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Sᐠowo wstᆐpne  
 

Jacques Barrot, wiceprzewodniczၐcy Komisji Europejskiej, komisarz ds. 
transportu  
 

Drogowe przewozy towarowe stanowiၐ trzon europejskiego transportu i logistyki. Europa 
potrzebuje nie tylko efektywnego, ale i bezpiecznego transportu drogowego towarów. 
Odpowiednie mocowanie ᐠadunków pozwala na zwiᆐkszenie bezpieczeᑀstwa tego rodzaju 
przewozów.  

Ocenia siᆐ, ៀe do 25% wypadków z udziaᐠem samochodów ciᆐៀarowych jest skutkiem 
niewᐠaᖰciwego mocowania ᐠadunków. W niektórych paᑀstwach czᐠonkowskich obowiၐzujၐ 
przepisy w zakresie mocowania ᐠadunków, których treᖰၰ i zakres czᆐsto sၐ jednak róៀne, co 
sprawia, ៀe przewoហnicy miᆐdzynarodowi napotykajၐ znaczne trudnoᖰci przy próbie 
okreᖰlenia minimalnych wymogów odnoᖰnie mocowania ᐠadunków dla danej operacji 
przejazdu transgranicznego.  

Pod koniec 2002 r. branៀa, paᑀstwa czᐠonkowskie i Komisja podjᆐᐠy konkretne dziaᐠania na 
rzecz zwiᆐkszenia bezpieczeᑀstwa w ruchu drogowym, opracowujၐc niniejsze wytyczne w 
zakresie mocowania ᐠadunków, które mam przyjemnoᖰၰ tutaj przedstawiၰ. Niniejszy 
dokument jest wynikiem trzyletniej zespoᐠowej pracy specjalistów. Chciaᐠbym podziᆐkowaၰ 
wszystkim zaangaៀowanym specjalistom za podzielenie siᆐ swojၐ wiedzၐ fachowၐ i 
poᖰwiᆐcenie wiele czasu na, jak sၐdzᆐ, poៀyteczne i praktyczne opracowanie. 

Dokument ten powinien znaleហၰ odbiorców w caᐠej Unii Europejskiej. W tym kontekᖰcie 
chciaᐠbym wyraziၰ wdziᆐcznoᖰၰ Miᆐdzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) za 
cenny wkᐠad w przetᐠumaczenie opracowania na jak najwiᆐkszၐ liczbᆐ jᆐzyków unijnych.  

Pragnၐᐠbym, aby niniejsze wytyczne byᐠy czytane i stosowane w caᐠej Europie i przyczyniᐠy 
siᆐ w ten sposób do realizacji naszego wspólnego celu, którym jest poprawa bezpieczeᑀstwa 
ruchu drogowego.  

 

 

[Podpis]  
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Uwagi  
 
 
1. Niniejsze wytyczne odnoᖰnie dobrej praktyki zostaᐠy przygotowane przez Grupᆐ 

Ekspertów powoᐠanၐ przez Dyrekcjᆐ Generalnၐ ds. Energii i Transportu. W jej skᐠad 
weszli specjaliᖰci wyznaczeni przez paᑀstwa czᐠonkowskie i przedsiᆐbiorstwa 
branៀowe. Dokument przedᐠoៀono Grupie Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeᑀstwa 
Drogowego, która wydaᐠa pozytywnၐ opiniᆐ co do jego treᖰci i zakresu.  

2. Wytyczne mogၐ stanowiၰ ហródᐠo informacji dla podmiotów publicznych i prywatnych, 
bezpoᖰrednio lub poᖰrednio zainteresowanych problemem mocowania ᐠadunków. 
Dokument ten powinien byၰ pomocny podczas wdraៀania bezpiecznych i 
wypróbowanych rozwiၐzaᑀ w tym zakresie.  

3. Wytyczne te nie sၐ dokumentem wiၐៀၐcym w znaczeniu aktu prawnego przyjᆐtego 
przez Wspólnotᆐ. Stanowiၐ one natomiast ហródᐠo wiedzy zgromadzonej przez 
europejskich ekspertów w tej dziedzinie. Dokument zostaᐠ wypracowany przez 
specjalistów rzၐdowych z paᑀstw czᐠonkowskich i innych zainteresowanych stron 
oraz uzyskaᐠ ich aprobatᆐ. Celem wytycznych jest uᐠatwienie przeprowadzania 
operacji przewozów transgranicznych w zakresie mocowania ᐠadunków. Organy 
nadzoru powinny traktowaၰ przestrzeganie zasad i metod opisanych w niniejszych 
wytycznych jako prowadzၐce do wᐠaᖰciwego poziomu bezpieczeᑀstwa w transporcie 
miᆐdzynarodowym. Korzystajၐc z niniejszych wytycznych naleៀy siᆐ upewniၰ, ៀe 
wykorzystane metody sၐ odpowiednie dla okreᖰlonej sytuacji i – jeៀeli jest to 
konieczne – podjၐၰ dodatkowe ᖰrodki ostroៀnoᖰci.  

4. Naleៀy mieၰ ᖰwiadomoᖰၰ tego, ៀe w paᑀstwach czᐠonkowskich mogၐ obowiၐzywaၰ 
specyficzne wymogi odnoᖰnie mocowania ᐠadunków, które nie zostaᐠy ujᆐte w 
niniejszych wytycznych. Dlatego teៀ zawsze naleៀy zwracaၰ siᆐ do wᐠaᖰciwych 
organów z zapytaniem o istnienie wymogów szczególnych.  

5. Niniejszy dokument jest ogólnodostᆐpny. Moៀna go pobieraၰ bezpᐠatnie ze strony 
internetowej Komisji Europejskiej1.  

6. Ciၐgᐠy rozwój systemów i technik mocowania ᐠadunków sprawia nieuchronnie, ៀe 
niezbᆐdny bᆐdzie okresowy przeglၐd i ewentualne poprawki do niniejszych 
wytycznych. W momencie tworzenia dokumentu nie jest moៀliwe opracowanie 
kalendarza takich przeglၐdów. Informacji o najnowszym wydaniu Przewodnika naleៀy 
szukaၰ na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Oczekujemy na wszelkie 
sugestie poprawek lub uzupeᐠnieᑀ treᖰci, które prosimy wysyᐠaၰ na adres wymieniony 
w przypisie2. Pytania ogólnej natury dotyczၐce wytycznych naleៀy wysyᐠaၰ na ten 
sam adres.  

 

                                                
1 Link: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/vehicles/best_practice_guidelines_en.htm  
2 European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Road Safety Unit, 200 rue de la Loi, BE-
1049 Brussels. E-mail: tren-mail@ec.europa.eu.  
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0. W piguᐠce: dziesiᆐၰ najwaៀniejszych nakazów 

mocowania ᐠadunków  
 
Poniៀej przedstawiono wykaz podstawowych zasad majၐcych zastosowanie do przewozów 
wszelkiego rodzaju ᐠadunków, o których naleៀy pamiᆐtaၰ i przestrzegaၰ ich w trakcie 
wykonywania przewozu. Wykaz nie jest wyczerpujၐcy. Jego uzupeᐠnienie stanowiၐ bardziej 
szczegóᐠowe objaᖰnienia znajdujၐce siᆐ w dalszej czᆐᖰci dokumentu.  
 
Naleៀy pamiᆐtaၰ, ៀe jeៀeli ᐠadunek nie zostanie wᐠaᖰciwie zamocowany, moៀe stanowiၰ 
zagroៀenie dla osób go przewoៀၐcych i osób postronnych. Wadliwie zamocowany ᐠadunek 
moៀe spaᖰၰ z pojazdu, spowodowaၰ utrudnienia w ruchu i staၰ siᆐ przyczynၐ obraៀeᑀ albo 
ᖰmierci. Wadliwie zamocowany ᐠadunek moៀe spowodowaၰ obraៀenia lub ᖰmierၰ podczas 
gwaᐠtownego hamowania lub zderzenia. Sposób rozmieszczenia i/lub zamocowania ᐠadunku 
na pojeហdzie moៀe mieၰ wpᐠyw na kierowanie pojazdem, utrudniajၐc kontrolᆐ nad nim.  
 
Niektóre z wymienionych dziesiᆐciu nakazów sၐ skierowane przede wszystkim do 
kierowców, którzy jako osoby fizycznie wykonujၐce przewóz ᐠadunku do miejsca 
przeznaczenia sၐ bezpoᖰrednio naraៀeni na zagroៀenia zwiၐzane z wykonywanym 
przewozem:  
 

• Przed zaᐠadowaniem pojazdu naleៀy sprawdziၰ czy platforma zaᐠadunkowa, nadwozie 
oraz wszelkie urzၐdzenia sᐠuៀၐce do mocowania ᐠadunków sၐ w dobrym stanie i 
nadajၐ siᆐ do uៀytku.  

• Naleៀy zamocowaၰ ᐠadunek w taki sposób, aby nie mógᐠ siᆐ on przesuwaၰ, przetaczaၰ, 
przemieszczaၰ w wyniku wibracji, spaᖰၰ z pojazdu lub spowodowaၰ jego wywrotkᆐ.  

• Naleៀy ustaliၰ metodᆐ lub metody mocowania najbardziej odpowiednie ze wzglᆐdu na 
charakterystykᆐ ᐠadunku (zaczepami za pomocၐ ᐠၐczników skrᆐtnych (locking), 
metodၐ blokowၐ, mocowanie za pomocၐ odciၐgów prostych, mocowanie odciၐgami z 
przepasaniem od góry lub poᐠၐczenie tych technik).  

• Naleៀy sprawdziၰ, czy speᐠnione zostaᐠy zalecenia producentów pojazdu i sprzᆐtu 
mocujၐcego.  

• Naleៀy sprawdziၰ, czy osprzᆐt do mocowania ᐠadunku jest odpowiedni do warunków 
napotykanych podczas podróៀy. Hamowanie w sytuacji zagroៀenia, gwaᐠtowne skrᆐty 
w celu ominiᆐcia przeszkody, zᐠe warunki drogowe i pogodowe naleៀy traktowaၰ jako 
normalne elementy podróៀy. Osprzᆐt mocujၐcy musi je wytrzymaၰ.  

• Za kaៀdym razem, gdy ᐠadunek jest ᐠadowany/rozᐠadowywany lub ponownie 
rozmieszczany, naleៀy go przed wyjazdem sprawdziၰ pod kၐtem przeciၐៀenia i/lub 
niewᐠaᖰciwego rozkᐠadu ciᆐៀaru. Upewniၰ siᆐ, ៀe ᐠadunek jest rozmieszczony w taki 
sposób, ៀe ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci caᐠego ᐠadunku znajduje siᆐ jak najbliៀej osi wzdᐠuៀnej i 
jak najniៀej: ciᆐៀsze towary niៀej, a lៀejsze – wyៀej.  

• O ile to moៀliwe, umocowanie ᐠadunku naleៀy regularnie sprawdzaၰ podczas podróៀy. 
Pierwszej kontroli naleៀy dokonaၰ najlepiej po kilku kilometrach podróៀy na postoju 
w bezpiecznym miejscu. Mocowanie naleៀy ponadto sprawdziၰ po gwaᐠtownym 
hamowaniu lub innym nadzwyczajnym zdarzeniu podczas jazdy. 

• Zawsze gdy to moៀliwe do mocowania ᐠadunku naleៀy uៀywaၰ wyposaៀenia 
dodatkowego, takiego jak maty antypoᖰlizgowe, przekᐠadki, taᖰmy, listwy kၐtowe itp.  

• Naleៀy uwaៀaၰ, aby w trakcie operacji mocowania nie naruszyၰ przewoៀonych 
towarów.  

• Naleៀy prowadziၰ pᐠynnie, tzn. dostosowywaၰ prᆐdkoᖰၰ do panujၐcych warunków, 
aby uniknၐၰ szybkich zmian kierunku jazdy i gwaᐠtownego hamowania. Dziᆐki 
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stosowaniu siᆐ to tych wskazówek siᐠy wywierane przez ᐠadunek bᆐdၐ niewielkie i 
wówczas jazda powinna siᆐ odbywaၰ bez wiᆐkszych problemów.  
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1. Zagadnienia ogólne 

 Wprowadzenie 
Przepisy prawa i zdrowy rozsၐdek nakazujၐ zamocowanie wszelkich przewoៀonych 
ᐠadunków niezaleៀnie od rodzaju trasy. Celem jest ochrona bezpieczeᑀstwa osób 
zaangaៀowanych w zaᐠadunek, rozᐠadunek i przejazd oraz innych uៀytkowników 
dróg, pieszych, samego ᐠadunku i pojazdu.  
 
Zaᐠadunek i rozᐠadunek powinny byၰ przeprowadzane przez odpowiednio 
przeszkolonych pracowników, którzy zdajၐ sobie sprawᆐ z istniejၐcych zagroៀeᑀ. 
Ponadto, kierowcy powinni mieၰ ᖰwiadomoᖰၰ dodatkowego ryzyka przemieszczenia 
siᆐ ᐠadunku lub jego czᆐᖰci podczas jazdy. Dotyczy to wszelkich pojazdów i rodzajów 
dróg.  
 
Z prawnego punktu widzenia odpowiedzialnoᖰၰ za operacjᆐ zaᐠadunku/ rozᐠadunku 
powinni ponosiၰ: kierowca w zakresie swoich obowiၐzków i osoba lub osoby jej 
dokonujၐce. W praktyce kierowca czᆐsto musi doczepiၰ uprzednio zaᐠadowanၐ 
przyczepᆐ lub odebraၰ uprzednio zaᐠadowany i opieczᆐtowany kontener. Czᆐsto teៀ 
czynnoᖰci zaᐠadunkowe przeprowadzajၐ pracownicy zaᐠadowcy, wymagajၐc nawet 
od kierowcy, aby oczekiwaᐠ na ich zakoᑀczenie w innym miejscu.  
 
W zwiၐzku z tym wszystkie zaangaៀowane podmioty muszၐ byၰ ᖰwiadome ciၐៀၐcej 
na nich odpowiedzialnoᖰci. Nie moៀna po prostu stwierdziၰ, ៀe niezaleៀnie od 
okolicznoᖰci kierowca jest jedynၐ osobၐ odpowiedzialnၐ za ᐠadunek przewoៀony jego 
pojazdem.  
 
W przepisach niektórych paᑀstw czᐠonkowskich uznaje siᆐ odpowiedzialnoᖰၰ równieៀ 
innych podmiotów w ᐠaᑀcuchu transportu. 
 
Niniejsze wytyczne majၐ na celu przedstawienie najwaៀniejszych praktycznych 
wskazówek i instrukcji skierowanych do wszystkich osób zaangaៀowanych w 
zaᐠadunek lub rozᐠadunek oraz mocowanie ᐠadunku na pojeហdzie, w tym 
przewoហników i zaᐠadowców. Mogၐ byၰ równieៀ przydatne dla wᐠaᖰciwych sᐠuៀb i 
inspekcji oraz sၐdów. Mogၐ równieៀ stanowiၰ dla paᑀstw czᐠonkowskich podstawᆐ 
do podejmowania dziaᐠaᑀ zmierzajၐcych do wdroៀenia szkoleᑀ kierowców zgodnie z 
dyrektywၐ 2003/59/WE w sprawie wstᆐpnej kwalifikacji i okresowego szkolenia 
kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób. 
Przedstawione wytyczne stanowiၐ przewodnik wᐠaᖰciwego mocowania ᐠadunków we 
wszystkich okolicznoᖰciach, jakie mogၐ zaistnieၰ w normalnych warunkach 
drogowych. Czytelnik powinien równieៀ mieၰ ᖰwiadomoᖰၰ, ៀe w niektórych 
paᑀstwach czᐠonkowskich istniejၐ dodatkowe wymogi prawne. Wytyczne te powinny 
byၰ wykorzystywane zarówno w praktyce mocowania ᐠadunków, jak i podczas jego 
egzekwowania. 
 
Bardziej szczegóᐠowe informacje moៀna znaleហၰ w Poradniku IMO/ILO/UN ECE 
formowania jednostek ᐠadunkowych (IMO/ILO/UN ECE, Guidelines for packing of 
cargo transport units) oraz Kursie modelowym IMO nr 3.18 (IMO Model course 3.18), 
jak równieៀ w normie EN 12195 Mocowanie ᐠadunków. Bezpieczeᑀstwo (Load 
restraint assemblies on road vehicles), w czᆐᖰci 1 (jᆐz. ang.): Wyliczanie siᐠ 
mocujၐcych (Calculation of lashing forces), w czᆐᖰci 2 (jᆐz. pol.): Pasy mocujၐce 
ᐠadunki, w czᆐᖰci 3 (jᆐz. pol.): Odciၐgi ᐠaᑀcuchowe i w czᆐᖰci 4 (jᆐz. ang.): Liny 
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stalowe mocujၐce (Lashing steel wire ropes). Informacje o tych elementach 
mocujၐcych stanowiၐ integralnၐ czᆐᖰၰ niniejszych wytycznych; patrz czᆐᖰci 1, 2 i 3.  
 
Wiᆐkszoᖰၰ ekspertów Grupy jest zdania, ៀe jako metodᆐ gwarantujၐcၐ 
bezpieczeᑀstwo zamocowania ᐠadunku w przewozach transgranicznych naleៀy 
przyjၐၰ metodᆐ IMO/ILO/UNECE albo CEN; obydwie powinny byၰ  uznawane przez 
wᐠadze kontrolne wᐠaᖰciwe do spraw transportu miᆐdzynarodowego, pozostawiajၐc 
wybór metody przewoហnikowi lub zaᐠadowcy. Niektóre paᑀstwa czᐠonkowskie mogၐ 
jednak narzuciၰ jednၐ z tych metod lub wprowadziၰ szczegóᐠowe zasady transportu 
na swoich drogach.  
 
Przedmiotem zainteresowania autorów niniejszych wytycznych sၐ nie tylko 
przewoៀone ᐠadunki, ale równieៀ wszelkiego rodzaju osprzᆐt, w tym urzၐdzenia do 
zaᐠadunku oraz urzၐdzenia przewoៀone lub zamontowane na pojeហdzie, takie jak 
dហwigi zaᐠadunkowe, podpory, drzwi tylne itp. Wszystkie wymienione elementy 
muszၐ byၰ sztauowane i mocowane zgodnie z instrukcjami producenta, tak aby nie 
stanowiᐠy zagroៀenia dla kierowcy, pasaៀerów, personelu obsᐠugi, innych 
uៀytkowników dróg, pieszych i samego ᐠadunku. 
 
Kluczem do sprawnoᖰci, solidnoᖰci i bezpieczeᑀstwa transportu jest planowanie. 
Hasᐠo mówi”Bၐdហ mၐdry przed szkodၐ” – innymi sᐠowy: dobrze zaplanuj operacje, a 
unikniesz wielu przykrych niespodzianek. Dziᆐki planowaniu sztauowania i 
mocowania ᐠadunku moៀna uzyskaၰ znaczne oszczᆐdnoᖰci. Niezwykle waៀny jest 
wybór skrzyni ᐠadunkowej, a takៀe mocowanie ᐠadunku z uwzglᆐdnieniem siᐠ 
dziaᐠajၐcych na niego w trakcie przewozu. 
 
Zawsze naleៀy ustaliၰ: sposób przewoៀenia ᐠadunku, uៀywany ᖰrodek transportu, czy 
bᆐdzie to przewóz kombinowany, a dopiero potem wybraၰ skrzyniᆐ ᐠadunkowၐ 
odpowiedniၐ dla danego ᐠadunku oraz ᖰrodki transportu wykorzystywane na caᐠej 
trasie przejazdu. (Wiᆐcej informacji o planowaniu znajduje siᆐ w zaᐠၐczniku 8.10).  

 Cel wytycznych  
Wiᆐkszoᖰၰ paᑀstw czᐠonkowskich wymaga, aby ᐠadunek zostaᐠ umieszczony na 
pojeហdzie w taki sposób, aby nie zagraៀaᐠ osobom ani towarom i aby nie wlókᐠ siᆐ za 
pojazdem ani z niego nie spadᐠ. Co roku na drogach Unii Europejskiej zdarzajၐ siᆐ 
incydenty i wypadki wywoᐠane przez zᐠe zasztauowanie i/lub zamocowanie ᐠadunków. 
W niektórych paᑀstwach czᐠonkowskich istniejၐ szczegóᐠowe przepisy w zakresie 
mocowania ᐠadunków, jednak ich treᖰၰ i zakres moៀe siᆐ w poszczególnych krajach 
róៀniၰ, co znacznie utrudnia przewoហnikom  miᆐdzynarodowym okreᖰlenie wymogów 
krajowych w tej dziedzinie. 
 
Jeᖰli chodzi o transport drogowy towarów niebezpiecznych, ich mocowanie jest 
obligatoryjne na podstawie wymogów prawnomiᆐdzynarodowych ustanowionych w 
umowie ADR.  

 Potrzeba mocowania ᐠadunku  
Podstawowym prawem fizyki opisujၐcym siᐠy, z jakimi ᐠadunek dziaᐠa na swoje 
otoczenie jest reguᐠa, ៀe jeៀeli na poruszajၐce siᆐ ciaᐠo nie dziaᐠajၐ ៀadne siᐠy, 
bᆐdzie siᆐ ono poruszaᐠo po linii prostej ze staᐠၐ prᆐdkoᖰciၐ.  
 
Prᆐdkoᖰၰ ciaᐠa moៀna przedstawiၰ za pomocၐ strzaᐠki: dᐠugoᖰၰ strzaᐠki jest 
proporcjonalna do prᆐdkoᖰci ciaᐠa; kierunek strzaᐠki pokazuje liniᆐ prostၐ, po jakiej 
ciaᐠo bᆐdzie siᆐ poruszaᐠo, jeᖰli nie bᆐdၐ dziaᐠaᐠy na nie ៀadne siᐠy.  
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Zmiana prᆐdkoᖰci ciaᐠa, to znaczy zmiana dᐠugoᖰci i/lub kierunku symbolizujၐcej jၐ 
strzaᐠki, wiၐៀe siᆐ z powstawaniem siᐠ.  
 
Innymi sᐠowy, ᐠadunek nie dziaᐠa z ៀadnၐ siᐠၐ na swoje otoczenie (oczywiᖰcie oprócz 
swojego ciᆐៀaru), jeៀeli przemieszcza siᆐ ze staᐠၐ prᆐdkoᖰciၐ po linii prostej.  
 
Im wiᆐksze jest odchylenie od tej sytuacji (np. podczas gwaᐠtownego hamowania, 
przyspieszania, skrᆐcania na rondzie lub szybkiej zmiany pasa ruchu), z tym wiᆐkszၐ 
siᐠၐ ᐠadunek dziaᐠa na swoje otoczenie. W wypadku transportu drogowego siᐠy te 
dziaᐠajၐ zazwyczaj w pᐠaszczyហnie poziomej. W tej sytuacji samo tarcie rzadko 
zapobiega przesuwaniu siᆐ niezamocowanego ᐠadunku. Bᐠᆐdne jest zaᐠoៀenie, ៀe 
ciᆐៀar ᐠadunku wystarczy do jego utrzymania w miejscu. Siᐠy, z jakimi ᐠadunek 
oddziaᐠywuje na przód pojazdu, na przykᐠad podczas gwaᐠtownego hamowania, 
mogၐ byၰ bardzo duៀe i prawie równe ciᆐៀarowi ᐠadunku. Dlatego teៀ podczas 
gwaᐠtownego hamowania jednotonowy ᐠadunek bᆐdzie napieraᐠ do przodu z siᐠၐ 
prawie 1000 daN (tj. jednej tony w jᆐzyku potocznym; w dalszej czᆐᖰci opracowania 
wyjaᖰniona zostanie róៀnica pomiᆐdzy masၐ a ciᆐៀarem). Jednak jeszcze wiᆐksze 
siᐠy wystᆐpujၐ w razie wypadku drogowego. Dlatego teៀ zasady mocowania ᐠadunku 
naleៀy traktowaၰ jako wymogi minimalne. 
 
Podsumowujၐc, jeៀeli pojazd hamuje, ᐠadunek „dၐៀy” do przemieszczania siᆐ w 
kierunku, w którym poruszaᐠ siᆐ przed rozpoczᆐciem hamowania. Im gwaᐠtowniejsze 
jest hamowanie, tym mocniej ᐠadunek bᆐdzie napieraᐠ do przodu. Jeៀeli ᐠadunek nie 
zostanie odpowiednio zamocowany (patrz rozdziaᐠ 3), bᆐdzie siᆐ nadal poruszaᐠ do 
przodu niezaleៀnie od pojazdu!  
 
ឰelaznၐ zasadၐ jest odpowiednie mocowanie ᐠadunku i pᐠynna jazda, tzn. powolne 
odchylenia od linii prostej i zmiany prᆐdkoᖰci. Dziᆐki stosowaniu tej zasady 
ᐠadunek dziaᐠa z niewielkimi siᐠami i nie powinniᖰmy napotkaၰ powaៀniejszych 
problemów.  

 
Rys. 1: Podczas gwaᐠtownego hamowania ហle zamocowane stalowe rury przebiᐠy ᖰcianᆐ 

przedniၐ naczepy i kabinᆐ kierowcy. 
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1.3.1. Masa a ciᆐៀar 
Masa i ciᆐៀar to pojᆐcia czᆐsto mylone, ale ich charakter jest róៀny. Uchwycenie tej 
róៀnicy jest potrzebne do zrozumienia zasad mocowania ᐠadunku.  
 
Masa jest wᐠasnoᖰciၐ materii. Kaៀde ciaᐠo (pióro, kᐠoda, cegᐠa, ciၐgnik itd.) posiada 
masᆐ, która jest nierozᐠၐcznie zwiၐzana z iloᖰciၐ materii, jakၐ zawiera (tj. z jej 
gᆐstoᖰciၐ). Masa ciaᐠa nie zaleៀy od jego otoczenia. Jest taka sama na Ziemi, na 
Ksiᆐៀycu i w przestrzeni kosmicznej…  
 
Ciᆐៀar jest siᐠၐ wywoᐠywanၐ przez grawitacjᆐ. Grawitacja to wᐠasnoᖰၰ polegajၐca na 
wzajemnym przyciၐganiu mas. Na przykᐠad Ziemia i Ksiᆐៀyc przyciၐgajၐ siᆐ dziᆐki 
grawitacji, ciၐៀၐ ku sobie i dlatego pozostajၐ nierozᐠၐczne. Siᐠa grawitacji 
przyciၐgajၐca ciaᐠa jest wprost proporcjonalna do ich mas i zmniejsza siᆐ w miarᆐ 
narastania odlegᐠoᖰci miᆐdzy nimi (dokᐠadniej w zaleៀnoᖰci od kwadratu odlegᐠoᖰci: 
siᐠa wzajemnego przyciၐgania dwóch ciaᐠ po oddaleniu siᆐ ich na dwukrotnie wiᆐkszၐ 
odlegᐠoᖰၰ maleje czterokrotnie itd…). Dlatego teៀ z powodu grawitacji Ziemia 
przyciၐga wszelkie ciaᐠa w jej pobliៀu, w tym oczywiᖰcie wszelkie obiekty znajdujၐce 
siᆐ na jej powierzchni, co jest szczególnie interesujၐce z naszego punktu widzenia.  
 
Ciᆐៀar ciaᐠa jest siᐠၐ, z jakၐ Ziemia je przyciၐga.  
 
 
Obecnie w ramach miᆐdzynarodowego ukᐠadu jednostek miar (systemu 
metrycznego), masᆐ mierzy siᆐ w gramach (skrót: g) lub jego czᆐᖰciach i 
wielokrotnoᖰciach, takich jak kilogram (kg) czy tona (t). Siᐠy, w tym ciᆐៀar, mierzone 
sၐ w niutonach (symbol: N). Ciᆐៀar jednego kilograma na poziomie morza wynosi 
okoᐠo 9,81 N, co w praktyce moៀna zaokrၐgliၰ do 10 N lub 1 dekaniutona (symbol: 
daN).  
 
 
A zatem, w uproszczeniu na potrzeby zamocowania ᐠadunku: 

Ciᆐៀar 1 kg wynosi 1 daN. 

 

MASA 

CIᆀឰAR 

 
Rys. 2: Masa a ciᆐៀar  
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Jak juៀ stwierdzono, ciᆐៀar ciaᐠa jest wprost proporcjonalny do jego masy, tak wiᆐc 
ciᆐៀar 1 tony (1000 kg) wynosi 1000 daN, ciᆐៀar 2 ton wynosi 2000 daN, itd.  
 

1.3.2. ᖠrodek ciᆐៀkoᖰci  
ᖠrodek ciᆐៀkoᖰci ciaᐠa to ᖰrednia rozkᐠadu masy wewnၐtrz tego ciaᐠa. Jeៀeli masa 
ciaᐠa jest równo rozᐠoៀona, ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci ciaᐠa pokrywa siᆐ z jego ᖰrodkiem 
geometrycznym (np. ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci jednorodnego szeᖰcianu lub kuli znajduje siᆐ w 
ich centralnych punktach).  
 
Jeៀeli masa ciaᐠa nie jest równo rozᐠoៀona, jego ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci bᆐdzie siᆐ 
znajdowaᐠ bliៀej miejsca koncentracji masy tego ciaᐠa. W przypadku kraᑀcowym, 
jeៀeli na przykᐠad przedmiot zostaᐠby wykonany ze stali sklejonej z tekturၐ, jego 
ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci z pewnoᖰciၐ znajdowaᐠby siᆐ gdzieᖰ w czᆐᖰci stalowej, poniewaៀ 
tam koncentruje siᆐ masa caᐠego ukᐠadu.  
 
ᖠrodek ciᆐៀkoᖰci ciaᐠa niekoniecznie musi siᆐ znajdowaၰ w jego wnᆐtrzu. Na 
przykᐠad, ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci jednolitego obiektu w ksztaᐠcie bumerangu bᆐdzie siᆐ 
znajdowaᐠ gdzieᖰ poᖰrodku odlegᐠoᖰci miᆐdzy koᑀcami „bumerangu”, czyli poza tym 
ciaᐠem.  
 
 

W 

H H 

S 
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ᖠRODEK 
CIᆀឰKOᖠCI  

ᖠRODEK 
CIᆀឰKOᖠCI  

D 

 
 

Rys. 3: ᖠrodek ciᆐៀkoᖰci  
 

Znaczenie dla mocowania ᐠadunku: 
Im wyៀej znajduje siᆐ ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci ᐠadunku, tym wiᆐksze jest 
prawdopodobieᑀstwo jego wywrócenia siᆐ po poddaniu go siᐠom dziaᐠajၐcym w 
pᐠaszczyហnie poziomej. Jeៀeli ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci ᐠadunku jest w pᐠaszczyហnie pionowej 
zbliៀony do krawᆐdzi ᐠadunku, ᐠadunek ten bᆐdzie miaᐠ tendencjᆐ do przewracania 
siᆐ w kierunku tej krawᆐdzi. W wypadku ciᆐៀkich ᐠadunków ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci moៀe 
byၰ istotnym czynnikiem w usytuowaniu i zamocowaniu danego ᐠadunku na 
pojeហdzie tak, aby zapewniၰ wᐠaᖰciwe rozᐠoៀenie masy. 
 
Im wyៀej poᐠoៀony jest ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci zestawu pojazd-ᐠadunek, tym wiᆐksze jest 
prawdopodobieᑀstwo jego wywrócenia. 
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1.3.3. Siᐠy przyspieszenia, z jakimi dziaᐠa ᐠadunek  

 
Rys. 4: Strzaᐠki pokazujၐ gᐠówne siᐠy, jakie musi wytrzymaၰ zamocowanie ᐠadunku  

1.3.4. Przesuwanie 
Samo tarcie nie zapobiegnie przesuwaniu siᆐ niezamocowanego ᐠadunku. Ruchy 
pionowe podczas jazdy spowodowane przez wyboje i drgania pochodzၐce od 
nawierzchni drogi zmniejszajၐ siᐠᆐ oporu wynikajၐcၐ z tarcia. Siᐠa tarcia moៀe nawet 
spaᖰၰ do zera, jeៀeli ᐠadunek na chwilᆐ straci kontakt z podᐠogၐ ciᆐៀarówki. Jednym 
ze skᐠadników wᐠaᖰciwego zamocowania ᐠadunku sၐ odciၐgi przepasujၐce ᐠadunek 
od góry lub inne metody mocowania  wzmacniajၐce siᐠᆐ tarcia. Siᐠa tarcia zaleៀy od 
charakterystyki stykajၐcych siᆐ powierzchni: ᐠadunku i podᐠogi ciᆐៀarówki (patrz: 
tabela siᐠ tarcia w zaᐠၐczniku 8.2.).  

1.3.5. Przechylenie i przewrócenie 
Nawet jeៀeli ᐠadunek zabezpieczony jest elementami blokujၐcymi przed 
przesuwaniem siᆐ, mogၐ byၰ konieczne dodatkowe metody unieruchamiania 
zapobiegajၐce jego przewróceniu. Ryzyko przewrócenia zaleៀy od wysokoᖰci ᖰrodka 
ciᆐៀkoᖰci i wymiarów jednostki ᐠadunkowej. (patrz zaᐠၐcznik 8.6) 
 
Do obliczania ryzyka przewrócenia potrzebna jest wysokoᖰၰ (H), szerokoᖰၰ (S) i 
dᐠugoᖰၰ (D) (rys. 3 powyៀej). Naleៀy zachowaၰ szczególnၐ ostroៀnoᖰၰ, gdy ᖰrodek 
ciᆐៀkoᖰci nie bᆐdzie siᆐ pokrywaᐠ ze ᖰrodkiem geometrycznym. 

1.3.6. Sztywnoᖰၰ ᐠadunku 
Stopieᑀ sztywnoᖰci ᐠadunku ma znaczny wpᐠyw na wybór sposobu jego 
zamocowania. Jeៀeli ᐠadunek jest transportowany na pᐠaskiej platformie, powinien 
byၰ jak najsztywniejszy. Jeៀeli ᐠadunek nie jest doᖰၰ sztywny, aby moៀna byᐠo 
zastosowaၰ odciၐgi (np. worki lub big-bagi), moៀna poprawiၰ jego sztywnoᖰၰ, 
uៀywajၐc materiaᐠów wypeᐠniajၐcych, desek, kratownic i podtrzymujၐcych profili 
naroៀnych. Iloᖰၰ materiaᐠu potrzebnego do unieruchomienia/podtrzymania zaleៀy od 
sztywnoᖰci danego towaru.  
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1.3.7. Rozkᐠad obciၐៀenia 

 
Rys. 5: Nieprawidᐠowy rozkᐠad obciၐៀenia.  

Moៀe to byၰ zabawne… albo mieၰ powaៀne konsekwencje.  
 
Pojazd zaᐠadowany nie moៀe przekroczyၰ maksymalnych dozwolonych wymiarów, 
nacisków osi i masy brutto (patrz zaᐠၐcznik 8.1: Wskazówki w zakresie 
rozmieszczenia ᐠadunku). Naleៀy równieៀ wziၐၰ pod uwagᆐ minimalny nacisk osi, 
aby zapewniၰ wᐠaᖰciwၐ stabilnoᖰၰ, sterownoᖰၰ i hamowanie.  
 
Problem rozkᐠadu obciၐៀenia na pojeហdzie pojawia siᆐ, gdy jest on czᆐᖰciowo 
ᐠadowany bၐdហ rozᐠadowywany w trakcie przejazdu. Nie naleៀy lekcewaៀyၰ wpᐠywu, 
jaki ma to na masᆐ brutto, nacisku na poszczególne osie, mocowanie i stabilnoᖰၰ 
ᐠadunku. Choၰ usuniᆐcie czᆐᖰci obciၐៀenia obniៀy masᆐ brutto pojazdu, zmiana w 
rozkᐠadzie obciၐៀenia moៀe spowodowaၰ przeciၐៀenie okreᖰlonej osi (efekt 
malejၐcego ᐠadunku, diminishing load effect). Zmieni siᆐ ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci zarówno 
ᐠadunku, jak i kombinacji pojazd-ᐠadunek, dlatego podczas zaᐠadunku pojazdu naleៀy 
braၰ pod uwagᆐ wszystkie wymienione aspekty. 
 
Jednym z najczᆐstszych wypadków spowodowanych przez niewᐠaᖰciwe rozᐠoៀenie 
obciၐៀenia  jest przewrócenie siᆐ pojazdu.  
 
Szczegóᐠowe wskazówki w zakresie rozkᐠadu obciၐៀenia znajdujၐ siᆐ w zaᐠၐczniku 
8.1. 

1.3.8. Wybór pojazdu i zaᐠadunek 
Konstrukcja pojazdu i jego nadwozia powinna byၰ przystosowana do ᐠadunków, jakie 
ma przewoziၰ, szczególnie w zakresie charakterystyki technicznej i wytrzymaᐠoᖰci 
stosowanych materiaᐠów. 
 
Przed zaᐠadowaniem pojazdu naleៀy sprawdziၰ, czy jego platforma ᐠadunkowa, 
nadwozie oraz wszelkie urzၐdzenia mocujၐce sၐ w dobrym stanie i nadajၐ siᆐ do 
uៀytku. Zaleca siᆐ sprawdzenie nastᆐpujၐcych elementów. 
 
Naleៀy dopilnowaၰ, aby: 

− platforma ᐠadunkowa byᐠa czysta i sucha,  
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− podᐠoga platformy byᐠa w dobrym stanie, bez jakichkolwiek zᐠamanych pᐠyt, 
wystajၐcych gwoហdzi, czy innych obiektów mogၐcych zniszczyၰ osprzᆐt 
mocujၐcy lub ᐠadunek,   

− ᖰciana przednia byᐠa zdatna do uៀytku,  
− rama podtrzymujၐca opoᑀczᆐ byᐠa zdatna do uៀytku i nie brakowaᐠo w niej 

listew,  
− w przypadku kontenerów lub nadwozi wymiennych, wszystkie ᐠၐczniki skrᆐtne 

i inny osprzᆐt nadawaᐠy siᆐ do uៀytku,  
− osprzᆐt mocujၐcy byᐠ nienaruszony, czysty i zdatny do uៀytku – UWAGA: 

naleៀy zwróciၰ szczególnၐ uwagᆐ na punkty mocowania, na których widaၰ 
ᖰlady zuៀycia i korozji,  

− pojazd wyposaៀony byᐠ w punkty mocowania w liczbie wystarczajၐcej do 
zamocowania danego ᐠadunku.  

 

1.3.9. Transport multimodalny 
Jeៀeli pojazd ma korzystaၰ równieៀ z transportu morskiego lub kolejowego, ukᐠad 
unieruchamiajၐcy odpowiedni dla celów przewozu drogowego niekoniecznie bᆐdzie 
nadawaᐠ siᆐ do morskiej lub kolejowej czᆐᖰci podróៀy ze wzglᆐdu na inne siᐠy tam 
wystᆐpujၐce. Dlatego naleៀy uwzglᆐdniၰ równieៀ miᆐdzynarodowe kodeksy praktyki 
w transporcie kolejowym (UIC, zaᐠၐcznik 2) i morskim (Poradnik IMO/ILO/UN ECE 
formowania jednostek ᐠadunkowych). 
 
Dla potrzeb niniejszych wytycznych jednostka ᐠadunkowa oznacza pojazd drogowy 
do przewozu towarów, kontener, cysternᆐ drogowၐ lub nadwozie wymienne.  
 
Transport multimodalny to przewóz jednostek ᐠadunkowych przy uៀyciu róៀnych 
gaᐠᆐzi transportu w ramach jednego ᐠaᑀcucha transportowego. Najczᆐstszymi 
rodzajami transportu wykorzystywanymi w transporcie 
multimodalnym/kombinowanym sၐ: transport drogowy, kolejowy, ៀegluga ᖰródlၐdowa 
i morska. 
 
Jednostki ᐠadunkowe przewoៀone z wykorzystaniem róៀnych gaᐠᆐzi transportu bᆐdၐ 
podlegaᐠy obciၐៀeniom o róៀnym nasileniu w zaleៀnoᖰci od gaᐠᆐzi. 
 
W transporcie drogowym najwiᆐksze siᐠy powstajၐ podczas gwaᐠtownego hamowania 
– siᐠy te skierowane sၐ do przodu pojazdu. 
 
W transporcie kolejowym mogၐ powstawaၰ znaczne siᐠy w kierunku wzdᐠuៀ wagonu. 
Najwiᆐksze siᐠy powstajၐ w trakcie operacji rozrzၐdu, kiedy wagony uderzajၐ o siebie 
po przetoczeniu z bocznic w celu poᐠၐczenia w pociၐg.  
 
Na morzu siᐠy mogၐ dziaᐠaၰ we wszystkich kierunkach. Najwiᆐksze siᐠy powstajၐ 
zwykle w poprzek statku, podczas na przykᐠad koᐠysania burtowego. Siᐠy skierowane 
w kierunku burt dziaᐠajၐ naprzemiennie raz w jednၐ, raz w drugၐ stronᆐ, czᆐsto przez 
dᐠugi okres czasu. Statek moៀe równieៀ podlegaၰ koᐠysaniom wzdᐠuៀnym 
generujၐcymi bardzo duៀe siᐠy pionowe. Dlatego teៀ w celu dokonania wyboru 
wᐠaᖰciwego typu jednostki ᐠadunkowej zawsze jest bardzo istotne, aby dowiedzieၰ 
siᆐ, w jaki sposób ᐠadunek bᆐdzie transportowany. 
 
Podczas zaᐠadunku i rozᐠadunku multimodalnych/kombinowanych jednostek 
ᐠadunkowych naleៀy uwzglᆐdniၰ nastᆐpujၐce ᖰrodki ostroៀnoᖰci w zakresie 
obsᐠugi/sztauowania/mocowania.  
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• Jednostkᆐ ᐠadunkowၐ naleៀy chroniၰ przed przechyleniem. Podczas 
zaᐠadunku/rozᐠadunku za pomocၐ wózka widᐠowego wolnostojၐcej jednostki 
ᐠadunkowej z podwoziem, jednostka ta powinna byၰ podparta (na przykᐠad za 
pomocၐ dodatkowych podpór na koᑀcach).  

 

 

 
Rys. 6: Jednostkᆐ ᐠadunkowၐ naleៀy chroniၰ przed przechyleniem  

 
• ᐐadunek wewnၐtrz jednostki ᐠadunkowej naleៀy zamocowaၰ w taki sposób, 

aby nie mógᐠ siᆐ on przesuwaၰ ani przechylaၰ. 
• Nie naleៀy umieszczaၰ ᐠadunków ciᆐៀkich na ᐠadunkach lekkich. ᖠrodek 

ciᆐៀkoᖰci zaᐠadowanego kontenera powinien znajdowaၰ siᆐ w miarᆐ 
moៀliwoᖰci poniៀej poᐠowy wysokoᖰci jego przestrzeni wewnᆐtrznej. 

• W wypadku ᐠadunków o regularnych ksztaᐠtach i rozmiarach naleៀy stosowaၰ 
mocowanie blokowe. 

• Jeៀeli pozostajၐ wolne przestrzenie miᆐdzyᐠadunkowe (patrz czᆐᖰၰ 3.1.), 
ᐠadunek naleៀy mocowaၰ przy uៀyciu materiaᐠów sztauerskich, tektury falistej 
lub innych nadajၐcych siᆐ do tego przedmiotów.  

• Obciၐៀenie powinno byၰ równo rozᐠoៀone (z zasady w kontenerach nie wiᆐcej 
niៀ 60% caᐠej masy ᐠadunku moៀe znajdowaၰ siᆐ w jednej poᐠowie kontenera, 
patrzၐc wzdᐠuៀ lub wszerz jednostki). 

• Naleៀy zabezpieczyၰ ᐠadunek i materiaᐠy sztauerskie przed wypadniᆐciem w 
momencie otwarcia drzwi. 

• Podczas sztauowania towarów niebezpiecznych stosuje siᆐ odrᆐbne zasady. 
 
 
Wartoᖰci krytyczne siᐠ dziaᐠajၐcych podczas przewozu róៀnymi gaᐠᆐziami transportu 
przedstawiono w zaᐠၐczniku 8.11.  

1.3.10. Szkolenie w zakresie mocowania ᐠadunków 
Dyrektywa 2000/56/WE w sprawie praw jazdy i dyrektywa 2003/59/WE w sprawie 
szkolenia kierowców zawodowych zawierajၐ pewne postanowienia o szkoleniu 
kierowców w zakresie mocowania ᐠadunków, ale przepisy te majၐ zastosowanie 
jedynie do niewielkiej czᆐᖰci obecnej grupy kierowców samochodów ciᆐៀarowych i 
nie majၐ w ogóle zastosowania do personelu dokonujၐcego zaᐠadunku i rozᐠadunku 
pojazdów lub planujၐcego przewozy. Z tego wzglᆐdu zdecydowanie zaleca siᆐ 
podejmowanie dodatkowych dziaᐠaᑀ na rzecz poprawy stanu wiedzy wspomnianego 
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powyៀej personelu na temat mocowania ᐠadunków, zarówno w postaci kwalifikacji 
wstᆐpnych, jak i systemu szkoleᑀ okresowych. 
 
Zaleca siᆐ, aby przedsiᆐbiorstwa prowadziᐠy odpowiednie szkolenia lub aby przyjᆐto 
przepisy krajowe ustanawiajၐce system szkoleᑀ wstᆐpnych i okresowych dla 
wszystkich osób zatrudnionych przy zaᐠadunku, rozᐠadunku i mocowaniu ᐠadunków w 
transporcie drogowym. Ponadto zaleca siᆐ paᑀstwom czᐠonkowskim wydzielenie w 
ramach organów nadzoru specjalnie przeszkolonego personelu majၐcego sprawdzaၰ 
i egzekwowaၰ prawidᐠowe stosowanie norm w zakresie mocowania ᐠadunków, tym 
samym zwiᆐkszajၐc bezpieczeᑀstwo na drodze. 
 
Kolejnym zaleceniem jest okreᖰlenie kwalifikacji instruktorów szkolၐcych w zakresie 
mocowania ᐠadunków np. ich wyksztaᐠcenie, sprawdzanie kwalifikacji,  okresowe 
szkolenie, zarzၐdzanie jakoᖰciၐ odnoᖰnie szkolenia i instruktorów oraz regularna 
aktualizacja programów nauczania. 
 
