, z małą flagą do kontenerów
i skrzyń oraz z dużą flagą, w miejscu pokazanym na Rysunku 1, Rysunku 2, Rysunku 3
i Rysunku 4, powinien być naniesiony wg ustaleń zamawiającego indywidualny
jednowymiarowy kod kreskowy identyfikacyjny 128 wysokiej rozdzielczości zawierający
oznaczenie literowe i numer plomby wraz z umieszczonym pod nim alfanumerycznym
indywidualnym numerem plomby.
Kod kreskowy identyfikacyjny wg PN-ISO/IEC 15417 powinien mieć minimalne wymiary
27,3 mm x 4 mm (bez strefy ciszy). Minimalny wymiar strefy ciszy wynosi po 2,1 mm
(przed i po kodzie kreskowym).
Oznaczenia literowe dla poszczególnych rodzajów plomb:
MB – plomba z małą flagą, kolor plomby biały,
OB – plomba z małą flagą do oczek, kolor plomby biały,
KZ – plomba z małą flagą do kontenerów i skrzyń, kolor plomby żółty,
KC – plomba z małą flagą do kontenerów i skrzyń, kolor plomby czerwony,
DZ – plomba z dużą flagą, kolor plomby żółty,
DC – plomba z dużą flagą, kolor plomby czerwony.
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Alfanumeryczny numer plomby powinien składać się z dwóch liter i siedmiu cyfr
wykonanych krojem jednoelementowym o minimalnej wysokości 2 mm i być usytuowany
pod kodem kreskowym identyfikacyjnym.
Kod kreskowy identyfikacyjny wraz z alfanumerycznym numerem plomby powinien być
wykonany w kolorze czarnym na białym tle lub białym na czarnym tle, trwałą metodą.
Dopuszcza się wykonanie kodu kreskowego identyfikacyjnego wraz z numerem plomby
w postaci samoprzylepnej etykiety umieszczonej w trwały sposób na fladze (etykieta ulega
zniszczeniu przy próbie odklejenia) w zakresie temperatur od - 40º C do + 80º C .
5.6.2 Logotyp Poczty Polskiej S.A.
Na fladze plomby z małą flagą, z małą flagą do oczek, z małą flagą do kontenerów
i skrzyń oraz z dużą flagą, w miejscach pokazanych na Rysunku 1, Rysunku 2, Rysunku 3
i Rysunku 4 powinien znajdować się logotyp Poczty Polskiej S.A. o minimalnej długości
19 mm składający się z:
−

godła Poczty Polskiej S.A. w kolorze białym lub czarnym,

−

napisu Poczta Polska wykonanego czcionką o kroju Calibri NORMAL w kolorze białym
lub czarnym.

Godło Poczty Polskiej S. A. i napis Poczta Polska powinny być wykonane w takim samym
kolorze (białym lub czarnym).
Logotyp powinien być wykonany:
−

bezpośrednio z wtrysku w wersji wklęsłej lub wypukłej,

−

technologią wytłaczania na gorąco z użyciem folii termicznej,

−

inną trwałą metodą.

5.6.3 Godło Poczty Polskiej S.A.
Na powierzchni czołowej krążka numerowanego plomby okrągłej powinno znajdować się
godło Poczty Polskiej S.A. Wymiary i miejsce umieszczenia pokazano na Rysunku 5.
Godło powinno być wykonane w kolorze czarnym bezpośrednio z wtrysku w wersji wklęsłej
lub wypukłej, technologią wytłaczania na gorąco z użyciem folii termicznej lub inną trwałą
metodą.
UWAGA: Logotyp Poczty Polskiej S.A. oraz godło należy wykonać wg otrzymanego od
zamawiającego wzoru na nośniku elektronicznym.

5.6.4 Numer plomby okrągłej
Na powierzchni czołowej krążka numerowanego w miejscu pokazanym na Rysunku 5
powinien znajdować się wykonany technologią wytłaczania na gorąco indywidualny numer
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plomby składający się z wielkiej litery alfabetu arabskiego oraz siedmiu cyfr. Litera i cyfry
tworzące numer powinny być wykonane krojem jednoelementowym o wysokości minimum
2 mm i w kolorze kontrastowym do koloru krążka numerowanego. Indywidualny numer
plomby okrągłej ustala zamawiający.
5.6.5 Nazwa/znak firmowy producenta
Na fladze plomby z małą flagą, z małą flagą do oczek, z małą flagą do kontenerów
i skrzyń, z dużą flagą, oraz na obudowie plomby okrągłej może znajdować się wykonana
w sposób trwały:
−

nazwa i znak firmowy producenta lub,

−

nazwa producenta lub,

−

znak firmowy producenta.