W wiᆐkszoᖰci wypadków nie jest konieczne, aby caᐠy personel posiadaᐠ wiedzᆐ o 
wszystkich aspektach mocowania ᐠadunków. Zaleca siᆐ wiᆐc, aby organizowano 
wspólne kursy wprowadzajၐce uzupeᐠniane przez specjalistyczne kursy 
uwzglᆐdniajၐce np. branៀe, rodzaje wykorzystywanych pojazdów, funkcje peᐠnione 
przez szkolone osoby oraz rodzaje przewoៀonych ᐠadunków. Wspólny kurs 
wprowadzajၐcy powinien dawaၰ wskazówki na temat: 
 

• przepisów w zakresie mocowania ᐠadunków, zakresów odpowiedzialnoᖰci i 
zasad technicznych,  

• krajowych i miᆐdzynarodowych norm technicznych w zakresie mocowania 
ᐠadunków,  

• innych ហródeᐠ informacji, 
• praw fizycznych, ciᆐៀarów i siᐠ,  
• korzystania z osprzᆐtu mocujၐcego,  
• podstawowych zasad i metod mocowania ᐠadunków i  
• materiaᐠów unieruchamiajၐcych.  

 
Znacznၐ czᆐᖰၰ wszelkich kursów szkoleniowych powinny stanowiၰ szkolenia 
praktyczne. 
 
Odpowiednio przeszkolony personel stanowi jedynၐ rzetelnၐ podstawᆐ ochrony 
kierowców, innych uៀytkowników dróg, pojazdu i ᐠadunku przed zagroៀeniami 
wynikajၐcymi z niewᐠaᖰciwego mocowania ᐠadunków. 
 
Szczegóᐠowe informacje na ten temat znajdujၐ siᆐ w zaᐠၐczniku 8.15. 
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2. Budowa nadwozi pojazdów i urzၐdzenia do 
unieruchamiania 

Naleៀy rozwaៀyၰ charakterystykᆐ technicznၐ pojazdów i elementów wyposaៀenia 
stosowanych w pojazdach do unieruchamiania ᐠadunków. Istniejၐ normy europejskie 
regulujၐce te kwestie, ale pojazdy i elementy blokujၐce nie zawsze sၐ budowane 
zgodnie z nimi. Waៀne jest sprawdzenie, czy pojazd i jego skᐠadniki speᐠniajၐ wymogi 
odpowiednich norm. Zgodnoᖰၰ z nimi powinna byၰ gᐠównym czynnikiem przy 
doborze pojazdu i elementów unieruchamiajၐcych. Naleៀy zachowaၰ najwyៀszၐ 
ostroៀnoᖰၰ, jeៀeli nie da siᆐ zweryfikowaၰ zgodnoᖰci z normami. Pojazdowi powinny 
zawsze towarzyszyၰ dokumenty potwierdzajၐce zgodnoᖰၰ z normami (deklaracja 
producenta, certyfikat zgodnoᖰci wystawiony przez jednostkᆐ certyfikujၐcၐ…).  
 
Kierowca powinien sprawdziၰ wᐠaᖰciwoᖰci swojego pojazdu przed rozpoczᆐciem 
zaᐠadunku. Naleៀy stosowaၰ siᆐ do zaleceᑀ producenta pojazdu lub urzၐdzenia 
unieruchamiajၐcego.  
 
Odpowiednio skonstruowane ᖰciany czoᐠowe i boczne poᐠၐczone z pojazdem 
ograniczajၐ ruchy ᐠadunku. Wytrzymaᐠoᖰၰ budowy pudᐠa pojazdu naleៀy okreᖰlaၰ na 
podstawie normy EN 12642 lub odpowiadajၐcych jej wymogów. Odpowiednie 
wymagania odnoᖰnie nadwozi wymiennych ujᆐto w normie EN 283. Normy (w 
odniesieniu do unieruchamiania) okreᖰlajၐ minimalne wymogi zapewniajၐce zdolnoᖰၰ 
skrzyni ᐠadunkowej do zabezpieczenia ᐠadunku, jeៀeli nie zostaᐠy wykorzystane 
urzၐdzenia odciၐgowe. Waៀne jest sprawdzenie wᐠaᖰciwoᖰci pojazdu i czy speᐠniajၐ 
one wymogi pozwalajၐce na traktowanie ich jako elementów systemu mocowania 
ᐠadunku. Istotne jest to, aby wszelkie siᐠy wywoᐠywane przez ᐠadunek rozkᐠadaᐠy siᆐ w 
miarᆐ moៀliwoᖰci równo i jak najniៀej po powierzchni blokujၐcej. Naleៀy unikaၰ 
wysokich obciၐៀeᑀ punktowych, czyli siᐠ skoncentrowanych na stosunkowo maᐠej 
powierzchni struktury.  

 ᖠciana przednia 
ᖠciana przednia ciᆐៀarówek i przyczep o masie brutto przekraczajၐcej 3,5 tony 
powinna byၰ zaprojektowana zgodnie z normၐ EN 12642 lub równowaៀnၐ, o ile 
wykorzystywana jest do mocowania ᐠadunków (patrz ilustracja poniៀej). Jest to 
wymóg bezpieczeᑀstwa, co oznacza, ៀe ᖰciana przednia musi wytrzymaၰ dziaᐠanie 
siᐠy równej 40% maksymalnego ciᆐៀaru ᐠadunku, ale nie wiᆐkszej niៀ 5 000 daN, 
skierowanej do przodu i równo rozkᐠadajၐcej siᆐ po ᖰcianie przedniej, bez 
wywoᐠywania nadmiernej trwaᐠej deformacji. Kiedy ᐠadunek opiera siᆐ o ᖰcianᆐ 
przedniၐ, jej wytrzymaᐠoᖰၰ naleៀy braၰ pod uwagᆐ przy obliczaniu liczby odciၐgów.  
Jak juៀ wspomniano, zasady te nie oznaczajၐ, ៀe kaៀdy pojazd jest zdolny do 
przenoszenia podanych, niៀszych lub nawet wyៀszych obciၐៀeᑀ. Przed 
przystၐpieniem do mocowania ᐠadunku lub nawet przed jego zaᐠadowaniem naleៀy 
zbadaၰ rzeczywiste wᐠaᖰciwoᖰci pojazdu w tym zakresie i we wszystkich podanych 
niៀej aspektach. 
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EN 12642 
40% 

maksymalnego ciᆐៀaru ᐠadunku 
≤ 5 t 

Rys. 7: Kryteria wytrzymaᐠoᖰciowe dla ᖰciany przedniej 

 ᖠciany boczne 
ᖠciany boczne ciᆐៀarówek i przyczep o masie brutto przekraczajၐcej 3,5 tony 
powinny byၰ zaprojektowane przynajmniej zgodnie z normၐ EN 12642 lub 
równowaៀnၐ, o ile sᐠuៀၐ równieៀ do mocowania ᐠadunków. Jest to wymóg 
bezpieczeᑀstwa, co oznacza, ៀe ᖰciana boczna musi wytrzymaၰ dziaᐠanie siᐠy równej 
30% maksymalnego ciᆐៀaru ᐠadunku, skierowanej do przodu i równo rozkᐠadajၐcej 
siᆐ po ᖰcianie bocznej, bez wywoᐠywania nadmiernej trwaᐠej deformacji. Kiedy 
ᐠadunek opiera siᆐ o ᖰcianᆐ bocznၐ, jej wytrzymaᐠoᖰၰ naleៀy braၰ pod uwagᆐ przy 
obliczaniu liczby odciၐgów.  
 
Te same kryteria odnoszၐ siᆐ do pudeᐠ skrzyniowo-plandekowych ze ᖰcianami 
bocznymi.  
 

 
 

30% 
maksymalnego ciᆐៀaru ᐠadunku 

 
Rys. 8: Kryteria wytrzymaᐠoᖰciowe dla ᖰcian bocznych  

 

 ᖠciana tylna 
ᖠciana tylna powinna byၰ zaprojektowana przynajmniej zgodnie z normၐ EN 12642 
lub równowaៀnၐ, o ile sᐠuៀy do mocowania ᐠadunków. Jest to wymóg 
bezpieczeᑀstwa, co oznacza, ៀe ᖰciana tylna musi wytrzymaၰ dziaᐠanie siᐠy równej 
25% maksymalnego ciᆐៀaru ᐠadunku, ale nie wiᆐkszej niៀ 5 000 daN, skierowanej do 
tyᐠu i równo rozkᐠadajၐcej siᆐ po ᖰcianie tylnej bez wywoᐠywania nadmiernej trwaᐠej 
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deformacji. Jeៀeli ᐠadunek opiera siᆐ o ᖰcianᆐ tylnၐ, jej wytrzymaᐠoᖰၰ naleៀy 
uwzglᆐdniaၰ przy obliczaniu liczby odciၐgów.  
 

 
 

EN 12642 
25% 

maksymalnego ciᆐៀaru ᐠadunku 
≤ 3,1 t 

Rys. 9: Kryteria wytrzymaᐠoᖰciowe dla ᖰcian tylnych 
 

 Pudᐠa furgonowe 
 

 
 

EN 12642 
30% 

maksymalnego ciᆐៀaru ᐠadunku 
 

Rys. 10: Kryteria wytrzymaᐠoᖰciowe dla ᖰcian bocznych pudeᐠ furgonowych  
 
ᖠciany boczne pudeᐠ furgonowych powinny byၰ projektowane zgodnie z normၐ 
EN 12642. Jest to wymóg bezpieczeᑀstwa, co oznacza, ៀe ᖰciana boczna musi 
wytrzymaၰ dziaᐠanie równomiernie rozᐠoៀonej siᐠy równej 30% maksymalnego 
ciᆐៀaru ᐠadunku bez nadmiernych trwaᐠych odksztaᐠceᑀ. Kiedy ᐠadunek opiera siᆐ o 
ᖰcianᆐ bocznၐ, jej wytrzymaᐠoᖰၰ naleៀy braၰ pod uwagᆐ przy obliczaniu liczby 
odciၐgów.  
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 Pudᐠa z otwartymi bokami (pudᐠa skrzyniowe z ៀebrami 
lub skrzyniowo-plandekowe)  

ᖠciany boczne pudeᐠ skrzyniowo-plandekowych lub przyczep uchylnych moៀna w 
pewnym stopniu wykorzystaၰ do mocowania ᐠadunków. ᖠciany boczne tych rodzajów 
pudeᐠ powinny wytrzymaၰ dziaᐠajၐcၐ od wewnၐtrz siᐠᆐ równၐ 30% maksymalnego 
ciᆐៀaru ᐠadunku.  
 
Obciၐៀenie powinno byၰ równomiernie rozᐠoៀone w pᐠaszczyហnie poziomej, przy 
czym 24% maksymalnego ciᆐៀaru ᐠadunku powinno przypadaၰ na sztywnၐ czᆐᖰၰ 
ᖰciany bocznej, a 6% maksymalnego ciᆐៀaru ᐠadunku na uៀebrowanie (norma 
EN 12642). Kiedy ᐠadunek opiera siᆐ o ᖰcianᆐ bocznၐ, jej wytrzymaᐠoᖰၰ naleៀy braၰ 
pod uwagᆐ przy obliczaniu liczby odciၐgów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN 12642 

6% 
maksymalnego ciᆐៀaru ᐠadunku 

 
24% 

maksymalnego ciᆐៀaru ᐠadunku 
 

Rys. 11: Kryteria wytrzymaᐠoᖰciowe dla ᖰcian bocznych pudeᐠ skrzyniowych z 
ៀebrami i skrzyniowo-plandekowych  

 
 

 Pudᐠa z opoᑀczၐ bocznၐ (kurtynowe) 
Generalnie rzecz biorၐc, towary przewoៀone wewnၐtrz pojazdów z pudᐠami z 
opoᑀczၐ bocznၐ powinny byၰ zabezpieczone tak, jakby byᐠy przewoៀone na 
pojeហdzie pᐠaskim o otwartej podᐠodze. Jeៀeli konfiguracja ᐠadunku lub jego 
mocowanie budziᐠoby zastrzeៀenia na otwartym pojeហdzie, powinny byၰ równie 
nieakceptowalne w pojeហdzie z opoᑀczၐ bocznၐ.  
 
Jeៀeli opoᑀcze pojazdów kurtynowych nie zostaᐠy celowo zaprojektowane zgodnie z 
normၐ EN 12642-XL, NIE NALEឰY ich traktowaၰ jako czᆐᖰci jakiegokolwiek systemu 
unieruchamiajၐcego. Jeៀeli opoᑀcze zostaᐠy zaprojektowane jako system 
unieruchamiajၐcy, na pojeហdzie powinna byၰ wyraហnie zaznaczona ich obciၐៀalnoᖰၰ 
– jeៀeli nie widaၰ ៀadnego oznakowania, naleៀy zakᐠadaၰ, ៀe opoᑀcza NIE MA 
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ៀadnej funkcji przenoszenia obciၐៀeᑀ. Podobnie, jeៀeli wewnၐtrz zainstalowano 
pionowe opoᑀcze, które nie sၐ przeznaczone do okreᖰlonego obciၐៀenia, NIE 
WOLNO traktowaၰ ich jako elementów systemu unieruchamiajၐcego. Opoᑀcze i 
wewnᆐtrzne opoᑀcze pionowe naleៀy traktowaၰ wyᐠၐcznie jako ᖰrodki 
unieruchamiania wewnၐtrz pojazdu wszelkich drobnych, luហnych elementów, jakie 
mogၐ siᆐ zwolniၰ w trakcie przejazdu. 
 
W normie europejskiej EN 283 stwierdza siᆐ, ៀe “Zainstalowanie urzၐdzeᑀ 
mocujၐcych ᐠadunek jest obowiၐzkowe w nadwoziach wymiennych z opoᑀczၐ 
bocznၐ”.  
 
Radzilibyᖰmy nie polegaၰ na opoᑀczach jako ᖰrodkach unieruchamiania ᐠadunków.  
 

 
 

EN 12642 
0% 

maksymalnego ciᆐៀaru ᐠadunku 
 

Rys. 12: Kryteria wytrzymaᐠoᖰciowe dla ᖰcian bocznych pudeᐠ z opoᑀczၐ bocznၐ  
 

 Kᐠonice 
Kᐠonice przeznaczone do ᐠadunków o przekroju okrၐgᐠym majၐ stanowiၰ barierᆐ dla 
siᐠ poprzecznych wywoᐠywanych przez elementy walcowe. Naleៀy je projektowaၰ w 
taki sposób, aby ᐠၐcznie wytrzymywaᐠy nacisk boczny równy 50% maksymalnego 
ciᆐៀaru ᐠadunku w poᐠowie wysokoᖰci ᐠadunku (h/2) ponad podᐠogၐ platformy w 
transporcie drogowym.  
 
Kᐠonice do ᐠadunków innych niៀ cylindryczne naleៀy projektowaၰ w taki sposób, aby 
ᐠၐcznie wytrzymywaᐠy nacisk boczny równy 30% maksymalnego ciᆐៀaru ᐠadunku w 
poᐠowie wysokoᖰci ᐠadunku (h/2) ponad podᐠogၐ platformy w transporcie drogowym.  
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   P=0,5  ×  M aksym alne obciၐៀenie   
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Rys. 13: Kᐠonice przeznaczone do ᐠadunków o przekroju okrၐgᐠym 

 Punkty mocowania 
Punkty mocowania na konstrukcji noᖰnej pojazdu powinny byၰ umieszczane parami 
naprzeciwlegle wzdᐠuៀ osi pojazdu w odstᆐpach 0,7-1,2 m i co najwyៀej 0,25 m od 
ᖰcian bocznych. Preferuje siᆐ sztaby kotwiczၐce wykonane z jednego kawaᐠka 
metalu. Kaៀdy z punktów mocowania powinien zgodnie z normၐ EN 12640 
wytrzymaၰ przynajmniej nastᆐpujၐce siᐠy rozciၐgajၐce:  
 
Dopuszczalna masa caᐠkowita pojazdu w 

tonach Wytrzymaᐠoᖰၰ punktu mocowania w daN  

3,5 do 7,5 800  
7,5 do 12,0 1 000  

powyៀej 12,0  2 000*  
*(generalnie zaleca siᆐ 4 000 DaN)  

 
Poniៀej przedstawiono okucia w formie zamocowanego na staᐠe urzၐdzenia 
napinajၐcego oraz haków przytwierdzonych do konstrukcji noᖰnej pojazdu. 
 

 

OCZKO 

PODᐐOGA 
PLATFOR - 
MY 

RAMA 
BRZEGOWA    ᖠCIANA BOCZNA  

   
 
 
 

Rys. 14: Oczko mocujၐce  
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 Kontenery ISO (ISO 1496-1) 
 

 
Rys. 15: Widok kontenera w rozbiciu na elementy 

konstrukcyjne 
 

1 
2 
 

3 
 

4 
5 
6 
7 
 

8 
9 

10 
11 

Podᐠoga 
Belka wzdᐠuៀna 
podstawy 

 Belka poprzeczna 
podstawy 
 Sᐠupek naroៀny 
 Dach 
 ᖠciana boczna 
 Belka poprzeczna 
górna 
 Drzwi czoᐠowe 
 ᖠciana czoᐠowa 
 Belka wzdᐠuៀna górna 
 Naroៀe zaczepowe 
 

 

2.9.1. ᖠciany czoᐠowe 
Zgodnie z normၐ ISO, zarówno przednia, jak i tylna ᖰciana (drzwi czoᐠowe) muszၐ 
wytrzymaၰ obciၐៀenie (nacisk) dziaᐠajၐce od wewnၐtrz równe 40% maksymalnego 
ciᆐៀaru ᐠadunku równomiernie rozkᐠadajၐcego siᆐ na caᐠၐ powierzchniᆐ ᖰciany 
czoᐠowej (drzwi czoᐠowych).  

2.9.2. ᖠciany boczne 
ᖠciany boczne muszၐ wytrzymaၰ obciၐៀenie (nacisk) dziaᐠajၐce od wewnၐtrz równe 
30% maksymalnego ciᆐៀaru ᐠadunku równomiernie rozkᐠadajၐcego na caᐠၐ 
powierzchniᆐ ᖰciany. 
 

2.9.3. Punkty mocowania i okucia 
Kaៀde z okuၰ powinno byၰ skonstruowane i zainstalowane zgodnie z normၐ 
EN 12195-2 lub ISO 1496-1, w których stwierdza siᆐ, ៀe powinny przenosiၰ 
minimalne obciၐៀenie znamionowe w wysokoᖰci 1 000 daN dziaᐠajၐce w dowolnym 
kierunku. Kaៀdy z punktów mocowania powinien byၰ zaprojektowany i zainstalowany 
tak, aby przenosiᐠ minimalne obciၐៀenie znamionowe 500 daN dziaᐠajၐce w 
dowolnym kierunku. 
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 Nadwozia wymienne  

 
Rys. 16: Nadwozie wymienne stojၐce na podporach  

 
Wartoᖰci obciၐៀeᑀ dla nadwozi wymiennych wyszczególniono w normie EN 283. 
Odpowiadajၐ one prawie dokᐠadnie kryteriom budowy pudeᐠ ᖰrodków transportu 
zawartym w normie EN 12642 (patrz rozdziaᐠ 2.1. – 2.6. powyៀej) 
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3. Sposoby mocowania 

Wyróៀnia siᆐ nastᆐpujၐce podstawowy sposoby mocowania ᐠadunków:  
• ryglowanie 
• mocowanie blokowe  
• mocowanie za pomocၐ odciၐgów prostych 
• mocowanie za pomocၐ odciၐgów przepasujၐcych ᐠadunek od góry 
• kombinacje wymienionych sposobów  

w poᐠၐczeniu z tarciem.  
Zastosowany sposób mocowania powinien zapewniaၰ odpornoᖰၰ na zmienne 
warunki pogodowe (temperatura, wilgotnoᖰၰ…), jakie mogၐ wystၐpiၰ na trasie 
podróៀy.  

 Mocowanie blokowe 

 
 

Rzၐd ᐠadunku 
Sekcja ᐠadunku 

Rys. 17:  
Mocowanie blokowe (blocking) lub z uៀyciem rozpórek (bracing) to taki sposób 
unieruchomienia ᐠadunku, w którym sztauowane elementy skᐠadowe ᐠadunku opierajၐ 
siᆐ o sztywne struktury i staᐠe elementy skrzyni ᐠadunkowej, takie jak ᖰciany przednie, 
boczne i kᐠonice. ᐐadunek moៀna sztauowaၰ bezpoᖰrednio lub poᖰrednio za pomocၐ 
wypeᐠnienia przestrzeni miᆐdzy ᐠadunkiem a staᐠymi elementami unieruchamiajၐcymi 
skrzyni ᐠadunkowej, co zapobiega wszelkim poziomym ruchom ᐠadunku. W praktyce 
trudno jest uzyskaၰ ciasne upakowanie ᐠadunku miᆐdzy elementami blokujၐcymi i 
zwykle pozostaje niewielka wolna przestrzeᑀ. Przestrzenie te naleៀy redukowaၰ do 
minimum, szczególnie zaᖰ te pomiᆐdzy ᐠadunkiem a ᖰcianၐ przedniၐ. ᐐadunek 
naleៀy oprzeၰ o ᖰcianᆐ przedniၐ bezpoᖰrednio lub za pomocၐ materiaᐠu 
sztauerskiego.  
Naleៀy zwróciၰ uwagᆐ, ៀe ᐠadowane opakowania równieៀ powinny zostaၰ 
zamocowane na pojeហdzie. Jeៀeli nadbudowy pojazdu speᐠniajၐ wymagania normy 
EN 12642, a obciၐៀenie jest równo rozᐠoៀone, opakowania bᆐdၐ uwaៀane za 
odpowiednio zamocowane miᆐdzy ᖰcianami bocznymi, gdy wolne przestrzenie po 
bokach sၐ ᐠၐcznie nie wiᆐksze niៀ 80 mm. W wypadku ciᆐៀkich ᐠadunków zwartych 
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naleៀy unikaၰ wszelkich przerw. Jeៀeli opakowania nie sၐ w dostateczny sposób 
zablokowane, potrzebne sၐ dodatkowe sposoby mocowania do pojazdu.  
 

3.1.1. Blokowanie za pomocၐ materiaᐠów sztauerskich 
Skuteczne zamocowanie ᐠadunku za pomocၐ urzၐdzeᑀ unieruchamiajၐcych wymaga 
ciasnego sztauowania opakowaᑀ zarówno przez oparcie ich o staᐠe elementy skrzyni 
ᐠadunkowej, jak i przez zastosowanie materiaᐠów sztauerskich miᆐdzy opakowaniami. 
Jeᖰli ᐠadunek nie wypeᐠnia caᐠej przestrzeni miᆐdzy ᖰcianami bocznymi i ᖰcianami 
czoᐠowymi oraz nie jest w jakiᖰ sposób zamocowany, wolne przestrzenie muszၐ 
wypeᐠniaၰ materiaᐠy sztauerskie tworzၐce siᐠy zapewniajၐce zadowalajၐce 
unieruchomienie ᐠadunku. Siᐠy te muszၐ odpowiadaၰ caᐠkowitemu ciᆐៀarowi ᐠadunku. 
 

 
 

Rys. 18. Materiaᐠy sztauerskie miᆐdzy rzᆐdami ᐠadunku  
 
Poniៀej przedstawiono wybrane materiaᐠy sztauerskie.  
§ Palety  
Palety sၐ czᆐsto odpowiedniၐ formၐ materiaᐠów sztauerskich. Jeៀeli wolna przestrzeᑀ jest 
wiᆐksza niៀ wysokoᖰၰ europalety (ok. 15 cm), aby wᐠaᖰciwie unieruchomiၰ ᐠadunek lukᆐ 
moៀna wypeᐠniၰ na przykᐠad tymi paletami ustawionymi na koᑀcu. Jeៀeli wolna przestrzeᑀ 
miᆐdzy ᖰcianami bocznymi z jednej strony jest mniejsza niៀ wysokoᖰၰ europalety, wówczas 
lukᆐ moៀna wypeᐠniၰ innymi materiaᐠami, na przykᐠad deskami.  

§ Poduszki powietrzne  
Nadmuchiwane poduszki powietrzne dostᆐpne sၐ zarówno jako materiaᐠy jednorazowe, jak i 
wielokrotnego uៀytku. ᐐatwo je zainstalowaၰ i nadmuchuje siᆐ je sprᆐៀonym powietrzem, 
czᆐsto pobieranym z instalacji sprᆐៀonego powietrza ciᆐៀarówki. Od dostawców poduszek 
powietrznych oczekuje siᆐ przekazania instrukcji i zaleceᑀ dotyczၐcych noᖰnoᖰci i 
odpowiedniego ciᖰnienia. W przypadku poduszek powietrznych waៀne jest zapobieganie 
uszkodzeniom w wyniku zuៀycia. Poduszek powietrznych nigdy nie naleៀy uៀywaၰ jako 
materiaᐠu sztauerskiego opierajၐcego siᆐ o drzwi albo o nieusztywnione powierzchnie lub 
elementy dziaᐠowe.  
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Rys. 19. Poduszka powietrzna w naczepie  
 
§ Ramy rozporowe  
Jeៀeli miᆐdzy ᐠadunkiem a staᐠymi elementami blokujၐcymi wystᆐpujၐ duៀe wolne 
przestrzenie i dziaᐠajၐ duៀe siᐠy, czᆐsto wskazane jest korzystanie z ram 
rozporowych posiadajၐcych wystarczajၐco mocne drewniane rozpórki. Waៀne jest, 
aby ramy rozporowe zostaᐠy ustawione w taki sposób, ៀeby rozpórki zawsze 
znajdowaᐠy siᆐ pod kၐtem prostym do mocowanego ᐠadunku. Dziᆐki temu rama 
rozporowa lepiej wytrzymuje nacisk wywierany przez ᐠadunek.  
 

 

  LISTWA POPRZECZNA   LISTWA ROZPOROWA 

  

 

Rys. 20. Ramy rozporowe 
 
§ Listwy ukoᖰne i poprzeczne  
Blokowanie w kierunku wzdᐠuៀnym za pomocၐ listew ukoᖰnych i poprzecznych jest 
metodၐ bezpoᖰredniego mocowania blokowego szczególnie nadajၐcၐ siᆐ do 
zastosowania w kontenerach, poniewaៀ kantówki ukoᖰne moៀna oprzeၰ o solidne 
pionowe sᐠupki naroៀne kontenera. 
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Ramy rozporowe stosuje siᆐ do wzdᐠuៀnego blokowania podstawy ᐠadunku, jednak w 
pewnych wypadkach moៀna ich uៀywaၰ jako materiaᐠu do wypeᐠniana wolnych 
przestrzeni miᆐdzyᐠadunkowych. 
 

LISTWA  UKOᖠNA 

LISTWA
 

POPRZECZNA  

LISTWA  ROZPOROWA  

Rys. 21. Listwy ukoᖰne i poprzeczne 
 

3.1.2. Mocowanie progowe i pᐠytowe 
Jeៀeli warstwy opakowaᑀ róៀniၐ siᆐ wysokoᖰciၐ, do unieruchomienia podstawy 
warstwy górnej moៀna zastosowaၰ mocowanie blokowe progowe lub pᐠytowe. 
 
Pod ᐠadunkiem moៀna umieᖰciၰ materiaᐠy podwyៀszajၐce czᆐᖰၰ ᐠadunku, takie jak 
palety, dziᆐki czemu powstaje próg blokujၐcy w pᐠaszczyហnie wzdᐠuៀnej podstawᆐ 
wyៀszej warstwy.  

 

Rys. 22. Mocowanie progowe  
 
Jeៀeli opakowania nie sၐ wystarczajၐco sztywne i stabilne do mocowania 
progowego, podobny efekt unieruchamiajၐcy moៀna uzyskaၰ za pomocၐ paneli z pᐠyt 
lub palet zgodnie z rysunkami poniៀej. W zaleៀnoᖰci od sztywnoᖰci opakowaᑀ moៀna 
utworzyၰ strukturᆐ unieruchamiajၐcၐ o duៀej lub maᐠej powierzchni blokujၐcej. 
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Rys. 23. Mocowanie pᐠytowe 
 
 
Jeៀeli mocowanie progowe lub pᐠytowe stosuje siᆐ na koᑀcu ᐠadunku, za 
urzၐdzeniem unieruchamiajၐcym muszၐ siᆐ znajdowaၰ jeszcze co najmniej dwie 
sekcje warstwy dolnej. 
 

3.1.3. Mocowanie blokowe miᆐdzy rzᆐdami sekcji ᐠadunku 
Mocowanie poprzeczne za pomocၐ ram (rysunek u doᐠu z lewej strony) stosuje siᆐ 
do mocowania wielu warstw w pᐠaszczyហnie poprzecznej (mocowanie warstwowe). 
 
W usztywnieniu poprzecznym ᐠadunku moៀna równieៀ wykorzystaၰ mocowanie 
progowe, jeៀeli opakowania majၐ róៀnၐ wysokoᖰၰ lub gdy miᆐdzy rzᆐdami 
umieszczone sၐ pionowe deski lub pᐠyty. 
 
Mocowania rzᆐdowe moៀna uzyskaၰ, wykonujၐc pokrywᆐ piᆐtrzၐcၐ, tak jak 
pokazano na górnym rysunku poniៀej.  
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ROW BLOCKING = MOCOWANIE RZᆀDOWE 
CROSS BRACING = MOCOWANIE POPRZECZNE 

 
 

Rys. 24. Mocowanie poprzeczne i rzᆐdowe  
 
 

3.1.4. Listwy drewniane przybite do platformy ᐠadunkowej 
Na skrzyniach ᐠadunkowych posiadajၐcych mocne, dobrej jakoᖰci drewniane podᐠogi 
podstawᆐ ᐠadunku moៀna unieruchomiၰ poprzez przybicie drewnianych listew 
bezpoᖰrednio do podᐠogi. Maksymalnၐ siᐠᆐ zrywajၐcၐ na jeden gwóហdហ podano w 
zaᐠၐczniku 8.3. 
 

3.1.5. Kliny i ᐠoៀyska klinowe 
Do unieruchamiania elementów cylindrycznych na platformie ᐠadunkowej mogၐ 
sᐠuៀyၰ kliny ostro zakoᑀczone lub blokowe (zob. rysunek poniៀej).  
 
Jeៀeli nie stosuje siᆐ odciၐgów z przepasaniem od góry, wysokoᖰၰ klina blokowego 
powinna wynosiၰ co najmniej r/3 (jednၐ trzeciၐ promienia cylindra). Jeៀeli natomiast 
kliny te stosuje siᆐ wraz z odciၐgami przepasujၐcymi od góry, wystarczy klin o 
wysokoᖰci 200 mm. Kၐt klina powinien wynosiၰ okoᐠo 45°, tak jak przedstawiono na 
rysunku poniៀej. 
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   KᐐONICA   

 PᐐYTA   

 
 

Rys. 25. Kliny ostro zakoᑀczone i blokujၐce  
 
Jeៀeli do podᐠogi przybijane sၐ kliny drewniane, naleៀy uwaៀaၰ, ៀeby nie obniៀyၰ ich 
wytrzymaᐠoᖰci. 
 
Kliny ostro zakoᑀczone, zwykle o kၐcie 15°, nie sᐠuៀၐ do mocowania ᐠadunku, a ich 
gᐠównၐ funkcjၐ jest utrzymywanie przedmiotów okrၐgᐠych na miejscu podczas 
zaᐠadunku i rozᐠadunku. Maᐠy kၐt powoduje, ៀe klin ten zwykle samoczynnie 
unieruchamia siᆐ pod naciskiem i nie przesuwa siᆐ. 
 
Kliny blokowe (ok. 45o) stosuje siᆐ do zabezpieczania rzᆐdów towarów o przekroju 
okrၐgᐠym przed przesuwaniem siᆐ, muszၐ siᆐ one zatem opieraၰ o odpowiednie 
urzၐdzenia mocujၐce skrzyni ᐠadunkowej. Role muszၐ byၰ równieៀ unieruchomione 
wzglᆐdem podᐠogi platformy przez poᐠoៀenie na dwóch ostatnich rolach listew 
kၐtowych i przepasanie ich od góry odciၐgami. 
 
ᐐoៀysko klinowe 
Dwa dᐠugie kliny unieruchamiane sၐ za pomocၐ nastawnych poprzecznych 
elementów mocujၐcych takich jak ᖰruby lub ᐠaᑀcuchy. Mocowanie poprzeczne naleៀy 
ustawiၰ w taki sposób, aby miᆐdzy rolၐ a podᐠogၐ platformy byᐠ co najmniej 20-
milimetrowy odstᆐp zapobiegajၐcy ruchom ᐠoៀyska na boki. 
 
Wysokoᖰၰ klinów powinna wynosiၰ: 
§ co najmniej r/3 (jedna trzecia promienia roli), jeៀeli nie stosuje siᆐ odciၐgów 

przepasujၐcych od góry lub 
§ maksymalnie 200 mm w poᐠၐczeniu z odciၐgami przepasujၐcymi od góry.  
 

 

Rys. 26. Towary o przekroju okrၐgᐠym w ᐠoៀysku klinowym  
(kၐt 37o wynika z zastosowania trójkၐta prostokၐtnego egipskiego o dᐠugoᖰci boków 

w proporcjach 3, 4, 5)  
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 Mocowanie z uៀyciem odciၐgów 
 
Odciၐg to urzၐdzenie unieruchamiajၐce takie jak taᖰma, ᐠaᑀcuch lub lina stalowa, 
którego zadaniem jest zwiၐzanie elementów ᐠadunku lub zwiၐzanie elementów 
ᐠadunku z platformၐ ᐠadunkowၐ albo urzၐdzeniami mocujၐcymi. Odciၐgi powinny byၰ 
umieszczone w taki sposób, aby stykaᐠy siᆐ wyᐠၐcznie z unieruchamianym ᐠadunkiem 
i/lub punktami mocowania. Nie powinny byၰ zgiᆐte na elastycznych przedmiotach, 
burtach bocznych itd.  

 Odciၐgi przepasujၐce ᐠadunek od góry 
Mocowanie z uៀyciem odciၐgów przepasujၐcych ᐠadunek od góry (top-over lashing) 
jest metodၐ mocowania, w której odciၐgi przepasane sၐ wokóᐠ górnej czᆐᖰci ᐠadunku 
w celu zapobieៀenia jego przewróceniu lub przesuwaniu siᆐ. Jeៀeli u podstawy nie 
ma ៀadnej blokady bocznej, metodᆐ tᆐ moៀna wykorzystaၰ do dociᖰniᆐcia ᐠadunku 
do podᐠogi platformy. W przeciwieᑀstwie do mocowania blokowego mocowanie z 
przepasaniem od góry dociska ᐠadunek do podᐠogi platformy.  
 
Nawet jeᖰli tarcie zapobiega przesuwaniu siᆐ ᐠadunku, drgania i uderzenia podczas 
transportu sprawiajၐ, ៀe ᐠadunek „wᆐdruje”. Sprawia to, ៀe przepasanie od góry jest 
konieczne nawet wtedy, kiedy tarcie jest duៀe.  
 

 

Rys. 27. Odciၐgi przepasujၐce ᐠadunek od góry  
 
 

 

Rys. 28. Odciၐgi przepasujၐce ᐠadunek od góry  
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 Odciၐg pᆐtlowy 
Odciၐg pᆐtlowy to forma mocowania stropowego ᐠadunku do jednego boku nadwozia 
pojazdu zapobiegajၐca przesuniᆐciu siᆐ ᐠadunku na przeciwnၐ stronᆐ. Aby uzyskaၰ 
dziaᐠanie w obu kierunkach, odciၐg pᆐtlowy moៀna stosowaၰ w parach, co 
zapobiegnie równieៀ przewróceniu siᆐ ᐠadunku. W celu zapobieៀenia skrᆐceniu 
ᐠadunku z pᐠaszczyzny wzdᐠuៀnej naleៀy zastosowaၰ dwie pary odciၐgów pᆐtlowych.  
Zdolnoᖰၰ odciၐgów pᆐtlowych do unieruchamiania zaleៀy miᆐdzy innymi od 
wytrzymaᐠoᖰci punktów mocowania.  

 

Rys. 29. Odciၐgi pᆐtlowe  
Aby ᐠadunek nie mógᐠ siᆐ przesuwaၰ w kierunku wzdᐠuៀnym, oprócz zastosowania 
odciၐgów pᆐtlowych naleៀy zablokowaၰ podstawᆐ. Pᆐtla unieruchamia ᐠadunek 
jedynie w pᐠaszczyហnie poprzecznej, tzn. uniemoៀliwia ruchy boczne.  

 

Rys. 30. Odciၐgi pᆐtlowe w poᐠၐczeniu z zablokowaniem podstawy 



37 / 213 

 
 

 Mocowanie szpringowe  
Mocowanie szpringowe (spring lashing) moៀna wykorzystaၰ do zapobiegania przewróceniu 
i/lub przesuniᆐciu siᆐ ᐠadunku do przodu lub do tyᐠu.  
Mocowanie szpringowe w poᐠၐczeniu z zabezpieczeniem podstawy przed ruchami do przodu 
i do tyᐠu jest metodၐ unieruchamiania, w której wykorzystuje siᆐ strop przepasany przez 
naroៀne warstwy ᐠadunku i dwa odciၐgi ukoᖰne, które zapobiegajၐ przewróceniu siᆐ lub 
przesuniᆐciu siᆐ warstwy ᐠadunku. Mocowanie szpringowe moៀna wykonaၰ w formie 
pojedynczej, zamkniᆐtej pᆐtli zaᐠoៀonej na rogi warstwy ᐠadunku i zamocowanej za pomocၐ 
dwóch ukoᖰnych ciᆐgien po kaៀdej stronie (mocowanie z „pᆐtlၐ naroៀnၐ”). Kၐt powierzchni 
ᐠadunku mierzy siᆐ w kierunku wzdᐠuៀnym. Zaleca siᆐ, aby nie przekraczaᐠ on 45o. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Rys. 31. Przykᐠad zamocowania koᑀca ᐠadunku  

 

 

 
Obliczajၐc parametry mocowania ukoᖰnego z pᆐtlၐ naroៀnၐ naleៀy wziၐၰ pod uwagᆐ 
kၐt, tarcie i zdolnoᖰၰ mocowania podane na etykiecie zgodnie z normၐ EN 12195. 
Zamiast mocowania odciၐgami przepasujၐcymi ᐠadunek moៀna zastosowaၰ dwie 
przeciwlegᐠe pary ciᆐgien ukoᖰnych.  

Palety  
 
Pasy ocujၐce 
 
Platforma 
ᐠadunkowa 
Zaczepy 
mocujၐce  

1 
2 
3 

1 

2 

3 

4 4 
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Max 450Max 450

 
 

Maks. 450 
 
 

Rys. 32. Mocowanie z pᆐtlၐ naroៀnၐ zapobiega przewróceniu siᆐ sekcji towarów.  

 Mocowanie odciၐgami przepasujၐcymi ᐠadunek 
 
Mocowanie odciၐgami przepasujၐcymi ᐠadunek w poᐠၐczeniu z innymi formami 
mocowania jest jednym ze sposób zwiၐzywania ᐠadunków w jednၐ grupᆐ. 
 
Poziome przepasanie ᐠadunków uzyskuje siᆐ przez zwiၐzanie wielu opakowaᑀ w 
sekcje ᐠadunków, ograniczajၐc w ten sposób do pewnego stopnia ryzyko 
przewrócenia siᆐ ᐠadunku. 
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Rys. 33. Poziome mocowanie odciၐgami przepasujၐcymi dwie tylne sekcje ᐠadunku.  
 
Pionowe mocowanie odciၐgami przepasujၐcymi ᐠadunek stosuje siᆐ do zwiၐzania 
sztuk ᐠadunku w celu ustabilizowania sekcji ᐠadunku i zwiᆐkszenia pionowego 
nacisku miᆐdzy warstwami. Zmniejsza siᆐ wówczas zagroៀenie wewnᆐtrznego 
przesuwania siᆐ ᐠadunku wzglᆐdem siebie. 
 
Do mocowania przepasujၐcego ᐠadunek stosuje siᆐ zwykle taᖰmy z tworzywa 
sztucznego lub stalowe (patrz 1.3.4.5.).  
 
 

 

 

Rys. 34. Pionowe opasanie ᐠadunków  

 Mocowanie za pomocၐ odciၐgów prostych 
Jeៀeli ᐠadunek wyposaៀono w zaczepy mocujၐce o wytrzymaᐠoᖰci odpowiadajၐcej 
wytrzymaᐠoᖰci odciၐgu, istnieje moៀliwoᖰၰ bezpoᖰredniego poᐠၐczenia zaczepów 
ᐠadunku i punktów mocowania na pojeហdzie. 
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Rys. 35       
 

 Osprzᆐt mocujၐcy 
Wybór odpowiedniego sposobu mocowania ᐠadunku na pojeហdzie zaleៀy od rodzaju i 
skᐠadu przewoៀonego ᐠadunku. Osoby obsᐠugujၐce pojazd powinny wyposaៀyၰ go w 
osprzᆐt mocujၐcy odpowiedni do rodzaju zwykle przewoៀonego ᐠadunku. Jeៀeli 
przewoៀone sၐ ᐠadunki drobnicowe, powinny byၰ dostᆐpne róៀne rodzaje osprzᆐtu 
mocujၐcego.  
 
 
Odciၐgi taᖰmowe stosowane sၐ czᆐsto do zwiᆐkszajၐcego tarcie przepasywania 
ᐠadunku od góry, ale moៀna teៀ je wykorzystaၰ do bezpoᖰredniego mocowania 
odciၐgami (szczególnie gdy stosuje siᆐ odciၐgi wiᆐkszych rozmiarów).  
 
W wypadku towarów posiadajၐcych ostre krawᆐdzie i towarów ciᆐៀkich takich jak 
maszyny, elementy stalowe, betonowe czy sprzᆐt wojskowy, naleៀy stosowaၰ 
odciၐgi ᐠaᑀcuchowe. ᐐaᑀcuchy stosuje siᆐ zwykle do bezpoᖰredniego mocowania 
odciၐgami. 
 
Odciၐgi z lin stalowych moៀna stosowaၰ do mocowania na przykᐠad siatki drucianej 
stosowanej do wzmacniania betonu i niektórych rodzajów ᐠadunków drewnianych 
takich jak okrၐgᐠe bale ukᐠadane wzdᐠuៀ pojazdu.  
 
Podczas mocowania ᐠadunków stosuje wiele rodzajów odciၐgów sᐠuៀၐcych do 
róៀnych celów. Jako odciၐgi wykorzystuje siᆐ najczᆐᖰciej taᖰmy z wᐠókien sztucznych 
(zwykle z poliestru) (patrz: norma EN 12195, czᆐᖰၰ 2), ᐠaᑀcuchy (patrz: norma 
EN 12195-3) lub liny stalowe (patrz norma EN 12195-4). Posiadajၐ one etykietᆐ 
informujၐcၐ o zdolnoᖰci mocowania (Lashing Capacity – LC) podanej w 
dekaniutonach (daN: oficjalna jednostka siᐠy odpowiadajၐca kg) i nominalnej sile 
napiᆐcia, do których przeznaczony jest sprzᆐt. Maksymalna siᐠa oddziaᐠywania 
rᆐcznego na odciၐgi wynosi 50 daN.  
 
UWAGA: Nie naleៀy stosowaၰ pomocy mechanicznych takich jak dហwignie, 
belki itp., jeៀeli napinacz nie jest specjalnie do nich przystosowany.  
 
Naleៀy stosowaၰ jedynie czytelnie oznakowany i etykietowany sprzᆐt. 
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Odciၐgi moៀna ᐠၐczyၰ, ale w wypadku poᐠၐczeᑀ równolegᐠych powinny one posiadaၰ 
te same oznakowania. Moៀna je ᐠၐczyၰ poprzez zakoᑀczenia pᆐtlowe lub za 
poᖰrednictwem okuၰ pozwalajၐcych na doczepienie do elementów przymocowanych 
w skrzyni ᐠadunkowej na staᐠe takich jak pierᖰcienie, haki, gniazda itp. W wypadku 
stosowania odciၐgów przepasujၐcych od góry z ciᆐgnami taᖰmowymi, urzၐdzenie 
napinajၐce – napinacz zapadkowy – powinno uzyskaၰ wstᆐpnၐ siᐠᆐ napiᆐcia równၐ 
co najmniej 10% zdolnoᖰci mocowania (LC) przy sile oddziaᐠywania rᆐcznego 50 
daN. Maksymalna dozwolona poczၐtkowa siᐠa napiᆐcia przy sile oddziaᐠywania 
rᆐcznego 50 daN wynosi 50% zdolnoᖰci mocowania (LC) dla wszystkich urzၐdzeᑀ 
mocujၐcych. 
 
 
 

 

Rys. 36. Mocno zniszczona taᖰma? Wyrzuၰ jၐ do kosza!  
 

Naleៀy przeprowadzaၰ okresowe przeglၐdy wszelkich urzၐdzeᑀ stosowanych do 
mocowania ᐠadunków pod kၐtem ich zuៀycia lub uszkodzenia, a przeglၐdów i 
konserwacji dokonywaၰ zgodnie z instrukcjami producentów. Szczególnၐ uwagᆐ 
naleៀy zwróciၰ na taᖰmy i liny, aby upewniၰ siᆐ, ៀe nie ma widocznych ᖰladów 
zuៀycia takich jak strzᆐpy wᐠókien. Naleៀy równieៀ sprawdzaၰ, czy nie zostaᐠy 
przeciᆐte lub zniszczone w wyniku niewᐠaᖰciwego uៀycia. Jeៀeli nie ma siᆐ pewnoᖰci 
co do ich stanu, naleៀy porozumieၰ siᆐ z producentem lub dostawcၐ odciၐgu.  
 

 Urzၐdzenia z taᖰm 
Urzၐdzenia z taᖰm wykorzystywane sၐ do mocowania wielu rodzajów ᐠadunków. 
Zwykle skᐠadajၐ siᆐ z pasa z okreᖰlonego rodzaju zakoᑀczeniami, a ponadto w ich 
skᐠad wchodzi napinacz.  
 
Zdecydowanie zaleca siᆐ stosowanie urzၐdzeᑀ wykonanych zgodnie z normၐ 
EN 12195-2 lub jej odpowiednikiem.  
 
Odciၐgi jednorazowe nie podlegajၐ ៀadnym normom, dlatego waៀne jest 
sprawdzenie, czy posiadajၐ one charakterystykᆐ podobnၐ do taᖰm 
standaryzowanych. 
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Jako nominalnၐ siᐠᆐ napiᆐcia dla urzၐdzenia z taᖰmၐ (zdolnoᖰၰ mocowania LC, 
nominalnၐ siᐠᆐ rᆐcznၐ SHF, nominalnၐ siᐠᆐ napiᆐcia STF) podaje siᆐ na etykiecie siᐠᆐ 
napiᆐcia, jakၐ moៀna uzyskaၰ przy sile oddziaᐠywania rᆐcznego 50 daN.  
 
 

 

 

Rys. 37. Napinacz zapadkowy  

 

Rys. 38. Etykieta zgodna z normၐ EN 12195-2  
 
Dostᆐpne sၐ taᖰmy wykonane z poliestru, poliamidu lub polipropylenu. Poliester traci 
nieco na wytrzymaᐠoᖰci, gdy jest wilgotny, jest bardzo wytrzymaᐠy na kwasy o 
umiarkowanym stᆐៀeniu, ale moៀe zostaၰ uszkodzony przez zasady. Poliamid moៀe 
utraciၰ do 15% wytrzymaᐠoᖰci, jeៀeli jest mokry, jest bardzo wytrzymaᐠy na zasady, 
ale moៀe zostaၰ uszkodzony przez kwasy o umiarkowanym stᆐៀeniu. Polipropylen 
jest uៀyteczny, gdy wymagana jest odpornoᖰၰ na substancje chemiczne. Taᖰmy 
poliestrowe dostᆐpne sၐ w róៀnych rozmiarach, a ich wᐠaᖰciwoᖰci powinny byၰ jasno 
oznakowane zgodnie z normၐ EN 12195-2.  
 
Przed uៀyciem naleៀy sprawdziၰ, czy czᆐᖰci metalowe urzၐdzenia nie sၐ 
skorodowane lub uszkodzone, czy taᖰma nie jest naciᆐta lub postrzᆐpiona i czy 
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wszystkie ᖰciegi sၐ w dobrym stanie. Jeៀeli znaleziono jakiekolwiek uszkodzenia, 
naleៀy zwróciၰ siᆐ o poradᆐ do producenta lub dostawców.  
 
Na ciᆐៀkich ciᆐៀarówkach przy 2 000 daN LC stosuje siᆐ zwykle taᖰmy poliestrowe 
wielokrotnego uៀytku o szerokoᖰci 50 mm. Maksymalne rozciၐgniᆐcie przy LC 
wynosi 7%. Odciၐgi z LC do 20 000 daN stosuje siᆐ w transporcie maszyn ciᆐៀkich.  

  Odciၐgi ᐠaᑀcuchowe 
Wytrzymaᐠoᖰၰ ᐠaᑀcucha zaleៀy od dwóch czynników: gruboᖰci ogniw i jakoᖰci 
materiaᐠu, z jakiego sၐ wykonane. Norma EN 12195-3 „Mocowanie ᐠadunków. 
Bezpieczeᑀstwo. Czᆐᖰၰ 3. Odciၐgi ᐠaᑀcuchowe” ustanawia wymagania, jakie 
powinny speᐠniaၰ odciၐgi ᐠaᑀcuchowe (szczegóᐠy znajdujၐ siᆐ w zaᐠၐczniku 8.4.). 
Wykorzystywany ᐠaᑀcuch powinien byၰ odpowiedni do przewoៀonego ᐠadunku. W 
razie potrzeby na rogach i ostrych krawᆐdziach naleៀy stosowaၰ wzmocnienia lub 
ukosowanie, co zapobiega uszkodzeniom ᐠaᑀcuchów i zwiᆐksza promieᑀ, po którym 
ᐠaᑀcuchy siᆐ zginajၐ, co zwiᆐksza ich wytrzymaᐠoᖰၰ. 

 

 

Rys. 39. Koparka zamocowana za pomocၐ ᐠaᑀcuchowych odciၐgów krzyៀowych  
 
Odciၐgów ᐠaᑀcuchowych nie naleៀy nigdy uៀywaၰ, jeៀeli sၐ zwiၐzane w wᆐzeᐠ lub 
poᐠၐczone za pomocၐ sworzni lub ᖰrub. Odciၐgi ᐠaᑀcuchowe i krawᆐdzie ᐠadunków 
naleៀy chroniၰ przed ᖰcieraniem i uszkodzeniami za pomocၐ nakᐠadek ochronnych 
i/lub ksztaᐠtek kၐtowych. Odciၐgi ᐠaᑀcuchowe wykazujၐce jakiekolwiek objawy 
uszkodzenia naleៀy wymieniၰ lub oddaၰ producentowi do naprawy.  
 
Poniៀej wymienione typy uszkodzeᑀ kwalifikujၐ wadliwe elementy do wymiany: 

- dla ᐠaᑀcuchów: pᆐkniᆐcia powierzchniowe, wydᐠuៀenie o wiᆐcej niៀ 3%, 
zuៀycie przekraczajၐce 10% ᖰrednicy nominalnej, widoczne deformacje. 

- dla elementów ᐠၐczၐcych i napinaczy: deformacje, pᆐkniᆐcia, wyraហne objawy 
zuៀycia, objawy korozji.  

 
Napraw powinien dokonywaၰ producent lub jego przedstawiciel, po ich dokonaniu 
wystawiajၐcy gwarancjᆐ, ៀe przywrócono poczၐtkowe wᐠaᖰciwoᖰci odciၐgów 
ᐠaᑀcuchowych. 
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Przed uៀyciem ᐠaᑀcuchów naleៀy sprawdziၰ wszystkie ich ogniwa. Naleៀy ich  
uៀywaၰ jedynie w poᐠၐczeniu z odpowiednimi napinaczami i ᖰciၐgaczami o 
bezpiecznym obciၐៀeniu roboczym zgodnym z obciၐៀeniem roboczym ᐠaᑀcucha. 

 Mocowanie odciၐgami z lin stalowych 
Odciၐgi z lin stalowych nadajၐ siᆐ do mocowania ᐠadunków, jeៀeli uៀywa siᆐ ich w 
podobny sposób jak ᐠaᑀcuchów. Nie naleៀy stosowaၰ do mocowania jednolitych 
prᆐtów, poniewaៀ trudno jest oceniၰ ich zdatnoᖰၰ do uៀytku, a skutkiem kaៀdego 
uszkodzenia bᆐdzie niezadziaᐠanie zestawu unieruchamiajၐcego.  
 
 
Wytrzymaᐠoᖰၰ lin na zgiᆐciach zmniejsza siᆐ w zaleៀnoᖰci od ᖰrednicy zginania. Aby 
lina mogᐠa utrzymaၰ swojၐ peᐠnၐ wytrzymaᐠoᖰၰ mechanicznၐ, ᖰrednica zgiᆐcia musi 
byၰ co najmniej 6 razy wiᆐksza od ᖰrednicy liny. Istnieje praktyczna zasada, ៀe dla 
mniejszych ᖰrednic zginania wytrzymaᐠoᖰၰ spada o 10% na kaៀdၐ jednostkᆐ poniៀej 
6 (np. jeᖰli ᖰrednica zginania jest 4 razy wiᆐksza od ᖰrednicy liny, jej wytrzymaᐠoᖰၰ 
spada o 20%). Tak wiᆐc rzeczywista wytrzymaᐠoᖰၰ wynosi 80% wartoᖰci nominalnej.  
 
W kaៀdym razie naleៀy pamiᆐtaၰ, ៀe liny przeᐠoៀone przez ostre krawᆐdzie 
zachowujၐ jedynie 25% swojej zwykᐠej wytrzymaᐠoᖰci.  
 
Ponadto pᆐtle lin powinny byၰ ᖰciᖰniᆐte co najmniej 4 zaciskami. Wytrzymaᐠoᖰၰ 
spada wraz ze zmniejszaniem siᆐ liczby zacisków. Koᑀcówka pᆐtli powinna siᆐ 
znajdowaၰ zawsze po stronie przeciwnej nakrᆐtek ᖰrub. Generalnie lina powinna 
zostaၰ ᖰciᖰniᆐta do poᐠowy swojej ᖰrednicy.  
 
Podobnie jak wszelkie ᐠၐczniki, takៀe okrၐgᐠe i pᐠaskie liny druciane powinny byၰ 
regularnie kontrolowane przez wykwalifikowanၐ osobᆐ. Wymienione poniៀej 
symptomy traktuje siᆐ jako oznaki uszkodzeᑀ: 
 

- miejscowe pᆐkniᆐcia; zmniejszenie ᖰrednicy pᆐtli o ponad 5% na skutek 
ᖰcierania; 

- uszkodzenie pᆐtli lub splotu; 
- widoczne pᆐkniᆐcia ponad 4 nici drutu na odcinku 3d, ponad 6 nici na odcinku 

6d lub ponad 16 nici na odcinku 30d; (d=ᖰrednica liny); 
- znaczne zuៀycie lub starcie liny o ponad 10% ᖰrednicy nominalnej (ᖰrednia 

wartoᖰၰ dwóch pomiarów pod kၐtem prostym); 
- skruszenie liny o ponad 15%, pᆐkniᆐcia i zaᐠamania; 
- dla elementów ᐠၐczၐcych i napinaczy: deformacje, pᆐkniᆐcia, wyraហne objawy 

zuៀycia, objawy korozji; 
- widoczne uszkodzenia na szczᆐkach krၐៀka linowego.  
 

Nie naleៀy uៀywaၰ stalowych lin mocujၐcych ze zᐠamanymi skrᆐtkami. Stalowe liny 
mocujၐce moៀna wykorzystywaၰ jedynie w temperaturach od -40°C do +100°C. W 
temperaturach poniៀej 0°C naleៀy zwracaၰ uwagᆐ na zalodzenia na linie hamujၐcej i 
ciᆐgnowej elementów napinajၐcych (koᐠowroty, dហwigniki). Naleៀy teៀ uwaៀaၰ, aby 
mocujၐce liny stalowe nie zostaᐠy uszkodzone przez ewentualne ostre koᑀce 
ᐠadunku. 

 Napinacz 
Napinacze sၐ powszechnie stosowane zarówno przy ᐠaᑀcuchach, jak i linach 
mocujၐcych (patrz norma EN 12195-4) zaopatrzonych na kaៀdym uchu w kausze 
oraz co najmniej trzy lub cztery oddzielne zaciski linowe kabᐠၐkowe zgodne z normၐ 
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EN13411-5 po kaៀdej stronie. Muszၐ one byၰ zabezpieczone przed obluzowaniem i 
usytuowane tak, aby zapobiec zginaniu. 

 
 

L – napinacz rozkrᆐcony 
 

Rys. 40. Napinacz z krótkၐ dហwigniၐ zapobiegajၐcy przeciၐៀeniu ponad 50 daN siᐠy 
oddziaᐠywania rᆐcznego (uzyskane napiᆐcie nie powinno przekroczyၰ 50% LC).  

 Siatki i pᐠachty z odciၐgami 
Sieci do mocowania lub zatrzymywania niektórych rodzajów ᐠadunków mogၐ siᆐ 
skᐠadaၰ z pasów lub lin wykonanych z materiaᐠów naturalnych lub sztucznych albo z 
drutu stalowego. Sieci z taᖰm sᐠuៀၐ generalnie jako bariery dzielၐce przestrzeᑀ 
ᐠadunkowၐ na przedziaᐠy. Sieci linowe moៀna wykorzystywaၰ do mocowania 
ᐠadunków do palet albo bezpoᖰrednio do pojazdu jako gᐠówny ukᐠad 
unieruchamiajၐcy.  
 
Lៀejszych siatek moៀna uៀywaၰ do przykrywania otwartych pojazdów i kontenerów, 
jeៀeli rodzaj ᐠadunku nie wymaga zastosowania pᐠachty przykrywajၐcej. Naleៀy 
uwaៀaၰ, aby czᆐᖰci metalowe sieci nie byᐠy skorodowane lub uszkodzone, pasy nie 
byᐠy poprzecinane i wszystkie szwy byᐠy w dobrym stanie. W przypadku sieci 
linowych i sznurowych naleៀy sprawdzaၰ, czy nie ma na nich naciᆐၰ lub innych 
uszkodzeᑀ wᐠókien. Jeៀeli jest to konieczne, przed uៀyciem sieci powinna ona zostaၰ 
naprawiona przez kompetentnၐ osobᆐ. Wielkoᖰၰ oczka sieci powinna byၰ mniejsza 
niៀ najmniejsza czᆐᖰၰ ᐠadunku.  
 

 

Rys. 41. Sieၰ mocujၐca ᐠadunek  
 
Zamiast sieci moៀna uៀyၰ osᐠony z odciၐgami. 
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Rys. 42. Osᐠona z odciၐgami 

 Liny  
Stosowanie lin do mocowania ᐠadunku budzi wၐtpliwoᖰci. Jeៀeli liny stosowane sၐ do 
mocowania ᐠadunków, powinny byၰ one wykonane najlepiej z polipropylenu lub 
poliestru.  
 
Liny poliamidowe (nylonowe) nie nadajၐ siᆐ do tego, poniewaៀ majၐ  tendencjᆐ do 
rozciၐgania siᆐ pod wpᐠywem obciၐៀenia. Liny sizalowe lub manilowe równieៀ nie sၐ 
odpowiednie, dlatego ៀe ich wytrzymaᐠoᖰၰ maleje po nasiၐkniᆐciu wodၐ. 
 
Liny powinny byၰ wykonane z 3 skrᆐtek i posiadaၰ ᖰrednicᆐ nominalnၐ co najmniej 
10 mm. Ich koᑀcówki powinny byၰ splecione lub w inny sposób zabezpieczone przed 
strzᆐpieniem. Naleៀy je dobieraၰ odpowiednio do maksymalnej siᐠy, jaka dziaᐠa na 
kaៀdy z odciၐgów. Producent musi wskazaၰ na zawieszce lub opasce maksymalne 
dozwolone obciၐៀenie lin. Jej wytrzymaᐠoᖰၰ jest zmniejszana przez wᆐzᐠy i ostre 
zagiᆐcia. Mokre liny powinny byၰ zawsze suszone w sposób naturalny. 
 

 Taᖰmy stalowe 
Taᖰmy stalowe nigdy nie powinny byၰ wykorzystywane do mocowania ᐠadunków na 
otwartych platformach ᐠadunkowych.  
 

 Szyny przyᐠၐczeniowe do wysiᆐgników i 
odciၐgów w ᖰcianach bocznych 

ᖠciany boczne mogၐ byၰ wyposaៀone w podᐠuៀne szyny z punktami zakotwiczenia, 
z których kaៀdy zwykle posiada wytrzymaᐠoᖰၰ 2 ton w kierunku wzdᐠuៀnym. Odciၐgi i 
wysiᆐgniki z odpowiednimi zakoᑀczeniami moៀna wówczas szybko zamocowaၰ, 
tworzၐc w ten sposób efektywne unieruchomienie. Moៀe to byၰ bardzo skuteczna 
metoda blokowania z tyᐠu opakowaᑀ pozostaᐠych po czᆐᖰciowym rozᐠadowaniu, ale 
naleៀy unikaၰ koncentracji obciၐៀenia w pobliៀu punktów mocowania. 
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Rys. 43.     
 

 Pᐠyty mocujၐce poᖰrednie  
 
Pᐠyty mocujၐce poᖰrednie sၐ czᆐsto stosowane do mocowania ᐠadunków z tyᐠu, 
szczególnie zaᖰ do mocowania ᐠadunków na czᆐᖰciowo zaᐠadowanych pojazdach. 
Pᐠyty mocujၐce poᖰrednie zakᐠadane sၐ na zwykᐠe wzdᐠuៀne listwy lub burty 
opuszczane nadwozi kurtynowych lub skrzyniowo-plandekowych. Maksymalne 
obciၐៀenie naleៀy sprawdziၰ u producenta. Generalnie pᐠyty mocujၐce poᖰrednie 
zamontowane na drewnianych listwach mogၐ wytrzymaၰ obciၐៀenia maksymalnie do 
ok. 350 daN, a mocowane na listwach aluminiowych 220 daN.  
 

 
Rys. 44.     

 

 Ryglowanie 
Kontenery do przewozu towarów takie jak kontenery ᐠadunkowe ISO, nadwozia 
wymienne itd. o masie przekraczajၐcej 5,5 tony powinny byၰ przewoៀone jedynie 
pojazdami wyposaៀonymi w ᐠၐczniki skrᆐtne. Caᐠkowicie sprzᆐgniᆐte i zaryglowane 
ᐠၐczniki stanowiၐ wystarczajၐce zamocowanie ᐠadunku. ᐐၐczniki skrᆐtne naleៀy 
utrzymywaၰ w stanie uៀywalnoᖰci. W kaៀdym kontenerze naleៀy stosowaၰ cztery 
ᐠၐczniki. (ISO 1161 zawiera specyfikacjᆐ naroៀy zaczepowych dla kontenerów 
ᐠadunkowych ISO serii 1).  
 
W wiᆐkszoᖰci wypadków ᐠၐczniki skrᆐtne sၐ mocowane na pojeហdzie podczas 
produkcji. Jeៀeli mocowane sၐ póហniej, naleៀy dokonaၰ modyfikacji nadwozia/skrzyni 
zgodnie ze wskazówkami producenta pojazdu. ᐐၐczniki skrᆐtne powinny byၰ 
okresowo kontrolowane pod kၐtem zuៀycia, uszkodzeᑀ i wad w dziaᐠaniu. 
Szczególnၐ uwagᆐ naleៀy zwróciၰ na urzၐdzenia ryglujၐce stosowane do 
zapobiegania ruchom dហwigni roboczych w trakcie przewozu. 



48 / 213 

 
 

 
ᐐၐczniki skrᆐtne 

ᐐၐczniki skrᆐtne mogၐ byၰ opuszczalne albo nieopuszczalne 
Welding dimension = pᐠaszczyzna spajania 

locking area = obszar ryglowania 
housing = obudowa 

locking nut = nakrᆐtka ryglowania 
Latch = zapadka 

Back plate = pᐠyta tylna 
Structure of a twist lock = budowa ᐠၐcznika skrᆐtnego 

 

Guide bush = tuleja prowadzၐca 
Outer bush = tuleja zewnᆐtrzna 

toggle = dហwignia kolankowa 
locking ring = pierᖰcieᑀ ryglujၐcy 

Individual parts of a twist lock = poszczególne czᆐᖰci skᐠadowe ᐠacznika 
skrᆐtnego 

 

Retractable = chowany 
Non-retractable = niechowany 

ᐐၐcznik skrᆐtny chowany i niechowany 

Rys. 45. ᐐၐczniki skrᆐtne  
 

 

Rys. 46. ᐐၐczniki skrᆐtne  
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 Zᐠoៀone mocowanie ᐠadunków 
ᐐၐczenie dwóch lub wiᆐcej metod mocowania jest najczᆐᖰciej najbardziej 
praktycznym i najtaᑀszym sposobem skutecznego mocowania ᐠadunku. Na przykᐠad 
mocowanie z przepasaniem od góry moៀna zastosowaၰ ᐠၐcznie z zablokowaniem 
podstawy ᐠadunku.  
 
Naleៀy uwaៀaၰ, aby siᐠy unieruchamiajၐce zwiၐzane ze zᐠoៀonym mocowaniem 
dziaᐠaᐠy równoczeᖰnie, a nie osobno. Kaៀdy ze sposobów mocowania moៀe byၰ 
niewystarczajၐcy do bezpiecznego zamocowania ᐠadunku, jeៀeli dziaᐠa niezaleៀnie 
od pozostaᐠych systemów unieruchamiania.  
 

 Osprzᆐt dodatkowy  

 Maty antypoᖰlizgowe 
Do zwiᆐkszenia tarcia miᆐdzy podᐠogၐ platformy a ᐠadunkiem oraz w razie potrzeby miᆐdzy 
warstwami ᐠadunku moៀna wykorzystaၰ podᐠoៀe lub przekᐠadki wykonane z materiaᐠu o 
duៀym wspóᐠczynniku tarcia. Istnieje wiele rodzajów takich materiaᐠów, na przykᐠad dywany, 
maty gumowe i arkusze papieru (slip sheets) pokryte materiaᐠem zwiᆐkszajၐcym tarcie. 
Wykorzystuje siᆐ je w poᐠၐczeniu z innymi metodami mocowania. Maty powinny mieၰ 
wspóᐠczynnik tarcia, wytrzymaᐠoᖰၰ i gruboᖰၰ odpowiedniၐ do ᐠadunku (jego masy, 
powierzchni…), a takៀe posiadaၰ odpowiednie wᐠaᖰciwoᖰci (odpowiedni wspóᐠczynnik tarcia, 
wytrzymaᐠoᖰၰ, gruboᖰၰ, granulacjᆐ…) dostosowane do ᐠadunku (jego masy, powierzchni…) i 
warunków otoczenia (temperatura, wilgotnoᖰၰ), jakie najprawdopodobniej bᆐdၐ wystᆐpowaၰ 
na trasie przejazdu. Wᐠaᖰciwoᖰci te naleៀy sprawdziၰ u producenta.  

 

Rys. 47.       
Zastosowanie materiaᐠu zapobiegajၐcego poᖰlizgowi pozwala zmniejszyၰ liczbᆐ 
wymaganych odciၐgów (patrz zaᐠၐcznik 8.6. i 8.7.). Bardzo czᆐsto materiaᐠu tego uៀywa siᆐ 
w prostokၐtnych kawaᐠkach pociᆐtych na pasy o dᐠugoᖰci od 5 do 20 m i o szerokoᖰci 150, 
200 lub 250 mm. Ich gruboᖰၰ wynosi od 3 do 10 mm. Jeៀeli korzysta siᆐ z nich rozwaៀnie, 
moៀna je wykorzystaၰ ponownie do 10 razy, ale przestajၐ speᐠniaၰ swojၐ rolᆐ, gdy ulegnၐ 
zatᐠuszczeniu. ᐐadunek naleៀy na tych materiaᐠach stawiaၰ, gdyៀ wsuwanie jest w tym 
wypadku niemoៀliwe.  

 Przekᐠadki pᐠytowe 
Do stabilizowania warstw ᐠadunków czᆐsto stosuje siᆐ przekᐠadki z pᐠyt. Sၐ one zwykle 
zbudowane ze sklejki o gruboᖰci 20 mm, choၰ odpowiednie sၐ równieៀ odpady z tarcicy. 
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Pᐠyty te umieszcza siᆐ miᆐdzy warstwami ᐠadunków. Przekᐠadki pᐠytowe sၐ szczególnie 
przydatne, gdy rzᆐdy skᐠadajၐ siᆐ z kilku warstw. 
 
 
Czᆐsto spotykane wymiary i masy 21 x   600 x 2400 mm, ok. 20 daN 
 21 x 1200 x 1200 mm, ok. 20 daN 
 21 x 1200 x 2400 mm, ok. 40 daN 
 
 
 

 

Rys. 48.       
 
 

 Kantówki 
Sekcje ᐠadunku z wieloma rzᆐdami i warstwami takie jak tarcica, czᆐsto trzeba 
stabilizowaၰ za pomocၐ ram poprzecznych. W tym przypadku nie sၐ odpowiednie 
kantówki drewniane o przekroju kwadratowym, poniewaៀ mogၐ obracaၰ siᆐ w trakcie 
przejazdu. Stosunek szerokoᖰci do dᐠugoᖰci przekroju powinien wynosiၰ co najmniej 
2:1.  

 
 

KANTÓWKI 
 

Rys. 49. Tarcica unieruchamiana za pomocၐ kantówek 
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 Folia termokurczliwa i rozciၐgliwa 
 

 

Rys. 50. Pakowanie za pomocၐ folii rozciၐgliwej 
 
Maᐠe opakowania moៀna ᐠatwo i skutecznie mocowaၰ do palet za pomocၐ folii 
rozciၐgliwej. ᐐatwo jၐ naᐠoៀyၰ i odpowiednio usztywniၰ caᐠy ᐠadunek na palecie za 
pomocၐ odpowiedniej liczby „opasek”.  
 
W wypadku folii termokurczliwej na ᐠadunku tworzy siᆐ plastikowy koᐠpak, który jest 
nastᆐpnie podgrzewany w celu skurczenia tworzywa sztucznego, a tym samym 
usztywnienia ᐠadunku. Paletᆐ moៀna uznaၰ za stabilnၐ jednostkᆐ ᐠadunkowၐ, jeៀeli 
zaᐠadowana paleta wytrzyma nachylenie pod kၐtem 26° bez znaczၐcej deformacji.  
Owijanie foliၐ termokurczliwၐ i rozciၐgalnၐ zwykle nie jest skuteczne w wypadku 
ciᆐៀkich ᐠadunków na paletach lub ᐠadunków z ostrymi krawᆐdziami, które mogၐ 
uszkodziၰ foliᆐ.  
 
 

 Taᖰmy stalowe lub plastikowe 
Taᖰmy z tworzyw sztucznych lub stali nadajၐ siᆐ do przywiၐzywania do palet ciᆐៀkich 
i sztywnych towarów, takich jak wyroby ៀelazne i stalowe. Wymagajၐ one uៀycia 
specjalnych napinaczy i nie moៀna ich napiၐၰ ponownie. Taᖰmy stalowe 
jednorazowe moៀna wykorzystywaၰ do mocowania ᐠadunków na paletach. Palety i 
ᐠadunek naleៀy dodatkowo zamocowaၰ do pojazdu metodၐ blokowၐ lub odciၐgami.  
 
Taᖰmy jednorazowe nie nadajၐ siᆐ do mocowania ᐠadunków bezpoᖰrednio do 
pojazdu, poniewaៀ podczas przejazdu w elementach zᐠၐcznych i zamkniᆐciach mogၐ 
powstaၰ naprᆐៀenia stanowiၐce zagroៀenie podczas usuwania taᖰm stalowych. 
Przeciᆐte i leៀၐce na ziemi jednorazowe taᖰmy stalowe stwarzajၐ niebezpieczeᑀstwo 
potkniᆐcia siᆐ lub skaleczenia. Jeៀeli do mocowania towarów zwiၐzanych taᖰmami 
stalowymi uៀywa siᆐ pasów parcianych, naleៀy uwaៀaၰ, aby taᖰmy stalowe nie 
przeciᆐᐠy tych pasów.  
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Rys. 51.       
 

Wykorzystywanie stalowych taᖰm na otwartych skrzyniach ᐠadunkowych jest czᆐstၐ 
przyczynၐ obraៀeᑀ, poniewaៀ luហne koᑀce tych taᖰm mogၐ podczas przejazdu 
wystawaၰ po bokach skrzyni.  

 Listwy kၐtowe 
Podtrzymujၐce listwy kၐtowe sၐ zbudowane tak, aby byᐠy sztywne (odporne na 
zginanie) i posiadaᐠy w przekroju kၐt prosty. Wykorzystuje siᆐ je do rozkᐠadania siᐠ 
pochodzၐcych od odciၐgów opasajၐcych ᐠadunek od góry na caᐠe sekcje ᐠadunku. 
Mogၐ byၰ wykonywane z drewna, aluminium lub innych materiaᐠów o podobnej 
wytrzymaᐠoᖰci. 
 
 

 

 

 

 

  

 

Rys. 52. Listwa kၐtowa wykonana z aluminium  
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Rys. 
53. Listwa kၐtowa wykonana z desek drewnianych  

 

 Ochraniacze taᖰm tkanych z tworzyw sztucznych 
Ochraniacze taᖰm tkanych z tworzyw sztucznych stosuje siᆐ miᆐdzy ᐠadunkiem a 
odciၐgami taᖰmowymi, jeៀeli istnieje ryzyko uszkodzenia pasa z tkaniny. 
Ochraniacze mogၐ byၰ wykonane z róៀnych materiaᐠów, na przykᐠad poliestru lub 
poliuretanu, zarówno w formie rᆐkawa, jak i na zaciski.  
 

 

Rys. 54. Ochraniacz  
 

 Ochraniacze krawᆐdzi zapobiegajၐce uszkodzeniom 
ᐠadunku i osprzᆐtu mocujၐcego 

Ochraniacze krawᆐdzi wykonane z drewna, tworzywa sztucznego, lekkiego metalu 
stopowego lub innych odpowiednich materiaᐠów stosuje siᆐ do rozkᐠadania siᐠy 
generowanej podczas mocowania odciၐgami w taki sposób, aby zapobiec wciᆐciu 
siᆐ odciၐgów w ᐠadunek oraz do wiၐzania krawᆐdzi. Listwy kၐtowe dajၐ takၐ samၐ 
lub lepszၐ ochronᆐ krawᆐdzi, ale sၐ sztywne i dlatego rozkᐠadajၐ siᐠy pochodzၐce od 
odciၐgów. Dlatego teៀ jest bardzo istotne, aby ochraniacze krawᆐdzi 
charakteryzowaᐠy siᆐ niskim wspóᐠczynnikiem tarcia, tak aby pasy z tkaniny mogᐠy siᆐ 
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bez przeszkód przesuwaၰ, tym samym rozkᐠadajၐc siᐠᆐ napinajၐcၐ. Z drugiej jednak 
strony w niektórych wypadkach zalecane jest wykorzystanie ochraniaczy krawᆐdzi 
redukujၐcych ryzyko przewrócenia siᆐ.  
 

 

Rys. 55. Ochraniacze krawᆐdzi  
 

 Przekᐠadki ochronne  
Jeៀeli ostre krawᆐdzie mogၐ uszkodziၰ ᐠadunek, naleៀy stosowaၰ materiaᐠ ochronny 
w jakiejᖰ formie (patrz równieៀ czᆐᖰၰ 3.1.1.: Blokowanie za pomocၐ materiaᐠów 
sztauerskich).  
 

 

Rys. 56. Przekᐠadki ochronne  
 

 „Jeៀe”  
Dwustronne „jeៀe” nadajၐ siᆐ do unieruchamiania róៀnych warstw w rzᆐdzie ᐠadunku. 
Mocowanie rzᆐdowe moៀna czᆐsto uzyskaၰ, stosujၐc „jeៀe” zamiast pokrywy 
stertowej. Sၐ one dostᆐpne w róៀnych rozmiarach. Moៀna je wykorzystywaၰ tylko do 
materiaᐠów miᆐkkich (drewno itd.). Powinny  caᐠkowicie wbiၰ siᆐ w materiaᐠ.  
 
UWAGA: Ze wzglᆐdu na to, ៀe po przykryciu ᐠadunkiem jeៀe nie sၐ widoczne, ich 
dziaᐠania nie da siᆐ kontrolowaၰ. Naleៀy mieၰ równieៀ ᖰwiadomoᖰၰ, ៀe jeៀe mogၐ 
uszkodziၰ powierzchniᆐ platformy i ᐠadunek. Zaleca siᆐ uៀywanie zamiast nich mat 
antypoᖰlizgowych.  
 
Jeៀy nie naleៀy nigdy uៀywaၰ do mocowania towarów niebezpiecznych.  
 
Jeៀe zwykle sၐ okrၐgᐠe i majၐ 48, 62 lub 75 mm ᖰrednicy (95-milimetrowe sၐ rzadko 
stosowane) (patrz rysunek poniៀej).  
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Rys. 57. Okrၐgᐠy „jeៀ“  
 

Nie opracowano norm dla „jeៀy”. W zaᐠၐczniku 8.3. podano wartoᖰci orientacyjne 
wziᆐte z praktyki. Naleៀy stosowaၰ co najmniej dwa jeៀe. Aby wbiᐠ siᆐ on w drewno 
potrzeba co najmniej 180 daN na kaៀdၐ sztukᆐ. Nie naleៀy uៀywaၰ zbyt wielu „jeៀy”!  
 
Alternatywၐ dla nich mogၐ byၰ maty antypoᖰlizgowe (patrz rozdziaᐠ 3.5.1.).  
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4. Obliczanie liczby odciၐgów 

 
 
Jeៀeli jako ᖰrodki zapobiegajၐce przesuwaniu siᆐ i przewracaniu stosuje siᆐ odciၐgi, 
naleៀy postᆐpowaၰ w nastᆐpujၐcy sposób:  
 
Naleៀy obliczyၰ oddzielnie liczbᆐ odciၐgów wymaganych do zapobieៀenia 
przesuwaniu siᆐ siᆐ oraz liczbᆐ odciၐgów wymaganych do zapobieៀenia 
przewróceniu siᆐ. Wiᆐksza liczba stanowi minimalnၐ liczbᆐ potrzebnych odciၐgów. 
Jeៀeli ᐠadunek opiera siᆐ o ᖰcianᆐ przedniၐ, podczas obliczania liczby odciၐgów 
zapobiegajၐcych ᖰlizganiu siᆐ ᐠadunku od jego ciᆐៀaru moៀna odjၐၰ ciᆐៀar 
kompensowany przez ᖰcianᆐ przedniၐ.  
 
Szczegóᐠowe informacje moៀna znaleហၰ w Poradniku IMO/ILO/UN ECE formowania 
jednostek ᐠadunkowych (IMO/ILO/UN ECE, Guidelines for packing of cargo transport 
units) oraz Kursie modelowym IMO nr 3.18. (IMO Model course 3.18), jak równieៀ w 
normie EN 12195 Mocowanie ᐠadunków. Bezpieczeᑀstwo (Load restraint assemblies 
on road vehicles), w czᆐᖰci 1.: Wyliczanie siᐠ mocujၐcych (Calculation of lashing 
forces, wyd. w jᆐz. ang.), w czᆐᖰci 2. Pasy mocujၐce ᐠadunki, w czᆐᖰci 3. Odciၐgi 
ᐠaᑀcuchowe (cz. 2. i 3.  wyd. w jᆐz. pol.) i w czᆐᖰci 4. : Liny stalowe mocujၐce 
(Lashing steel wire ropes, wyd. w jᆐz. ang.). Informacje o tych odciၐgach stanowiၐ 
integralnၐ czᆐᖰၰ niniejszych wytycznych (patrz czᆐᖰci 1., 2. i 3.).  
 
Wiᆐkszoᖰၰ czᐠonków Grupy Ekspertów jest zdania, ៀe jako metodᆐ gwarantujၐcၐ 
bezpieczeᑀstwo zamocowania ᐠadunku w przewozach transgranicznych naleៀy 
przyjၐၰ metodᆐ IMO/ILO/UNECE albo CEN; obydwie powinny byၰ  uznawane przez 
wᐠaᖰciwe sᐠuៀby i inspekcje sprawujၐce kontrolᆐ w zakresie transportu 
miᆐdzynarodowego, pozostawiajၐc wybór metody przewoហnikowi lub zaᐠadowcy. 
Niektóre paᑀstwa czᐠonkowskie mogၐ jednak narzuciၰ jednၐ z tych metod lub 
wprowadziၰ szczegóᐠowe zasady transportu na swoich drogach. 
 
Zaᐠၐczniki 8.6 i 8.7. stanowiၐ krótkie przewodniki obliczania liczby odciၐgów 
odpowiednio w oparciu o poradnik IMO/ILO/UN ECE i normᆐ EN  12195-1.  
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5. Kontrole podczas jazdy / Przewozy 
wielopunktowe  

 
 
Zaleca siᆐ regularne sprawdzanie mocowaᑀ ᐠadunku w czasie przewozu zawsze, gdy 
jest to moៀliwe. Pierwszej kontroli naleៀy dokonaၰ najlepiej po kilku kilometrach 
podróៀy na postoju w bezpiecznym miejscu.  
 
Mocowanie naleៀy ponadto sprawdziၰ po gwaᐠtownym hamowaniu lub innym 
nadzwyczajnym zdarzeniu podczas jazdy. Naleៀy je równieៀ skontrolowaၰ po 
czᆐᖰciowym doᐠadowaniu lub rozᐠadowaniu na trasie przewozu.  
 
Po zaᐠadowaniu lub rozᐠadowaniu drobnicy, jak to czᆐsto ma miejsce w transporcie 
dystrybucyjnym, konieczne jest przywrócenie mocowaᑀ pozostaᐠych towarów. 
Mocowania przywracalne moៀna uzyskaၰ przez stosowanie odciၐgów lub 
odejmowalnych belek blokujၐcych. Naleៀy zwracaၰ uwagᆐ na to, aby ich liczba byᐠa 
odpowiednia do mocowanego ᐠadunku. 
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6. ᐐadunki znormalizowane i czᆐᖰciowo 
znormalizowane (formy geometryczne) 

W podrozdziaᐠach poniៀej przedstawiono przykᐠady moៀliwych sposobów mocowania 
róៀnych rodzajów opakowaᑀ i ᐠadunków. Ze wzglᆐdu na to, ៀe róៀnorodnoᖰၰ 
ᐠadunków, pojazdów i warunków pracy uniemoៀliwia uwzglᆐdnienie wszystkich 
moៀliwych sytuacji, jakie mogၐ mieၰ miejsce, niniejszych wytycznych nie moៀna 
traktowaၰ jako wyczerpujၐcych lub jedynie obowiၐzujၐcych. Istniejၐ zadowalajၐce 
alternatywne sposoby mocowania, które zapewniajၐ równowaៀny poziom 
bezpieczeᑀstwa mocowania ᐠadunków. Sposoby takie bᆐdၐ opracowywane równieៀ 
w przyszᐠoᖰci. Jednak niezaleៀnie od sposobu mocowania ᐠadunku nadal bᆐdၐ 
obowiၐzywaၰ podstawowe zasady opisane w niniejszych wytycznych.  
 
 

 Walce, beczki i ᐠadunki cylindryczne 
Sztywne walce, beczki i ᐠadunki cylindryczne moៀna sztauowaၰ osiami pionowo lub 
poziomo. Pozycjᆐ „osiami pionowo” stosuje siᆐ zazwyczaj wtedy, gdy naleៀy chroniၰ 
powierzchniᆐ osᐠony i zachowaၰ ksztaᐠt cylindryczny (na przykᐠad podczas 
transportowania papieru w rolach). 
 
Osie walców i sztuk cylindrycznych sztauowanych „osiami poziomo” powinny byၰ 
skierowane poprzecznie do pojazdu, tak aby kierunek toczenia siᆐ, zwykle 
neutralizowanego przez kliny blokowe i ᐠoៀyska klinowe, przebiegaᐠ wzdᐠuៀ osi 
pojazdu – do przodu lub do tyᐠu.  
 
Podczas mocowania przedmiotów cylindrycznych naleៀy uwzglᆐdniၰ kwestiᆐ 
bezpiecznego i kontrolowanego rozᐠadunku. Bezpieczny i kontrolowany zaᐠadunek i 
rozᐠadunek jest zapewniany przez podkᐠadanie ostro zakoᑀczonych klinów.  
 
 

 Papier w rolach 
 
Oto przykᐠad zasztauowania papieru w rolach w dwóch warstwach i w dwóch 
rzᆐdach na pᐠaskiej platformie ze ᖰcianami bocznymi: 
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1 
 

VIEW FROM THE FRONT = WIDOK Z PRZODU 
CARGO SECTION = SEKCJA ᐐADUNKU 

 
Rys. 58: Papier w rolach  

 

 
 
 
Górna warstwa jest zamocowana poprzecznie w sposób 

zwiᆐkszajၐcy tarcie i pᐠytowo, zabezpieczajၐc przed 
przemieszczaniem do przodu i do tyᐠu �. Moៀna teៀ 
zastosowaၰ mocowanie progowe. 

• ᐐadunek nie wypeᐠnia caᐠej szerokoᖰci platformy. 
• Kၐt miᆐdzy bocznymi odcinkami odciၐgów przepasujၐcych 

od góry a podᐠogၐ platformy przekracza 60°. 
• Jeᖰli jest konieczne zastosowanie mocowania blokowego 

zabezpieczajၐcego przed przemieszczeniem siᆐ do tyᐠu 
osiၐga siᆐ je poprzez zastosowanie materiaᐠów 
sztauerskich�. 

• Miᆐdzy sekcjami ᐠadunku zastosowano podtrzymujၐce 
profile kၐtowe �, aby w sposób skuteczny równo rozᐠoៀyၰ 
siᐠy napinajၐce. 

�� Odciၐgi przepasujၐce 
ᐠadunek od góry 
� Materiaᐠy sztauerskie 
� Mocowanie pᐠytowe 
� Podtrzymujၐce profile 
kၐtowe 

 
 
 
 

Wskazówki odnoᖰnie obliczania wymaganej liczby 
odciၐgów znajdujၐ siᆐ w zaᐠၐcznikach 8.6. i 8.7.. 
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 Beczki 
 

2 

Rys. 59. Przykᐠad peᐠnowymiarowych beczek 
ustawionych w dwóch warstwach i czterech rzᆐdach wzdᐠuៀnych.  

Warstwa górna jest niepeᐠna, a ᐠadunek zostaᐠ zasztauowany w kontenerze lub 
nadwoziu typu furgon.  

• ᐐadunek wypeᐠnia caᐠၐ szerokoᖰၰ kontenera. 
• Zabezpieczenie przed przemieszczaniem siᆐ do tyᐠu stanowi materiaᐠ 

sztauerski � lub rozpórka. 
• Mocowanie odciၐgami przepasujၐcymi ᐠadunek w pᐠaszczyហnie poziomej 
� stosuje siᆐ w celu zmniejszenia ryzyka przewrócenia siᆐ ᐠadunku. 

• Podkᐠadki � stanowiၐ mocowanie progowe górnej warstwy 

� Materiaᐠ 
sztauerski 

� Pᆐtla 
przepasujၐca 

� Podkᐠadka 
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zabezpieczajၐce przed przemieszczaniem do przodu i do tyᐠu. 
 

W ostatnich latach znacznie wzrosᐠo wykorzystanie beczek i baryᐠek o 
standardowych ksztaᐠtach i rozmiarach wykonanych z tworzyw sztucznych zamiast z 
metalu. Powierzchnie z tworzyw sztucznych, szczególnie mokre, sၐ ᖰliskie, w 
zwiၐzku z czym naleៀy zachowaၰ ostroៀnoᖰၰ podczas zaᐠadunku, mocowania i 
przykrywania ᐠadunku. Naleៀy szczególnie pamiᆐtaၰ, ៀe tworzywo sztuczne moៀe 
ulec znieksztaᐠceniu pod naciskiem.  
 

 

 Pudᐠa 
Pudᐠa, podobnie jak inne ᐠadunki, naleៀy ᐠadowaၰ w taki sposób, aby zapobiec 
przemieszczaniu siᆐ ich we wszystkich kierunkach. Jeᖰli to moៀliwe, powinny siᆐ one 
wzajemnie zazᆐbiaၰ i naleៀy je sztauowaၰ na jednej wysokoᖰci w pᐠaszczyហnie 
poprzecznej (w ramach sekcji ᐠadunku). Przy obliczaniu parametrów mocowania 
ᐠadunku zabezpieczajၐcego przed poᖰlizgiem i przewróceniem naleៀy braၰ pod 
uwagᆐ rozmiary i masᆐ kaៀdej z sekcji. Jeៀeli wysokoᖰၰ ᐠadunku przekracza 
wysokoᖰၰ ᖰcian bocznych i nie korzysta siᆐ z listew kၐtowych, na kaៀdၐ sekcjᆐ musi 
przypadaၰ co najmniej jeden odciၐg. 

 Torby, bele i worki 
Worki i torby  
 
Worki zwykle sၐ elastyczne i dlatego wymagajၐ usztywnienia, szczególnie wtedy, 
gdy do mocowania nie moៀna wykorzystaၰ ᖰcian bocznych i czoᐠowych. Do 
unieruchamiania moៀna wykorzystaၰ materiaᐠy sztauerskie, deski, pᐠyty i 
podtrzymujၐce profile kၐtowe. 
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SEKCJA ᐐADUNKU 
 

 
 

Rys. 60. Przykᐠadowe mocowanie worków na paletach w kontenerze  

Wskazówki odnoᖰnie obliczania 
wymaganej liczby odciၐgów moៀna 
znaleហၰ w zaᐠၐcznikach 8.6. i 8.7.  
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 •   ᐐadunek obejmuje worki na paletach oddzielonych  
materiaᐠem sztauerskim�. ᐐadunek wypeᐠnia caᐠၐ szerokoᖰၰ 
kontenera.    

•   ᐐadunek jest zabezpieczony przed przemieszczeniem  
do tyᐠu za pomocၐ ram rozporowych�   

�  Rama rozporowa   
�  Kᐠonice   
�  Kratownice   
�  Prᆐt wspierajၐcy   
�  Materiaᐠ sztauerski   

 
 
 
Bele i duៀe worki  
 
Sposób mocowania bel jest podobny do sposobu mocowania worków. Róៀnica 
polega na tym, ៀe materiaᐠ przewoៀony w belach (makulatura, siano, tkanina itp.) 
zwykle nie jest opakowany równie dobrze jak w workach. Dlatego jeៀeli moៀliwe jest 
oderwanie siᆐ czᆐᖰci ᐠadunku, to po zamocowaniu caᐠy ᐠadunek naleៀy przykryၰ.  
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SEKCJA ᐐADUNKU 
  

  

  2   

  
  

 
 
 

Rys. 61. Bele zasztauowane w dwóch warstwach i w dwóch rzᆐdach na pᐠaskiej 
platformie ze ᖰcianami bocznymi: górna warstwa jest NIEPEᐐNA  

 
 

Wskazówki odnoᖰnie obliczania 
wymaganej liczby odciၐgów moៀna 
znaleហၰ w zaᐠၐcznikach 8.6. i 8.7.  
 