Nazwa/znak firmowy producenta nie powinna być umieszczona w polu, w którym znajduje
się logotyp Poczty Polskiej S.A. i etykieta z kodem kreskowym.

6 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
6.1 Pakowanie
Plomby należy pakować po 100, 200, lub 500 szt. w pudło tekturowe (zgodnie
z zamówieniem).

Pudło

powinno

być

zabezpieczone

przez

opasanie

taśmą

samoprzylepną pakową o szerokości zapewniającej właściwe zabezpieczenie np. 40 mm.
Na opakowaniu powinny być umieszczone następujące napisy:
−

nazwa producenta,

−

oznaczenie wg 4,

−

miesiąc i rok produkcji,

−

numery plomb (od – do) znajdujących się w pudle,

−

kolor plomb znajdujących się w pudle,

−

znak kontroli jakości,

−

ilość plomb.

6.2 Przechowywanie
Plomby należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach
i warunkach zabezpieczających je przed szkodliwym wpływem chemikaliów.
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7 BADANIA
7.1 Metoda kontroli odbiorczej
Kontrolę odbiorczą należy wykonać zgodnie z PN-ISO 2859-2 planu jednostopniowego na
podstawie jakości granicznej LQ = 32% procedury A. Plomby do prób należy wybierać
w sposób losowy w dwóch etapach wg p. 3.6 PN-N-03010:1983 (PN-83/N-03010).
I etap:
Pobieranie 10 opakowań sposobem losowym „na ślepo” wg p. 3.4 PN-N-03010:1983 (PN83/N-03010).
II etap:
Pobieranie po 8 plomb z każdego opakowania sposobem losowym „na ślepo” wg 3.4 PNN-03010:1983 (PN-83/N-03010).
7.2 Metoda badania
7.2.1 Sprawdzenie wymagań wytrzymałościowych
Sprawdzenie wymagań wytrzymałościowych 5.1 należy sprawdzić na podstawie raportu
z badań dostarczonych przez dostawcę. Badania powinny być przeprowadzone przez
placówkę badawczą posiadającą uprawnienia do wykonania tego typu badań.
Raport z badań podlega ocenie przez zamawiającego.
7.2.2 Sprawdzenie głównych wymiarów
Sprawdzenie wymiarów wg 5.2 należy wykonać przy użyciu suwmiarki i przymiaru
liniowego z podziałką milimetrową.
7.2.3 Sprawdzenie materiału
Materiał plomby na zgodność z wymaganiami 5.3 należy sprawdzić na podstawie
zaświadczeń materiałowych, z wyjątkiem brudzenia rąk, oraz raportu z badań wraz z ich
wynikami dostarczonych przez dostawcę. Badania powinny być przeprowadzone przez
placówkę posiadającą uprawnienia do wykonania tego typu badań. Brudzenie rąk
sprawdza komisja odbiorowa.
Zaświadczenia materiałowe oraz wyniki badań podlegają ocenie przez zamawiającego.
Kolory należy sprawdzać okiem nieuzbrojonym.
7.2.4 Sprawdzenie masy
Sprawdzenie masy plomb wybranych wg 7.1 należy wykonać na wadze nieautomatycznej
o III klasie dokładności i działce legalizacyjnej (e) maksimum 1g, która powinna posiadać
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wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela deklarację
zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie wag nieautomatycznych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE nr L 122
z 16.5.2009), [która zastąpiła dyrektywę Rady z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie
harmonizacji