Wskazówki odnoᖰnie obliczania 
wymaganej liczby odciၐgów moៀna 
znaleហၰ w zaᐠၐcznikach 8.6. i 8.7.  
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• ᐐadunek wypeᐠnia caᐠၐ szerokoᖰၰ platformy .    
•   Jeᖰli górna warstwa ᐠadunku nie znajduje siᆐ przy ᖰcianie przedniej w 

niektórych wypadkach naleៀy zapobiec przemieszczani u siᆐ ᐠadunku do 
przodu za pomocၐ pasa tworzၐcego pᆐtlᆐ naroៀnၐ �  i/lub drewna �.    

•   
W niektórych wypadkach naleៀy stosowaၰ mocowanie z uៀyciem 
materiaᐠów sztauerstkich�  i/lub pᆐtli naroៀnej � i/lub drewna�. 

•   
Jeៀeli ze wzglᆐ du na niestabilnoᖰၰ ᐠadunków istnieje ryzyko 
poluzowania siᆐ odciၐgów, potrzebne sၐ podtrzymujၐce profile 
kၐtowe�. Ewentualnie do stabilizacji moៀna zastosowaၰ kratownice �. 

�   �  Odciၐgi przepasujၐce od góry  

� Materiaᐠy sztauerskie    
�  Pᆐtle naroៀne   
� �  Kratownice   
� Pᐠyty  
� Podtrzymujၐcy profil kၐtowy   

 
 

 Palety i wózki 

 Europaleta 
Paletၐ najczᆐᖰciej uៀywanၐ do przewozu towarów jest europaleta (ISO 445-1984). 
Wykonuje siᆐ jၐ zazwyczaj z drewna i posiada ona wymiary 800x1200x150 mm.  
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Rys. 62. Europaleta  
 
Gdy na paletᆐ ᐠadowane sၐ opakowania o wielkoᖰci równej wielkoᖰci palety lub 
mniejszej od niej, paleta stanowi powierzchniᆐ ᐠadunkowၐ podobnၐ do platformy 
ᐠadunkowej bez ᖰcian bocznych. Naleៀy wtedy przeciwdziaᐠaၰ zeᖰliហniᆐciu siᆐ lub 
przewróceniu palety, mocujၐc odciၐgi w sposób podobny do przedstawionego 
powyៀej. Tarcie miᆐdzy powierzchniami ᐠadunku i palety jest zatem istotne podczas 
obliczania parametrów mocowania ᐠadunku. Naleៀy równieៀ wziၐၰ pod uwagᆐ 
stosunek wysokoᖰci i szerokoᖰci oraz masᆐ zaᐠadowanej palety (tutaj masa 
zaᐠadowanej palety odpowiada masie sekcji ᐠadunku – patrz: czᆐᖰၰ 1.3.5. 
Przechylenie i przewrócenie). 
 
Do mocowania ᐠadunków na paletach moៀna uៀywaၰ ᖰrodków takich jak np. odciၐgi 
czy folia termokurczliwa, jeៀeli dziᆐki temu paleta moៀe wytrzymaၰ kၐt przechylenia 
na boki co najmniej 26° bez widocznych oznak znieksztaᐠcenia (patrz: czᆐᖰၰ 3.5.5.)  
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Rys. 63. Jednostka ᐠadunkowa przymocowana do europalety za pomocၐ odciၐgów  

 Wózki 
Wózków ze stelaៀem uៀywa siᆐ czᆐsto do transportu ៀywnoᖰci. Najskuteczniejszym 
sposobem ich mocowania jest metoda blokowa, jednak sၐ teៀ inne sposoby.  
 

  7 

Rys. 64. Wózek ze stelaៀem po bokach i prᆐtami spinajၐcymi  
 

 Blachy pᐠaskie   
Kiedy przewoៀone sၐ blachy lub pᐠyty o róៀnych wymiarach, najmniejsze zwykle 
powinny byၰ ᐠadowane na wierzchu i w przedniej czᆐᖰci pojazdu, oparte o ᖰcianᆐ 
przedniၐ i/lub inny element blokujၐcy, tak aby nie mogᐠy siᆐ przesuwaၰ. 
Naoliwione pᐠaskie blachy naleៀy formowaၰ w paczki. Do celów mocowania 
ᐠadunków paczki te naleៀy traktowaၰ generalnie jak pudᐠa. Pᐠaskie blachy moៀna 
czasem ᐠadowaၰ na palety. Naleៀy je wówczas odpowiednio przymocowaၰ. 
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Poniៀej przedstawiono przykᐠad zamocowania blach lub pᐠyt na platformie pᐠaskiej 
wyposaៀonej w kᐠonice boczne. W wypadku ᐠadunków o duៀej masie wᐠaᖰciwej 
(takich jak tutaj) szczególnie istotne jest uwzglᆐdnienie prawidᐠowego rozkᐠadu 
obciၐៀenia.  
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Rys. 65. Sekcja przednia oparta o ᖰcianᆐ przedniၐ  

 
 �  Odciၐgi przepasujၐce  

od góry  
�  Ochraniacze  
�   Materiaᐠy sztauerskie  

• Jeៀeli ᐠadunek nie opiera siᆐ o ᖰcianᆐ przedniၐ , potrzebne 
jest zabezpieczenie przed przemieszczaniem w przód za 
pomocၐ materiaᐠów sztauerskich lub blokady podstawy.  
• W pewnych wypadkach potr zebne jest unieruchamianie 
przed przemieszczaniem w tyᐠ za pomocၐ materiaᐠów 
sztauerskich lub ramy rozporowej.  
• Pᐠyty umieszczane sၐ na platformie w jednej lub wiᆐkszej 
liczbie sekcji i wyᖰrodkowane wzglᆐdem osi wzdᐠuៀnej.  
• W lukach miᆐdzy  sekcjami ᐠadunków umieszcza siᆐ 
odpowiednie materiaᐠy sztauerskie � . 
• Miᆐdzy pasami a ᐠadunkiem umieszcza siᆐ ochraniacze �. 
• Jeៀeli pozostaje luka miᆐdzy ᐠadunkiem a kᐠonicami 
bocznymi, wypeᐠnia siᆐ jၐ odpowiednimi materiaᐠami  

 
Jeៀeli sekcja tylna nie jest zabezpieczona przed przemieszczaniem w przód, 
potrzebne sၐ dodatkowe odciၐgi.  
 
Nie zaleca siᆐ przewozu blach pᐠaskich na platformach zaᐠadunkowych 
pozbawionych kᐠonic lub ᖰcian bocznych.  

Wskazówki odnoᖰnie obliczania 
wymaganej liczby odciၐgów moៀna 
znaleហၰ w zaᐠၐcznikach 8.6. i 8.7.  
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 ᐐadunki dᐠugie 
Przewoៀone ᐠadunki dᐠugie zwykle umieszcza siᆐ wzdᐠuៀ pojazdu. Mogၐ one 
stanowiၰ szczególnie powaៀny problem, poniewaៀ, jeៀeli nie zostanၐ 
unieruchomione, mogၐ ᐠatwo przebiၰ ᖰcianᆐ przedniၐ lub kabinᆐ kierowcy. Dlatego 
teៀ waៀne jest, aby ᐠadunek zostaᐠ zasztauowany i zamocowany w taki sposób, aby 
stanowiᐠ jednၐ caᐠoᖰၰ, a ៀadna jego czᆐᖰၰ nie mogᐠa poruszaၰ siᆐ niezaleៀnie od 
innych. Ze wzglᆐdu na rozkᐠad obciၐៀenia, którego skutkiem moៀe byၰ niedociၐៀenie 
osi przedniej wywoᐠujၐce problemy ze stabilnoᖰciၐ, kierowaniem i hamowaniem, 
znaczny problem moៀe stanowiၰ dᐠugi zwis z tyᐠu.  

9 

Rys. 66. Dᐠugie ៀerdzie  
 
ᐐadunek naleៀy zawsze mocowaၰ za pomocၐ odciၐgów, najlepiej ᐠaᑀcuchów lub 
taᖰm tkanych, które moៀna przymocowaၰ do odpowiednich punktów mocowania na 
pojeហdzie. Naleៀy zdawaၰ sobie sprawᆐ, ៀe przepasanie odciၐgami od góry lub 
zastosowanie odciၐgu pᆐtlowego stanowi skuteczne unieruchomienie poprzeczne, 
ale jeᖰli bᆐdၐ stosowane jedynie te metody, zabezpieczenie przed 
przemieszczaniem siᆐ w przód bᆐdzie wynikaᐠo wyᐠၐcznie z siᐠ tarcia. Odpowiednie 
tarcie zapobiegajၐce ruchom wzdᐠuៀ pojazdu moៀna uzyskaၰ przez zastosowanie 
wystarczajၐcej liczby odciၐgów wytwarzajၐcych wymaganၐ siᐠᆐ docisku, ale powinno 
siᆐ stosowaၰ dodatkowe metody unieruchamiania wzdᐠuៀnego takie jak mocowanie 
blokowe lub ukoᖰne z pᆐtlၐ.  
 
Jeៀeli tylko jest to moៀliwe, ᐠadunek naleៀy unieruchamiaၰ w pᐠaszczyហnie wzdᐠuៀnej 
poprzez oparcie o ᖰcianᆐ przedniၐ albo tylnၐ lub zastosowaၰ odpowiedni rodzaj 
mocowania blokowego. Wysokoᖰၰ ᐠadunku nigdy nie powinna przekraczaၰ 
wysokoᖰci ᖰciany przedniej. Zaleca siᆐ, aby wysokoᖰၰ kᐠonic lub koᐠków bocznych 
byᐠa co najmniej taka sama, jak wysokoᖰၰ ᐠadunku. Stanowi to dodatkowy ᖰrodek 
umocowania ᐠadunku i zwiᆐksza bezpieczeᑀstwo rozᐠadunku. 
 
Jeៀeli opakowania sၐ ukᐠadane jedno na drugim, ciᆐៀsze sztuki naleៀy ukᐠadaၰ pod 
spodem, a lៀejsze na wierzchu. Warstwa wierzchnia nie moៀe byၰ wiᆐksza niៀ 
warstwa spodnia. 
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 Belki 
Belki lub ksztaᐠtowniki naleៀy zazwyczaj sztauowaၰ na ᐠoៀyskach klinowych i 
mocowaၰ odciၐgami taᖰmowymi pᆐtlowymi. Przykᐠad poniៀej ilustruje zamocowanie 
belek lub ksztaᐠtowników na pᐠaskiej platformie bez kᐠonic bocznych. Nie 
uwzglᆐdniono tu ៀadnych mocowaᑀ wzdᐠuៀnych. 
 

 �  Odciၐg pᆐtlowy   
�  ᐐoៀysko klinowe   

 • Jeៀeli ᐠadunek nie jest oparty o ᖰcianᆐ przedniၐ, wymagane 
jest zablokowanie wolnej przestrzeni materiaᐠem sztauerskim 
lub ramၐ rozporowၐ. 
• W pewnych wypadkach wymagane jest zabezpieczenie 
przed przemieszczaniem siᆐ do tyᐠu poprzez zastosowanie 
materiaᐠów sztauerskim lub rozpórek. 
• ᐐadunek przepasano odciၐgami pᆐtlowymi �. 
• Elementy cylindryczne kᐠadzie siᆐ na ᐠoៀyskach 
klinowych�. 
  

10 
 

Rys. 67.      
 
 

 
 

 Krᆐgi 
Aby zapobiec zamieszaniu terminologicznemu, w kolejnych akapitach krᆐgi 
skierowane otworem lub osiၐ w pᐠaszczyហnie poziomej zwane sၐ krᆐgami 
sztauowanymi „osiami poziomo”, a krᆐgi skierowane otworem lub osiၐ do góry 
krᆐgami sztauowanymi „osiami pionowo”. Krၐg moៀe byၰ pojedynczy albo skᐠadaၰ 
siᆐ z wielu krᆐgów poᐠၐczonych w taki sposób, ៀe ich osie pokrywajၐ siᆐ, tworzၐc 
jednostkᆐ cylindrycznၐ. 
 
Przed zaᐠadunkiem naleៀy sprawdziၰ, czy wiၐzania i opakowanie krᆐgu nie sၐ 
naruszone i nie rozpadnၐ siᆐ w trakcie przewozu. Jeៀeli do ᐠၐczenia krᆐgów i palet 
stosuje siᆐ wiၐzania, naleៀy mieၰ ᖰwiadomoᖰၰ, ៀe siᐠa wiၐzania zwoju i palety jest 
konieczna do wytrzymania zaᐠadunku i rozᐠadunku, a nie przewozu. Dlatego 

Wskazówki odnoᖰnie obliczania 
wymaganej liczby odciၐgów 
moៀna znaleហၰ w zaᐠၐcznikach 8.6. 
i 8.7.  
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konieczne jest przymocowanie caᐠej jednostki do pojazdu. Nie wystarcza 
zamocowanie samej palety.  
 
Ciᆐៀkie krᆐgi blachy sၐ zwykle sztauowane na ᐠoៀyskach klinowych i zamocowane 
odciၐgami pᆐtlowymi z taᖰm.  
 
Szeroka blacha w krᆐgach osiami poziomo  
 
Krᆐgi tego rodzaju, jeៀeli sztauowane sၐ osiami poziomo, najlepiej jest przewoziၰ na 
pojazdach wyposaៀonych w specjalne wgᐠᆐbienia (ᐠoៀyska) w platformie ᐠadunkowej. 
Bez dodatkowego mocowania krᆐgi bᆐdၐ siᆐ najprawdopodobniej poruszaᐠy we 
wgᐠᆐbieniach, dlatego skuteczne unieruchomienie uzyskuje siᆐ za pomocၐ 
odpowiedniej liczby odciၐgów. Ewentualnie, na przykᐠad, gdy niedostᆐpne sၐ 
specjalistyczne pojazdy, krᆐgi moៀna przewoziၰ zasztauowane w ᐠoៀyskach 
przedstawionych na ilustracji poniៀej. 
 
Poniៀej pokazano przykᐠady blachy w ciᆐៀkich krᆐgach przewoៀonych na pᐠaskiej 
platformie bez ᖰcian bocznych. Ze wzglᆐdu na to, ៀe sၐ to sztuki o duៀej masie 
wᐠaᖰciwej, szczególnie waៀne jest pamiᆐtanie o wᐠaᖰciwym rozkᐠadzie obciၐៀenia. 
 

 •   

•   

�  Odciၐg pᆐtlowy   
�  ᐐoៀysko klinowe  

  
�   

Blacha w zwojach na ᐠoៀysku klinowym � zabezpieczona 
przed ruchami we wszystkich kierunkach za pomocၐ 
odciၐgów pᆐtlowych�.  
Ochraniacze krawᆐdzi � poᐠoៀone na wszystkich 
krawᆐdziach  

Ochraniacze krawᆐdzi  

 
 

 

  
  WSZYSTKIE K၀TY 

W GRANICACH 30-600 

3 
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Rys. 68.      
 
 

 
 

Wskazówki odnoᖰnie obliczania 
wymaganej liczby odciၐgów moៀna 
znaleហၰ w zaᐠၐcznikach 8.6. i 8.7.  
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Krᆐgi naleៀy zabezpieczyၰ w ᐠoៀysku za pomocၐ co najmniej dwóch odciၐgów 
taᖰmowych z tkaniny lub zatwierdzonych taᖰm stalowych. Odciၐgi muszၐ stykaၰ siᆐ z 
powierzchniၐ krᆐgu i ᐠoៀyskiem z miᆐkkiego drewna. 
 
Jeៀeli nie korzysta siᆐ ze specjalnego wgᐠᆐbienia w podᐠodze, krᆐgi oraz ᐠoៀyska naleៀy 
przymocowywaၰ do pojazdu za pomocၐ odciၐgów ᐠaᑀcuchowych lub taᖰmowych z 
tkaniny z napinaczem. Do celów mocowania kaៀdy rzၐd poprzeczny krᆐgów naleៀy 
traktowaၰ oddzielnie i kaៀdy z nich naleៀy przymocowaၰ odciၐgami.  
 
 
Szeroka blacha w krᆐgach osiၐ pionowo  
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Rys. 69. Blacha szeroka w krᆐgach osiၐ pionowo  
 
Szeroka blacha w krᆐgach osiၐ pionowo jest zwykle sztauowana na platformach. 
Jest to jeden z najtrudniejszych do zamocowania rodzajów ᐠadunków. Rysunek 
poniៀej [WW2]ilustruje odpowiedni system unieruchamiania z wykorzystaniem 
krzyៀaka, który moៀna zastosowaၰ razem z ᐠaᑀcuchami lub taᖰmami z tkaniny do 
przymocowania krᆐgów o duៀej ᖰrednicy sztauowanych osiၐ pionowo. Krၐg ukᐠada 
siᆐ w osi pojazdu, a krzyៀak na wierzchu krᆐgu, z czopami umieszczonymi w ᖰrodku 
otworu[greg3]. Krzyៀak naleៀy umieᖰciၰ ramionami ukoᖰnie, aby umoៀliwiၰ 
konwencjonalne zamocowanie odciၐgami ᐠaᑀcuchowymi. Odciၐgi trzeba 
przymocowaၰ do punktów mocowania w pojeហdzie i napiၐၰ w zwykᐠy sposób. 
 
Krᆐgi moៀna zamocowaၰ bez korzystania z opisanego powyៀej docisku, ale taᖰmy 
lub ᐠaᑀcuchy trzeba rozmieᖰciၰ z duៀၐ starannoᖰciၐ w celu  zapobiegniᆐcia wszelkim 
przemieszczeniom. Ze wzglᆐdu na poᐠoៀenie napinaczy, w wypadku gᆐstych 
ᐠadunków o stosunkowo maᐠej objᆐtoᖰci takich jak krᆐgi, moៀe byၰ potrzebne 
skupisko punktów mocowania o duៀej wytrzymaᐠoᖰci.  
 
W wypadku krᆐgów o duៀej gᆐstoᖰci szczególnie waៀny jest wᐠaᖰciwy rozkᐠad 
obciၐៀenia.  
 
Lៀejsze krᆐgi sztauowane sၐ czᆐsto na paletach. Z takimi jednostkami naleៀy 
postᆐpowaၰ zgodnie ze wskazówkami mocowania osiၐ poziomo krᆐgów 
zasztauowanych w ᐠoៀyskach.  
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Rys. 70. Przykᐠad krᆐgu zamocowanego odciၐgami  
 
Wiᆐcej szczegóᐠów na temat mocowania wyrobów stalowych znajduje siᆐ w 
zaᐠၐczniku 8.9.  
 

 Druty i prᆐty w zwojach 
Druty i prᆐty w zwojach najlepiej wiၐzaၰ tak, aby tworzyᐠy ciၐgᐠe i zwarte role. Naleៀy 
je sztauowaၰ w poprzek platformy, tak jak przedstawiono na rysunku poniៀej. 
Wiၐzanie naleៀy uᐠoៀyၰ w taki sposób, aby miᆐdzy ᐠadunkiem a krawᆐdziၐ bocznၐ 
platformy pozostaᐠa ok. 10-centymetrowa przerwa. 
 
Rola przednia i tylna dolnej warstwy powinny opieraၰ siᆐ ciasno o ᖰcianᆐ przedniၐ i 
tylnၐ rozpórkᆐ. Pozostaᐠe role dolnej warstwy naleៀy równomiernie rozmieᖰciၰ 
miᆐdzy rolami przedniၐ i tylnၐ równolegle do nich. Przerwy miᆐdzy rolami nie 
powinny przekraczaၰ poᐠowy promienia roli.  
 
Pod rolami ukᐠada siᆐ poprzecznie kantówki o wymiarach ok. 50 x 50 mm, tak aby 
role nie ruszaᐠy siᆐ podczas sztauowania górnej warstwy w obniៀeniach miᆐdzy 
rolami dolnej warstwy. 
 
Jak widaၰ na rysunku poniៀej warstwy poᐠၐczono odciၐgami opasujၐcymi (2) po to, 
aby dolna warstwa unieruchamiaᐠa warstwᆐ górnၐ. 
 
Przez role warstwy dolnej przechodzၐ odciၐgi pᆐtlowe (1) w taki sposób, aby 
uzyskaၰ „zawieszonၐ” blokadᆐ po obu stronach rol warstwy dolnej. 
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TAᖠMA STALOWA   

TAᖠMY STALOWE    

ROLA POWSTAᐐA PRZEZ ZWI၀ZANIE ZWOJÓW TAᖠM၀    14 

Rys. 71. Zwoje sztauowane w dwóch warstwach na kontenerze typu pᐠytowego ze 
ᖰcianami bocznymi 

 
 
 

 •   

•   

�  Odciၐg pᆐtlowy   
�   

  

Warstwa górna to warstwa zamocowana za 
pomocၐ odciၐgów przepasujၐcych ᐠadu nek �. 
 Odciၐgi pᆐtlowe mocujၐ ᐠadunek drutu w 
zwojach poprzecznie�. 

Odciၐg przepasujၐcy  

 
 

 
 

UWAGA: Nie zaleca siᆐ stosowania taᖰm stalowych do innych celów 
mocowania. 

 

 Duៀe ᐠadunki jednostkowe i odlewy 
Duៀe ᐠadunki jednostkowe i odlewy zwykle trzeba mocowaၰ za pomocၐ zarówno 
odciၐgów ᐠaᑀcuchowych, jak i odpowiednich rozpórek. 
 
 

 

Wskazówki odnoᖰnie obliczania 
wymaganej liczby odciၐgów moៀna 
znaleហၰ w zaᐠၐcznikach 8.6. i 8.7.  
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Rys. 72. Sztuka duៀa zamocowana za pomocၐ odciၐgów pᆐtlowych i rozpórek na 
platformie bez ᖰcian bocznych  

 
 

 •   

•   

•   

�  Punkty mocowania    
�  Odciၐgi pᆐtlowe   
�  Podstawa drewniana    
�  Rama rozporowa przednia    
�  Rama rozporowania tylna    
�  Nóៀki drewniane    
�  Belki tylne   

  

ᐐadunek umieszczono na drewnianej podstawie 
na platformie bez ᖰcian bocznych. 
 ᐐadunek jest zablokowany poprzecznie za pomocၐ 
odciၐgów pᆐtlowych�. 
ᐐadunek jest zablokowany wzdᐠuៀnie za pomocၐ 
ram rozporowych �� i drewnianych nóៀek 
�oraz belek noᖰnych z tyᐠu pojazdu�. 

 
 
 

 
 

ᐐadunek umieszczony jest na drewnianej podstawie (3) i zamocowany w 
pᐠaszczyហnie poprzecznej za pomocၐ odciၐgów ᐠaᑀcuchowych pᆐtlowych (2).  
 
ᐐadunek jest mocowany wzdᐠuៀnie za pomocၐ ram rozporowych zarówno z przodu 
(4), jak i z tyᐠu (5). Aby uzyskaၰ w tym wypadku skuteczne mocowanie, rama 
rozporowa powinna byၰ podniesiona za pomocၐ drewnianych podpórek (6), a listwy 
rozporowe zukosowane. 
 
Ram rozporowych z dwiema rozpórkami uៀywa siᆐ w sposób pokazany na rysunku 
powyៀej, gdy do absorbowania siᐠ przyᐠoៀonych do ᖰciany przedniej lub tylnej stosuje 
siᆐ dwie tylne i/lub przednie belki noᖰne zwykᐠej platformy pᐠaskiej. Jeៀeli ᖰciana 
przednia lub tylna (pᐠyta, ᖰciana lub drzwi) jest przystosowana do absorbowania siᐠ 
wzdᐠuៀnych równo rozᐠoៀonych na caᐠej szerokoᖰci platformy, trzeba uៀyၰ ramy 
rozporowej z trzema rozpórkami. Naleៀy zwróciၰ uwagᆐ, ៀe ramy rozporowe muszၐ 
byၰ zabezpieczone przed przemieszczaniem siᆐ w bok, chyba ៀe platforma 
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wyposaៀona jest w ᖰciany boczne a listwy poprzeczne ramy zajmujၐ caᐠၐ szerokoᖰၰ 
platformy.  
 
W wypadku ᐠadunków o duៀej masie wᐠasnej szczególnie waៀne jest uwzglᆐdnienie 
rozmieszczenia obciၐៀenia. 
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Rys. 73. Mocowanie z uៀyciem belek noᖰnych, odciၐgów przepasujၐcych ᐠadunek 
od góry i ram rozporowych na pᐠaskich platformach bez ᖰcian bocznych  

 
 

 •   

•   ᐐadunek zostaᐠ zamocowany wzdᐠuៀnie za 
pomocၐ ram rozporowych ��, drewnianych 
podpórek �oraz tylnych belek noᖰnych�. 

�  Odciၐg przepasujၐcy od góry -   
� Belki noᖰne   
�  Podstawa   
�  Rama rozporowa przednia   
�  Rama rozporowa tylna   
�  Drewniane podpórki   
� Blokady drewniane   
�  Listwa poprzeczna   
�  Belki noᖰne tylne   

ᐐadunek zostaᐠ zamocowany poprzecznie za 
pomocၐ dwóch bocznych belek noᖰnych � i  
odciၐgów przepasujၐcych od góry�. 

 
 
 

 
 

ᐐadunek poᐠoៀony jest na dwóch poprzecznych belkach noᖰnych (2) skᐠadajၐcych siᆐ 
z podstawy (3) i blokad (7) wykonanych z drewna oraz listew poprzecznych (8) 
przenoszၐcych siᐠᆐ poprzecznၐ na krawᆐdzie platformy. Podstawa powinna byၰ o ok. 
5 mm wyៀsza niៀ listwa poprzeczna (stalowa), aby zapobiec kontaktowi dwóch 
powierzchni stalowych. Kaៀda belka noᖰna pod ᐠadunkiem musi posiadaၰ 
odpowiedniၐ wytrzymaᐠoᖰၰ, najlepiej z akceptowalnym marginesem bezpieczeᑀstwa.  
 
Zakᐠada siᆐ, ៀe zarówno ᐠadunek, jak i krawᆐdហ platformy mogၐ wytrzymaၰ wysokie 
obciၐៀenia miejscowe. Jeៀeli tak nie jest, naleៀy zwiᆐkszyၰ liczbᆐ belek, co daje 
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odpowiednio mniejszy nacisk jednostkowy. Jeៀeli uៀywane sၐ wiᆐcej niៀ dwie belki, 
wszystkie warstwy podstawy muszၐ byၰ zabezpieczone wzdᐠuៀnie ze wzglᆐdu na 
trudny do okreᖰlenia rozkᐠad obciၐៀenia statycznego w wypadku trzech lub wiᆐcej 
belek (ᐠadunek moៀe spoczywaၰ tylko na niektórych z uៀywanych belek). 
 
Przedmiot mocowany jest wzdᐠuៀnie zarówno z przodu (4), jak i tyᐠu (5) za pomocၐ 
ram rozporowych odpowiednich do wyliczonej siᐠy nacisku. 
 
Belki noᖰne z tyᐠu platformy (9) wraz z elementami mocujၐcymi je do  platformy 
muszၐ posiadaၰ odpowiedniၐ wytrzymaᐠoᖰၰ.  
 

 

 

 

alt. A = sposób A  
alt. B = sposób B  
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Rys. 74. Czteroczᆐᖰciowy odciၐg ukoᖰny na przyczepie do przewozu maszyn  
 

 

•   

•   

�  Odciၐg   
�  Materiaᐠ podstawy   
�  Rama rozporowa z przodu    
�  Klin   

Mocowanie ᐠadunku osiၐga siᆐ za pomocၐ odciၐgów �. 

W celu obniៀenia napiᆐcia odciၐgów ᐠadunek moៀna 
ewentualnie zamocowaၰ wzdᐠuៀnie za pomocၐ ramy 
rozporowej� (alt. A) lub klina� (alt. B). 

 
 
Duៀy ᐠadunek jednostkowy[WW4], taki jak przedstawiono powyៀej, moៀna umieszczaၰ 
bezpoᖰrednio na pᐠaskiej platformie, wyᐠၐcznie jeៀeli jedna z powierzchni 
kontaktowych wykonana jest z drewna lub materiaᐠu o równowaៀnym wspóᐠczynniku 
tarcia. Jeៀeli istnieje jakakolwiek moៀliwoᖰၰ kontaktu dwóch powierzchni 
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metalowych, miᆐdzy ᐠadunkiem a platformၐ ᐠadunkowၐ naleៀy umieᖰciၰ pᐠyty 
zwiᆐkszajၐce tarcie.  
 
Stosuje siᆐ cztery odciၐgi (1) ᐠaᑀcuchowe lub inne odpowiednie symetryczne odciၐgi 
zabezpieczajၐce przed ruchami wzdᐠuៀnymi i poprzecznymi ᐠadunku, które ᐠၐczၐ 
zaczepy na ᐠadunku i krawᆐdzie platformy. 
 
W wypadku ciᆐៀszych ᐠadunków przód naleៀy zablokowaၰ za pomocၐ ramy 
rozporowej (rys. 17, sposób A, odnoᖰnik 3) lub klina (rys. 17, sposób B, odnoᖰnik 4).  
 

 

 ᐐadunki wiszၐce 
 
ᐐadunki wiszၐce, na przykᐠad tusze, naleៀy odpowiednio zamocowaၰ, aby zapobiec 
ich koᐠysaniu lub innym niedopuszczalnym ruchom wewnၐtrz pojazdu. Jeៀeli pojawia 
siᆐ taki ruch, przesuwa siᆐ równieៀ ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci ᐠadunku i pojazdu, co wpᐠywa na 
dynamikᆐ jazdy w taki sposób, ៀe pojazd staje siᆐ niestabilny i moៀna straciၰ nad 
nim kontrolᆐ i doprowadziၰ do wypadku, np. wywrotki pojazdu.  
 
Jeៀeli ᐠadunki wiszၐce nie bᆐdၐ odpowiednio zamocowane, bᆐdၐ siᆐ koᐠysaၰ wzdᐠuៀ 
pojazdu w wyniku przyspieszania lub zwalniania pojazdu. Równieៀ podczas zmiany 
kierunku jazdy wiszၐce ᐠadunki bᆐdၐ siᆐ wychylaၰ w kierunku jazdy przed skrᆐtem 
(jak pokazano na rys. 18). Oznacza to, ៀe po wykonaniu skrᆐtu o 90ⶠ, ᐠadunki bᆐdၐ 
odchylone w poprzek pojazdu. Jest to oczywiᖰcie sytuacja niepoៀၐdana, poniewaៀ 
moៀe doprowadziၰ do utraty kontroli nad pojazdem lub nawet wywrotki.  
 

18 

Rys. 75. Wychylanie siᆐ wiszၐcych ᐠadunków w czasie skrᆐcania  
 

Wskazówki odnoᖰnie obliczania 
wymaganej liczby odciၐgów moៀna 
znaleហၰ w zaᐠၐcznikach 8.6. i 8.7.  



76 / 213 

Pojazdy wykorzystywane do przewoៀenia tusz powinny byၰ wyposaៀone w szyny i 
haki przesuwane. Szyna powinna byၰ wyposaៀona w staᐠe zawiasowe ograniczniki 
umieszczone w odstᆐpach od 1 do 1,5 m zapobiegajၐcych koᐠysaniu lub 
przesuwaniu siᆐ, które wynikajၐ z ruchu lub hamowania pojazdu. Podczas zaᐠadunku 
pojazdu tusze naleៀy równo rozmieszczaၰ na wszystkich szynach i zastosowaၰ 
ograniczniki. Jeៀeli w trakcie podróៀy pojazd jest czᆐᖰciowo rozᐠadowywany, 
pozostaᐠy ᐠadunek naleៀy równo rozmieᖰciၰ i ponownie zastosowaၰ ograniczniki. 
Podᐠoga pojazdu powinna byၰ zawsze utrzymywana w czystoᖰci, aby zapobiec 
poᖰlizgom na krwi lub innych ᖰliskich substancjach.  
 

 ᐐadunki pᐠynne masowe  
W wypadku ᐠadunków pᐠynnych lub zachowujၐcych siᆐ podobnie jak pᐠyny (na 
przykᐠad zboៀe lub mၐka, które czᆐsto przewoៀone sၐ w zbiornikach), moៀna 
napotkaၰ na takie same problemy jak w wypadku ᐠadunków wiszၐcych (patrz czᆐᖰၰ 
6. 10.). Jeៀeli zbiorniki lub podobne jednostki ᐠadunkowe sၐ czᆐᖰciowo wypeᐠnione, 
ᐠadunek zaczyna siᆐ poruszaၰ, gdy pojazd przyspiesza, zwalnia lub skrᆐca. Zmienia 
to poᐠoៀenie ᖰrodka ciᆐៀkoᖰci ᐠadunku oraz caᐠego pojazdu i/lub doprowadza do 
rozkoᐠysania siᆐ ᐠadunku, (tzn. okresowego przesuwania siᆐ jego ᖰrodka ciᆐៀkoᖰci). 
Ma to wpᐠyw na dynamikᆐ jazdy w taki sposób, ៀe pojazd staje siᆐ niestabilny i 
moៀna straciၰ nad nim kontrolᆐ i doprowadziၰ do wypadku, na przykᐠad wywrotki.  
 
Aby zapobiec wspomnianym wyៀej skutkom, w miarᆐ moៀliwoᖰci zbiorniki powinny 
byၰ niemal caᐠkowicie wypeᐠnione pᐠynem lub prawie puste (wymogi ADR: ponad 
80% lub mniej niៀ 20% w wypadku zbiorników o pojemnoᖰci przekraczajၐcej 7 500 
litrów). Jeᖰli to konieczne, naleៀy zastosowaၰ dodatkowe ᖰrodki zapobiegajၐce 
ruchom ᐠadunku w niepeᐠnych zbiornikach, takie jak wewnᆐtrzne przegrody.  
 
Naleៀy mieၰ ᖰwiadomoᖰၰ tego, ៀe w niniejszych wytycznych nie omówiono w peᐠni 
wszystkich kwestii zwiၐzanych z zabezpieczaniem ᐠadunków masowych i pᐠynnych. 
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7 Wymagania odnoᖰnie niektórych szczególnych 

ᐠadunków  

7.1 Drobnica 
Trudnoᖰci podczas sztauowania róៀnych rodzajów ᐠadunków wynikajၐ gᐠównie z 
róៀnic masy i ksztaᐠtu jednostek ᐠadunkowych. Naleៀy takៀe pamiᆐtaၰ, ៀe 
opakowania majၐ róៀnၐ wytrzymaᐠoᖰၰ, a towary odmienne wᐠaᖰciwoᖰci, co oznacza, 
ៀe stwarzajၐ zagroៀenie pojedynczo lub w poᐠၐczeniu z innymi towarami. W skᐠad 
ᐠadunku mogၐ poza tym wchodziၰ towary niebezpieczne wymagajၐce zachowania 
szczególnych ᖰrodków ostroៀnoᖰci.  
 
Ze wzglᆐdu na róៀnorodnoᖰၰ moៀliwych kombinacji przewoៀonych towarów, ta 
szczególna dziedzina mocowania ᐠadunków jest trudna do ujᆐcia w sposób iloᖰciowy. 
Majၐc to na uwadze, niៀej podano kilka wskazówek ogólnych.  
 
ROZKᐐAD CIᆀឰARU 
Podczas sztauowania jednostek ᐠadunkowych na skrzyni ᐠadunkowej ᖰrodek 
ciᆐៀkoᖰci musi znajdowaၰ siᆐ jak najniៀej, aby uzyskaၰ moៀliwie najlepszၐ stabilnoᖰၰ 
podczas hamowania, przyspieszania i skrᆐcania. Szczególnie towary ciᆐៀkie naleៀy 
umieszczaၰ jak najniៀej i jak najbliៀej ᖰrodka platformy konstrukcji noᖰnej. Naleៀy 
równieៀ pamiᆐtaၰ o nacisku osi (patrz zaᐠၐcznik 8.1.). 
 
WYTRZYMAᐐOᖠၠ OPAKOWAᐰ 
ᐐadunki zapakowane w materiaᐠ o maᐠej wytrzymaᐠoᖰci sၐ zwykle lekkie. Dlatego teៀ 
moៀna je zwykle umieszczaၰ w górnych warstwach ᐠadunku i nie bᆐdzie to stwarzaၰ 
problemów z rozkᐠadem ciᆐៀaru. Jeៀeli nie jest to moៀliwe, ᐠadunek naleៀy dzieliၰ na 
sekcje. 
 
MOCOWANIE BLOKOWE 
Za pomocၐ odpowiedniej kombinacji róៀnych rozmiarów prostokၐtnych opakowaᑀ 
moៀna ᐠatwo uzyskaၰ wystarczajၐce mocowanie blokowe z oparciem o ᖰcianᆐ 
przedniၐ, tylnၐ i ᖰciany boczne. 
 
MATERIAᐐY SZTAUERSKIE 
Puste przestrzenie, jakie mogၐ powstaၰ w wyniku sztauowania jednostek 
ᐠadunkowych o róៀnych ksztaᐠtach i rozmiarach muszၐ byၰ z zasady wypeᐠnione, aby 
zapewniၰ odpowiednie oparcie i stabilnoᖰၰ ᐠadunku.  
 
PALETYZOWANIE 
Palety umoៀliwiajၐ formowanie jednostek ᐠadunkowych z pojedynczych sztuk 
ᐠadunku i towarów o podobnych rozmiarach i wᐠaᖰciwoᖰciach. ᐐadunki paletyzowane 
sၐ ᐠatwiejsze w obsᐠudze mechanicznej, co zmniejsza nakᐠad siᐠ i ᖰrodków 
niezbᆐdnych do ich obsᐠugi i przewozu. Towary paletyzowane naleៀy starannie 
przymocowaၰ do palety (patrz czᆐᖰၰ 6.6.).  
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7.2 Drewno  
 
 
W tej czᆐᖰci omówiono ogólne wskazówki dotyczၐce ᖰrodków bezpieczeᑀstwa 
obowiၐzujၐcych podczas transportu drewna, zarówno dᐠuៀycy, jak i tarcicy. Drewno 
to towar „ៀywy”, co oznacza, ៀe jeៀeli mocowanie jest niewᐠaᖰciwe, poszczególne 
czᆐᖰci ᐠadunku mogၐ poruszaၰ siᆐ niezaleៀnie od siebie. Istotne jest to, aby drewno 
nie byᐠo ᐠadowanie na takၐ wysokoᖰၰ lub w taki sposób, ៀe powstaje 
prawdopodobieᑀstwo utraty stabilnoᖰci pojazdu lub ᐠadunku. 
 
Podobnie jak w wypadku innych ᐠadunków waៀne jest zapewnienie w miarᆐ 
moៀliwoᖰci oparcia ᐠadunku o ᖰcianᆐ przedniၐ lub staᐠၐ barierᆐ o podobnych 
wᐠaᖰciwoᖰciach. Jeៀeli nie jest to moៀliwe, caᐠe unieruchomienie ᐠadunku uzyskuje 
siᆐ dziᆐki odciၐgom. 

7.2.1. Tarcica 
Tarcica jest zwykle przewoៀona w znormalizowanych pakietach zgodnych z normၐ 
ISO 4472 i normami pokrewnymi. Naleៀy mieၰ ᖰwiadomoᖰၰ, ៀe wszelkie okrywy 
drewna wykonane z tworzywa sztucznego zmniejszajၐ wspóᐠczynnik tarcia i dlatego 
moៀe byၰ konieczne zastosowanie wiᆐkszej liczby odciၐgów.  Pakiety sၐ zwykle 
zwiၐzane na obu koᑀcach pasami lub drutem. Przed zaᐠadunkiem naleៀy sprawdziၰ, 
czy te wiၐzania na koᑀcówkach pakietów speᐠniajၐ wymogi bezpieczeᑀstwa. Jeៀeli 
sၐ uszkodzone lub nie gwarantujၐ solidnego mocowania, naleៀy z tym wiᆐkszၐ 
starannoᖰciၐ przymocowaၰ caᐠy ᐠadunek do pojazdu. 
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B Kantówki w kompletnym ᐠadunku 
C Podpory drewniane pod kompletnym ᐠadunkiem 
D Taᖰma wokóᐠ kompletnego ᐠadunku 
F Okrywa wokóᐠ kompletnego ᐠadunku 
G Ochraniacz naroៀnikowy 
J Ochraniacz drewna 

 
 

Rys. 76. Znormalizowany pakiet zgodny z normၐ ISO 4472  
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Tego rodzaju znormalizowane ᐠadunki najlepiej sztauowaၰ na pᐠaskich platformach 
wyposaៀonych w centralne kᐠonice lub ᖰciany boczne, stosujၐc  odciၐgi taᖰmowe 
przepasujၐce od góry. 
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Rys. 77. Tarcica w pakietach na pᐠaskiej platformie z kᐠonicami centralnymi  

 

 •   

•     
•   Przednia sekcja ᐠadunku opiera siᆐ o ᖰcianᆐ przedniၐ  - 
•   

•   Przykᐠad  ᐠadunku odn osi siᆐ tylko do transportu 
drogowego.    

� Odciၐgi przepasujၐce od góry  
 � Opaska wokóᐠ pakietu  
� Kᐠonice centralne  
� Taᖰmy mocujၐce (zwykle 
stalowe)  
 � Podstawa  
 �  Pokrywa 

  

Pakiety drewna o przekroju w przybliៀeniu 
kwadratowym spinane sၐ taᖰmami stalowymi �. 
Sztauowane pakiety opierajၐ siᆐ o kᐠonice 

 
W niektórych wypadkach stosuje siᆐ pᆐtle wokó ᐠ 
ᐠadunku� spajajၐce dolne pary ᐠadunków.  
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Rys. 78. Tarcica w pakietach na pᐠaskiej platformie ze ᖰcianami bocznymi  



80 / 213 

 

7.2.2. Drewno okrၐgᐠe  
 
Naleៀy przestrzegaၰ ogólnych zasad rozkᐠadu ᐠadunku. Waៀne jest dopilnowanie, 
aby ᐠadunek   w miarᆐ moៀliwoᖰci opieraᐠ siᆐ o ᖰcianᆐ przedniၐ lub podobnၐ barierᆐ. 
Zaleca siᆐ stosowanie odciၐgów ᐠaᑀcuchowych lub taᖰmowych. Powinna istnieၰ 
moៀliwoᖰၰ napiᆐcia wszystkich odciၐgów za pomocၐ dហwigni kolankowej lub 
urzၐdzenia napinajၐcego. ᐐadunek i odciၐgi naleៀy sprawdzaၰ przed wyjazdem z 
drogi leᖰnej na publicznၐ, a nastᆐpnie regularnie kontrolowaၰ podczas przejazdu i o 
ile to koniecznie ponownie napiၐၰ wszystkie odciၐgi. 
 
Nie zaleca siᆐ przewozu drewna uᐠoៀonego w pᐠaszczyហnie poprzecznej (leៀၐcego w 
poprzek pojazdu) opierajၐcego siᆐ o ᖰcianᆐ przedniၐ i tylny wspornik. Bezpieczniej 
jest przewoziၰ je w pᐠaszczyហnie wzdᐠuៀnej (leៀၐce wzdᐠuៀ pojazdu) w kilku stosach, 
z których kaៀdy podtrzymywany jest przez pionowe wsporniki (kᐠonice). 
 
Uᐠoៀenie wzdᐠuៀne 
 
Kaៀda zewnᆐtrzna kᐠoda lub kawaᐠek drewna powinna opieraၰ siᆐ o co najmniej dwa 
pionowe wsporniki (kᐠonice), które sၐ wystarczajၐco mocne lub majၐ na górze 
ᐠaᑀcuchy zapobiegajၐce rozginaniu ich na boki przez ᐠadunek. Kaៀda sztuka drewna 
krótsza niៀ odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy dwoma pionowymi wspornikami powinna byၰ 
umieszczona w ᖰrodku ᐠadunku. Kᐠody najlepiej ukᐠadaၰ na zmianᆐ podstawၐ do 
przodu i do tyᐠu w celu zapewnienia równego rozkᐠadu obciၐៀenia. Jeៀeli sztuka 
drewna opiera siᆐ o dwa wsporniki, jej koᑀce powinny wystawaၰ poza wsporniki co 
najmniej 300 mm.  
 
Oᖰ kaៀdej zewnᆐtrznej górnej sztuki drewna nie moៀe siᆐ znajdowaၰ wyៀej niៀ 
kᐠonica. Górna ᖰrodkowa sztuka drewna musi byၰ wyៀsza niៀ sztuki skrajne, dziᆐki 
czemu „uwieᑀczy” ᐠadunek i umoៀliwi jego odpowiednie napiᆐcie za pomocၐ 
odciၐgów tak jak przedstawiono na rysunku poniៀej: 
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Rys. 79. Poprawne i niepoprawne zaᐠadowanie kᐠód  

Wskazówki odnoᖰnie obliczania liczby odciၐgów 
moៀna znaleហၰ w zaᐠၐcznikach 8.6. i 8.7. 
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Pojazd powinien byၰ wyposaៀony w ᖰcianᆐ przedniၐ speᐠniajၐcၐ normᆐ EN 12642, a 
ᐠadunek nie powinien byၰ od niej wyៀszy. 
 
Kaៀdၐ sekcjᆐ ᐠadunku (stertᆐ drewna) naleៀy zamocowaၰ odciၐgami przepasujၐcymi 
od góry (1) w nastᆐpujၐcej liczbie:  
 
a) co najmniej jednego, jeៀeli sekcjᆐ ᐠadunku stanowi drewno z korၐ nie dᐠuៀsze niៀ 

3,3 m;  
b) co najmniej dwóch, jeᖰli sekcja ᐠadunku jest dᐠuៀsza niៀ 3,3 m lub niezaleៀnie od 

dᐠugoᖰci, jeᖰli drewno jest okorowane. 
 
Odciၐgi przepasujၐce od góry powinny przechodziၰ poprzecznie miᆐdzy przedniၐ i 
tylnၐ parၐ kᐠonic w danej sekcji. Uៀycie pojedynczego ᐠaᑀcucha rozciၐgniᆐtego 
miᆐdzy pionowymi wspornikami, nawet jeៀeli jest on dobrze umocowany, nie jest 
wystarczajၐcym sposobem unieruchamiania. 
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Rys. 80. Przykᐠad pojazdu na drewno okrၐgᐠe wyposaៀonego w kᐠonice (jest to 

pojazd specjalnego przeznaczenia niespeᐠniajၐcy wymogów dyrektywy 96/53/WE)  
 

Uᐠoៀenie poprzeczne 
 
Drewna ukᐠadanego poprzecznie na pojeហdzie z pᐠaskၐ podᐠogၐ nie moៀna 
odpowiednio zamocowaၰ za pomocၐ zwykle uៀywanych sposobów. Nie uwaៀa siᆐ za 
prawidᐠowe stosowania jednoczeᖰnie taᖰm lub ᐠaᑀcuchów przepasujၐcych ᐠadunek 
od góry wzdᐠuៀ i w poprzek. Jeៀeli przewoៀone drewno jest ukᐠadane w poprzek 
pojazdu, naleៀy korzystaၰ z odpowiednich barier bocznych, od których tak uᐠoៀony 
ᐠadunek drewna nie powinien byၰ wyៀszy. 
 



82 / 213 

24 

Rys. 81. Drewno uᐠoៀone poprzecznie z barierၐ bocznၐ  

7.2.3. Drewno dᐠugie 
Przewóz drewna dᐠugiego jest bardzo wyspecjalizowanၐ dziedzinၐ przewozu 
drewna. Przewozy te realizowane sၐ z wykorzystaniem specjalnych pojazdów do 
przewozu ៀerdzi i sᐠupów lub pojazdów, w których kᐠody zamocowane sၐ z jednej 
strony do ciၐgniᆐtego wózka. Pojazdy te powinny byၰ wyposaៀone w podpory i 
kᐠonice o odpowiedniej wytrzymaᐠoᖰci pozwalajၐce na zamocowanie ᐠadunku. Do 
jego mocowania potrzebne sၐ ᐠaᑀcuchy lub odciၐgi taᖰmowe. Zwykle naleៀy uៀywaၰ 
co najmniej trzech ᐠaᑀcuchów lub odciၐgów taᖰmowych, z których jeden powinien 
wiၐzaၰ zwisajၐce koᑀce lub ᖰrodkowၐ czᆐᖰၰ ᐠadunku o nieregularnych ksztaᐠtach. 
Powinna istnieၰ moៀliwoᖰၰ napiᆐcia odciၐgów z uៀyciem dហwigni kolankowej lub 
urzၐdzenia napinajၐcego. 
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Rys. 82. Przewóz drewna dᐠugiego 
(jest to pojazd specjalnego przeznaczenia niespeᐠniajၐcy 

wymogów dyrektywy 96/53/WE)  

7.3 Duៀe kontenery oraz duៀe i ciᆐៀkie opakowania 
Kontenery ISO i podobne skrzynie ᐠadunkowe wyposaៀone w zaczepy do ᐠၐczników 
skrᆐtnych lub podobnych mechanizmów ryglujၐcych najlepiej przewoziၰ na 
platformach ᐠadunkowych wyposaៀonych w te mechanizmy. Jednak duៀe kontenery 
przeznaczone do przewozów drogowych z ᐠadunkiem lub bez ᐠadunku o masie 
poniៀej 5,5 tony, moៀna ewentualnie mocowaၰ zgodnie z zaleceniami dla 
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pojedynczego opakowania, ale z uៀyciem dodatkowych drewnianych listew w 
poᐠၐczeniu z odciၐgami przepasujၐcymi od góry na kaៀdym z koᑀców kontenera 
(patrz instrukcje poniៀej). Jeᖰli listwa drewniana jest krótsza od caᐠkowitej dᐠugoᖰci 
kontenera, to jej dᐠugoᖰၰ powinna wynosiၰ co najmniej 0,25 m na tonᆐ masy 
kontenera. W odróៀnieniu od ᐠadunków pudᐠowych, których masa rozkᐠada siᆐ na 
duៀၐ powierzchniᆐ, kontenery sၐ przeznaczone do mocowania w gniazdach 
ᐠၐczników skrᆐtnych lub nóៀek naroៀnych. W wypadku ciᆐៀkich kontenerów oznacza 
to istnienie punktów koncentracji obciၐៀenia, które mogၐ wywoᐠywaၰ nadmierne 
naprᆐៀenia podᐠogi platformy.  
 
Duៀe i ciᆐៀkie opakowania moៀna mocowaၰ, podobnie jak skrzynie, za pomocၐ 
odciၐgów przepasujၐcych od góry. W celu utrzymania stabilnoᖰci ᖰrodka transportu 
opakowania takie naleៀy umieszczaၰ w okreᖰlonej pozycji wzdᐠuៀ platformy. Aby 
uzyskaၰ wᐠaᖰciwe mocowanie, luki pomiᆐdzy opakowaniem a ᖰcianami przedniၐ i 
tylnၐ moៀna wypeᐠniၰ odpowiednimi materiaᐠami sztauerskimi. 
 
Wiᆐkszoᖰၰ uៀywanych kontenerów jest budowana zgodnie z normami 
miᆐdzynarodowymi (ISO 1496). Kontenery te sၐ zwykle wyposaៀone w specjalne 
naroៀa zaczepowe, które stosowane w poᐠၐczeniu z odpowiednimi ᐠၐcznikami 
skrᆐtnymi zamocowanymi na pojeហdzie stanowiၐ prosty i skuteczny ᖰrodek 
mocowania.  
 
Zaᐠadowane kontenery ISO waៀၐce ponad 5,5 tony powinny byၰ przewoៀone 
wyᐠၐcznie na pojazdach wyposaៀonych w ᐠၐczniki skrᆐtne. Caᐠkowicie sprzᆐgniᆐte i 
zamkniᆐte ᐠၐczniki stanowiၐ wystarczajၐce zamocowanie kontenera – nie sၐ 
potrzebne dalsze zabezpieczenia. ᐐၐczniki skrᆐtne naleៀy utrzymywaၰ w stanie 
uៀywalnoᖰci. Dla kaៀdego kontenera naleៀy stosowaၰ cztery ᐠၐczniki.  
 

26 
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ᐐၐczniki skrᆐtne 

ᐐၐczniki skrᆐtne mogၐ byၰ opuszczalne albo nieopuszczalne 
Welding dimension = Pᐠaszczyzna spajania 

Locking area = Obszar ryglowania 
Housing = Obudowa 

Locking nut = Nakrᆐtka ryglowania 
Latch = Zapadka 

Back plate = Pᐠyta tylna 
Structure of a twist lock = Budowa ᐠၐcznika skrᆐtnego 

Guide bush = Tuleja prowadzၐca 
Outer bush = Tuleja zewnᆐtrzna 
Toggle = Dហwignia kolankowa 

lub 
Locking ring = Pierᖰcieᑀ ryglujၐcy 

Individual parts of a twist lock = Poszczególne czᆐᖰci ᐠၐcznika skrᆐtnego 
retractable = chowany 

non-retractable = niechowany 
ᐐၐcznik skrᆐtny chowany i niechowany 

 
Rys. 83. ᐐၐcznik skrᆐtny  
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Rys. 84. Kontener na platformie wyposaៀonej w ᐠၐczniki skrᆐtne  
 
 
 

 

Kontener typu ISO zaᐠadowany na pᐠaskiej 
platformie z burtami 

Podstawa ᐠadunku zostaᐠa zamocowana wzdᐠuៀnie 
za pomocၐ drewnianych listew � wypeᐠniajၐcych 
przestrzeᑀ miᆐdzy ᖰcianami bocznymi a 
ᐠadunkiem. 

Sposób ten ma zastosowanie wyᐠၐcznie w 
przewozach drogowych. 

 Listwa drewniana 
 Odciၐg przedni 

•   

   
•   

 
• 
   

�   
� Odciၐg tylny 

  
�   
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Rys. 85. Pusty kontener na pᐠaskiej platformie bez ᐠၐczników skrᆐtnych, ale 
wyposaៀony w ᖰciany boczne  
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Rys. 86. Pusty kontener na pᐠaskiej platformie bez ᐠၐczników skrᆐtnych ani ᖰcian 
bocznych  

 
 

 

7.4 Nadwozia wymienne bez naroៀy zaczepowych 
Nadwozia wymienne niewyposaៀone w naroៀa zaczepowe ISO moៀna mocowaၰ za 
pomocၐ specjalnych klamer lub oczek mocujၐcych. Bezpieczne sposoby mocowania 
tych kontenerów bᆐdၐ zatem róៀne w zaleៀnoᖰci od danego typu, ale zastosowany 
system unieruchamiania musi speᐠniaၰ wymogi mocowania ᐠadunków.  

•  Kontener typu ISO zaᐠadowany na pᐠaskiej 
platformie bez ᖰcian bocznych 
  

•  ᐐadunek zamocowany jest poprzecznie za 
pomocၐ odciၐgów pᆐtlowych�. 

•  Sposób ten ma zastosowanie wyᐠၐcznie w 
przewozach drogowych. 

 

�  Odciၐg tylny   
�   Odciၐg przedni   
�   Odciၐg pᆐtlowy   

  

Wskazówki odnoᖰnie obliczania liczby odciၐgów 
moៀna znaleហၰ w zaᐠၐcznikach 8.6. i 8.7. 
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Odciၐgi lub inny osprzᆐt mocujၐcy moៀna przyczepiaၰ wyᐠၐcznie do specjalnie do 
tego przeznaczonych zaczepów kontenera lub zaczepów do przenoszenia 
zaᐠadowanego kontenera, takich jak pierᖰcienie mocujၐce i specjalne klamry. Naleៀy 
sprawdzaၰ, czy zaczepy na kontenerze sၐ w dobrym stanie. Do mocowania 
kontenera na platformie ᐠadunkowej naleៀy uៀywaၰ wszystkich punktów mocowania.  

7.5 Pojemniki zdejmowalne 
Pojemniki zdejmowalne przewoៀone na pojeហdzie naleៀy unieruchomiၰ za pomocၐ 
ᖰrodków mocowania dostosowanych do siᐠ dziaᐠajၐcych podczas jazdy. Przed 
wyjazdem ramiona podnoᖰnika powinny znajdowaၰ siᆐ w odpowiednim poᐠoៀeniu 
podróៀnym, a ᐠaᑀcuchy zaᐠadunkowe odpowiednio zasztauowane. Pojemniki 
zdejmowalne moៀna teៀ przewoziၰ na pojazdach pod warunkiem, ៀe sၐ 
zabezpieczone za pomocၐ odpowiednich odciၐgów taᖰmowych lub ᐠaᑀcuchowych. W 
wypadku pojemników zdejmowalnych problemy wynikajၐ z tego, ៀe kierowca nie 
posiada ៀadnej kontroli nad sposobem wypeᐠnienia pojemnika ani jego zawartoᖰciၐ. 
Jeៀeli jednak pojemnik zostaᐠ dopuszczony do zaᐠadunku, kierowca musi wziၐၰ 
odpowiedzialnoᖰၰ za jego zawartoᖰၰ i bezpieczny przewóz. Jeៀeli istnieje ryzyko 
wypadniᆐcia lub zdmuchniᆐcia zawartoᖰci z wierzchu pojemnika w wyniku zawirowaᑀ 
powietrza, naleៀy uៀyၰ pᐠachty lub siatki.  
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SPOSÓB A 
SPOSÓB B 

 
Rys. 87. Pojemnik zdejmowalny na pᐠaskiej platformie z podnoᖰnikiem  

 •   - Pojemnik zdejmowalny zamocowany 
poprzecznie przez podnoᖰnik.  

  
•   Przykᐠad ma zastosowanie tylko do transportu 

drogowego.   

�  Odciၐg dziaᐠajၐcy do tyᐠu 
  �  Odciၐg dziaᐠajၐcy do przodu  

   
 
 
Pojemniki zdejmowalne moៀna przewoziၰ na zwykᐠych pojazdach z platformၐ, jeៀeli 
zostanၐ one bezpiecznie zamocowane za pomocၐ odpowiednich odciၐgów 
taᖰmowych lub ᐠaᑀcuchowych. 
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 SPOSÓB   A:   

  
SPOSÓB B:   

  
SPOSÓB C:   

  

1   

1   

1   
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Rys. 88. Przykᐠad pojemnika zdejmowalnego przewoៀonego na pᐠaskiej platformie bez 
ramion podnoᖰnika  

 

7.6 Sztauowanie towarów w kontenerach 
Konstrukcja znormalizowanych kontenerów ISO i podobnych kontenerów stanowi 
zwykle odpowiedni ᖰrodek zabezpieczenia ᐠadunków przed przemieszczaniem w 
róៀnych kierunkach. Zwykle wystarczy wypeᐠnienie pustych przestrzeni drewnem lub 
poduszkami powietrznymi po bokach i przy ᖰcianach czoᐠowych. Naleៀy podjၐၰ kroki 
zapewniajၐce, ៀe ᐠadunek lub urzၐdzenie blokujၐce nie wypadnie podczas otwierania 
drzwi.  
 
Niewᐠaᖰciwy zaᐠadunek kontenera moៀe doprowadziၰ do niebezpiecznych sytuacji 
podczas obsᐠugi oraz przewozu kontenera i moៀe zmniejszyၰ stabilnoᖰၰ pojazdu. 
Ponadto moៀe dojᖰၰ do powaៀnego uszkodzenia ᐠadunku.  
 
W wielu wypadkach kierowca nie ma ៀadnej kontroli nad formowaniem ᐠadunku 
kontenerowego ani nie jest w stanie sprawdziၰ zawartoᖰci kontenera podczas 
przyjmowania go do przewozu. Jeៀeli jednak wydaje siᆐ, ៀe kontener nie zostaᐠ 
zaᐠadowany w sposób bezpieczny, nie powinien zostaၰ przyjᆐty do przewozu. 
 
Zawsze naleៀy przestrzegaၰ nastᆐpujၐcych ogólnych zasad sztauowania majၐcych 
wpᐠyw na bezpieczeᑀstwo na drodze: 
 
a) masa ᐠadunku nie powinna przekraczaၰ noᖰnoᖰci kontenera; 
b) ᐠadunek powinien byၰ równomiernie rozmieszczony na powierzchni podᐠogi 

kontenera. W jednej poᐠowie kontenera nigdy nie powinno siᆐ znajdowaၰ wiᆐcej 
niៀ 60% caᐠkowitej masy ᐠadunku, gdyៀ moៀe to doprowadziၰ do przeciၐៀenia 
osi; 



88 / 213 

c) towarów ciᆐៀkich nie naleៀy sztauowaၰ na towarach lៀejszych, a jeៀeli to 
moៀliwe ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci kontenera ᐠadownego powinien znajdowaၰ siᆐ poniៀej 
poᐠowy jego wysokoᖰci. 

d) ᐠadunek w kontenerze naleៀy zabezpieczyၰ przed dziaᐠaniem wszelkich siᐠ, 
których wystၐpienia moៀna siᆐ spodziewaၰ w trakcie podróៀy. 
Prawdopodobieᑀstwo przemieszczania siᆐ czᆐᖰci ᐠadunku zmniejsza siᆐ, jeៀeli 
ᐠadunek zostanie ciasno zasztauowany.  

 
Po zakoᑀczeniu formowania ᐠadunku kontenerowego naleៀy w razie koniecznoᖰci 
podjၐၰ ᖰrodki zapobiegajၐce wypadniᆐciu ᐠadunku i materiaᐠów sztauerskich po 
otworzeniu drzwi. Odpowiednie do tego celu sၐ odciၐgi taᖰmowe lub siatki. Moៀna 
ewentualnie zbudowaၰ barierᆐ z drewna lub metalu. 
 
Zawsze naleៀy sprawdziၰ, czy drzwi sၐ zaryglowane i czy dziaᐠajၐ mechanizmy 
ryglowania. 
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Rys. 89. Beczki luzem w dwóch warstwach i czterech rzᆐdach w kontenerze  
 

 

Wskazówki odnoᖰnie obliczania 
wymaganej liczby odciၐgów 
moៀna znaleហၰ w zaᐠၐcznikach 8.6. 
i 8.7. 
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Rys. 15. Pojemniki do przewozu masowych ᐠadunków niebezpiecznych (IBC) 
zasztauowane w dwóch warstwach w kontenerze  

 

 
 
 

7.7 ᐐadunki masowe luzem 
ᐐadunki masowe luzem moៀna ogólnie opisaၰ jako ᐠadunki, które nie nadajၐ siᆐ do 
opakowania w ៀadnej formie, np. piasek, podsypka, kruszywo. Ze wzglᆐdu na 
wygodᆐ zaᐠadunku przewoៀone sၐ zwykle na pojazdach z otwartymi nadwoziami. W 
kategorii tej mieszczၐ siᆐ otwarte od góry zdejmowalne kontenery zwykle stosowane 
do transportu odpadów. 
Luហne ᐠadunki masowe mogၐ wydostawaၰ siᆐ w maᐠych iloᖰciach na zewnၐtrz przez 
dziury w nadwoziu lub zwiewane sၐ z wierzchniej warstwy ᐠadunku przez 
zawirowania powietrza. 
 
W celu zminimalizowania ryzyka gubienia materiaᐠów przestrzeᑀ ᐠadunkowa powinna 
byၰ utrzymywana w dobrym stanie. Szczególnၐ uwagᆐ naleៀy zwróciၰ na burty 
uchylne i ᖰcianᆐ przedniၐ. W miejscach tych uszkodzeᑀ lub deformacji moៀe ᐠatwo 
dojᖰၰ do wycieku czᆐᖰci ᐠadunku poprzez maᐠe szpary. Wszystkie drzwi tylne i burty 

Wskazówki odnoᖰnie obliczania wymaganej liczby 
odciၐgów moៀna znaleហၰ w zaᐠၐcznikach 8.6. i 8.7. 

Pojemniki IBC zasztauowane w 
dwóch warstwach i zamocowane 
wewnၐtrz kontenera ᐠadunkowego 
ISO 
 

Kontener 20‘:  
18 pojemników IBC zamocowanych 
za pomocၐ poziomych desek 
drewnianych. Pustၐ przestrzeᑀ 
wypeᐠniono poduszkami 
powietrznymi lub równowaៀnym 
materiaᐠem sztauerskim 
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uchylne muszၐ byၰ dobrze dopasowane i zamykane odpowiednio ciasno, aby 
zapobiec rozsypywaniu siᆐ piasku, ៀwiru lub innych przewoៀonych luzem ᐠadunków. 
 
Wszystkie punkty ᐠၐczenia nadwozia z podwoziem i osprzᆐt nadwozia taki jak 
sworznie zawiasy i klamry oraz mechanizmy zamykania ᖰciany tylnej i  ᐠၐczniki burt 
powinny byၰ sprawne. 
 
Wysokoᖰၰ burt powinna byၰ wystarczajၐca nie tylko w celu pomieszczenia ᐠadunku 
podczas jego zaᐠadunku, ale takៀe do zmniejszenia ryzyka wypadniᆐcia lub 
zdmuchniᆐcia przez burtᆐ czᆐᖰci ᐠadunku, która mogᐠaby przemieᖰciၰ siᆐ w czasie 
przejazdu.  
 
Jeៀeli istnieje ryzyko wypadniᆐcia lub zdmuchniᆐcia ᐠadunku z wierzchu pojazdu 
przestrzeᑀ ᐠadunkowa powinna byၰ przykryta. Rodzaj pokrywy zaleៀy od wᐠaᖰciwoᖰci 
przewoៀonego ᐠadunku. Materiaᐠy takie jak suchy piasek, popióᐠ i wióry metalowe sၐ 
szczególnie podatne na zdmuchniᆐcie, dlatego naleៀy je zawsze przykrywaၰ 
odpowiedniၐ pᐠachtၐ. Przykrycie siatkၐ w niektórych wypadkach zapobiega 
wypadniᆐciu ᐠadunków skᐠadajၐcych siᆐ z duៀych elementów, takich jak zᐠom i 
odpady budowlane. Jeៀeli stosuje siᆐ siatkᆐ, wielkoᖰၰ oczka powinna byၰ mniejsza 
niៀ najmniejszy element ᐠadunku, a siatka powinna byၰ na tyle mocna, aby zapobiec 
wypadniᆐciu dowolnego elementu. 
 

7.8 Pᐠyty sztauowane na pᐠaskiej platformie z A-ksztaᐠtnymi 
stojakami  

 
Pᐠyty m.in. betonowe, szklane lub drewniane moៀna sztauowaၰ na pᐠaskiej platformie 
wyposaៀonej w stojaki majၐce przekrój poprzeczny w ksztaᐠcie litery „A”. Stojaki 
dodatkowo naleៀy przymocowaၰ do platformy ᐠadunkowej.  
 
 

34 
Rys. 91. Pᐠyty sztauowane na pᐠaskiej platformie z A-ksztaᐠtnymi stojakami. Sekcja 
przednia opiera siᆐ o ᖰcianᆐ przedniၐ, a przestrzeᑀ pomiᆐdzy sekcjami ᐠadunku jest 

wypeᐠniona odpowiednim materiaᐠem sztauerskim (3)  
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 •   

•   

•   

•   

•   

� Odciၐgi przepasujၐce 
od góry 
�  Ochraniacze   
�  Materiaᐠ sztauerski   

  

Jeៀeli ᐠadunek nie opiera siᆐ o ᖰcianᆐ przedniၐ potrzebne jest 
mocowanie chroniၐce przed przemieszczeniem ᐠadunku do 
przodu w postaci materiaᐠów sztauerskich� lub pᆐtli 
naroៀnych. 
W niektórych wypadkach wymagane jest mocowanie chroniၐce przed przemieszczeniem 
do tyᐠu za pomocၐ materiaᐠów sztauerskich, rozpórek lub pᆐtli naroៀnych. 
Pᐠyty opierajၐ siᆐ na A-ksztaᐠtnych stojakach i przyciskane sၐ w dóᐠ za pomocၐ odciၐgów 
przepasujၐcych od góry�. 

W razie koniecznoᖰci przestrzeᑀ miᆐdzy sekcjami ᐠadunku 
wypeᐠniana jest odpowiednim materiaᐠem sztauerskim�. 

Miᆐdzy pasami a ᐠadunkiem umieszcza siᆐ ochraniacze�. 

 
 

 

7.9 Maszyny inៀynieryjne / sprzᆐt budowlany / maszyny 
samojezdne 

  
W niniejszej czᆐᖰci opracowania przedstawiono wskazówki odnoᖰnie ᖰrodków 
koniecznych do bezpiecznego przewozu gၐsienicowych i koᐠowych maszyn 
inៀynieryjnych przez pojazdy speᐠniajၐce wymogi dyrektywy 96/53/WE (pojazdy 
mogၐce poruszaၰ siᆐ bez ograniczeᑀ po terytorium UE). Nie ma tutaj mowy o 
przewozach duៀych maszyn itp. na pojazdach specjalnego przeznaczenia, które 
poruszajၐ siᆐ po drogach wyᐠၐcznie za zezwoleniem. Jednak w wielu wypadkach 
stosuje siᆐ ogólne wskazówki zawarte w tej czᆐᖰci. 
 
Zaleca siᆐ, ៀeby producenci maszyn inៀynieryjnych sami wykonywali punkty 
mocowania na pojeហdzie lub przedstawili zalecany schemat mocowania dla kaៀdego 
z produkowanych przez nich pojazdów. Jeៀeli maszyny inៀynieryjne wyposaៀone sၐ 
w punkty mocowania przeznaczone do uៀytku w trakcie transportu naleៀy z nich 
korzystaၰ, a maszynᆐ mocowaၰ zgodnie z instrukcjami producenta. Jeៀeli 
niedostᆐpne sၐ zalecenia producenta, odciၐgi lub urzၐdzenia mocujၐce powinny byၰ 
mocowane tylko do tych czᆐᖰci maszyny, które sၐ wystarczajၐco mocne, aby 
wytrzymaၰ naprᆐៀenia, jakim najprawdopodobniej zostanၐ one poddane.  
 
Ciᆐៀkie maszyny inៀynieryjne zwykle przewoៀone sၐ na pojazdach specjalnych 
zaprojektowanych tak, aby umoៀliwiၰ ᐠatwy ich zaᐠadunek i rozᐠadunek, zazwyczaj 
wyposaៀonych w odpowiednie punkty mocowania odciၐgów. Lៀejsze maszyny 
moៀna w pewnych warunkach przewoziၰ na pojazdach ogólnego przeznaczenia. 
Jednak i w tych wypadkach zastosowany sposób mocowania powinien cechowaၰ siᆐ 
poziomem bezpieczeᑀstwa porównywalnym z tym, który uzyskuje siᆐ dziᆐki 
przewozom specjalnie przystosowanymi pojazdami. 
 
ᐐadunki wysokie mogၐ uszkodziၰ obiekty mostowe nad drogami, dlatego podczas ich 
przewozu kierowca powinien znaၰ ich dokᐠadnၐ wysokoᖰၰ oraz szerokoᖰၰ górnej 
czᆐᖰci ᐠadunku. Ponadto ᐠadunki o wysoko poᐠoៀonym ᖰrodku ciᆐៀkoᖰci mogၐ mieၰ 
znaczny wpᐠyw na stabilnoᖰၰ pojazdu, dlatego elementy te powinny byၰ przewoៀone 
na pojazdach z niskၐ platformၐ. 
 

Wskazówki odnoᖰnie obliczania 
liczby odciၐgów moៀna znaleហၰ w 
zaᐠၐcznikach 8.6. i 8.7. 
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Pojazd koᐠowy lub gၐsienicowy musi byၰ przymocowany odciၐgami do pojazdu 
wiozၐcego, a jego hamulec postojowy zaciၐgniᆐty. Skutecznoᖰၰ hamulca 
postojowego zaleៀy od tarcia miᆐdzy pojazdem a pokᐠadem ᐠadunkowym wiozၐcego 
go pojazdu i bᆐdzie niewystarczajၐca nawet w normalnych warunkach jazdy, dlatego 
przewoៀony pojazd wymaga dodatkowych ᖰrodków unieruchamiajၐcych. Mogၐ to 
byၰ systemy odciၐgów i ukᐠady wᐠaᖰciwie przymocowanych rozpórek blokowych 
zapobiegajၐce ruchom pojazdu do przodu lub do tyᐠu. Powinny one opieraၰ siᆐ o koᐠa 
lub gၐsienice albo inne czᆐᖰci wiezionego sprzᆐtu. 
 
Wszelkie ruchome instalacje, takie jak ៀurawie, wsporniki, wysiᆐgniki i kabiny 
powinny byၰ pozostawione w pozycji zalecanej do transportu przez producenta i 
muszၐ byၰ zamocowane tak, aby nie doszᐠo do ich ruchu wzglᆐdem korpusu 
maszyny. 
 
Przed zaᐠadowaniem maszyny na przyczepᆐ naleៀy usunၐၰ wszelkie luហne kawaᐠki 
zanieczyszczeᑀ, które mogᐠyby siᆐ oderwaၰ, powodujၐc utrudnienia na drodze lub 
uszkadzajၐc inne pojazdy. Rampa, opony maszyny i podᐠoga samej przyczepy 
powinny byၰ wolne od oleju, smaru, lodu itp., tak aby maszyna nie mogᐠa siᆐ 
przesuwaၰ.  
 
Jeៀeli maszyna zostaᐠa zasztauowana, a silnik wyᐠၐczony, naleៀy zwolniၰ ciᖰnienie z 
ukᐠadu hydraulicznego poprzez kolejne ustawianie dហwigni sterujၐcych we 
wszystkich moៀliwych pozycjach. Operacjᆐ tᆐ naleៀy przeprowadziၰ co najmniej 
dwukrotnie. Regulatory naleៀy ustawiၰ tak, aby zapobiec ruchom wyposaៀenia 
pomocniczego. W kabinie operatora przewoៀonej maszyny nie moៀna pozostawiaၰ 
niezabezpieczonych toreb, skrzynek z narzᆐdziami lub ciᆐៀkich przedmiotów, a 
wszystkie przedmioty odᐠၐczone od maszyny, takie jak ᐠyៀki, chwytaki, lemiesze, 
czerpaki i urzၐdzenia podnoszၐce powinny byၰ przymocowane odciၐgami do 
pokᐠadu ᐠadunkowego pojazdu. 
 
Najlepiej, aby maszyna byᐠa uᐠoៀona na platformie wiozၐcego jၐ pojazdu w sposób 
zapobiegajၐcy jej przemieszczaniu siᆐ do przodu poprzez oparcie jej o gᐠównၐ bryᐠᆐ 
pojazdu, np. o tzw. ᐠabᆐdziၐ szyjᆐ, próg lub ᖰcianᆐ przedniၐ albo za pomocၐ 
poprzecznego elementu mocno zᐠၐczonego poprzez platformᆐ z ramၐ podwozia 
pojazdu. Dodatkowo maszynᆐ i wszelkie odᐠၐczone od niej czᆐᖰci naleៀy tak 
zasztauowaၰ, aby nie przekroczyၰ dopuszczalnych limitów nacisku osi i nie 
zmniejszyၰ bezpieczeᑀstwa obsᐠugi pojazdu. ឰeby nie dopuᖰciၰ do zawieszenia siᆐ 
pojazdu na podᐠoៀu, naleៀy sprawdziၰ przeᖰwit miᆐdzy spodem pojazdu 
niskopodwoziowego a nawierzchniၐ drogi. 
 
Maszyny koᐠowe i lekkie maszyny gၐsienicowe naleៀy zamocowaၰ w taki sposób, 
aby zminimalizowaၰ podrzucanie spowodowane przez wstrzၐsy pochodzၐce od 
wiozၐcego pojazdu spotᆐgowane poprzez oddziaᐠywanie opon i zawieszenia 
maszyny. Jeៀeli to moៀliwe zawieszenie maszyny powinno byၰ zablokowane, a 
ruchy pionowe ograniczone poprzez zastosowanie odciၐgów lub innych ᖰrodków 
mocowania. W innym wypadku jej korpus i podwozie powinny byၰ podparte 
podkᐠadkami klinowymi. Jeៀeli maszyna nie jest podparta, powinna byၰ ustawiona na 
pokᐠadzie ᐠadunkowym pojazdu, na którym jest przewoៀona, caᐠၐ powierzchniၐ 
gၐsienic lub bᆐbnów albo minimum poᐠowၐ szerokoᖰci opon. Jeៀeli gၐsienice wystajၐ 
poza obrys pojazdu wiozၐcego, wówczas korpus lub zawieszenie maszyny powinno 
byၰ podparte. 
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Maszyna powinna zostaၰ zabezpieczona przed ruchami do przodu, do tyᐠu i na boki 
za pomocၐ odciၐgów ᐠaᑀcuchowych lub taᖰmowych przymocowanych do punktów 
mocowania na pojeហdzie wiozၐcym. Wszystkie odciၐgi powinny byၰ wyposaៀone w 
napinacz. 
 
Przy ustalaniu liczby punktów mocowania wykorzystywanych podczas ustawiania 
ukᐠadu unieruchamiajၐcego naleៀy wziၐၰ pod uwagᆐ nastᆐpujၐce czynniki: 
 
a. Koniecznoᖰၰ ustawienia maszyny w taki sposób, aby wᐠaᖰciwie rozᐠoៀyၰ 
obciၐៀenie, a tym samym nie przekroczyၰ dopuszczalnego przepisami prawa 
nacisku osi oraz aby nie pogorszyၰ sterownoᖰci pojazdu. 
 
b. Elementy pojazdu specjalnie przeznaczone do mocowania. 
 
c. To, czy maszyna porusza siᆐ na koᐠach, gၐsienicach czy walcach. 
 
d. Ciᆐៀar przewoៀonej maszyny. 
 
e. Koniecznoᖰၰ uៀycia co najmniej czterech osobnych punktów mocowania. 
 
Poniៀsze wskazówki odnoszၐ siᆐ do samojezdnych maszyn inៀynieryjnych – 
pojazdów wyposaៀonych w dហwigniki, platformy robocze, wsporniki itp.  
 
a. ᐐadunki wysokie mogၐ stanowiၰ zagroៀenie dla obiektów mostowych, dlatego 
kierowca musi znaၰ wysokoᖰci przewoៀonego pojazdu, a informacja o niej powinna 
byၰ umieszczona w widocznym miejscu w kabinie. 
 
b. Wszelkie ruchome elementy konstrukcyjne muszၐ byၰ ustawione w odpowiedniej 
pozycji i w miarᆐ moៀliwoᖰci unieruchomione zgodnie ze wskazówkami producenta 
dotyczၐcymi transportu. 
 
Osprzᆐt mocujၐcy 
 
Oprócz specjalnych urzၐdzeᑀ mocujၐcych materiaᐠy wykorzystywane do 
unieruchamiania maszyn inៀynieryjnych ograniczajၐ siᆐ do ᐠaᑀcuchów, lin stalowych i 
taᖰm tkanych oraz uៀywanych do ich mocowania urzၐdzeᑀ napinajၐcych i ᐠၐczၐcych. 
 
Gdy jako bariera uៀywana jest belka poprzeczna (ᐠၐczၐca boki), powinna byၰ mocno 
przytwierdzona, tak aby wszelkie obciၐៀenia, jakim jest poddawana byᐠy 
przenoszone na ramᆐ podwozia pojazdu wykonujၐcego przewóz. Jeៀeli 
poszczególne koᐠa lub walce sၐ klinowane za pomocၐ klocków lub podstawek 
klinowych, stosowane klocki i podstawki muszၐ byၰ wystarczajၐco odporne na 
zgniatanie i powinny byၰ w miarᆐ moៀliwoᖰci mocno przytwierdzone do platformy 
pojazdu. 
 
Odciၐgi lub urzၐdzenia mocujၐce powinny byၰ mocowane tylko do tych czᆐᖰci 
maszyny inៀynieryjnej, które sၐ wystarczajၐco mocne, aby wytrzymaၰ naprᆐៀenia, 
jakim najprawdopodobniej zostanၐ poddane. Jeៀeli maszyny inៀynieryjne 
wyposaៀone sၐ w specjalne zaczepy wykorzystywane podczas transportu, naleៀy z 
nich korzystaၰ, a pojazd powinien byၰ zamocowany zgodnie z instrukcjami 
producenta. Naleៀy zwracaၰ uwagᆐ na zaczepy maszyny sᐠuៀၐce do jej 
podnoszenia, poniewaៀ mogၐ one nie nadawaၰ siᆐ do mocowania. 
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Po przejechaniu krótkiego odcinka drogi naleៀy sprawdziၰ, czy zaᐠadowana maszyna 
nie przesunᆐᐠa siᆐ i czy dziaᐠajၐ urzၐdzenia mocujၐce. Podczas przewozu naleៀy 
przeprowadzaၰ okresowe kontrole. 
 
 

35 

Rys. 92. Odciၐgi ukoᖰne mocujၐce pojazd koᐠowy do przyczepy do przewozu 
maszyn w miejscach oznaczonych krzyៀykami  

 

7.10 Pojazdy 
Pojazdy i przyczepy/naczepy powinny byၰ przewoៀone wyᐠၐcznie na pojazdach do 
tego przeznaczonych. Pojazdy te powinny byၰ wyposaៀone w odpowiedniၐ liczbᆐ 
wᐠaᖰciwie usytuowanych punktów mocowania o odpowiedniej wytrzymaᐠoᖰci.  
Podczas czynnoᖰci mocowania naleៀy przestrzegaၰ tych samych podstawowych 
zasad, co w wypadku maszyn inៀynieryjnych. Ponadto trzeba zwróciၰ uwagᆐ na 
nastᆐpujၐce zagadnienia:  
 

• pojazd lub przyczepa/naczepa powinny byၰ przewoៀone z wᐠၐczonym 
hamulcem postojowym;  

• blokada kierownicy musi byၰ wᐠၐczona, a koᐠa najlepiej zaklinowane;  
• w niektórych wypadkach powinien byၰ wᐠၐczony najniៀszy bieg;  
• jeៀeli jest to moៀliwe, podstawki klinowe powinny byၰ przymocowane do 

pokᐠadu ᖰrodka transportu. 
 
Przewoៀony pojazd lub przyczepa/naczepa powinny byၰ usytuowane w taki sposób, 
aby caᐠy ich ciᆐៀar opieraᐠ siᆐ na pojeហdzie wykonujၐcym przewóz. W razie 
koniecznoᖰci naleៀy stosowaၰ pᐠyty równomiernie rozkᐠadajၐce nacisk miejscowy, 
jaki moៀe byၰ wywoᐠany na przykᐠad przez podpory naczepy. 
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Tarcie miᆐdzy oponami a pokᐠadem po wᐠၐczeniu hamulca postojowego nie 
wystarczy do unieruchomienia pojazdu. Przewoៀony pojazd lub przyczepa/naczepa 
powinny byၰ przymocowane do pojazdu wiozၐcego za pomocၐ odpowiedniego 
osprzᆐtu mocujၐcego. W celu uzyskania maksymalnego efektu mocujၐcego kaៀdy 
odciၐg powinien byၰ wyposaៀony w urzၐdzenie napinajၐce, a odciၐgi zapobiegajၐce 
ruchom do przodu i do tyᐠu powinny byၰ ustawione pod kၐtem mniejszym niៀ 60° do 
pᐠaszczyzny poziomej. Po przejechaniu kilku kilometrów naleៀy sprawdziၰ napiᆐcie 
odciၐgów, powtarzaၰ kontrolᆐ odciၐgów podczas przewozu i w razie koniecznoᖰci 
ponownie napiၐၰ rozluហnione odciၐgi. 
 
Odciၐgi naleៀy przymocowaၰ do tych czᆐᖰci pojazdów albo osi lub podwozi 
przyczep/naczep, które moៀna do tego wykorzystywaၰ. Naleៀy uwaៀaၰ, aby nie 
wywoᐠywaၰ naprᆐៀeᑀ i nie uszkodziၰ innych czᆐᖰci pojazdu, takich jak przewody 
hamulcowe, wᆐៀe, przewody elektryczne itp. odciၐgami przechodzၐcymi nad nimi lub 
w ich pobliៀu. 
Nie zaleca siᆐ przewozu zaᐠadowanych pojazdów. Jeៀeli jednak jest to konieczne, 
naleៀy zwróciၰ szczególnၐ uwagᆐ na wynikajၐce z tego wysokie poᐠoៀenie ᖰrodka 
ciᆐៀkoᖰci przewoៀonego pojazdu i moៀliwoᖰၰ utraty stabilnoᖰci podczas skrᆐcania i 
hamowania. Moៀe byၰ równieៀ konieczne przymocowanie do podwozia 
przewoៀonego pojazdu lub przyczepy/naczepy dodatkowych odciၐgów napinajၐcych 
amortyzatory, unikajၐc w ten sposób niestabilnoᖰci przewoៀonego pojazdu.  
 
Naleៀy bezpiecznie zasztauowaၰ wszelkie luហne elementy przewoៀonego pojazdu, 
przyczepy/naczepy lub pojazdu wiozၐcego. 
 
Jeៀeli przewoៀone sၐ dwie lub wiᆐcej naczep „na zakᐠadkᆐ”, kaៀda z nich powinna 
byၰ przymocowana do tej, na której spoczywa, a poᐠၐczone w ten sposób naczepy 
powinny byၰ przymocowane do pojazdu wiozၐcego (patrz rysunek poniៀej).  
 

36 

Rys. 2. Naczepy przewoៀone na naczepie  
 

7.11 Przewóz samochodów osobowych, furgonetek i 
maᐠych przyczep  

7.11.1.  
Pojazdy te powinno siᆐ mocowaၰ za pomocၐ kombinacji odciၐgów i blokad. Jednak 
metody te moៀna pominၐၰ, jeៀeli w peᐠni speᐠnione zostanၐ warunki wymienione w 
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czᆐᖰci 7.11.6. W ustᆐpach od 7.11.1.1. do 7.11.2.5. przedstawiono przykᐠady 
odpowiednich sposobów mocowania blokowego i za pomocၐ odciၐgów.  

• 7.11.1.1.  
Jeៀeli pojazd jest przewoៀony na platformie poziomej lub nachylonej do przodu pod 
kၐtem maksymalnie 10° (tj. 1/6), naleៀy stosowaၰ podkᐠadki klinowe. Dwie podkᐠadki 
naleៀy umieᖰciၰ przed koᐠami przednimi oraz po dwie podkᐠadki za pozostaᐠymi 

parami kóᐠ. Odciၐgami naleៀy przymocowaၰ przedniၐ 
parᆐ kóᐠ (rys. A i B).  
 
 
Jeៀeli ciᆐៀar caᐠkowity pojazdu przekracza 3 500 daN, 
odciၐgami naleៀy przymocowaၰ zarówno przednie, jak i 
tylne koᐠa. Przed wszystkimi koᐠami i za nimi naleៀy 
równieៀ umieᖰciၰ podkᐠadki klinowe. Jeៀeli przewoៀone 
sၐ przyczepy, dyszel powinien byၰ odpowiednio 
zamocowany przy urzၐdzeniu sprzᆐgajၐcym lub jak 

najbliៀej niego.  
 

• 7.11.1.2.  
Jeៀeli pojazd przewoៀony jest w sposób 
opisany w pierwszym akapicie ustᆐpu 
7.11.1.1 i klocków nie da siᆐ umieᖰciၰ przed 
przednimi koᐠami, moៀna je ewentualnie 
umieᖰciၰ przed obydwoma koᐠami tylnymi, które równieៀ naleៀy zamocowaၰ 
odciၐgami.  

• 7.11.1.3.  
Jeៀeli pojazd jest przewoៀony na platformie 
nachylonej pod kၐtem przekraczajၐcym 10° 
w kierunku przodu pojazdu, naleៀy 
umieᖰciၰ po dwie podkᐠadki klinowe przed 
przedniၐ i tylnၐ parၐ kóᐠ. Odciၐgami naleៀy 
przymocowaၰ zarówno przedniၐ, jak i tylnၐ 
parᆐ kóᐠ.  

• 7.11.1.4.  
Jeៀeli pojazd przewoៀony jest zgodnie z 
opisem w czᆐᖰci 7.11.1.2. i nie moៀna 
umieᖰciၰ podkᐠadek klinowych przed 
przednimi koᐠami, moៀna je wówczas 
umieᖰciၰ przed tylnymi koᐠami.  

• 7.11.1.5.  
Jeៀeli pojazd jest przewoៀony na platformie 
nachylonej do tyᐠu pod kၐtem 
przekraczajၐcym 10°, naleៀy stosowaၰ 
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podkᐠadki klinowe. Podkᐠadki klinowe naleៀy wówczas umieᖰciၰ takៀe przed i za 
koᐠami przednimi przewoៀonego pojazdu. Koᐠa, które zostaᐠy zablokowane, naleៀy 
przymocowaၰ odciၐgami.  

7.11.2.  
Mocowanie zapobiegajၐce ruchom w poprzek pojazdu przewoៀၐcego przeprowadza 
siᆐ za pomocၐ staᐠych koᐠnierzy, podkᐠadek, prᆐtów lub podobnych urzၐdzeᑀ mocno 
opartych o boki kóᐠ przewoៀonego pojazdu o wysokoᖰci co najmniej 5 cm.  
Uznaje siᆐ, ៀe warunek zablokowania ruchów w poprzek pojazdu transportujၐcego 
zostaᐠ speᐠniony, jeៀeli pojazd transportowy zostaᐠ specjalnie skonstruowany do 
przewozu samochodów osobowych lub przyczep i jeៀeli platforma ᐠadunkowa 
wyposaៀona jest w rowki ograniczone koᐠnierzami o wysokoᖰci co najmniej 5 cm 
pozwalajၐce na co najwyៀej 30-centymetrowe przesuniᆐcia w poprzek pojazdu.  

 

7.11.3.  
Klocki lub kliny stosowane do 
unieruchamiania wzdᐠuៀnego powinny byၰ 
podstawione pod opony pojazdów 
transportowanych. Wysokoᖰၰ klinów 
blokowych powinna odpowiadaၰ jednej 
trzeciej promienia blokowanego koᐠa i 
powinny byၰ one sztywno przymocowane, 
aby zapobiec ruchom po podᐠodze pojazdu 
transportujၐcego. Mocowania naleៀy 
dokonaၰ, tak jak pokazano na rysunku po 
prawej. 

7.11.4.  
O ile to moៀliwe, odciၐg powinien byၰ usytuowany w 
taki sposób, aby pojazd byᐠ przyciၐgany prosto do 
podᐠogi platformy (kၐt odciၐgu wzglᆐdem podᐠogi 
powinien jak najbliៀszy kၐtowi prostemu). Mocowanie 
jednej pary kóᐠ powinno byၰ na tyle mocne, aby 
wytrzymaၰ dziaᐠanie siᐠy 2 x Q daN skierowanej 
prosto w górᆐ. Zamiast mocowania odciၐgów do kóᐠ 
moៀna je ewentualnie przymocowaၰ do belki lub 
belek osi. Jeៀeli odciၐg moៀna ustawiၰ tak, aby nie 
mógᐠ siᆐ ᖰlizgaၰ po belce osi i jest wystarczajၐco 
mocny, moៀna stosowaၰ pojedynczy odciၐg na oᖰ.  
Q = masa pojazdu w kg.  

7.11.5.  
Aby zapobiec przesuwaniu siᆐ przewoៀonego pojazdu powierzchnia platformy 
pojazdu wiozၐcego ᐠadunek powinna mieၰ wysoki wspóᐠczynnik tarcia.  
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7.11.6.  
Jeៀeli pojazd jest otoczony ze wszystkich stron (w tym od góry) przez ramᆐ pojazdu 
wiozၐcego lub przez inne pojazdy, wówczas moៀe byၰ przewoៀony bez odciၐgów. 
Choၰ odciၐgi nie sၐ tu konieczne, pojazd ten powinien zostaၰ zablokowany.  
Platformᆐ ᐠadunkowၐ moៀna traktowaၰ jako zamkniᆐtၐ po bokach i od góry, jeៀeli 
przestrzeᑀ ᐠadunkowa jest ograniczona przez ramᆐ lub podobnၐ konstrukcjᆐ 
zaprojektowanၐ w taki sposób, ៀe pojazd wedᐠug wszelkiego prawdopodobieᑀstwa 
nie wypadnie z tej przestrzeni w ៀadnym kierunku.  