ustawodawstw

Państw

Członkowskich

odnoszących

się

do

wag

nieautomatycznych (90/384/EWG) (wydanie specjalne Dz. Urz. WE rozdział 13, tom 10,
s. 138 zm. wydanie specjalne Dz. Urz. WE rozdział 13, tom 12, s. 173)] lub wdrażającym
ją rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających
ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 23).
Wynik powinien być zgodny z 5.4.
7.2.5 Sprawdzenie konstrukcji
Konstrukcje plomby z małą flagą należy sprawdzić na zgodność wykonania z 5.5.1.
Sprawdzenie wymagań zawartych w 5.5.1.2 Zaciskacz należy sprawdzić na podstawie
raportu z badań dostarczonych przez dostawcę. Badania powinny być przeprowadzone
przez placówkę badawczą posiadającą uprawnienia do wykonania tego typu badań.
Raport z badań podlega ocenie przez zamawiającego.
Konstrukcje plomby z małą flagą do oczek należy sprawdzić na zgodność wykonania
z 5.5.2. Sprawdzenie wymagań zawartych w 5.5.2.2 Zaciskacz należy sprawdzić na
podstawie raportu z badań dostarczonych przez dostawcę. Badania powinny być
przeprowadzone przez placówkę badawczą posiadającą uprawnienia do wykonania tego
typu badań.
Raport z badań podlega ocenie przez zamawiającego.
Konstrukcje plomby z małą flagą do kontenerów i skrzyń należy sprawdzić na zgodność
wykonania z 5.5.3. Sprawdzenie wymagań zawartych w 5.5.3.2 Zaciskacz należy
sprawdzić na podstawie raportu z badań dostarczonych przez dostawcę. Badania powinny
być przeprowadzone przez placówkę badawczą posiadającą uprawnienia do wykonania
tego typu badań.
Raport z badań podlega ocenie przez zamawiającego.
Konstrukcję plomby z dużą flagą należy sprawdzić na zgodność wykonania z 5.5.4. Próbę
należy wykonać na jednym rodzaju worka. Sprawdzenie wymagań zawartych w 5.5.4.2
Zaciskacz należy sprawdzić na podstawie raportu z badań dostarczonych przez
dostawcę. Badania powinny być przeprowadzone przez placówkę badawczą posiadającą
uprawnienia do wykonania tego typu badań.
Raport z badań podlega ocenie przez zamawiającego.
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Konstrukcje plomby okrągłej należy sprawdzić na zgodność wykonania z 5.5.5.
Sprawdzenie wymagań zawartych w 5.5.5.2 Wkładka zaciskająca należy sprawdzić na
podstawie raportu z badań dostarczonych przez dostawcę. Badania powinny być
przeprowadzone przez placówkę badawczą posiadającą uprawnienia do wykonania tego
typu badań.
Raport z badań podlega ocenie przez zamawiającego.
7.2.6 Sprawdzenie kodu kreskowego identyfikacyjnego/alfanumerycznego numeru
plomby
Zgodność wykonania (również na etykietach) kodu kreskowego identyfikacyjnego
z wymaganiami 5.6.1 należy sprawdzić poprzez odczytanie za pomocą czytnika
zawartości kodu kreskowego identyfikacyjnego (numer wyświetlany po przyłożeniu
czytnika) i porównaniu go z numerem plomby. W przypadku naklejenia na fladze etykiety
z kodem kreskowym identyfikacyjnym i alfanumerycznym numerem plomby należy
sprawdzić trwałość naklejenia dokonując próby przesunięcia etykiety dociskającym do niej
kciukiem.
7.2.7 Sprawdzenie logotypu Poczty Polskiej S.A.
Wygląd i kolor logotypu Poczty Polskiej należy sprawdzić na zgodność z wymaganiami
5.6.2 dokonując oględzin okiem nieuzbrojonym.
Wymiary na zgodność z Rysunkiem 1, Rysunkiem 2, Rysunkiem 3 i Rysunkiem 4 należy
sprawdzić dokonując pomiarów przymiarem liniowym.
7.2.8 Sprawdzenie godła Poczty Polskiej S.A.
Wygląd i kolor logotypu Poczty Polskiej należy sprawdzić na zgodność z wymaganiami
5.6.3 dokonując oględzin okiem nieuzbrojonym.
Wymiary na zgodność z Rysunkiem 5 należy sprawdzić dokonując pomiarów przymiarem
liniowym.
7.2.9 Sprawdzenie numeru plomby okrągłej
Sprawdzenie numeru na zgodność z wymaganiami 5.6.4 należy dokonać poprzez
oględziny okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym.
7.2.10 Sprawdzenie nazwy/znaku firmowego producenta
Należy sprawdzić zgodność wykonania z wymaganiami 5.6.5.
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7.2.11 Sprawdzenie pakowania
Należy sprawdzić pakowanie na zgodność z 6.1.
7.3 Ocena badań
Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej jakości granicznej LQ = 32% procedury A
powoduje zwrot producentowi całej partii plomb.

INFORMACJE DODATKOWE
1 Projekt normy opracowało: Biuro Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Centrali
Poczty Polskiej S.A.
2 Normy i dokumenty powołane
PN-ISO 2859-2:1996 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną-Plany badania
na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli
partii izolowanych
PN-ISO/IEC 15417:2005 Technika informatyczna-Techniki automatycznej identyfikacji
i gromadzenia danych-Wymagania dotyczące symboliki kodów
kreskowych-Kod128
PN-N-03010:1983

(PN-83/N-03010)

Statystyczna

kontrola

jakości-Losowy

wybór

jednostek produktu do próbki
ZN-PP-26039:2011

Sprzęt pocztowy-Worki Poczty Polskiej S.A. -Wymagania ogólne

ZN-PP-26039:2011/A1 Sprzęt pocztowy-Worki Poczty Polskiej S.A.-Wymagania ogólne
(Zmiana A1)
Zarządzenie Prezesa NBP 19/2007
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie
zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 23)