7.12 Przewóz pᐠyt szklanych o róៀnej wielkoᖰci do 
maksymalnych dozwolonych wymiarów  

Hurtowe dostawy szkᐠa powinny byၰ realizowane na specjalnie skonstruowanych 
pojazdach odpowiadajၐcych opisowi przedstawionemu poniៀej. Jednak gdy szkᐠo 
pᐠaskie lub pᐠaskie walcowane przewoៀone jest w skrzyniach lub na paletach 
drewnianych, obowiၐzujၐ ᖰrodki ostroៀnoᖰci takie jak w wypadku drobnicy. 
 
Nadwozia do tego rodzaju przewozów wyposaៀone sၐ zwykle w poᐠoៀone wzdᐠuៀ 
boków A-ksztaᐠtne stojaki scalone z podstawၐ podᐠogi, dajၐce w sumie dwa 
wewnᆐtrzne i dwa zewnᆐtrzne stelaៀe. Kၐt nachylenia powierzchni stelaៀy powinien 
wynosiၰ od 3° do 5°. Zaᐠadunek i rozᐠadunek pojazdu naleៀy przeprowadzaၰ na 
twardym i poziomym podᐠoៀu. Naleៀy starannie rozᐠoៀyၰ ciᆐៀar wzdᐠuៀnie i 
poprzecznie, aby pojazd byᐠ zrównowaៀony i nie zostaᐠy przekroczone dopuszczalne 
naciski osi.  
 
Jeៀeli szkᐠo pᐠaskie przewoៀone jest na zewnၐtrz pojazdu, zaleca siᆐ przykrycie go, 
aby nie dopuᖰciၰ do rozrzucania fragmentów szkᐠa w razie jego rozbicia w czasie 
przewozu. 
 
Przed zdjᆐciem mocowaᑀ naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na nachylenie drogi. Jeៀeli moៀe 
ono byၰ niebezpieczne, naleៀy rozᐠadowaၰ te stelaៀe, które sၐ bezpieczne, tzn. 
wewnᆐtrzny po stronie pobocza i zewnᆐtrzny po stronie drogi wtedy, gdy pojazd 
ustawiony jest w kierunku jazdy. Pozostaᐠe dwa stelaៀe naleៀy rozᐠadowaၰ po 
ustawieniu pojazdu w drugၐ stronᆐ.  
 

7.13 Przewóz maᐠych iloᖰci szkᐠa okiennego, ram itp. 
Transport ten realizowany jest najczᆐᖰciej z uៀyciem zwykᐠych, odpowiednio 
przystosowanych furgonetek posiadajၐcych dodatkowe wewnᆐtrzne i zewnᆐtrzne 
stelaៀe. 
 
Osprzᆐt zewnᆐtrzny powinien byၰ wykonany raczej z metalu niៀ z drewna i 
przymocowany do furgonetki jak najbliៀej boków i elementów ramy dachu. Wszelkie 
stojaki zewnᆐtrzne powinny byၰ tak skonstruowane, aby w razie kolizji zapewniၰ 
bezpieczeᑀstwo przechodniów. Wszelkie czᆐᖰci stelaៀa i innych elementów 
majၐcych kontakt ze szkᐠem powinny byၰ wyᐠoៀone gumၐ lub podobnym materiaᐠem. 
Zwis boczny nie powinien nigdy przekraczaၰ 100 mm. Nie wolno teៀ przekraczaၰ 
maksymalnej dopuszczalnej szerokoᖰci pojazdu. 
 
Choၰ nie jest to wymóg ustawowy, dobrym rozwiၐzaniem zwiᆐkszajၐcym 
bezpieczeᑀstwo jest umieszczanie tablic ostrzegawczych z przodu i z tyᐠu 
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zewnᆐtrznych stelaៀy. Powinny byၰ one odejmowalne i oznakowane ukoᖰnymi 
czerwono-biaᐠymi pasami. 
 
Producenci stelaៀy, szczególnie tych stosowanych na zewnᆐtrz furgonetki, powinni 
uwzglᆐdniၰ odpowiednio zaprojektowane pionowe sᐠupki mocujၐce z szeregiem 
zaczepów wzdᐠuៀ konstrukcji sᐠuៀၐce do mocowania róៀnorodnych szkieᐠ pᐠaskich. 
Nie moៀna polegaၰ na odciၐgach jako jedynym ᖰrodku mocowania szkᐠa do stojaka 
podczas przewozu. 
 

7.14 Towary niebezpieczne 
W odróៀnieniu od przewozów innych ᐠadunków istniejၐ europejskie przepisy prawne 
regulujၐce kwestiᆐ przewozu towarów niebezpiecznych. Drogowe przewozy towarów 
niebezpiecznych objᆐte sၐ Umowၐ europejskၐ dotyczၐcၐ miᆐdzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)3 w brzmieniu 
uwzglᆐdniajၐcym póហniejsze zmiany, opracowana przez Europejskၐ Komisjᆐ 
Gospodarczၐ ONZ (UNECE).  
 
Dyrektywa 94/55/WE4 (tak zwana „dyrektywa ramowa ADR”) stanowi jednolite 
wdroៀenie postanowieᑀ ADR do krajowego i miᆐdzynarodowego transportu 
drogowego w Unii Europejskiej.  
 
 
ADR zawiera specjalne postanowienia w zakresie mocowania towarów 
niebezpiecznych z uwagi na fakt, ៀe podczas transportu tych towarów nie naleៀy 
stwarzaၰ dodatkowych zagroៀeᑀ dla bezpieczeᑀstwa i ᖰrodowiska.  
Postanowienia o mocowaniu towarów niebezpiecznych znajdujၐ siᆐ w czᆐᖰci 7, ust. 
7.5.7. ADR – Manipulowanie i ukᐠadanie. Oto odpowiednie ustᆐpy:  
 
 
7.5.7.1 Poszczególne czᆐᖰci ᐠadunku zawierajၐcego towary niebezpieczne 
powinny byၰ odpowiednio rozmieszczone w pojeហdzie lub kontenerze i 
zabezpieczone w taki sposób, aby nie zmieniaᐠy poᐠoៀenia w stosunku do siebie oraz 
do ᖰcian pojazdu lub kontenera. ᐐadunek moៀe byၰ zabezpieczony, np. poprzez 
uៀycie pasów spinajၐcych burty, przesuwanych przegród, regulowanych podpór, 
poduszek powietrznych i urzၐdzeᑀ przeciwpoᖰlizgowych. Zabezpieczenie ᐠadunku, o 
którym mowa w pierwszym zdaniu, uwaៀa siᆐ takៀe za wystarczajၐce, jeៀeli w caᐠej 
przestrzeni ᐠadunkowej kaៀda warstwa jest caᐠkowicie zapeᐠniona sztukami przesyᐠki. 
 
7.5.7.2 Przepisy podane pod 7.5.7.1 majၐ równieៀ zastosowanie do zaᐠadunku, 
rozmieszczenia i rozᐠadunku kontenerów na i z pojazdów.  

7.15 Elementy wyposaៀenia pojazdu 
Naleៀy pamiᆐtaၰ, ៀe wszelkie akcesoria i elementy wyposaៀenia znajdujၐce siᆐ na 
pojeហdzie na staᐠe lub tymczasowo, równieៀ traktuje siᆐ jako ᐠadunek, dlatego 
mocowanie ich naleៀy do obowiၐzków kierowcy. Szkody wywoᐠywane przez 
niezamocowanၐ podporᆐ naczepy, która wysuwa siᆐ podczas jazdy, mogၐ byၰ 
bardzo znaczne, o czym ᖰwiadczၐ tragiczne w skutkach wypadki.  

                                                
3 Po francusku: Accord Européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route 
4 Dyrektywa Rady 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliៀenia ustawodawstw Paᑀstw 
Czᐠonkowskich w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Dziennik Urzᆐdowy L 319 z 
12.12.1994, str. 7-13. 
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UWAGA: Wszelkie podpory, dហwigi zaᐠadunkowe, klapy tylne itp. powinny przed 
wyjazdem znajdowaၰ siᆐ w odpowiednim poᐠoៀeniu i byၰ zamocowane zgodnie z 
instrukcjami producenta. Wszelkie pojazdy, w których nie moៀna zabezpieczyၰ tego 
rodzaju sprzᆐtu mogၐ byၰ ponownie uៀyte dopiero po dokonaniu stosownej naprawy. 
Luហne ᐠaᑀcuchy lub rozᐠadowane pojemniki odejmowalne równieៀ powinny zostaၰ 
unieruchomione, tak aby nie stwarzaၰ zagroៀenia dla innych uៀytkowników dróg.  
 
UWAGA: Nigdy nie naleៀy prowadziၰ pojazdów z wysuniᆐtymi lub niezamocowanymi 
elementami wyposaៀenia, niezaleៀnie od dᐠugoᖰci trasy. 
 
Luហne elementy wyposaៀenia, takie jak taᖰmy, liny i pᐠachty równieៀ powinno siᆐ 
przewoziၰ w sposób, który nie zagraៀa innym uៀytkownikom dróg. Do dobrej praktyki 
naleៀy posiadanie oddzielnego schowka, w którym moៀna bezpiecznie skᐠadowaၰ 
nieuៀywane elementy tego rodzaju. Jeៀeli jednak znajdujၐ siᆐ one w kabinie 
kierowcy, muszၐ byၰ umieszczone w taki sposób, aby nie przeszkadzaၰ w obsᐠudze 
ៀadnego z elementów sterujၐcych. 
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8. Zaᐠၐczniki 
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8.1. Wskazówki dotyczၐce rozmieszczenia ᐠadunku 

8.1.1. Cele i warunki 
Podstawၐ rozmieszczenia ᐠadunku na pojeហdzie w taki sposób, ៀeby pojedyncze osie 
nie byᐠy niedociၐៀone lub przeciၐៀone jest plan rozmieszczenia ᐠadunku. Sporzၐdza 
siᆐ go raz dla danego pojazdu. Bᆐdzie on uzaleៀniony od maksymalnej masy 
caᐠkowitej oraz minimalnego i maksymalnego nacisku osi. Dane planu 
rozmieszczenia ᐠadunku trzeba ponownie przeliczyၰ, jeៀeli zmieni siᆐ 
charakterystyka pojazdu, na przykᐠad gdy zostanie wymienione nadwozie. W planie 
rozmieszczenia ᐠadunku trzeba równieៀ uwzglᆐdniၰ wszelkie maszyny znajdujၐce siᆐ 
na pojeហdzie (dហwigi osadzone na pojeហdzie, podnoᖰniki widᐠowe) i obciၐៀenia 
pionowe pochodzၐce od naczep.  
 
W wypadku ciၐgników wyposaៀonych w urzၐdzenie do sprzᆐgania naczep naleៀy 
uwzglᆐdniaၰ normalne warunki ich eksploatacji. Pionowe obciၐៀenia w punkcie 
sprzᆐៀenia moៀna traktowaၰ jako obciၐៀenie pochodzၐce od ᐠadunku (w wypadku, 
gdy naczepa zwykle nie jest ciၐgniᆐta) lub jako czᆐᖰၰ masy pojazdu (jeៀeli ciၐgnik 
jest zwykle uៀywany wraz z naczepၐ).  
 
Oto dane konieczne do obliczenia parametrów planu rozmieszczenia ᐠadunku:  

• maksymalny ciᆐៀar caᐠkowity,  
• maksymalna noᖰnoᖰၰ, 
• ciᆐៀar rozᐠadowanego pojazdu,  
• nacisk osi przedniej pojazdu rozᐠadowanego,  
• nacisk osi tylnej pojazdu rozᐠadowanego,  
• maksymalny dopuszczalny nacisk osi przedniej,  
• maksymalny dopuszczalny nacisk osi tylnej, 
• minimalny nacisk osi przedniej, 
• minimalny nacisk osi tylnej (% ciᆐៀaru caᐠkowitego), 
• rozstaw osi, 
• odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy osiၐ przedniၐ a najdalej wysuniᆐtym do przodu punktem 

ᖰciany przedniej, 
• dᐠugoᖰၰ platformy ᐠadunkowej.  

 
Wiᆐkszoᖰၰ tych danych moៀna znaleហၰ na tabliczce przymocowanej do pojazdu, w 
dokumencie rejestracyjnym lub ᖰwiadectwie homologacji albo uzyskaၰ w wyniku 
przeprowadzenia stosownych pomiarów. Jednak niektóre informacje moៀe podaၰ 
jedynie producent (na przykᐠad minimalny nacisk osi przedniej).  
 

8.1.2. Korzystanie z planu rozmieszczenia ᐠadunku 
Przed zaᐠadunkiem i przygotowaniem planu sztauerskiego naleៀy okreᖰliၰ 
ciᆐៀar/wymiary i poᐠoៀenie w pᐠaszczyហnie poziomej ᖰrodka ciᆐៀkoᖰci kaៀdego 
elementu ᐠadunku.  
 
Moៀna wówczas sporzၐdziၰ wirtualny plan sztauerski. 
Naleៀy obliczyၰ poᐠoៀenie w pᐠaszczyហnie poziomej caᐠego ᐠadunku, na przykᐠad 
obliczajၐc równowagᆐ momentów wokóᐠ najbardziej wysuniᆐtego do przodu punktu 
powierzchni ᐠadunkowej (lub innego punktu odniesienia, jeៀeli jest wygodniejszy w 
obliczeniach).  
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Z planu rozmieszczenia ᐠadunku wynika, czy pojazd posiada parametry 
wystarczajၐce do przewiezienia caᐠego ᐠadunku z uwzglᆐdnieniem obliczonego 
ᖰrodka ciᆐៀkoᖰci.  
 
Przygotowanie planu rozmieszczenia ᐠadunku.  
 
Aby okreᖰliၰ maksymalnၐ masᆐ ᐠadunku, jakၐ moៀna zaᐠadowaၰ na pojazd 
uwzglᆐdniajၐc poᐠoៀenie ᖰrodka ciᆐៀkoᖰci caᐠego ᐠadunku, naleៀy wziၐၰ pod uwagᆐ 
nastᆐpujၐce elementy:  

• Z charakterystyki pojazdu moៀe wynikaၰ koniecznoᖰၰ przekroczenia 
pewnej minimalnej wartoᖰci nacisku osi tylnej.  

• Maksymalne obciၐៀenie dla dowolnego punktu powierzchni ᐠadunkowej 
moៀna okreᖰliၰ przez wyznaczenie równowagi momentów wokóᐠ osi 
przedniej, biorၐc pod uwagᆐ masᆐ ᐠadunku, nacisk osi tylnej pojazdu 
rozᐠadowanego i minimalny nacisk osi tylnej, odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy osiၐ 
przedniၐ a najdalej wysuniᆐtym do przodu punktem ᐠadunku oraz rozstaw 
osi.  

• Niektóre paᑀstwa czᐠonkowskie wymagajၐ, aby nacisk osi napᆐdzanej 
odpowiadaᐠ co najmniej 15% - 25% ciᆐៀaru caᐠkowitego pojazdu lub 
pociၐgu drogowego. Zaleca siᆐ, aby nacisk osi napᆐdzanej wynosiᐠ co 
najmniej 25% caᐠkowitego ciᆐៀaru zaᐠadowanego pojazdu (krzywa A).  

• Nie wolno przekroczyၰ maksymalnego nacisku osi przedniej. Obliczeᑀ 
dokonuje siᆐ poprzez okreᖰlenie równowagi momentów wokóᐠ koᐠa tylnego 
(krzywa B).  

• Nie wolno przekroczyၰ maksymalnej ᐠadownoᖰci. Dane odczytane z 
pojazdu (krzywa C).  

• Nie wolno przekroczyၰ maksymalnego nacisku osi tylnej. Obliczeᑀ 
dokonuje siᆐ poprzez okreᖰlenie równowagi momentów wokóᐠ koᐠa 
przedniego (krzywa D).  

• Nacisk osi przedniej powinien osiၐgnၐၰ zalecane minimum (20% ciᆐៀaru 
caᐠkowitego lub inna wartoᖰၰ zalecana przez producenta). Obliczeᑀ 
dokonuje siᆐ poprzez okreᖰlenie równowagi momentów wokóᐠ koᐠa 
przedniego (krzywa E).  

 
 
Maksymalne dopuszczalne obciၐៀenie stanowi minimalnၐ wartoᖰၰ wszystkich 
powyៀszych obliczeᑀ. 
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Plan rozmieszczenia obciၐៀenia - Lastverteilungsplan
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Naleៀy zwróciၰ uwagᆐ, ៀe rysunek samochodu ciᆐៀarowego przedstawionego na wykresie jest 
schematyczny. Jego wymiary mogၐ nie zgadzaၰ siᆐ z wymiarami wykorzystanymi w przykᐠadzie 
obliczeniowym poniៀej. Chociaៀ dᐠugoᖰၰ powierzchni ᐠadunkowej wynosi w tym przykᐠadzie 6,5 m dla 
celów informacyjnych przedstawiono wykres do dᐠugoᖰci 12,5 m.  
 
Szczegóᐠowe wskazówki obliczeniowe moៀna znaleហၰ w czwartym arkuszu 
wytycznych niemieckiego VDI: VDI 2700 czᆐᖰၰ 4 (Ladungssicherung auf 
Straßenfahrzeugen – Lastverteilungsplan/Securing of loads on road vehicles - Cargo 
weight distribution).  
 
 
Przykᐠad: 
Trzeba zaᐠadowaၰ ᐠadunek o masie caᐠkowitej 10 t na samochód ciᆐៀarowy o 
ᐠadownoᖰci 16 t. ᖠrodek ciᆐៀkoᖰci ᐠadunku nie jest znany, trzeba go wiᆐc obliczyၰ. 
Dana jest masa i usytuowanie trzech czᆐᖰci ᐠadunku, które majၐ zostaၰ zaᐠadowane 
na samochód ciᆐៀarowy oraz ich ᖰrodki ciᆐៀkoᖰci. 
 
 
 

 
 
Odlegᐠoᖰၰ od ᖰciany przedniej do ᖰrodka ciᆐៀkoᖰci ᐠadunków ogóᐠem oznaczono jako 
Xtotal, a masᆐ ᐠadunku przyᐠoៀonego do ᖰrodka ciᆐៀkoᖰci ogóᐠem – ៀóᐠtၐ strzaᐠkၐ. 
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Jeៀeli ᐠadunek rozmieszczono na pojeហdzie we wskazany sposób, z wykresu planu 
rozmieszczenia ᐠadunku wynika, ៀe pojazd jest przeciၐៀony – chociaៀ masa ᐠadunku 
(10 t) nie przekracza ᐠadownoᖰci pojazdu (16 t), przekroczono maksymalny nacisk 
osi przedniej, poniewaៀ ៀóᐠta strzaᐠka wkracza w obszar B wykresu.  
 

 
 
 
ᐐadunek moៀna przesunၐၰ do tyᐠu pojazdu, ale pojawiajၐ siᆐ dwa kolejne problemy: 

• ᐐadunek zwisa z tyᐠu pojazdu.  
• ᐐadunku nie moៀna odpowiednio zamocowaၰ ze wzglᆐdu na lukᆐ miᆐdzy 

ᖰcianၐ przedniၐ a ᐠadunkiem.  
 
 
 

 
 
Jeៀeli ᐠadunek zostanie przestawiony o 180° problemy te znikajၐ, a rozmieszczenie 
ᐠadunku jest prawidᐠowe.  
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8.2. Tabele wspóᐠczynników tarcia 
Im wyៀszy jest wspóᐠczynnik tarcia, tym wiᆐksza rolᆐ w zamocowaniu ᐠadunku odgrywajၐ siᐠy 
tarcia. W obliczeniach sᐠuៀၐcych ustaleniu liczby odciၐgów uwzglᆐdniono w poradniku IMO 
tarcie statyczne, a w normie EN12195-1 jedynie tarcie dynamiczne. Przyjᆐto, ៀe tarcie 
dynamiczne stanowi 70% tarcia statycznego. Wspóᐠczynniki tarcia statycznego i 
dynamicznego miᆐdzy róៀnymi materiaᐠami przedstawiono w tablicach poniៀej.  
Najlepszym sposobem okreᖰlenia rzeczywistego tarcia pomiᆐdzy pojazdem a ᐠadunkiem jest 
jego pomiar. Jeៀeli przeprowadzenie takich pomiarów jest niemoៀliwe, jako dane 
orientacyjne mogၐ sᐠuៀyၰ wartoᖰci przedstawione w tabeli. Wartoᖰci te majၐ zastosowanie 
jedynie wtedy, gdy platforma ᐠadunkowa jest w dobrym stanie, czysta i sucha.  
 

 Tabela tarcia statycznego  
 

MATERIAᐐY TR၀CE  
O SIEBIE  

WSPÓᐐCZYNNIK 
TARCIA  

㯀stat.  

TARCICA/PALETA DREWNIANIA  

Tarcica – sklejka/plyfa/drewno  0,5 

Tarcica – aluminium rowkowane  0,4 

Tarcica – stal  0,4 

Tarcica – folia termokurczliwa  0,3 

FOLIA TERMOKURCZLIWA  

Folia termokurczliwa – plyfa  0,3 

Folia termokurczliwa – aluminium rowkowane  0,3 

Folia termokurczliwa – stal  0,3 

Folia termokurczliwa – folia termokurczliwa  0,3 

KARTON (surowy)  

Karton – karton  0,5 

Karton – paleta drewniana 0,5 

BIG-BAG  

Big-bag – paleta drewniana 0,4 

STAL I BLACHA  

Stal pᐠaska – tarcica  0,5 

Niemalowana blacha surowa – tarcica 0,5 

Malowana blacha surowa – tarcica  0,5 

Niemalowana blacha surowa – niemalowana blacha surowa  0,4 

Malowana blacha surowa – malowana blacha surowa  0,3 

Malowana beczka metalowa – malowana beczka metalowa 0,2 
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8.2.2. Tablica tarcia dynamicznego 
Wspóᐠczynniki tarcia dynamicznego wybranych, najczᆐᖰciej spotykanych 

powierzchni µD  

Materiaᐠy trၐce o siebie 
Wspóᐠczynnik 

tarcia 

µD 

Tarcica 

Tarcica - ???????  0,35 

Tarcica – aluminium rowkowane  0,3 

Tarcica – blacha stalowa  0,3 

Tarcica – blacha falista  0,2 

Blacha falista 

Blacha falista – laminat z wᐠóknem/sklejka 0,3 

Blacha falista – aluminium rowkowane 0,3 

Blacha falista – blacha stalowa 0,3 

Blacha falista – blacha falista 0,3 

Pudᐠa kartonowe 

Pudᐠo kartonowe – pudᐠo kartonowe 0,35 

Pudᐠo kartonowe – paleta drewniana 0,35 

Duៀe torby 

Duៀe torby – paleta drewniana 0,3 

Stal i blacha 

Zaolejona blacha – zaolejona blacha 0,1 

Prᆐty ze stali pᐠaskiej – tarcica 0,35 

Niemalowana surowa blacha stalowa – tarcica  0,35 

Malowana surowa blacha stalowa – tarcica 0,35 

Niemalowana surowa blacha stalowa – niemalowana 
surowa blacha stalowa 0,3 

Malowana surowa blacha stalowa – malowana surowa 
blacha stalowa 0,2 

Malowana beczka stalowa – malowana beczka stalowa 0,15 

Beton 

ᖠciana o ᖰcianᆐ bez warstwy poᖰredniej (beton/beton) 0,5 

Czᆐᖰၰ wykoᑀczona z drewnianၐ warstwၐ poᖰredniၐ – 
drewno (beton/drewno/drewno) 0,4 
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Materiaᐠy trၐce o siebie 
Wspóᐠczynnik 

tarcia 

µD 

Strop o strop bez warstwy poᖰredniej (beton/dហwigar 
kratowy) 0,6 

Rama stalowa z drewnianၐ warstwၐ poᖰredniၐ 
(stal/drewno) 0,4 

Strop na ramie stalowej z drewnianၐ warstwၐ poᖰredniၐ 
(beton/drewno/stal) 0,45 

Palety 

Sklejka klejona ៀywicၐ, gᐠadka – europaleta (drewno) 0,2 

Sklejka klejona ៀywicၐ, gᐠadka – paleta skrzyniowa (stal) 0,25 

Sklejka klejona ៀywicၐ, gᐠadka – paleta z tworzywa 
sztucznego (polipropylen) 0,2 

Sklejka klejona ៀywicၐ, gᐠadka – palety preszpanowe 0,15 

Sklejka klejona ៀywicၐ, struktura sitowa – europaleta 
(drewno) 0,25 

Sklejka klejona ៀywicၐ, struktura sitowa – paleta 
skrzyniowa (stal) 0,25 

Sklejka klejona ៀywicၐ, struktura sitowa – paleta z 
tworzywa sztucznego (polipropylen) 0,25 

Sklejka klejona ៀywicၐ, struktura sitowa – palety z 
preszpanu  0,2 

Belki aluminiowe na platformie ᐠadunkowej (karbowane) – 
europaleta (drewno) 0,25 

Belki aluminiowe na platformie ᐠadunkowej (karbowane) – 
paleta skrzyniowa (stal) 0,35 

Belki aluminiowe na platformie ᐠadunkowej (karbowane) – 
paleta z tworzywa sztucznego (polipropylen) 0,25 

Belki aluminiowe na platformie ᐠadunkowej (karbowane) – 
palety preszpanowe 0,2 

 
 
Jeៀeli wspóᐠczynnik tarcia jest nieznany, prostym sposobem jego okreᖰlenia jest 
stopniowe zwiᆐkszanie nachylenia platformy ᐠadunkowej dopóki przedmiot nie 
zacznie siᆐ zsuwaၰ. 
 
Innymi sᐠowy wspóᐠczynnik tarcia wskazuje nachylenie platformy ᐠadunkowej, 
przy którym sztuka ᐠadunku zaczyna siᆐ zsuwaၰ. Tarcie jest proporcjonalne do 
ciᆐៀaru towarów. Na rysunkach poniៀej zilustrowano podstawowe zaleៀnoᖰci 
miᆐdzy wspóᐠczynnikiem tarcia a kၐtem nachylenia. Prostၐ metodၐ okreᖰlenia 
wspóᐠczynnika tarcia jest nachylanie platformy ᐠadunkowej ze sztukၐ ᐠadunku i 
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pomiar kၐta, pod którym ᐠadunek zaczyna siᆐ zsuwaၰ. Uzyskuje siᆐ w ten 
sposób miarᆐ tarcia statycznego, spoczynkowego. 

 
φ

L = 200 cm

h

 
 

gdy wspóᐠczynnik tarcia 
µ wynosi 

ᐠadunek zaczyna siᆐ 
zsuwaၰ pod kၐtem φ ° 

równym wysokoᖰciom h (w 
cm) (gdy L = 200 cm) 

0,2 11,3 39 
0,3 16,7 57 
0,4 21,8 74 
0,5 26,6 89 
 
Jeៀeli tarcie jest znane, w podobny sposób moៀna sprawdziၰ, czy ukᐠad mocowania 
ᐠadunku jest wystarczajၐcy. Platformᆐ ᐠadunkowၐ nachyla siᆐ pod pewnym kၐtem tak 
jak pokazano na diagramie poniៀej. Jeៀeli ᐠadunek nie przemieszcza siᆐ, ukᐠad 
mocowania jest w stanie wytrzymaၰ dane przyspieszenie. 
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wspóᐠczynnik γ = podstawa podzielona przez wysokoᖰၰ (B/H) 
 
Wspóᐠczynnik γ jest to niៀsza wartoᖰၰ spoᖰród wspóᐠczynnika tarcia (µ) i stosunku szerokoᖰci 

(B) do iloczynu wysokoᖰci (H) i liczby rzᆐdów (n) 
Hn

B
×

przy przyspieszeniach bocznych. 

Przy przyspieszeniach do przodu i do tyᐠu jest to niៀsza wartoᖰၰ spoᖰród stosunku dᐠugoᖰci 

(L) do wysokoᖰci (H), 
H
L  i wspóᐠczynnika tarcia (µ). 
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Aby zamocowaၰ ᐠadunek w sposób zapobiegajၐcy przesuwaniu siᆐ czᆐᖰciej stosuje siᆐ 
wspóᐠczynnik statyczny niៀ dynamiczny. Jeៀeli tarcie dynamiczne jest nieznane, naleៀy 
przyjၐၰ, ៀe stanowi ono 70% tarcia statycznego. 
 
 

 
 

 
 

Sprawdzanie skutecznoᖰci mocowania wzdᐠuៀnego i poprzecznego wymiennika ciepᐠa  
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8.3. Maksymalna siᐠa trzymajၐca na gwóហdហ i 
dopuszczalne obciၐៀenie „jeៀa”  

8.3.1. Maksymalna siᐠa trzymajၐca na gwóហdហ  
Maksymalnၐ siᐠᆐ trzymajၐcၐ na gwóហdហ o ᖰrednicy 5 mm (równowaៀnၐ sile 
trzymajၐcej gwoហdzia o przekroju kwadratowym o boku równym 0,85 ᖰrednicy 
gwoហdzia okrၐgᐠego) pokazano w tabeli poniៀej. Minimalna odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy 
gwoហdziami wynosi 50 mm. Gᐠᆐbokoᖰၰ wbijania w podᐠogᆐ platformy wynosi co 
najmniej 40 mm. 

 

  
 

 
 
 

Tablica siᐠy trzymajၐcej  

ᖠᖠrednica gwoហdzia okrၐgᐠego (lub gwoហdzia o 
przekroju kwadratowym o boku 0,85 x ᖰrednica 
gwoហdzia okrၐgᐠego)  

φ (mm) 4  5 

Minimalna odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy gwoហdziami  d (mm) 50 50 

Gᐠᆐbokoᖰၰ wbijania w podᐠogᆐ platformy  L (mm) 32 40 

Siᐠa trzymajၐca na gwóហdហ F (daN) 60  90  
 
 

8.3.2. Dopuszczalne obciၐៀenie „jeៀy”  
 

„Jeៀe” do drewna 
(mm) φ 48 φ62 φ 75 φ95 30x57 48x65 130x130 

Dopuszczalne 
obciၐៀenie 
w daN/sztukᆐ 

500 700 900 1 200 250 350 750 
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8.4. Zdolnoᖰၰ mocowania ᐠaᑀcuchów 
ᐐaᑀcuch powinien speᐠniaၰ co najmniej wymagania normy EN 818-2:1996 lub w 
wypadku wciၐgników wielofunkcyjnych EN 818-7, klasa T.  
 
Tylko 6-, 9- i 11-milimetrowe odciၐgi ᐠaᑀcuchowe do transportu drewna (dᐠugiego lub 
okrၐgᐠego) mogၐ mieၰ wiᆐkszy maksymalny skok o wielkoᖰci 6xdn. 
 
Elementy ᐠၐczၐce powinny speᐠniaၰ wymogi normy EN 1677-1: Czᆐᖰci skᐠadowe 
zawiesi. Bezpieczeᑀstwo, klasa 8. 
 
Elementy ᐠၐczၐce i skracajၐce powinny posiadaၰ urzၐdzenie zabezpieczajၐce przed 
rozpiᆐciem. 
 
W wypadku urzၐdzeᑀ napinajၐcych rᆐcznych odskok koᑀca urzၐdzenia napinajၐcego 
nie powinien przekraczaၰ 150 mm, co oznacza, ៀe napinacze typu dហwigniowego nie 
powinny byၰ stosowane.  
 
Nie moៀe mieၰ miejsca niezamierzone zwolnienie napiᆐtego urzၐdzenia. 
 
Napinacze ᖰrubowe i napinacze krótkie (szybkie) powinny posiadaၰ urzၐdzenie 
zabezpieczajၐce przed odpiᆐciem. Urzၐdzenia napinajၐce z koᑀcami hakowymi 
powinny posiadaၰ zabezpieczenie przed niezamierzonym odpiᆐciem. 
 
 
Zdolnoᖰၰ mocowania ᐠaᑀcuchów zgodnie z EN 12195-3: 
 

Kompletny odciၐg ᐠaᑀcuchowy z 
ᐠaᑀcuchem nominalnych rozmiarów w 

mm lub kodem N° skᐠadników 

Zdolnoᖰၰ mocowania (LC) 
daN  

 
6 
7 
8 

2 200 
3 000 
4 000 

9 
10 
11 

5 000 
6 300 
7 500 

13 
16 
18 

10 000 
16 000 
20 000 

20 
22 

25 000 
30 000 
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8.5. Zdolnoᖰၰ mocowania (LC) lin stalowych 
Minimalna siᐠa rozrywajၐca nowej, niewykoᑀczonej liny stalowej okrၐgᐠej lub pᐠaskiej 
powinna wynosiၰ co najmniej 3 x LC, tak aby mimo jej zuៀywania siᆐ odciၐgi nadal 
wytrzymywaᐠy siᐠy, jakim sၐ poddawane podczas eksploatacji. Czᆐᖰci metalowe majၐ 
wytrzymaၰ podobnie jak w wypadku odciၐgów taᖰmowych i ᐠaᑀcuchowych siᐠᆐ 
dwukrotnie wiᆐkszၐ niៀ zdolnoᖰၰ mocowania. 
Lina splotkowa powinna skᐠadaၰ siᆐ zgodnie z EN 12385-4 z 6 splotek o zwykᐠym 
splocie z rdzeniem z wᐠókna lub stali w sumie z co najmniej 114 drutów albo z 8 
splotek o zwykᐠym splocie z minimalnie 152 drutami . Naleៀy stosowaၰ wyᐠၐcznie liny 
stalowe splotkowe klasy 1770 o minimalnej ᖰrednicy 8 mm. 
Lina okrၐgᐠa stalowa lub lina pᐠaska stalowa odciၐgu ani rᆐce osoby obsᐠugujၐcej nie 
powinny wchodziၰ w kontakt z ostrymi krawᆐdziami. 
Odskok koᑀca dហwigni napiᆐtego urzၐdzenia napinajၐcego (w wypadku wciၐgnika 
jego ramiᆐ) nie powinien przekraczaၰ 150 mm, gdy urzၐdzenie napinajၐce jest 
otwarte.  
Wciၐgniki, ᖰciၐgacze i napinacze krótkie powinny byၰ zaprojektowane w taki sposób, 
aby nie byᐠo w nich punktów zgniatania lub ᖰcinania, w kontakcie z którymi osoba 
obsᐠugujၐca urzၐdzenie zgodnie z jego przeznaczeniem mogᐠaby doznaၰ obraៀeᑀ 
rၐk. 
W linie okrၐgᐠej stalowej lub pᐠaskiej stalowej po przyᐠoៀeniu do uchwytu wciၐgnika 
lub urzၐdzenia napinajၐcego siᐠy rᆐcznej 50 daN powinno byၰ generowane napiᆐcie 
szczၐtkowe o wartoᖰci co najmniej 0,25 LC. 
Wciၐgnik lub element napinajၐcy powinien byၰ tak zaprojektowany, aby mógᐠ zostaၰ 
zwolniony po przyᐠoៀeniu siᐠy mniejszej niៀ 50 daN. 
Zdolnoᖰၰ mocowania elementów ᐠၐczၐcych powinna byၰ co najmniej równa 
zdolnoᖰci mocowania odciၐgu z liny stalowej.  
Pᆐtle zabezpieczone nasadkami powinny byၰ zgodne z EN 13411-3. Pᆐtle zaplatane 
powinny speᐠniaၰ wymogi EN 13411-2. Dᐠugoᖰၰ wolnej liny miᆐdzy koᑀcami splotów 
powinna byၰ co najmniej 15 razy wiᆐksza niៀ nominalna ᖰrednica liny. 
Dᐠugoᖰၰ pᆐtli bez kauszy powinna byၰ okoᐠo 15 razy wiᆐksza niៀ ᖰrednica liny. 
Szerokoᖰၰ pᆐtli powinna stanowiၰ mniej wiᆐcej poᐠowᆐ jej dᐠugoᖰci. 
Kausze powinny speᐠniaၰ wymogi EN 13411-1. 
 

Rozmiar liny 
w mm 

Zdolnoᖰၰ mocowania LC 
w daN 

  8 1 120 
10 1 750 
12 2 500 
14 3 500 
16 4 500 
18 5 650 
20 7 000 
22 8 500 
24 10 000 
26 12 000 
28 14 000 
32 18 000 
36 23 000 
40 28 000 

 
Zdolnoᖰၰ mocowania odciၐgów linowych o budowie  

6 × 19 i 6 × 36 z rdzeniem z wᐠókna, zakoᑀczenie z nasadkၐ  
 



KURS MODELOWY IMO 3.18. 
BEZPIECZNE FORMOWANIE 
JEDNOSTEK ᐐADUNKOWYCH 

KRÓTKI PORADNIK MOCOWANIA 
PRZEWOZY DROGOWE + 
MORSKIE NA AKWENIE A 
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8.6. KRÓTKI PORADNIK MOCOWANIA w oparciu o metodᆐ 
IMO/ILO/UN ECE  

8.6.1. KRÓTKI PORADNIK MOCOWANIA 
 

Mocowanie ᐠadunków na jednostkach 
ᐠadunkowych 

do celów przewozów 
drogowych i morskich na akwenie A 

 

A

C

C

B

B

 
 

Wartoᖰci oczekiwane przyᖰpieszeᑀ 
wyraៀone w uᐠamku przyᖰpieszenia ziemskiego (1g = 9,81 m/s2) 

 

Na boki Do przodu Do tyᐠu Gaᐠၐហ transportu/ 
Akwen morski S V F V B V 
 Transport drogowy 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 

 A (Morze Baᐠtyckie) 0,5 1,0 0,3 1 ± 0,5 0,3 1 ± 0,5 
 
V = Przyᖰpieszenie pionowe w poᐠၐczeniu z przyᖰpieszeniem wzdᐠuៀnym lub 

poprzecznym 
 

Towary niesztywne 
Jeៀeli towary nie sၐ sztywne, potrzeba wiᆐcej odciၐgów niៀ wymaga siᆐ w niniejszym poradniku. 
 
• Tona oznacza tonᆐ metrycznၐ równၐ 1 000 kg.  

• Okreᖰlenia „na boki”, „do przodu” i „do tyᐠu” odnoszၐ siᆐ do jednostek ᐠadunkowych zasztauowanych w osi 
wzdᐠuៀnej. 
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MOCOWANIE BLOKOWE 
Mocowanie blokowe oznacza, ៀe sztauowany ᐠadunek opiera siᆐ na jednostce ᐠadunkowej o konstrukcje blokujၐce i osprzᆐt. 
Do mocowania blokowego wykorzystuje siᆐ m.in.: rozpórki, podkᐠadki klinowe, materiaᐠy sztauerskie, poduszki powietrzne i 
inne urzၐdzenia bezpoᖰrednio lub poᖰrednio opierajၐce siᆐ o staᐠe elementy. 
 
Blokowanie stanowi przede wszystkim sposób zapobiegania przesuwaniu siᆐ ᐠadunku, ale jeៀeli konstrukcja blokujၐca siᆐga 
wysokoᖰci ᖰrodka ciᆐៀkoᖰci lub powyៀej niego, zapobiega równieៀ przewracaniu siᆐ. Metodᆐ blokowၐ naleៀy stosowaၰ 
zawsze, gdy jest to moៀliwe. 

 
 
 
 
 
MOCOWANIE ODCI၀GAMI 
 
Mocowanie odciၐgiem 
przepasujၐcym ᐠadunek od 
góry 

 

 

Podczas korzystania z tabel do odciၐgów 
przepasujၐcych od góry duៀe znaczenie ma 
kၐt pomiᆐdzy odciၐgiem a podᐠogၐ 
platformy. Tabele majၐ zastosowanie dla 
kၐta w granicach 75°-90°. Jeៀeli kၐt wynosi 
30°-75°, naleៀy zastosowaၰ dwa razy 
wiᆐkszၐ liczbᆐ odciၐgów. Jeៀeli kၐt jest 
mniejszy od 30°, naleៀy zastosowaၰ innၐ 
metodᆐ mocowania. 

 

Sekcja 

Rzၐd 



KURS MODELOWY IMO 3.18. 
BEZPIECZNE FORMOWANIE 
JEDNOSTEK ᐐADUNKOWYCH 

KRÓTKI PORADNIK MOCOWANIA 
PRZEWOZY DROGOWE + 
MORSKIE NA AKWENIE A 

 

117 / 213 

Mocowanie odciၐgami pᆐtlowymi 
 
Para odciၐgów pᆐtlowych zapobiega przesuwaniu i 
przewracaniu siᆐ ᐠadunku na boki. Na jednၐ sekcjᆐ powinna 
przypadaၰ co najmniej jedna para odciၐgów. 
 

 
 

 

Jeៀeli za pomocၐ odciၐgów pᆐtlowych 
mocowana jest dᐠuga jednostka 
ᐠadunkowa, powinno siᆐ uៀywaၰ co 
najmniej dwóch par odciၐgów, aby 
zapobiec skrᆐceniu ᐠadunku,. 

 
Mocowanie odciၐgami 
prostymi/krzyៀowymi 
 

 
 
 
 
 
 
Dopuszczalne zakresy mocowania odciၐgów 
do jednostki ᐠadunkowej sၐ ograniczone przez 
linie proste (jednၐ po kaៀdej stronie) 
przechodzၐce przez ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci pod 
kၐtem 45°. 
 
 

 
 
Tabele stosuje siᆐ dla kၐtów 30-60° miᆐdzy 
odciၐgiem a podᐠogၐ platformy.  
Kၐt mocowania powinien wynosiၰ równieៀ w 
granicach 30-60° w stosunku do osi 
wzdᐠuៀnej i poprzecznej. Jeៀeli jednostka 
ᐠadunkowa blokowana jest przed 
przemieszczaniem do przodu i do tyᐠu, a 
odciၐgi umieszczono pod kၐtem 90° do osi 
wzdᐠuៀnej, ciᆐៀar ᐠadunku podany w tabeli 
moៀna zwiᆐkszyၰ dwukrotnie. 
 
 
 

 
 

WIDOK Z 
GÓRY  

Dopuszczalny 
obszar 
mocowania 
odciၐgów z 
prawej strony 

45° 

Dopuszczalny 
obszar 
mocowania 
odciၐgów po 
prawej i lewej 
stronie 

Dopuszczalny obszar 
mocowania odciၐgów 
z lewej strony 

Obszar 
zakazu 
mocowania 
odciၐgów 
lashings 

WIDOK Z BOKU 
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Gdy odciၐgi zostaᐠy przymocowane powyៀej ᖰrodka ciᆐៀkoᖰci, aby zapobiec przesuwaniu 
siᆐ, moៀe byၰ potrzebna blokada podstawy jednostki. 
Mocowanie szpringowe 
 
Mocowanie szpringowe (spring lashing) jest zwykle wykorzystywane do zapobiegania 
przesuwaniu i przewracaniu siᆐ ᐠadunku do przodu i do tyᐠu. 
 
Kၐt miᆐdzy odciၐgiem a podᐠogၐ platformy powinien wynosiၰ maksymalnie 
45°. 
 
Mocowanie szpringowe moៀna zastosowaၰ na wiele sposobów. Jeៀeli nie dziaᐠa 
ono na górnၐ czᆐᖰၰ ᐠadunku, ciᆐៀary w tabelach ciᆐៀarów ᐠadunku dotyczၐcych 
przewracania zmniejszajၐ siᆐ. Na przykᐠad, jeៀeli odciၐg szpringowy dziaᐠa w 
poᐠowie wysokoᖰci ᐠadunku mocowana jest tylko poᐠowa wartoᖰci ciᆐៀaru z 
tabel. 
 

 
Uwaga.  
- Stosowanie sposobu A moៀe nie w peᐠni skutecznie zapobiegaၰ 

przewracaniu siᆐ. 
- Odciၐg stosowany w sposobie C jest dwuczᆐᖰciowy i moៀna mocowaၰ nim 

ᐠadunek o masie dwukrotnie wiᆐkszej niៀ odczytana z tabeli. 
 
 
LISTWA K၀TOWA PODTRZYMUJ၀CA 
W pewnych wypadkach wystarczy 
zastosowanie mniejszej liczby odciၐgów niៀ 
liczba mocowanych sekcji. Ze wzglᆐdu na to, 
ៀe zamocowana musi byၰ kaៀda sztuka, 
dziaᐠanie odciၐgów w tym wypadku moៀna 
rozᐠoៀyၰ za pomocၐ podtrzymujၐcych listew 
kၐtowych. Listwami kၐtowymi mogၐ byၰ 
fabryczne profile lub listwy zbite z drewna 
miᆐkkiego (co najmniej 25×100 mm). Odciၐg 
naleៀy przyᐠoៀyၰ do kaៀdej sekcji skrajnej  
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oraz do co drugiej sekcji.  
 

TARCIE 
Róៀne rodzaje powierzchni kontaktowych majၐ róៀne wspóᐠczynniki tarcia. W tabeli poniៀej podano zalecane wartoᖰci 
wspóᐠczynnika tarcia. Wartoᖰci te moៀna stosowaၰ pod warunkiem, ៀe obydwie powierzchnie kontaktowe sၐ suche, czyste 
oraz wolne od szronu, lodu i ᖰniegu. Sၐ to wartoᖰci tarcia statycznego.  
 
Jeៀeli ᐠadunek zaczyna siᆐ przesuwaၰ, tarcie zmienia siᆐ ze statycznego na dynamiczne. Wartoᖰၰ tarcia dynamicznego jest 
mniejsza niៀ wartoᖰၰ tarcia statycznego. Jeៀeli stosuje siᆐ metodᆐ mocowania pozwalajၐcၐ na nieznaczne przesuwanie siᆐ 
ᐠadunku, naleៀy braၰ pod uwagᆐ 70% tarcia statycznego. Efekt ten uwzglᆐdniono w tabelach mocowaᑀ odciၐgami pᆐtlowymi, 
szpringowymi i prostymi/krzyៀowymi. 
 

MATERIAᐐY TR၀CE O SIEBIE 
WSPÓᐐCZYNNIK 

TARCIA 
µ-statyczny 

• 
TARCICA/PALETA DREWNIANA

 
 

Tarcica – sklejka/plyfa/drewno

 
0,5 

Tarcica – aluminium rowkowane

 
0,4 

Tarcica – stal

 
0,4 

Tarcica – folia termokurczliwa

 
0,3 

FOLIA TERMOKURCZLIWA
  

 
Folia termokurczliwa – plyfa

 
0,3 

Folia termokurczliwa – aluminium rowkowane

 
0,3 

Folia termokurczliwa – stal

 
0,3 

Folia termokurczliwa – folia termokurczliwa

 
0,3 

KARTON (SUROWY)
  

 
Karton – karton

 
0,5  

Karton – paleta drewniana

 
0,5 

BIG-BAG
 

 
Big-bag – paleta drewniana

 
0,4 

STAL I BLACHA
 

 
Stal pᐠaska – tarcica 

 
0,5

 Niemalowana blacha surowa – tarcica

 
0,5 

Malowana blacha surowa – tarcica

 
0,5 

Niemalowana blacha surowa – niemalowana blacha surowa

 
0,4 

Malowana blacha surowa – malowana blacha surowa 0,3 
Malowana beczka metalowa – malowana beczka metalowa 0,2 

 
Jeៀeli danej kombinacji powierzchni trၐcych o siebie nie ujᆐto w tabeli powyៀej lub nie 
moៀna w inny sposób zweryfikowaၰ wspóᐠczynnika tarcia, maksymalny dopuszczalny 
wspóᐠczynnik tarcia statycznego wynosi 0,3\*. Wspóᐠczynnik tarcia statycznego µ na 
otwartych jednostkach ᐠadunkowych powinien wynosiၰ maksymalnie 0,3 ze wzglᆐdu na to, ៀe 
podczas transportu morskiego powierzchnia moៀe byၰ mokra. 

                                                
\* Patrz równieៀ zaᐠၐcznik 13 § 7.2.1 CSS i obowiၐzujၐce przepisy drogowe 
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ZACZEPY MOCUJ၀CE 
Zaczepy mocujၐce powinny wytrzymywaၰ przynajmniej takie samo dopuszczalne obciၐៀenie 
robocze (MSL) jak odciၐgi. W wypadku odciၐgów pᆐtlowych wytrzymaᐠoᖰၰ zaczepów 
powinna wynosiၰ 1,4×MSL odciၐgów, jeៀeli obydwa koᑀce odciၐgu przymocowane sၐ do 
tego samego zaczepu. 
 

PRZEWRACANIE SIᆀ 

 
 
Okreᖰlenie wymiarów H, B i L, których naleៀy uៀyၰ w tabelach dotyczၐcych 
przewracania siᆐ jednostek ᐠadunkowych o ᖰrodku ciᆐៀkoᖰci w pobliៀu ᖰrodka 
geometrycznego. 
 

 
 

 
 
Okreᖰlenie wymiarów H, B i L, których 
naleៀy uៀyၰ w tabelach dotyczၐcych 
przewracania siᆐ jednostek 
ᐠadunkowych o ᖰrodku ciᆐៀkoᖰci 
poᐠoៀonym daleko od ᖰrodka 
geometrycznego. 

 

WYMAGANA LICZBA ODCI၀GÓW  
Wymagana liczba odciၐgów zapobiegajၐcych przesuwaniu i przewracaniu siᆐ obliczana jest z wykorzystaniem tablic ze stron 
7-11 zgodnie z nastᆐpujၐcၐ procedurၐ: 
 
1. Naleៀy obliczyၰ wymaganၐ liczbᆐ odciၐgów zapobiegajၐcych przesuwaniu siᆐ. 
2. Naleៀy obliczyၰ wymaganၐ liczbᆐ odciၐgów zapobiegajၐcych przewracaniu siᆐ. 
3. Naleៀy wybraၰ wyៀszၐ liczbᆐ z powyៀszych. 

Nawet jeៀeli nie istnieje ryzyko przesuniᆐcia lub przewrócenia siᆐ, aby zapobiec „wᆐdrowaniu” niezamocowanego ᐠadunku, 
zaleca siᆐ stosowanie co najmniej jednego odciၐgu przepasujၐcego od góry na kaៀde 4 tony ᐠadunku. 

 

Warstwa 

DO PRZODU 
DO TYᐐU 
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TAᖠMY MOCOWANIE ODCI၀GAMI 
PRZEPASUJ၀CYMI ᐐADUNEK OD 

GÓRY 
 

 

Tabele majၐ zastosowanie do taᖰm o napiᆐciu 
wstᆐpnym co najmniej 4 000 N (400 kg).  
Wartoᖰci w tabelach sၐ proporcjonalne do napiᆐcia 
wstᆐpnego odciၐgów. 
Ciᆐៀary w tabelach odnoszၐ siᆐ do jednego odciၐgu 
przepasujၐcego od góry. 

 

Masa (w tonach) ᐠadunku 
zabezpieczonego przed przesuwaniem 

siᆐ  
µ NA BOKI DO PRZODU DO TYᐐU 

0,0 0 0 0 
0,1 0,2 0,1 0,2 
0,2 0,5 0,2 0,5 
0,3 1,2 0,3 1,2 
0,4 3,2 0,5 3,2 
0,5 Brak przesuwania siᆐ 0,8 Brak przesuwania siᆐ 

ODCI၀G 
PRZEPASUJ၀CY 

OD GÓRY 
PRZESUWANIE 

SIᆀ 

 
 

0,6 Brak przesuwania siᆐ 1,2 Brak przesuwania siᆐ 
 0,7 Brak przesuwania siᆐ 1,8 Brak przesuwania siᆐ 
 

 

MOCOWANIE ODCI၀GAMI PRZEPASUJ၀CYMI OD 
GÓRY – PRZEWRACANIE SIᆀ 

 

Masa (w tonach) ᐠadunku zabezpieczonego przed 
przewracaniem siᆐ 

NA BOKI  DO 
PRZODU DO TYᐐU 

H/B 1 rzၐd 2  
rzᆐdy 

3 
rzᆐdy 

4 
rzᆐdy 

5 
rzᆐdów H/L na sekcjᆐ na sekcjᆐ 

0,6 
Brak 

przewracan
ia siᆐ 

Brak 
przewracan

ia siᆐ 

Brak 
przewracan

ia siᆐ 6,8 3,1 0,6 Brak przewracania 
siᆐ 

Brak przewracania 
siᆐ 

0,8 
Brak 

przewracan
ia siᆐ 

Brak 
przewracan

ia siᆐ 
5,9 2,2 1,5 0,8 Brak przewracania 

siᆐ 
Brak przewracania 

siᆐ 

1,0 
Brak 

przewracan
ia siᆐ 

Brak 
przewracan

ia siᆐ 
2,3 1,3 1,0 1,0 Brak przewracania 

siᆐ 
Brak przewracania 

siᆐ 

1,2 
Brak 

przewracan
ia siᆐ 

4,9 1,4 0,9 0,7 1,2 4,0 Brak przewracania 
siᆐ 

1,4 
Brak 

przewracan
ia siᆐ 

2,4 1,0 0,7 0,6 1,4 2,0 Brak przewracania 
siᆐ 
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1,6 
Brak 

przewracan
ia siᆐ 

1,6 0,8 0,6 0,5 1,6 1,3 Brak przewracania 
siᆐ 

1,8 
Brak 

przewracan
ia siᆐ 

1,2 0,6 0,5 0,4 1,8 1,0 Brak przewracania 
siᆐ 

2,0 
Brak 

przewracan
ia siᆐ 

0,9 0,5 0,4 0,3 2,0 0,8 Brak przewracania 
siᆐ 

2,2 7,9 0,8 0,5 0,4 0,3 2,2 0,7 8,0 
2,4 4,0 0,7 0,4 0,3 0,3 2,4 0,6 4,0 
2,6 2,6 0,6 0,4 0,3 0,2 2,6 0,5 2,7 
2,8 2,0 0,5 0,3 0,2 0,2 2,8 0,4 2,0 
3,0 1,6 0,4 0,3 0,2 0,2 3,0 0,4 1,6 

 
Odciၐg przepasujၐcy od góry zapobiegajၐcy przewracaniu siᆐ do przodu i do tyᐠu musi byၰ 
umieszczony na ᖰrodku ᐠadunku. 
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TAᖠMY MOCOWANIE ODCI၀GAMI 
PᆀTLOWYMI 

 

 

Tabele majၐ zastosowanie do taᖰm o dopuszczalnym 
obciၐៀeniu roboczym (MSL) 13 kN (1,3 t) oraz o napiᆐciu 
wstᆐpnym co najmniej 4 000 N (400 kg).  
 
Ciᆐៀary podane w tabelach poniៀej majၐ zastosowanie 
dla jednej pary odciၐgów pᆐtlowych. 

 
Masa (w tonach) 
ᐠadunku 
zabezpieczonego 
przed przesuwaniem 
siᆐ 

µ NA BOKI 
0,0 2,6 

 

0,1 3,3 
0,2 4,2 

 

0,3 5,5 
0,4 7,7 

 

ODCI၀G PᆀTLOWY 
PRZESUWANIE SIᆀ 

 
 

0,5 Brak 
przesuwania siᆐ 

 

Wartoᖰci w tabeli 
sၐ proporcjonalne 
do dopuszczalnego 
obciၐៀenia 
roboczego (MSL) 
odciၐgów. 

 

 

ODCI၀G PᆀTLOWY – PRZEWRACANIE 
SIᆀ 
 

Masa (w tonach) ᐠadunku zabezpieczonego 
przed przewracaniem siᆐ 

 

NA BOKI  
H/B 1 rzၐd 2 rzᆐdy 3 rzᆐdy 4 rzᆐdy 5 rzᆐdów  

0,6 
Brak 

przewraca
nia siᆐ 

Brak 
przewraca

nia siᆐ 

Brak 
przewraca

nia siᆐ 
13,4 6,6 

 

0,8 
Brak 

przewraca
nia siᆐ 

Brak 
przewraca

nia siᆐ 
10,2 4,4 3,3 

 

1,0 
Brak 

przewraca
nia siᆐ 

Brak 
przewraca

nia siᆐ 
4,1 2,6 2,2 

 

1,2 
Brak 

przewraca
nia siᆐ 

7,1 2,5 1,9 1,6 
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1,4 
Brak 

przewraca
nia siᆐ 

3,5 1,8 1,4 1,3 
 

1,6 
Brak 

przewraca
nia siᆐ 

2,3 1,4 1,2 1,1 
 

1,8 
Brak 

przewraca
nia siᆐ 

1,7 1,2 1,0 0,9 

2,0 
Brak 

przewraca
nia siᆐ 

1,4 1,0 0,8 0,8 

2,2 8,0 1,1 0,8 0,7 0,7 
2,4 4,0 1,0 0,7 0,7 0,6 
2,6 2,6 0,8 0,7 0,6 0,6 
2,8 2,0 0,7 0,6 0,5 0,5 
3,0 1,6 0,7 0,5 0,5 0,5 

Wartoᖰci w 
tabeli sၐ 
proporcjonalne 
do napiᆐcia 
wstᆐpnego 
odciၐgów. 
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TAᖠMY MOCOWANIE ODCI၀GAMI 
PROSTYMI/KRZYឰOWYMI 

 

 

Tabele majၐ zastosowanie do taᖰm o dopuszczalnym 
obciၐៀeniu roboczym (MSL) 13 kN (1,3 t) oraz 
o napiᆐciu wstᆐpnym co najmniej 4 000 N (400 kg). 
Wartoᖰci w tabelach sၐ proporcjonalne do 
dopuszczalnego obciၐៀenia roboczego (MSL) 
odciၐgów. 
 
Wszelkie ciᆐៀary dotyczၐ jednego odciၐgu 
prostego/krzyៀowego. 

 
Masa w tonach ᐠadunku zabezpieczonego 
przed przesuwaniem siᆐ 

µ 
NA BOKI 
na jednၐ 
stronᆐ 

DO 
PRZODU DO TYᐐU 

0,0 0,6 0,3 0,6 
0,1 0,9 0,4 0,9 
0,2 1,3 0,5 1,3 
0,3 1,9 0,7 1,9 
0,4 2,9 0,9 2,9 

0,5 
Brak 

przesuwania 
siᆐ 

1,1 
Brak 

przesuwania 
siᆐ lub 4,9 

ODCI၀G 
PROSTY/KRZYឰO

WY – 
PRZESUWANIE 

SIᆀ 

 
 

0,6 
Brak 

przesuwania 
siᆐ 

1,4 
Brak 

przesuwania 
siᆐ 

 

 

 

ODCI၀G PROSTY/KRZYឰOWY – 
PRZEWRACANIE SIᆀ 

Masa (w tonach) ᐠadunku zabezpieczonego 
przed przewracaniem siᆐ 

H/B NA BOKI 
na jednၐ stronᆐ H/L DO PRZODU DO TYᐐU 

0,6 Brak przewracania 
siᆐ 0,6 Brak przewracania 

siᆐ 
Brak przewracania 

siᆐ 

0,8 Brak przewracania 
siᆐ 0,8 Brak przewracania 

siᆐ 
Brak przewracania 

siᆐ 

1,0 Brak przewracania 
siᆐ 1,0 Brak przewracania 

siᆐ 
Brak przewracania 

siᆐ 
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1,2 Brak przewracania 
siᆐ 1,2 3,6 Brak przewracania 

siᆐ 

1,4 Brak przewracania 
siᆐ 1,4 2,0 Brak przewracania 

siᆐ 

1,6 Brak przewracania 
siᆐ 1,6 1,4 Brak przewracania 

siᆐ 

1,8 Brak przewracania 
siᆐ 1,8 1,1 23 

2,0 Brak przewracania 
siᆐ 2,0 1,0 10 

2,2 10 2,2 0,8 6,6 
2,4 5,6 2,4 0,8 5,1 
2,6 4,0 2,6 0,7 4,0 
2,8 3,1 2,8 0,7 3,1 
3,0 2,6 3,0 0,6 2,6 
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TAᖠMY MOCOWANIE SZPRINGOWE 
 

 

Tabele majၐ zastosowanie do taᖰm o dopuszczalnym 
obciၐៀeniu roboczym (MSL) 13 kN (1,3 t) oraz o 
napiᆐciu wstᆐpnym co najmniej 4 000 N (400 kg). 
Wartoᖰci w tabelach sၐ proporcjonalne do 
dopuszczalnego obciၐៀenia roboczego (MSL) 
odciၐgów. 
Ciᆐៀary w tabelach odnoszၐ siᆐ do jednego odciၐgu 
szpringowego. 

 

Masa (w tonach) ᐠadunku 
zabezpieczonego przed 
przesuwaniem siᆐ 

µ DO 
PRZODU DO TYᐐU 

0,0 1,8 3,7 
0,1 2,1 4,6 
0,2 2,4 5,9 
0,3 2,8 7,8 
0,4 3,3 10,9 

0,5 3,9 
Brak 

przesuwania 
siᆐ 

MOCOWANIE 
SZPRINGOWE – 

PRZESUWANIE SIᆀ 

 

0,6 4,6 
Brak 

przesuwania 
siᆐ 

 
0,7 5,5 

Brak 
przesuwania 

siᆐ 
 

 
MOCOWANIE ODCI၀GAMI SZPRINGOWYMI 

– PRZEWRACANIE SIᆀ 
Masa (w tonach) ᐠadunku zabezpieczonego 

przed przewracaniem siᆐ 
H/L DO PRZODU H/L DO TYᐐU 
0,6 Brak przewracania siᆐ 0,6 Brak przewracania siᆐ 
0,8 Brak przewracania siᆐ 0,8 Brak przewracania siᆐ 
1,0 Brak przewracania siᆐ 1,0 Brak przewracania siᆐ 
1,2 22,6 1,2 Brak przewracania siᆐ 
1,4 13,1 1,4 Brak przewracania siᆐ 
1,6 10,0 1,6 Brak przewracania siᆐ 
1,8 8,4 1,8 Brak przewracania siᆐ 
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2,0 7,5 2,0 Brak przewracania siᆐ 
2,2 6,9 2,2 82,9 
2,4 6,4 2,4 45,2 
2,6 6,1 2,6 32,6 
2,8 5,8 2,8 26,3 
3,0 5,6 3,0 22,6 
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TABELE WYKORZYSTYWANE W POᐐ၀CZENIU Z TABEL၀ 
DLA MOCOWANIA ODCI၀GAMI PRZEPASUJ၀CYMI OD 
GÓRY 
 

8.6.1.1.1.1.1.  

 „JEឰ” 
Przybliៀony ciᆐៀar w tonach ᐠadunku 

zabezpieczonego przed przesuwaniem siᆐ 
za pomocၐ jednego „jeៀa” w poᐠၐczeniu z mocowaniem 

odciၐgami przepasujၐcymi od góry 
NA BOKI/DO TYᐐU Tarcie\** 

∅ 48 ∅ 62 ∅ 75 ∅ 95 30×57 48×65 130×130 
Otwarta jednostka 
ᐠadunkowa – droga  

(µ = 0,2) 
0,40 0,55 0,75 1,0 0,40 0,55 1,2 

Otwarta jednostka 
ᐠadunkowa – morze 

(µ = 0,3) 
0,60 0,85 1,1 1,5 0,60 0,85 1,8 

Zamkniᆐta 
jednostka 
ᐠadunkowa 

(µ = 0,4) 

1,2 1,7 2,2 3,0 1,2 1,7 3,7 

 DO PRZODU 
Otwarta jednostka 
ᐠadunkowa – droga 

(µ = 0,2) 
0,10 0,20 0,25 0,35 0,10 0,20 0,45 

Otwarta jednostka 
ᐠadunkowa – morze 

(µ = 0,3) 
0,15 0,25 0,30 0,40 0,15 0,25 0,50 

Zamkniᆐta 
jednostka 
ᐠadunkowa 

(µ = 0,4) 

0,20 0,30 0,35 0,50 0,20 0,30 0,60 

 
\**Pomiᆐdzy “jeៀem” a podᐠogၐ platformy/ᐠadunkiem. Dla “jeៀy” uៀywanych w 

poᐠၐczeniu z foliၐ termokurczliwၐ naleៀy korzystaၰ z rzᆐdów dla wspóᐠczynnika 
tarcia 0,3. 
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GWOថDZIE 4” 
Orientacyjna masa (w tonach) ᐠadunku zabezpieczonego 

przed przesuwaniem siᆐ 
na jeden gwóហdហ w poᐠၐczeniu z mocowaniem odciၐgami przepasujၐcymi od 

góry 
NA BOKI DO PRZODU DO TYᐐU 
na jednၐ stronᆐ, 

gwóហdហ 4” gwóហdហ 4” gwóហdហ 4” Tarcie\*** 

suro
wy 

galwanizo
wany 

surow
y 

galwanizo
wany 

surow
y 

galwanizow
any 

Otwarta jednostka 
ᐠadunkowa – droga, µ = 
0,2 

0,35 0,50 0,10 0,20 0,35 0,50 

Otwarta jednostka 
ᐠadunkowa – morze, µ = 
0,3 

0,55 0,80 0,15 0,20 0,55 0,80 

Zamkniᆐta jednostka 
ᐠadunkowa, µ = 0,4 

1,1 1,6 0,15 0,25 1,1 1,6 

Zamkniᆐta jednostka 
ᐠadunkowa, µ = 0,5 

Brak 
przesu
wania 

siᆐ 

Brak 
przesuwania 

siᆐ 
0,20 0,30 2,3 3,2 

Zamkniᆐta jednostka 
ᐠadunkowa, µ = 0,6 

Brak 
przesu
wania 

siᆐ 

Brak 
przesuwania 

siᆐ 
0,25 0,40 

Brak 
przesuw
ania siᆐ 

Brak 
przesuwania 

siᆐ 

Zamkniᆐta jednostka 
ᐠadunkowa, µ = 0,7 

Brak 
przesu
wania 

siᆐ 

Brak 
przesuwania 

siᆐ 
0,35 0,50 

Brak 
przesuw
ania siᆐ 

Brak 
przesuwania 

siᆐ 
 
\*** Pomiᆐdzy ᐠadunkiem a podᐠogၐ platformy.  
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Metody obliczania liczby odciၐgów przepasujၐcych od góry dla 
ᐠadunku sztauowanego w wiᆐcej niៀ jednej warstwie 
 
Metoda 1 (prosta)  

 

 

1. Okreᖰliၰ liczbᆐ odciၐgów zapobiegajၐcych 
przesuwaniu siᆐ, korzystajၐc z ciᆐៀarów 
caᐠej sekcji i najmniejszego wspóᐠczynnika 
tarcia spoᖰród wszystkich warstw. 

2. Okreᖰliၰ liczbᆐ odciၐgów zapobiegajၐcych 
przewróceniu siᆐ. 

3. Naleៀy stosowaၰ najwiᆐkszၐ liczbᆐ 
odciၐgów z etapów 1 i 2. 

 
 

Metoda 2 (zaawansowana) 

1. Okreᖰliၰ liczbᆐ odciၐgów zapobiegajၐcych przesuwaniu siᆐ, korzystajၐc z 
ciᆐៀaru caᐠej sekcji i najmniejszego wspóᐠczynnika warstwy najniៀszej. 

2. Okreᖰliၰ liczbᆐ odciၐgów zapobiegajၐcych przesuwaniu siᆐ, korzystajၐc z 
ciᆐៀaru sekcji górnej i wspóᐠczynnika tarcia miᆐdzy warstwami. 

3. Okreᖰliၰ liczbᆐ odciၐgów zapobiegajၐcych przewracaniu siᆐ dla caᐠej sekcji. 
4. Naleៀy stosowaၰ najwiᆐkszၐ liczbᆐ odciၐgów z etapów od 1 do 3. 
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8.6.2. Przykᐠad korzystania z Krótkiego przewodnika 
mocowania IMO do celów przewozów drogowych i morskich na 
akwenie A  

 
Dokᐠadne okreᖰlenie wytrzymaᐠoᖰci i zdolnoᖰci mocowania odciၐgów czᆐsto wymaga 
przeprowadzenia doᖰၰ skomplikowanych obliczeᑀ. Aby to uproᖰciၰ, wyniki obliczeᑀ zostaᐠy 
przedstawione w Krótkim przewodniku mocowania w tabelach. 
 
Zwykle rozpoczyna siᆐ od obliczenia liczby odciၐgów przepasujၐcych od góry. W celu 
obliczenia liczby odciၐgów wymaganych do zapobieៀenia przesuniᆐciu i/lub przewróceniu 
siᆐ, naleៀy wykonaၰ nastᆐpujၐce czynnoᖰci: 
 

1. Znaleហၰ odpowiedni wspóᐠczynnik tarcia. 
2. Obliczyၰ wymaganၐ liczbᆐ odciၐgów zapobiegajၐcych przesuwaniu siᆐ na boki, do 

przodu i do tyᐠu. 
3. Obliczyၰ stosunek H/B, okreᖰliၰ liczᆐ rzᆐdów i stosunek H/L. 
4. Obliczyၰ wymaganၐ liczbᆐ odciၐgów zapobiegajၐcych przewróceniu siᆐ na boki, do 

przodu i do tyᐠu. 
5. Naleៀy wybraၰ najwiᆐkszၐ liczbᆐ spoᖰród okreᖰlonych w ten sposób odciၐgów 

przepasujၐcych od góry. 
 
Jeៀeli wymagana liczba odciၐgów staje siᆐ zbyt duៀa, a przez to niepraktyczna, naleៀy 
rozwaៀyၰ zastosowanie innej metody w poᐠၐczeniu z mocowaniem odciၐgami przepasujၐcymi 
od góry lub zamiast niego, np.: 
 

− Metody blokowej, jeៀeli istnieje taka moៀliwoᖰၰ. Przynajmniej mocowania 
progowego wzdᐠuៀnego, które zwykle znacznie zmniejsza liczbᆐ potrzebnych 
odciၐgów. 

− Alternatywnej metody mocowania poprzecznego – odciၐgów pᆐtlowych. 
− Alternatywnej metody mocowania wzdᐠuៀnego – mocowania szpringowego.  

 
Uwaga! Nawet jeៀeli nie ma ryzyka przesuniᆐcia lub przewrócenia siᆐ, aby zapobiec 

„wᆐdrowaniu” niezamocowanego ᐠadunku, zaleca siᆐ stosowanie co najmniej jednego 
odciၐgu przepasujၐcego od góry na kaៀde 4 tony ᐠadunku! 

 



KURS MODELOWY IMO 3.18. 
BEZPIECZNE FORMOWANIE 
JEDNOSTEK ᐐADUNKOWYCH 

KRÓTKI PORADNIK MOCOWANIA 
PRZEWOZY DROGOWE + 
MORSKIE NA AKWENIE A 

 

133 / 213 

Przykᐠad 1. Pojedyncza skrzynia drewniana 
 
 
Do zamocowania skrzyni drewnianej o 
nastᆐpujၐcych wymiarach: wysokoᖰၰ 2,4 m, 
szerokoᖰၰ 2 m i dᐠugoᖰၰ 1,8 m majၐ byၰ 
zastosowane odciၐgi przepasujၐce od góry. 
Drewniana skrzynia waៀy 2,1 t i spoczywa 
na drewnianej platformie, tak jak pokazano 
na rysunku. Skrzynia Nnie jest 
zabezpieczona przed przesuwaniem siᆐ w 
ៀadnym kierunku, a jej ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci 
znajduje siᆐ w jej centralnym punkcie.  
 
Liczbᆐ odciၐgów przepasujၐcych od góry 
szacuje siᆐ na podstawie Krótkiego 
przewodnika mocowania IMO dla celów 
przewozów drogowych i morskich na 
akwenie A. 

 

 
 
Najpierw naleៀy obliczyၰ liczbᆐ odciၐgów zapobiegajၐcych przesuwaniu siᆐ: 
 
 
Etap 1.  
Zgodnie z tabelၐ wspóᐠczynnik 
tarcia (µ) dla skrzyni drewnianej 
spoczywajၐcej na platformie 
drewnianej wynosi 0,5. 

  
 
 

Etap 2.  
Z tabeli dotyczၐcej przesuwania siᆐ wynika, ៀe dla µ=0,5 nie ma zagroៀenia przesuwania siᆐ 
skrzyni na boki. Liczba dotyczၐca mocowania zapobiegajၐcego przesuwaniu siᆐ do przodu 
wskazuje, ៀe pojedynczy odciၐg zapobiega przesuniᆐciu siᆐ 0,8 t (800 kg). Liczba odpowiednia 
do mocowania zapobiegajၐcego przesuwaniu siᆐ do tyᐠu wynosi 8,0 t. 
 
Skrzynia waៀy 2,1 t, co daje 
nastᆐpujၐcၐ liczbᆐ wymaganych 
odciၐgów: 

Przesuwanie siᆐ do 
przodu 
 

2,1/0,8 = 2,63 → 3 odciၐgi  
 

Przesuwanie siᆐ do tyᐠu 
 

2,1/8,0 = 0,26 → 1 odciၐg  

 

 

 
Nastᆐpnie naleៀy obliczyၰ liczbᆐ wymaganych odciၐgów zapobiegajၐcych przewracaniu siᆐ: 
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Etap 3.  
Przy wysokoᖰci H = 2,4 m, szerokoᖰci = 2 m i dᐠugoᖰci L 
= 1,8 m otrzymujemy nastᆐpujၐce wyniki: 
 

                  H/B = 2,4/2 = 1,2  
 

                  H/L = 2,4/1,8 = 1,33 M 1,4 
 

                  Liczba rzᆐdów: 1  
  
 
Etap 4.  
Z tabeli dotyczၐcej przewracania siᆐ moៀna odczytaၰ, ៀe dla H/B = 1,2 nie istnieje ryzyko 
przewrócenia siᆐ na bok dla jednego rzᆐdu ᐠadunku, podobnie dla H/L = 1,4 nie istnieje 
ryzyko przewrócenia siᆐ do tyᐠu, ale istnieje ryzyko przewrócenia siᆐ do przodu, a kaៀdym 
odciၐgiem mocuje siᆐ 4 t ᐠadunku.  
 
Skrzynia waៀy 2,1 t, co daje: 
 

Przewracanie siᆐ do 
przodu 
 

2,1 /2,0 = 1,05 → 2 odciၐgi  
 

 
 
 

Etap 5.  
 
Za liczbᆐ odciၐgów wymaganych do 
zapobieៀenia przesuwaniu siᆐ do przodu 
przyjmuje siᆐ liczbᆐ najwiᆐkszၐ spoᖰród 
obliczonych w etapach od 1 do 4.  
 
A zatem do zamocowania skrzyni z przykᐠadu powyៀej 
naleៀy uៀyၰ trzech odciၐgów mocujၐcych od góry.  
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Jeៀeli jednak skrzynia zostanie 
zabezpieczona przed przesuwaniem siᆐ do 
przodu5 na przykᐠad paletၐ, nie ma juៀ 
ryzyka przesuniᆐcia siᆐ ᐠadunku do przodu, a 
do zabezpieczenia przed przewróceniem siᆐ 
do przodu lub zsuniᆐciem siᆐ do tyᐠu 
potrzebne sၐ dwa odciၐgi.  

 
 

                                                
5 Wytrzymaᐠoᖰၰ urzၐdzenia blokujၐcego – patrz Zaᐠၐcznik A 
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Przykᐠad 2. Peᐠny ᐠadunek skrzyᑀ drewnianych 
 
Na naczepᆐ z platformၐ z aluminium 
rowkowanego zaᐠadowano 8 drewnianych 
skrzyᑀ. Kaៀda ze skrzyᑀ ma nastᆐpujၐce 
wymiary: wysokoᖰၰ 2,0 m, szerokoᖰၰ 2,0 m, 
dᐠugoᖰၰ 1,6 m i waៀy 3 050 kg. Skrzynie 
zasztauowano w jednym rzᆐdzie 
powierzchniami do siebie i zabezpieczono 
przed przesuwaniem siᆐ do przodu, opierajၐc 
je o ᖰcianᆐ przedniၐ1 w sposób  
przedstawiony na rysunku.  
 
Liczbᆐ odciၐgów przepasujၐcych od góry 
szacuje siᆐ na podstawie Krótkiego 
przewodnika mocowania IMO dla celów 
przewozów drogowych/morskich na akwenie 
A. 

 

 
Najpierw naleៀy obliczyၰ liczbᆐ odciၐgów zapobiegajၐcych przesuwaniu siᆐ: 
 
Etap 1.  
Z tabeli wynika, ៀe wspóᐠczynnik 
tarcia (µ) dla skrzyni drewnianej 
spoczywajၐcej na platformie z 
aluminium rowkowanego wynosi 
0,4. 
  

Etap 2.  
Z tabeli dotyczၐcej przesuwania siᆐ wynika, ៀe gdy wspóᐠczynnik tarcia µ = 0,4 pojedynczy 
odciၐg zapobiega przesuwaniu siᆐ na boki i do tyᐠu ᐠadunku waៀၐcego 3,2 t. Odpowiednia 
liczba dla przesuwania siᆐ do przodu to 0,5 t, ale w tym wypadku drewniane skrzynie sၐ 
zabezpieczane przed przesuwaniem siᆐ do przodu i dlatego do zapobiegania przesuwaniu siᆐ do 
przodu nie potrzeba ៀadnego odciၐgu1. 
 
Kaៀda drewniana skrzynia waៀy 
3,05 t, co daje nastᆐpujၐcၐ liczbᆐ 
wymaganych odciၐgów: 
 

Przesuwanie siᆐ na boki 
  

3,05/3,2 = 0,95 → 1 odciၐg  
 

Przesuwanie siᆐ do tyᐠu 
 

3.05/3,2 = 0,95 → 1 odciၐg  
 

                                                
1 Wytrzymaᐠoᖰၰ urzၐdzenia blokujၐcego – patrz Zaᐠၐcznik A 
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Nastᆐpnie naleៀy obliczyၰ liczbᆐ wymaganych 
odciၐgów zapobiegajၐcych przewracaniu siᆐ: 
 
Etap 3.  
Przy wysokoᖰci H = 2,0 m, szerokoᖰci = 2,0 m i 
dᐠugoᖰci L = 1,6 m: 
 
                  H/B = 2,0/2,0 = 1,0  
 

                  H/L = 2,0/1,6 = 1,25 M 1,4 
 

                  Liczba rzᆐdów: 1 

H

B

L
H

B

L

B

L

 
 
Etap 4.  
Z tabeli dotyczၐcej przewracania siᆐ wynika, ៀe dla H/B = 1,0 i jednego rzᆐdu nie wystᆐpuje 
zagroៀenie przewrócenia siᆐ na bok. Przy H/L = 1,4 nie wystᆐpuje równieៀ ryzyko 
przewrócenia siᆐ do tyᐠu, podczas gdy istnieje ryzyko przewrócenia siᆐ do przodu, a zgodnie z 
tabelၐ kaៀdy odciၐg zabezpiecza 2 t ᐠadunku. Podobnie jak poprzednio drewniane skrzynie 
zostaᐠy zabezpieczone przed przesuwaniem siᆐ do przodu, dlatego teៀ do zapobieៀenia 
przewróceniu siᆐ do przodu nie jest wymagany ៀaden odciၐg1. 
 
W konsekwencji dla 
zapobieៀenia przewróceniu 
siᆐ nie jest potrzebny ៀaden 
odciၐg. 

 
 
 
Etap 5.  
Liczbၐ odciၐgów wymaganych do 
zapobieៀenia przesuwaniu siᆐ ᐠadunku na 
boki (i do tyᐠu) jest najwiᆐksza spoᖰród 
obliczonych w etapach od 1 do 4. 
 
A zatem, w przykᐠadzie powyៀej, do 
zamocowania skrzyᑀ drewnianych 
potrzebny jest jeden odciၐg przepasujၐcy 
od góry na jednၐ sekcjᆐ ᐠadunku, tzn. w 
sumie 8 odciၐgów.  
 

 

 

 
 

                                                
1 Wytrzymaᐠoᖰၰ urzၐdzenia blokujၐcego – patrz Zaᐠၐcznik A 
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Przykᐠad 3. Peᐠny ᐠadunek stalowych skrzyᑀ kratowych 
 
Na naczepᆐ zaᐠadowano 99 stalowych skrzyᑀ 
kratowych w 11 sekcjach w trzech rzᆐdach i 
w trzech warstwach. Kaៀda sekcja ᐠadunku 
ma nastᆐpujၐce wymiary: wysokoᖰၰ 2,4 m, 
szerokoᖰၰ 2,4 m, dᐠugoᖰၰ 1,2 m i waៀy 2 t. 
Ogóᐠem ᐠadunek waៀy 22 tony. 
 
Skrzynie w warstwie drugiej i trzeciej sၐ 
zablokowane o warstwᆐ poniៀej. Podstawy 
sekcji ᐠadunku sၐ zablokowane poprzecznie, 
zabezpieczone przed przemieszczaniem do 
przodu poprzez oparcie o ᖰcianᆐ przedniၐ1 i 
przed przemieszczaniem do tyᐠu z pomocၐ 
pustych palet opierajၐcych siᆐ o drzwi tylne, 
tak jak pokazano na rysunku.  
 
Liczbᆐ odciၐgów przepasujၐcych od góry 
szacuje siᆐ na podstawie Krótkiego 
przewodnika mocowania IMO dla 
przewozów drogowych/morskich na akwenie 
A. 

 
 

B 

H 
Blokada 

boczna 

Blokada 

Skrzynie stalowe 

B 

H 

B  

Moៀna pominၐၰ etapy 1-2 polegajၐce na obliczaniu liczby odciၐgów zapobiegajၐcych 
przesuwaniu siᆐ, poniewaៀ skrzynie kratowe zamocowane sၐ blokowo. 
 
Nastᆐpnie naleៀy obliczyၰ wymaganၐ liczbᆐ 
odciၐgów zapobiegajၐcych przewracaniu siᆐ: 
 
Etap 3.  
Przy wysokoᖰci H = 2,4 m, szerokoᖰci B = 2,4 m i 
dᐠugoᖰci L = 1,2 m 
 
          H/B = 2,4/2,4 = 1,0  
 

          H/L = 2,4/1,2 = 2,0  
 

          Liczba rzᆐdów: 3 
LB

H

LB

H

 
 
Etap 4.  
Z tabeli dotyczၐcej przewracania siᆐ wynika, ៀe dla H/B = 1,0 i dla trzech rzᆐdów istnieje 
ryzyko przewrócenia siᆐ ᐠadunku i ៀe kaៀdy z odciၐgów zabezpiecza 2,3 t ᐠadunku. Zgodnie z 
tabelၐ przy H/L = 2,0 istnieje ryzyko przewrócenia siᆐ do przodu i do tyᐠu, a kaៀdy z 
odciၐgów zabezpiecza odpowiednio 0,8 i 8,0 ton ᐠadunków. 
 
Poniewaៀ skrzynie kratowe sၐ zablokowane wzdᐠuៀnie powyៀej ᖰrodka ciᆐៀkoᖰci, nie istnieje 
ryzyko przewrócenia siᆐ do przodu1. 

                                                
1 Wytrzymaᐠoᖰၰ urzၐdzenia blokujၐcego – patrz Zaᐠၐcznik A 
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Kaៀda sekcja ᐠadunku waៀy 
2,0 t, co daje nastᆐpujၐcၐ 
liczbᆐ potrzebnych odciၐgów: 
 

Przewracanie siᆐ na 
boki 
 

2,0/2,3 = 0,87 → 1 odciၐg  
 

Przewracanie siᆐ do 
tyᐠu 
 

2,0/8,0 = 0,25 → 1 odciၐg 
 

 

 
Etap 5.  
Liczbၐ odciၐgów wymaganych do 
zapobieៀenia przewróceniu siᆐ ᐠadunku na 
boki (i do tyᐠu) jest najwiᆐksza z obliczonych 
w etapach od 1 do 4.  
 
A zatem w powyៀszym przykᐠadzie 
powyៀej do zamocowania stalowych 
skrzyᑀ kratowych potrzebny jest jeden 
odciၐg przepasujၐcy od góry na jednၐ 
sekcjᆐ ᐠadunku, tzn. w sumie 11 odciၐgów. 
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Przykᐠad 4. Wymiennik ciepᐠa 
 
Na ciᆐៀarówkᆐ z podᐠogၐ drewnianၐ 
zaᐠadowano wymiennik ciepᐠa we 
wzmocnionej skrzyni drewnianej z 
metalowymi nóៀkami i naroៀami. Skrzynia 
ma nastᆐpujၐce wymiary: wysokoᖰၰ 2,0 m, 
szerokoᖰၰ 0,9 m, dᐠugoᖰၰ 2,1 m i waៀy 2 t. 
ᖠrodek ciᆐៀkoᖰci skrzyni znajduje siᆐ poza 
ᖰrodkiem geometrycznym w punkcie h×b×l – 
1,35×0,45×1,05 m.  
Podstawa skrzyni jest zabezpieczona przed 
przesuwaniem siᆐ do przodu za pomocၐ 
przybitej drewnianej listwy w sposób 
pokazany na rysunku.  
 

 

Liczbᆐ odciၐgów przepasujၐcych od góry szacuje siᆐ na podstawie Krótkiego przewodnika 
mocowania IMO dla przewozów drogowych/morskich na akwenie A. 
 
Najpierw naleៀy obliczyၰ liczbᆐ odciၐgów zapobiegajၐcych przesuwaniu siᆐ: 
 
Etap 1.  
Kombinacji stali i platformy drewnianej nie 
ma w tabeli wspóᐠczynników tarcia. Jednak w 
tym przykᐠadzie moៀna wykorzystaၰ 
wspóᐠczynnik tarcia (µ) dla stali na platformie 
drewnianej µ = 0,4. 
 

Etap 2.  
Z tabeli dotyczၐcej przesuwania siᆐ wynika, ៀe gdy wspóᐠczynnik tarcia wynosi µ = 0,4 
pojedynczy odciၐg zapobiega przesuwaniu siᆐ ᐠadunku waៀၐcego 3,2 t na boki i do tyᐠu. 
Odpowiednio przy przesuwaniu siᆐ do przodu wartoᖰၰ ta wynosi 0,5 t, jednak skrzynia jest 
zabezpieczona przed przesuwaniem siᆐ do przodu, dlatego w tym celu nie jest potrzebny ៀaden 
odciၐg. 
 

Wymiennik ciepᐠa waៀy 2 t, co daje 
nastᆐpujၐcၐ liczbᆐ potrzebnych 
odciၐgów: 
 
Przesuwanie siᆐ na boki 
 

2,0/3,2 = 0,63 → 1 odciၐg 
 
Przesuwanie siᆐ do tyᐠu 
 

2,0/3,2 = 0,63 → 1 odciၐg 
 

 

Nastᆐpnie naleៀy obliczyၰ liczbᆐ wymaganych odciၐgów zapobiegajၐcych przewracaniu siᆐ: 
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Etap 3.  
ᖠrodek ciᆐៀkoᖰci znajduje siᆐ poza ᖰrodkiem 
geometrycznym, dlatego teៀ do okreᖰlenia stosunków H/B i 
H/L wykorzystuje siᆐ odlegᐠoᖰci h×b×l. Wysokoᖰၰ h = 1,35 
m, szerokoᖰၰ b = 0,45 m i dᐠugoᖰၰ l = 1,05 m dajၐ:         
                  H/B = h/b = 1,35/0,45 = 3,0  
 

                  H/L = h/l = 1,35/1,05 = 1,28 M 1,4. 
 

                  Liczba rzᆐdów: 1 

L

H
h

l
b

BL

H
h

l
b

B

 
Etap 4.  
Z tabeli dotyczၐcej przewracania siᆐ wynika, ៀe dla H/B = 3,0 i dla jednego rzᆐdu istnieje 
ryzyko przewrócenia siᆐ ᐠadunku i ៀe kaៀdy z odciၐgów zabezpiecza 1,6 t ᐠadunku. Przy H/L 
= 1,4 nie wystᆐpuje ryzyko przewrócenia siᆐ do tyᐠu, podczas gdy istnieje ryzyko 
przewrócenia siᆐ do przodu, a zgodnie z tabelၐ kaៀdy odciၐg zabezpiecza 2 t ᐠadunku. 
 
Wymiennik ciepᐠa waៀy 2 t, 
co daje nastᆐpujၐcၐ liczbᆐ 
potrzebnych odciၐgów: 
 

Przewracanie siᆐ na 
boki 
 

2,0/1,6 = 1,25 → 2 odciၐgi  
 

Przewracanie siᆐ do 
przodu 
 

2,0/2,0 = 1,0 → 1 odciၐg 
 

  

 
 
Etap 5.  
Liczbၐ odciၐgów wymaganych do 
zapobieៀenia przewróceniu siᆐ na bok jest 
najwiᆐksza z obliczonych w etapach od 1 do 
4.  
 
A zatem w powyៀszym przykᐠadzie do 
zamocowania wymiennika ciepᐠa w 
skrzyni drewnianej naleៀy uៀyၰ dwóch 
odciၐgów przepasujၐcych od góry.  
  
 
Liczba gwoហdzi  
 
Jednym z warunków odpowiedniego zamocowania w przykᐠadzie powyៀej jest przybicie 
drewnianej listwy za pomocၐ wystarczajၐcej liczby gwoហdzi. Korzystajၐc z Krótkiego 
przewodnika mocowania ILO dla przewozów drogowych/morskich na akwenie A moៀna 
obliczyၰ ich szacunkowၐ liczbᆐ. 
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Pojazd jest zamkniᆐtၐ jednostkၐ 
ᐠadunkowၐ o wspóᐠczynniku tarcia 
miᆐdzy wymiennikiem ciepᐠa a 
platformၐ µ=0,4. Jeៀeli gwoហdzie sၐ 
galwanizowane, zgodnie z tabelၐ jeden 
gwóហdហ zapobiega zsuniᆐciu siᆐ okoᐠo 
0,25 t ᐠadunku do przodu. 
      
Masa wymiennika ciepᐠa wynosi 2 t. Liczbᆐ tᆐ moៀna dla celów mocowania zredukowaၰ do 1 
t ze wzglᆐdu na to, ៀe zastosowane dwa odciၐgi przepasujၐce od góry (0,5 t na odciၐg) 
zabezpieczajၐ przed przesuniᆐciem siᆐ odpowiedniej czᆐᖰci masy ᐠadunku do przodu; patrz 
etap 2. 
 
Pozostaᐠa masa 2 – 1 = 1 musi zostaၰ zabezpieczona przed przesuwaniem siᆐ do przodu za 
pomocၐ drewnianej listwy. A zatem potrzebna jest nastᆐpujၐca liczba gwoហdzi: 
 

                1,0/0,25 = 4,0 → 4 gwoហdzie 
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Zaᐠၐcznik A. Wytrzymaᐠoᖰၰ urzၐdzenia blokujၐcego 

 
 
Przykᐠad 1. 
 
Jednym ze sposobów mocowania w 
przykᐠadzie 1 jest oparcie skrzyni o ᖰcianᆐ 
przedniၐ. Dwa odciၐgi przepasujၐce od góry 
ograniczajၐ ciᆐៀar dziaᐠajၐcy na ᖰcianᆐ 
przedniၐ o 
 
2 × 0,8 = 1,6 ton (µ=0,5) 
 
Poniewaៀ skrzynia waៀy 2,1 t, pozostaᐠa masa 
wynosi 
 
2,1 – 1,6 = 0,5 t  
 
Siᐠa tarcia pochodzၐca od „pozostaᐠego” ciᆐៀaru moៀe równieៀ obniៀyၰ obciၐៀenie ᖰciany 
przedniej. Przy µ=0,5 obciၐៀenie ᖰciany przedniej wynosi  
 
0,5 – 0,5 × 0,5 = 0,25 tony 
 
Zakᐠada siᆐ, ៀe ᖰciana przednia zbudowana zgodnie z normၐ EN 12642 wytrzyma obciၐៀenie 
0,25 t na dolnၐ jej czᆐᖰၰ. 
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Przykᐠad 2. 
 
Przesuwanie siᆐ 
Rzၐd skrzyᑀ z przykᐠadu 2 opiera siᆐ o ᖰcianᆐ 
przedniၐ. Wedᐠug tabeli jeden odciၐg 
przepasujၐcy od góry zapobiega przesuwaniu 
siᆐ do przodu 0,5 t ᐠadunku, jeៀeli µ=0,4. A 
zatem 8 odciၐgów przepasujၐcych od góry 
zabezpiecza 
 
8 × 0,5 = 4,0 tony ᐠadunku przed  

przesuniᆐciem siᆐ do przodu 
 
Poniewaៀ kaៀda ze skrzyᑀ waៀy 3,05 t, 
pozostaᐠa masa, którၐ naleៀy jeszcze 
zabezpieczyၰ wynosi 
 
24,4 – 4,0 = 20,4 t 

 

 
Siᐠa tarcia pochodzၐca od „pozostaᐠego” ciᆐៀaru moៀe równieៀ obniៀyၰ obciၐៀenie ᖰciany 
przedniej. Przy µ=0,4 obciၐៀenie ᖰciany przedniej wynosi  
 
20,4 – 20,4 × 0,4 = 12,2 ton 
 
Zakᐠada siᆐ, ៀe ᖰciana przednia zbudowana zgodnie z normၐ EN 12642 wytrzyma obciၐៀenie 
12,2 t na dolnၐ jej czᆐᖰၰ. 
 
Przewracanie siᆐ 
Wedᐠug raportu TFK 1998:2 ust. 5.0.7. sztauowanie kilku opakowaᑀ bezpoᖰrednio jedno za 
drugim znacznie zwiᆐksza stabilnoᖰၰ w zakresie przewracania siᆐ („efekt sztauowania”). 
Zakᐠada siᆐ, ៀe ᖰciana przednia zbudowana zgodnie z normၐ EN 12642 zapobiegnie 
przewróceniu siᆐ ᐠadunku do przodu.  
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Przykᐠad 3. 
 
Przesuwanie siᆐ 
Stalowe skrzynie kratowe z przykᐠadu 3 
zabezpieczono przed przesuwaniem siᆐ do 
przodu poprzez oparcie ᐠadunku o ᖰcianᆐ 
przedniၐ oraz przed przesuwaniem siᆐ na boki 
poprzez oparcie o krawᆐdហ platformy. 
Wedᐠug tabeli jeden odciၐg przepasujၐcy od 
góry zapobiega przesuwaniu siᆐ do przodu 
0,5 t ᐠadunku, jeៀeli µ=0,4. A zatem 11 
odciၐgów przepasujၐcych od góry 
zabezpieczy  
 
11 × 0,5 = 6,5 tony ᐠadunku przed  

przesuniᆐciem siᆐ do przodu 
 
Poniewaៀ caᐠy ᐠadunek waៀy 22 tony, masa 
pozostaᐠa do zabezpieczenia to 
 
22,0 – 6,5 = 15,5 ton 

 

 
Siᐠa tarcia pochodzၐca od „pozostaᐠego” ciᆐៀaru moៀe równieៀ obniៀyၰ obciၐៀenie ᖰciany 
przedniej. Przy µ=0,4 obciၐៀenie ᖰciany przedniej wynosi  
 
15,5 – 15,5 × 0,4 = 9,3 ton 
 
Zakᐠada siᆐ, ៀe ᖰciana przednia zbudowana zgodnie z normၐ EN 12642 wytrzyma obciၐៀenie 
9,3 t na jej dolnၐ czᆐᖰၰ. 
 
Przewracanie siᆐ 
Wedᐠug raportu TFK 1998:2 ust. 5.0.7. sztauowanie kilku opakowaᑀ bezpoᖰrednio jedno za 
drugim znacznie zwiᆐksza stabilnoᖰၰ w zakresie przewracania siᆐ („efekt sztauowania”). 
Zakᐠada siᆐ, ៀe w razie potrzeby ᖰciana przednia zbudowana zgodnie z normၐ EN 12642 
zapobiegnie przewróceniu siᆐ ᐠadunku do przodu. 
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8.7 KRÓTKI PRZEWODNIK MOCOWANIA na podstawie NORMY 
EN 12195-1  

Samo tarcie nie jest wystarczajၐce do zabezpieczenia niezamocowanego ᐠadunku 
przed przesuwaniem siᆐ. Kiedy pojazd porusza siᆐ, ruchy pionowe wynikajၐce ze 
wstrzၐsów i zᐠego stanu drogi obniៀajၐ skutecznoᖰၰ siᐠy tarcia w unieruchamianiu 
ᐠadunku. Gdy ᐠadunek traci kontakt z podᐠogၐ ciᆐៀarówki, siᐠa tarcia chwilowo spada 
do zera.  
Siᐠa tarcia w poᐠၐczeniu z mocowaniem odciၐgami przepasujၐcymi od góry oraz 
innymi metodami unieruchamiania ᐠadunków, przyczynia siᆐ do wᐠaᖰciwego 
zamocowania ᐠadunku. Udziaᐠ tarcia w unieruchamianiu zaleៀy od struktury 
powierzchni materiaᐠów trၐcych o siebie. Niektóre przykᐠady przedstawiono w normie 
EN 12195-1.  
 
Do sformuᐠowania minimalnych wymogów podanych w EN 12195-1 wykorzystano 
wyniki prac eksperymentalnych i pomiarów rzeczywistych siᐠ przyspieszenia, 
hamowania i odᖰrodkowych. W celu obliczenia odpowiednich siᐠ mocowania ᐠadunku 
oszacowano nastᆐpujၐce maksymalne wartoᖰci siᐠ bezwᐠadnoᖰci w normalnych 
warunkach jazdy (uwzglᆐdniajၐcych na przykᐠad nagᐠe hamowanie). Podczas 
ruszania z miejsca ᐠadunek dziaᐠa z siᐠၐ bezwᐠadnoᖰci skierowanၐ do tyᐠu równၐ 0,5 
ciᆐៀaru ᐠadunku. Podczas hamowania siᐠa bezwᐠadnoᖰci skierowana do przodu 
pojazdu moៀe osiၐgnၐၰ wartoᖰၰ równၐ 0,8 ciᆐៀaru ᐠadunku. Podczas skrᆐcania 
boczna siᐠa bezwᐠadnoᖰci moៀe osiၐgnၐၰ wartoᖰၰ równၐ 0,5 ciᆐៀaru ᐠadunku. W 
wypadku ᐠadunków niestabilnych, to znaczy takich, które majၐ skᐠonnoᖰၰ do 
przechylania siᆐ, dodaje siᆐ wspóᐠczynnik walców równy 0,2 ciᆐៀaru ᐠadunku: 
 
1) 0,8 g – siᐠa skierowana do przodu podczas zwalniania, 
2) 0,5 g – siᐠa skierowana do tyᐠu podczas przyspieszania, 
3) 0,5 g – siᐠa skierowana na bok podczas skrᆐcania. 
 

 
 

Cornering 0,5 g 50% of the weight of the load = Przyspieszenie podczas skrᆐcania 0,5 g 50% 
ciᆐៀaru ᐠadunku 
Vertical 1 g … = Przyspieszenie pionowe 100 % ciᆐៀaru ᐠadunku 
Backwards …  = Przyspieszenie dziaᐠajၐce do tyᐠu 0,5 g 50% ciᆐៀaru ᐠadunku 
Longitudinal .. = Przyspieszenie dziaᐠajၐce do przodu 0,8 g 80% ciᆐៀaru ᐠadunku 
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Uwaga: dla innych rodzajów transportu, takich jak kolejowy i morski, stosuje siᆐ inne 
wspóᐠczynniki przyspieszenia (patrz EN 12195-1). 
 
Maksymalne obciၐៀenie robocze odciၐgów nie moៀe przekroczyၰ zdolnoᖰci 
mocowania (LC) niezaleៀnie od tego czy stosowane sၐ odciၐgi z tkanin, ᐠaᑀcuchów 
czy lin stalowych. Maksymalne napiᆐcie wstᆐpne odciၐgów nie powinno przekraczaၰ 
50% ich zdolnoᖰci mocowania (LC). 
 
Mocowanie tarciowe 
Rozróៀnia siᆐ mocowanie tarciowe (odciၐgami przepasujၐcymi od góry) i ukoᖰne 
(proste). Do mocowania tarciowego uៀywa siᆐ odciၐgów napinanych w sposób 
zwiᆐkszajၐcy siᐠᆐ napiᆐcia wstᆐpnego, a tym samym wspóᐠczynnik tarcia miᆐdzy 
ᐠadunkiem a powierzchniၐ, na której spoczywa, co zapobiega przesuwaniu siᆐ 
ᐠadunku. 
 
Im wiᆐksza jest siᐠa napiᆐcia wstᆐpnego lub wspóᐠczynnik tarcia miᆐdzy ᐠadunkiem a 
powierzchniၐ spodniၐ, tym mniej odciၐgów potrzeba albo tym wiᆐcej ᐠadunku moៀna 
zamocowaၰ. Naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na kၐt miᆐdzy odciၐgiem a ᐠadunkiem, którego wartoᖰၰ 
ma wpᐠyw na skᐠadowၐ pionowၐ siᐠy napiᆐcia wstᆐpnego (patrz tablica poniៀej).  
 
Nominalna siᐠa napiᆐcia (ang. STF) jednego standardowego napinacza grzechotkowego 
(50mm, LC 2500 daN) wynosi 250 daN. Aby osiၐgnၐၰ tᆐ wartoᖰၰ wymagana jest siᐠa 
oddziaᐠywania rᆐcznego 50 daN. Docelowၐ wartoᖰၰ STF naleៀy podaၰ na zawieszce 
urzၐdzenia napinajၐcego. Jeៀeli uៀywa siᆐ napinaczy grzechotkowych z dᐠugၐ dហwigniၐ 
ciၐgniᆐtၐ zamiast pchanej moៀna uzyskaၰ siᐠᆐ do 1000 daN. Jeៀeli korzysta siᆐ ze 
wskaហników napiᆐcia, w pomiarach moៀna wykorzystaၰ wartoᖰၰ rzeczywistej siᐠy napiᆐcia 
wstᆐpnego.  
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 148 

 

 
Ze wzglᆐdu na tarcie wystᆐpujၐce miᆐdzy odciၐgiem a dwiema krawᆐdziami ᐠadunku 
siᐠa napiᆐcia wstᆐpnego jest mniejsza po przeciwnej stronie ᐠadunku. Wedᐠug normy 
EN 12195-1, gdy do mocowania uៀywa siᆐ pojedynczego napinacza – k = 1,5, a gdy 
odciၐg wyposaៀony jest w dwa napinacze lub gdy wartoᖰၰ odczytuje siᆐ ze 
wskaហnika siᐠy napiᆐcia po drugiej stronie napinacza – k ≤ 2,0. 
 
Mocowanie proste 
Mocowanie ukoᖰne (lub proste) polega na bezpoᖰrednim przymocowaniu ᐠadunku do 
powierzchni ᐠadunkowej. Odciၐgi przymocowane sၐ bezpoᖰrednio do staᐠych elementów 
ᐠadunku lub do specjalnych zaczepów mocujၐcych. Odciၐg naleៀy napinaၰ nominalnၐ siᐠၐ 
rᆐcznၐ.  
Naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na kၐt α miᆐdzy odciၐgiem a pᐠaszczyznၐ powierzchni 
ᐠadunkowej oraz na kၐt wzdᐠuៀny β miᆐdzy odciၐgiem a osiၐ wzdᐠuៀnၐ skrzyni 
ᐠadunkowej w pᐠaszczyហnie powierzchni ᐠadunkowej.  

 
Istotne w tym sposobie mocowania sၐ kၐty miᆐdzy odciၐgiem a ᐠadunkiem (α i β), 
wspóᐠczynnik tarcia µ i zdolnoᖰၰ mocowania (LC) odciၐgów. Zdolnoᖰၰ mocowania LC 
jest to maksymalna siᐠa, jakၐ odciၐg ma wytrzymaၰ podczas uៀytkowania. 
 
Siᐠy napiᆐcia wstᆐpnego odciၐgów równowaៀၐ siᆐ wzajemnie sၐ i dlatego nie mogၐ 
przeciwdziaᐠaၰ przyspieszeniom poziomym. Wynikajၐce z przyspieszeᑀ poziomych 

α 

Napiᆐcie 
wstᆐpne 
odciၐgu 

Efektywne 
pionowe 
napiᆐcie 
wstᆐpne 

 

kၐt pionowy  α 
W praktyce najlepszy kၐt mocowania ᐠadunku 
zawiera siᆐ pomiᆐdzy 20° a 65°. 

kၐt poziomy  β 
W praktyce najlepszy kၐt mocowania ᐠadunku 
zawiera siᆐ pomiᆐdzy 6° a 55°. 

Efektywne 
pionowe 
napiᆐcie 
wstᆐpne 
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niewielkie przesuniᆐcia ᐠadunku na powierzchni ᐠadunkowej zwiᆐkszajၐ napiᆐcie obciၐៀonych 
odciၐgów i obniៀajၐ je po drugiej stronie. Siᐠa napiᆐcia wstᆐpnego odciၐgów nie powinna 
przekraczaၰ 10% WLL (maksymalnego obciၐៀenia roboczego albo LC), poniewaៀ wyៀsze 
wartoᖰci obniៀajၐ margines bezpieczeᑀstwa odciၐgu. 
 
 
 
 
 





 

 151 

 
 
 
 

Ciᆐៀar [do] G 1 2 3 4
Kၐt [°] α 35 45 60 75 90 35 45 60 75 90 35 45 60 75 90 35 45 60 75 90

Nap. wstᆐpne µ

S
T F 0,1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

0,2 * 12 10 9 8 * * * * * * * * * * * * * * *

250
0,3 8 7 6 5 5 * * 11 10 9 * * * * * * * * * *

[daN]
0,4 5 4 4 3 3 10 8 7 6 6 * 12 10 9 8 * * * 12 11
0,5 3 3 2 2 2 6 5 4 4 4 9 7 6 5 5 12 10 8 7 7
0,6 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 5 4 4 3 3 7 6 5 4 4

S
T F 0,1 * * 11 10 10 * * * * * * * * * * * * * * *

0,2 7 6 5 5 4 * 12 10 9 8 * * * * 12 * * * * *

500
0,3 4 4 3 3 3 8 7 6 5 5 12 10 8 7 7 * * 11 10 9

[daN]
0,4 3 2 2 2 2 5 4 4 3 3 7 6 5 5 4 10 8 7 6 6
0,5 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 5 4 3 3 3 6 5 4 4 4
0,6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 2

S
T F 0,1 11 9 8 7 7 * * * * * * * * * * * * * * *

0,2 5 4 4 3 3 10 8 7 6 6 * 12 10 9 8 * * * 12 11

750
0,3 3 3 2 2 2 6 5 4 4 3 8 7 6 5 5 11 9 7 7 6

[daN]
0,4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 5 4 4 3 3 7 6 5 4 4
0,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3
0,6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2

S
T F 0,1 9 7 6 5 5 * * 11 10 10 * * * * * * * * * *

0,2 4 3 3 3 2 7 6 5 5 4 11 9 7 7 6 * 12 10 9 8

1000
0,3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 6 5 4 4 4 8 7 6 5 5

[daN]
0,4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 5 4 4 3 3
0,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2
0,6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

Mocowanie tarciowe zgodnie z EN 12195-1. Tablicᆐ stosuje siᆐ po speᐠnieniu nastᆐpujၐcych warunków: Wspóᐠczynnik 
przyspieszenia dla kierunku do przodu wynosi 0,8. ᐐadunek jest ᐠadunkiem wolnostojၐcym, tj. nie jest dodatkowo mocowany w inny 
sposób, np. za pomocၐ mocowania blokowego lub odciၐgów prostych. Do zamocowania ᐠadunku potrzeba co najmniej 2 odciၐgów 
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Przykᐠad 1. Mocowanie tarciowe 
 
Dla 2-tonowego ᐠadunku, kၐta 60° i wspóᐠczynnika tarcia µ = 0,5 naleៀy uៀyၰ 4 odciၐgów, jeៀeli 
stosowany jest standardowy napinacz grzechotkowy o STF równiej 250 daN. 
 
Przy STF = 750 lub 1000 daN potrzebne bᆐdၐ tylko dwa odciၐgi. Aby osiၐgnၐၰ to napiᆐcie wymagany 
jest napinacz grzechotkowy z dᐠugၐ dហwigniၐ ciၐgniᆐtၐ zamiast pchanej. 
 
Dla komórek tabeli oznaczonych gwiazdkၐ (*) wymagana jest duៀa liczba odciၐgów. W takich 
wypadkach samo mocowanie tarciowe bᆐdzie nieskuteczne. Moៀna zmieniၰ sposób mocowania lub 
poᐠၐczyၰ je z innymi sposobami mocowania, takimi jak blokowanie, mocowanie odciၐgami prostymi lub 
zastosowaၰ materiaᐠ antypoᖰlizgowy zmniejszajၐcy wymaganၐ liczbᆐ odciၐgów. Dla ᐠadunku 
wolnostojၐcego minimalna liczba odciၐgów wynosi 2.  
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Ciᆐៀar [do] G 6 8 12 16
Kၐt [°] α 35 45 60 75 90 35 45 60 75 90 35 45 60 75 90 35 45 60 75 90

Nap. Wstᆐpne µ

S
TF 0,1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

0,2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

250
0,3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

[daN]
0,4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
0,5 * * 12 10 10 * * * * * * * * * * * * * * *
0,6 10 8 7 6 6 * 11 9 8 8 * * * 12 11 * * * * *

S
TF 0,1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

0,2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

500
0,3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

[daN]
0,4 * 12 10 9 8 * * * 12 11 * * * * * * * * * *
0,5 9 7 6 5 5 12 10 8 7 7 * * 12 10 10 * * * * *
0,6 5 4 4 3 3 7 6 5 4 4 10 8 7 6 6 * 11 9 8 8

S
TF 0,1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

0,2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

750
0,3 * * 11 10 9 * * * * 12 * * * * * * * * * *

[daN]
0,4 10 8 7 6 6 * 11 9 8 8 * * * 12 11 * * * * *
0,5 6 5 4 4 4 8 7 5 5 5 12 10 8 7 7 * * 10 9 9
0,6 4 3 3 2 2 5 4 3 3 3 7 6 5 4 4 9 7 6 5 5  

Mocowanie tarciowe zgodnie z EN 12195-1. Tablicᆐ stosuje siᆐ po speᐠnieniu nastᆐpujၐcych warunków: Wspóᐠczynnik przyspieszenia dla 
kierunku do przodu wynosi 0,8. ᐐadunek jest ᐠadunkiem wolnostojၐcym, tj. nie jest dodatkowo mocowany w inny sposób, np. za pomocၐ 

mocowania blokowego lub odciၐgów prostych. Do zamocowania ᐠadunku potrzeba co najmniej 2 odciၐgów 

Przykᐠad 2. Mocowanie tarciowe. 
 
Dla ᐠadunku 16-tonowego, kၐta 
zawierajၐcego siᆐ pomiᆐdzy 75-90° i 
wspóᐠczynnika tarcia µ = 0,6, jeៀeli 
uៀywany jest standardowy napinacz 
grzechotkowy o STF 750 daN, potrzeba 
5 odciၐgów.  
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Mocowanie proste (ukoᖰne) zgodnie z EN 12195-1. 
Tablicᆐ stosuje siᆐ po speᐠnieniu nastᆐpujၐcych warunków: Wspóᐠczynnik 

przyspieszenia dla kierunku do przodu wynosi 0,8, a dla kierunków na boki i 
do tyᐠu 0,5. ᐐadunek jest ᐠadunkiem wolno stojၐcym, tj. nie jest dodatkowo 

mocowany w inny sposób, np. za pomocၐ mocowania blokowego lub 
odciၐgów prostych. Kၐt α zawiera siᆐ pomiᆐdzy 20°- 65°, a kၐt β pomiᆐdzy 

6°- 55°. 
Do zamocowania ᐠadunku potrzeba co najmniej 2 odciၐgów z poniៀej podanၐ 

LC. 
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Masa ᐠadunku 
[kg] 

Wymagana  
LC 

odciၐgu 
µ=0,1 

Wymagana  
LC odciၐgu 

µ=0,2 

Wymagana  
LC odciၐgu 

µ=0,3 

Wymagana  
LC 

odciၐgu 
µ=0,4 

Wymagana  
LC odciၐgu 

µ=0,5 

Wymagana  
LC odciၐgu 

µ=0,6 

 
Wymagana LC obliczona dla najbardziej niekorzystnych par kၐtów we wszystkich kierunkach.  
Uៀytkownik powinien zapewniၰ, aby kၐty te mieᖰciᐠy siᆐ w granicach: α 20°- 65°, β 6°- 55°. 
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Przykᐠad 2. 
Dla 3-tonowego ᐠadunku wymagane sၐ dwie pary odciၐgów o LC 1000 daN kaៀdy. 
Dla 35-tonowego ᐠadunku wymagane sၐ dwie pary odciၐgów o LC 6300 daN kaៀdy (na przykᐠad ᐠaᑀcuch 8 mm).  
 
Dla komórek tabeli oznaczonych „----" nie sၐ dostᆐpne urzၐdzenia mocujၐce o tak wysokiej LC. W tym wypadku trzeba uៀyၰ wiᆐkszej liczby 
odciၐgów lub zastosowaၰ dodatkowe sposoby mocowania takie jak mocowanie blokowe.  
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Wspóᐠczynniki tarcia dynamicznego wybranych, najczᆐᖰciej spotykanych 
powierzchni µD 

Wspóᐠczynniki tarcia dynamicznego wybranych, najczᆐᖰciej spotykanych powierzchni µD 

Materiaᐠy trၐce o siebie 
Wspóᐠczynnik 

tarcia 

µD 

Tarcica 

Tarcica - ???????  0,35 

Tarcica – aluminium rowkowane  0,3 

Tarcica – blacha stalowa  0,3 

Tarcica – blacha falista  0,2 

Blacha falista 

Blacha falista – laminat z wᐠóknem/sklejka 0,3 

Blacha falista – aluminium rowkowane 0,3 

Blacha falista – blacha stalowa 0,3 

Blacha falista – blacha falista 0,3 

Pudᐠa kartonowe 

Pudᐠo kartonowe – pudᐠo kartonowe 0,35 

Pudᐠo kartonowe – paleta drewniana 0,35 

Duៀe torby 

Duៀe torby – paleta drewniana 0,3 

Stal i blacha 

Zaolejona blacha – zaolejona blacha 0,1 

Prᆐty ze stali pᐠaskiej – tarcica 0,35 

Niemalowana surowa blacha stalowa – tarcica  0,35 

Malowana surowa blacha stalowa – tarcica 0,35 

Niemalowana surowa blacha stalowa – niemalowana 
surowa blacha stalowa 0,3 

Malowana surowa blacha stalowa – malowana surowa 
blacha stalowa 0,2 

Malowana beczka stalowa – malowana beczka stalowa 0,15 

Beton 

ᖠciana o ᖰcianᆐ bez warstwy poᖰredniej (beton/beton) 0,5 

Czᆐᖰၰ wykoᑀczona z drewnianၐ warstwၐ poᖰredniၐ – 
drewno (beton/drewno/drewno) 0,4 
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Materiaᐠy trၐce o siebie 
Wspóᐠczynnik 

tarcia 

µD 

Strop o strop bez warstwy poᖰredniej (beton/dហwigar 
kratowy) 0,6 

Rama stalowa z drewnianၐ warstwၐ poᖰredniၐ 
(stal/drewno) 0,4 

Strop na ramie stalowej z drewnianၐ warstwၐ poᖰredniၐ 
(beton/drewno/stal) 0,45 

Palety 

Sklejka klejona ៀywicၐ, gᐠadka – europaleta (drewno) 0,2 

Sklejka klejona ៀywicၐ, gᐠadka – paleta skrzyniowa (stal) 0,25 

Sklejka klejona ៀywicၐ, gᐠadka – paleta z tworzywa 
sztucznego (polipropylen) 0,2 

Sklejka klejona ៀywicၐ, gᐠadka – palety preszpanowe 0,15 

Sklejka klejona ៀywicၐ, struktura sitowa – europaleta 
(drewno) 0,25 

Sklejka klejona ៀywicၐ, struktura sitowa – paleta 
skrzyniowa (stal) 0,25 

Sklejka klejona ៀywicၐ, struktura sitowa – paleta z 
tworzywa sztucznego (polipropylen) 0,25 

Sklejka klejona ៀywicၐ, struktura sitowa – palety z 
preszpanu  0,2 

Belki aluminiowe na platformie ᐠadunkowej (karbowane) – 
europaleta (drewno) 0,25 

Belki aluminiowe na platformie ᐠadunkowej (karbowane) – 
paleta skrzyniowa (stal) 0,35 

Belki aluminiowe na platformie ᐠadunkowej (karbowane) – 
paleta z tworzywa sztucznego (polipropylen) 0,25 

Belki aluminiowe na platformie ᐠadunkowej (karbowane) – 
palety preszpanowe 0,2 
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C i ᆐ ៀ a r  [ d o ] G 1 2 3 4
K ၐ t  [ ° ] � 3 5 4 5 6 0 7 5 9 0 3 5 4 5 6 0 7 5 9 0 3 5 4 5 6 0 7 5 9 0 3 5 4 5 6 0 7 5

N a p .  w s t ᆐ p n e µ

S T F 0 , 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

0 , 2 * 1 2 1 0 9 8 * * * * * * * * * * * * * *

2 5 0 0 , 3 8 7 6 5 5 * * 1 1 1 0 9 * * * * * * * * *

[ d a N] 0 , 4 5 4 4 3 3 1 0 8 7 6 6 * 1 2 1 0 9 8 * * * 1 2

0 , 5 3 3 2 2 2 6 5 4 4 4 9 7 6 5 5 1 2 1 0 8 7

0 , 6 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 5 4 4 3 3 7 6 5 4

S T F 0 , 1 * * 1 1 1 0 1 0 * * * * * * * * * * * * * *

0 , 2 7 6 5 5 4 * 1 2 1 0 9 8 * * * * 1 2 * * * *

5 0 0 0 , 3 4 4 3 3 3 8 7 6 5 5 1 2 1 0 8 7 7 * * 1 1 1 0

[ d a N] 0 , 4 3 2 2 2 2 5 4 4 3 3 7 6 5 5 4 1 0 8 7 6

0 , 5 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 5 4 3 3 3 6 5 4 4

0 , 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2

S T F 0 , 1 1 1 9 8 7 7 * * * * * * * * * * * * * *

0 , 2 5 4 4 3 3 1 0 8 7 6 6 * 1 2 1 0 9 8 * * * 1 2

7 5 0 0 , 3 3 3 2 2 2 6 5 4 4 3 8 7 6 5 5 1 1 9 7 7

[ d a N] 0 , 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 5 4 4 3 3 7 6 5 4

0 , 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3

0 , 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2

S T F 0 , 1 9 7 6 5 5 * * 1 1 1 0 1 0 * * * * * * * * *

0 , 2 4 3 3 3 2 7 6 5 5 4 1 1 9 7 7 6 * 1 2 1 0 9

1 0 0 0 0 , 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 6 5 4 4 4 8 7 6 5

[ d a N] 0 , 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 5 4 4 3

0 , 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2

0 , 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Mocowanie tarciowe zgodnie z EN 12195-1. Tablicᆐ stosuje siᆐ po speᐠnieniu nastᆐpujၐcych warunków: Wspóᐠczynnik przyspieszenia dla 
kierunku do przodu wynosi 0,8. ᐐadunek jest ᐠadunkiem wolno stojၐcym, tj. nie jest dodatkowo mocowany w inny sposób, np. za pomocၐ 

mocowania blokowego lub odciၐgów prostych. Do zamocowania ᐠadunku potrzeba co najmniej 2 odciၐgów 
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Mocowanie proste (ukoᖰne) zgodnie z EN 12195-1. 
Tablicᆐ stosuje siᆐ po speᐠnieniu nastᆐpujၐcych warunków: Wspóᐠczynnik przyspieszenia dla 
kierunku do przodu wynosi 0,8, a dla kierunków na boki i do tyᐠu 0,5. ᐐadunek jest ᐠadunkiem 
wolnostojၐcym, tj. nie jest dodatkowo mocowany w inny sposób, np. za pomocၐ mocowania 
blokowego lub odciၐgów prostych. Kၐt α zawiera siᆐ pomiᆐdzy 20°- 65°, a kၐt β pomiᆐdzy 6°- 

55°. Do zamocowania ᐠadunku potrzeba co najmniej 2 odciၐgów z poniៀej podanၐ LC. 
 

Masa 
ᐠadunku [w 

kg] 

Wymagana  
LC 

odciၐgu 
µ=0,1 

Wymagana  
LC odciၐgu 

µ=0,2 

Wymagana  
LC 

odciၐgu 
µ=0,3 

Wymagana  
LC 

odciၐgu 
µ=0,4 

Wymagana  
LC 

odciၐgu 
µ=0,5 

Wymagana  
LC 

odciၐgu 
µ=0,6 

 ( ) ( ) daNdaN
ccgm

LC
Dyx

zDyx 1600012611
65sin.1,055cos.65cos.2

1.1,08,0.12000
sin.cos.cos.2

...

,

, ⇒=
°+°°

−
=

+

−
=

αµβα

µ
  

 
Masa 

ᐠadunku 
[w kg] 

Wymagana LC odciၐgu 

µ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
50000 -------- -------- -------- 20000 16000 10000 
48000 -------- -------- -------- 16000 16000 6300 
46000 -------- -------- -------- 16000 10000 6300 
44000 -------- -------- -------- 16000 10000 6300 
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42000 -------- -------- -------- 16000 10000 6300 
40000 -------- -------- 20000 16000 10000 6300 
35000 -------- -------- 20000 16000 10000 6300 
30000 -------- -------- 16000 10000 10000 4000 
28000 -------- 20000 16000 10000 6300 4000 
26000 -------- 20000 16000 10000 6300 4000 
24000 -------- 20000 16000 10000 6300 4000 
22000 -------- 16000 16000 10000 6300 4000 
20000 -------- 16000 10000 10000 6300 4000 
18000 20000 16000 10000 6300 4000 2500 
16000 20000 16000 10000 6300 4000 2500 
14000 16000 10000 10000 6300 4000 2000 
12000 16000 10000 6300 4000 4000 2000 
10000 16000 10000 6300 4000 2500 1500 
9000 10000 10000 6300 4000 2000 1500 
8000 10000 6300 4000 4000 2000 1500 
7000 10000 6300 4000 2500 2000 1000 
6000 10000 6300 4000 2000 1500 1000 
5000 6300 4000 2500 2000 1500 750 
4000 6300 4000 2000 1500 1000 750 
3000 4000 2500 1500 1000 750 500 
2500 4000 2000 1500 1000 750 500 
2000 2500 1500 1000 750 500 500 
1500 2000 1500 750 500 500 250 
1000 1500 750 500 500 250 250 
500 750 500 250 250 250 250 
250 500 250 250 250 250 250 

 



162/ 213  

 
8.8. Mocowanie blokowe ᐠadunku z wykorzystaniem stelaៀu 

nadwozia plandekowego 
Wiele typów opakowaᑀ moៀna mocowaၰ, stosujၐc metodᆐ blokowၐ, uzupeᐠnianၐ w 
razie koniecznoᖰci o metodᆐ wykorzystujၐcၐ odciၐgi. Mocowanie ᐠadunku wyᐠၐcznie 
poprzez oparcie go o pᐠyty lub panele stelaៀu nadwozia plandekowego moៀna 
stosowaၰ wtedy, gdy speᐠnione sၐ nastᆐpujၐce warunki:  

• ciᆐៀar ᐠadunku opartego o pᐠyty lub panele nadwozia nie powinien przekraczaၰ 
okreᖰlonej wartoᖰci (patrz tabela poniៀej);  

• stelaៀ nadbudowy skrzyni ᐠadunkowej powinien speᐠniaၰ wymogi odnoᖰnie 
wytrzymaᐠoᖰci przedstawione w normie EN 12642 dotyczၐcej budowy nadwozi 
pojazdów do przewozu towarów;  

• pᐠyty lub panele nadbudowy muszၐ znajdowaၰ siᆐ w dobrym stanie 
technicznym;  

•  Powierzchnie górne wszystkich pozostaᐠych warstw, poza wierzchniၐ warstwၐ 
ᐠadunku, powinny znajdowaၰ w pᐠaszczyហnie poziomej. 

 
Ciᆐៀar ᐠadunku musi byၰ w miarᆐ moៀliwoᖰci równo rozᐠoៀony wzdᐠuៀ pᐠyt lub paneli.  
 

Maksymalny ciᆐៀar ᐠadunku (w daN), jaki moៀna oprzeၰ o pᐠyty i panele nadwozia na 
metr dᐠugoᖰci platformy.   
Maks. Liczba pᐠyt 
nadwozia 
plandekowego 

Obciၐៀone pᐠyty 
nadwozia 
plandekowego1 

Maks. dozwolone obciၐៀenie 
platformy  
 
P (daN/m)  

  P=2000 P=2200 P=2400 
3 1 133 146 159 
 2 266 292 319 
 3 (lub pᐠyt)  400 440 480 
4 1 100 110 120 
 2 200 220 240 
 3 300 330 360 
 4 (lub pᐠyt)  400 440 480 
5 1 80 88 96 
 2 160 176 192 
 3 240 264 288 
 4 320 352 384 
 5 (lub pᐠyt)  400 440 480 
6 1 66 72 79 
 2 133 146 159 
 3 200 220 240 
 4 266 292 319 
 5 333 366 399 
 6 (lub pᐠyt)  400 440 480 
 
1 Maksymalna liczba pᐠyt to liczba pᐠyt, na jakၐ zaprojektowano nadwozie 
plandekowe. 
Jeៀeli ciᆐៀar ᐠadunku przekracza zdolnoᖰၰ mocowania nadwozia plandekowego, 
zgodnie z tabelၐ powyៀej ᐠadunek naleៀy zamocowaၰ dodatkowo w inny sposób.   
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Poniewaៀ opakowania sၐ czᆐsto delikatne, moៀna je ᐠatwo uszkodziၰ odciၐgami. 
Uszkodzeᑀ zwykle da siᆐ uniknၐၰ, stosujၐc ochraniacze krawᆐdzi lub puste palety 
umieszczone na wierzchu ᐠadunku.  
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8.9. Mocowanie wyrobów stalowych i opakowaᑀ substancji 

chemicznych 
 

8.9.1. Wyroby stalowe  
 

8.9.1.1 Wymagania odnoᖰnie pojazdu6  
 
 
Wprowadzenie 
 
Pojazd powinien byၰ wyposaៀony w wymienione niៀej elementy. Moៀna je dowolnie 
dobieraၰ pod warunkiem, ៀe dziᆐki nim zapewniane jest bezpieczeᑀstwo zaᐠadunku, przewozu 
i rozᐠadunku. Na przykᐠad bezpieczeᑀstwo zaᐠadunku wymaga, aby moៀna byᐠo usunၐၰ 
opoᑀczᆐ bocznၐ i opuᖰciၰ burty. 
 
Pojazd powinien znajdowaၰ siᆐ w stanie technicznym pozwalajၐcym na bezpieczne 
wykonywanie prac. Na przykᐠad pᐠyta platformy zaᐠadunkowej pojazdu nie powinna byၰ 
uszkodzona.  
 
Na pojeហdzie powinny znajdowaၰ siᆐ przynajmniej ogólne elementy wyposaៀenia. W 
wypadku transportu specjalnych wyrobów stalowych naleៀy je uzupeᐠniၰ o elementy 
dodatkowe. W niniejszym rozdziale omówiono wszystkie te elementy. 
 
Kiedy przewoៀone sၐ wyroby stalowe, na pojeហdzie powinny byၰ dostᆐpne przynajmniej 
nastᆐpujၐce elementy wyposaៀenia: 

• bezpieczna ᖰciana przednia, 
• platforma ᐠadunkowa, 
• punkty mocowania, 
• osprzᆐt mocujၐcy. 

 
Wyposaៀenie specjalne: 

• wgᐠᆐbienie (wgᐠᆐbienia) na krᆐgi, 
• rama poprzeczna lub rama w ksztaᐠcie litery H, 
• ᐠoៀysko klinowe, 
• plandeka. 

 
Treᖰၰ 
1. Wyposaៀenie zasadnicze  
2. Wyposaៀenie specjalne: 

                                                
6 Sporzၐdzono w oparciu o wymogi CORUS Staal BV, IJmuiden, Holandia  
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1. Wyposaៀenie zasadnicze  
 
ᖠciana przednia 
Pomiᆐdzy kabinၐ a platformၐ ᐠadunkowၐ pojazdu powinna byၰ zamocowana ᖰciana przednia. 
 
Platforma ᐠadunkowa 
Powierzchnia platformy ᐠadunkowej powinna byၰ równa i kompletna (bez zᐠamanych i 
brakujၐcych desek). ᐐadunek nie powinien zamoknၐၰ od doᐠu. Przed zaᐠadunkiem platforma 
powinna byၰ sucha i czysta. 
 
Punkty mocowania 
Punkty mocowania powinny stanowiၰ integralnၐ czᆐᖰၰ konstrukcji pojazdu. 
 
Osprzᆐt mocujၐcy 
Moៀna stosowaၰ dwa rodzaje osprzᆐtu mocujၐcego: ᐠaᑀcuchy i taᖰmy z wᐠókien 
syntetycznych.  
 
Napinacz powinien umoៀliwiaၰ ᐠatwe napiᆐcie odciၐgu i powinien byၰ zabezpieczony przed 
niezamierzonym poluzowaniem. 
 
Przed rozpoczᆐciem przewozu ᐠadunek zawsze naleៀy zamocowaၰ i napiၐၰ, nawet jeៀeli trasa 
przejazdu jest krótka. 
 
Naleៀy korzystaၰ wyᐠၐcznie z bezpiecznego osprzᆐtu mocujၐcego, który naleៀy poddaၰ 
wizualnym oglᆐdzinom. Nie naleៀy uៀywaၰ uszkodzonych urzၐdzeᑀ. 
 
Zaleca siᆐ korzystanie z taᖰm z wᐠókien syntetycznych. 
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2. Wyposaៀenie specjalne 
 
Wgᐠᆐbienie 
Stosowanie wgᐠᆐbieᑀ jest zalecane przy transporcie krᆐgów waៀၐcych co najmniej 4 tony, 
natomiast wymaga siᆐ ich stosowania przy transporcie krᆐgów o masie co najmniej 10 ton. 
 
W wypadku krᆐgów o masie od 4 do 10 ton moៀna równieៀ stosowaၰ ᐠoៀysko klinowe (patrz 
„ᐐoៀysko klinowe” poniៀej). 
 
Wgᐠᆐbienia muszၐ speᐠniaၰ nastᆐpujၐce warunki: 

• kၐt nachylenia zboczy wzglᆐdem poziomu powinien wynosiၰ 35 stopni; 
• miᆐdzy krᆐgiem umieszczonym we wgᐠᆐbieniu a najniៀszym punktem tego wgᐠᆐbienia 

powinien byၰ co najmniej 20-milimetrowy przeᖰwit.  
 
Ponadto: 

• stosunek szerokoᖰci do wysokoᖰci krᆐgu nie powinien byၰ mniejszy niៀ 0,7; 
• jeៀeli wynosi on mniej niៀ 0,7 krᆐgi naleៀy sztauowaၰ na podporach;  
• reguᐠa praktyczna brzmi: szerokoᖰၰ wgᐠᆐbienia = co najmniej 60% ᖰrednicy krᆐgu; 
• krၐg powinien siᆐ stykaၰ ze zboczami wyraហnie poniៀej krawᆐdzi wgᐠᆐbienia.  

 
 
 

 
Charakterystyka wgᐠᆐbienia w podᐠodze 

 

 

ᖠrednica krᆐgu 

Szerokoᖰၰ wgᐠᆐbienia 

35 
stopni 
 

Minimalny 
przeᖰwit 20 mm 

Gᐠᆐbokoᖰၰ 
wgᐠᆐbienia 
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Rama poprzeczna lub rama w ksztaᐠcie litery H 
Dobrym i dlatego zalecanym urzၐdzeniem do unieruchamiania krᆐgów sၐ ramy poprzeczne. 
Wykorzystuje siᆐ je zarówno do krᆐgów sztauowanych osiၐ poziomo, jak i osiၐ pionowo na 
palecie. Patrz równieៀ: rozdziaᐠ dotyczၐcy mocowania ᐠadunku. 
 
Istnieje wiele róៀnych, sprawdzonych konstrukcji ram poprzecznych. Rama poprzeczna w 
przykᐠadzie poniៀej posiada po stronie styku ramy z ᐠadunkiem pasma ochronne (w tym 
wypadku syntetyczne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przykᐠad ramy poprzecznej
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ᐐoៀysko klinowe 
ᐐoៀysko klinowe to urzၐdzenie uៀywane do sztauowania krᆐgów osiၐ poziomo: 

• kliny powinny podtrzymywaၰ krၐg na caᐠej jego szerokoᖰci;  
• powinna istnieၰ moៀliwoᖰၰ ustalania rozstawu klinów ᐠoៀyska;  
• analogicznie jak w wypadku wgᐠᆐbienia wymagane jest stabilne oparcie krᆐgu i 

przeᖰwit pomiᆐdzy nim a najniៀszym punktem ᐠoៀyska;  
• zaleca siᆐ zastosowanie z mat antypoᖰlizgowych miᆐdzy ᐠoៀyskiem klinowym a 

platformၐ ᐠadunkowၐ.  
  
 
 

 
Charakterystyka ᐠoៀyska klinowego  

 
 

Plandeka 
Kiedy przewoៀone wyroby muszၐ w czasie transportu pozostawaၰ suche, powinny 
byၰ przykryte w sposób chroniၐcy przed zamoczeniem w kaៀdych warunkach 
pogodowych. 
 
Jeៀeli stosowana jest plandeka powinna istnieၰ moៀliwoᖰၰ zdjᆐcia jej tak, aby nie 
przeszkadzaᐠa podczas zaᐠadunku i rozᐠadunku.  
Plandeka powinna byၰ umieszczona co najmniej 10 cm powyៀej ᐠadunku i nie 
powinna go dotykaၰ. 
Plandeka nie powinna byၰ uszkodzona (np. rozdarta), aby nie doszᐠo do przecieków.  
 

 

ᖠrednica krᆐgu 

35 
stopni 
 

Minimalna 
odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy 
punktami styku: 
0,6 ᖰrednicy 
krᆐgu 

Minimalny 
przeᖰwit: 20 mm 

Platforma 
ᐠadunkowa 
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8.9.1.2 Mocowanie wyrobów stalowych  

Wprowadzenie 
Wymienione sposoby mocowania powinny byၰ traktowane jako wymogi minimalne. 
Nie wykluczajၐ one dodatkowych ᖰrodków koniecznych w danej sytuacji. 

Treᖰၰ 
A. Krᆐgi przewoៀone osiၐ poziomo. 

A1. Podpory krᆐgów.  
A2. Mocowanie krᆐgów we wgᐠᆐbieniach.  
A3. Podsumowanie mocowania krᆐgów o róៀnej masie przewoៀonych osiၐ poziomo. 

B. Role. 
C. Kontenery typu pᐠytowego. 
D. ᐐadowanie dodatkowych ᐠadunków (doᐠadunki). 
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A. Krᆐgi przewoៀone osiၐ poziomo  
 
A1. Podpory krᆐgów 
Wymagana podpora zaleៀy od masy krᆐgu: 
• Krᆐgi waៀၐce < 4 ton moៀna sztauowaၰ bezpoᖰrednio na pᐠaskiej platformie ᐠadunkowej. 
• Krᆐgi waៀၐce ≥ 4 ton naleៀy sztauowaၰ na caᐠej szerokoᖰci krᆐgu na zboczach podpory. Zaleca 

siᆐ stosowanie wgᐠᆐbieᑀ w podᐠodze. Krᆐgi waៀၐce od 4 do 10 ton moៀna równieៀ sztauowaၰ w 
koszach. Krᆐgi waៀၐce ≥ 10 ton muszၐ byၰ sztauowane we wgᐠᆐbieniach w podᐠodze.  

 

 

 
Uwaga! Rysunki kosza lub wgᐠᆐbienia znajdujၐ siᆐ w podrozdziale o wymaganiach odnoᖰnie pojazdów. 

 
 
 

Krၐg powinien spoczywaၰ na zboczach wgᐠᆐbienia. Przeᖰwit 
miᆐdzy krᆐgiem a podstawၐ wgᐠᆐbienia powinien wynosiၰ co 

najmniej 20 mm. 

 

Uwaga!: Jeៀeli wgᐠᆐbienie wykonane jest ze stali 
obligatoryjnie stosuje siᆐ maty gumowe lub materiaᐠy 

sztauerskie (poprzecznie do zboczy). 
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A2. Mocowanie krᆐgów we wgᐠᆐbieniach. 
Krၐg powinien byၰ mocowany za pomocၐ dwóch ᐠaᑀcuchów lub dwóch taᖰm z wᐠókna tak jak 
pokazano na rysunku.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miᆐdzy przedniၐ powierzchniၐ krᆐgu a ᖰciankၐ 
wgᐠᆐbienia nie powinno byၰ wolnej przestrzeni; ᖰcianki 
muszၐ znajdowaၰ siᆐ w takim poᐠoៀeniu, aby krၐg nie 

mógᐠ siᆐ przesunၐၰ do przodu. 

Wykorzystanie ramy poprzecznej do zapobiegania ruchom 
do przodu. Rama poprzeczna nie powinna wyszczerbiၰ 
krᆐgu. Dlatego na powierzchniach kontaktowych ramy 

poprzecznej powinny siᆐ znajdowaၰ elementy ochronne 
wykonane np. z tkanin syntetycznych. 
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A3. Podsumowanie informacji dotyczၐcych mocowania krᆐgów o róៀnej masie osiၐ poziomo  
 
 
 

  
Maᐠe krᆐgi ≤ 4 t 

  
 

 
Krᆐgi 4-10 t 

(wybraၰ jednၐ z moៀliwoᖰci) 
 

 
Krᆐgi ≥ 10 t 

 

 
Rodzaj 

platformy 
ᐠadunkowej 

 
Pᐠaska  

platforma 
ᐠadunkowa 

 

 
Pᐠaska 

platforma 
ᐠadunkowa 

 
Wgᐠᆐbienie 

 
  

 
Dodatkowe 
podpory krᆐgu 
 

 
Kliny lub 
podkᐠadki 

 
Kosz 

 

 
Krၐg we wgᐠᆐbieniu mocowany z 
przodu za pomocၐ ramy poprzecznej 
(lub ramy H-ksztaᐠtnej) 

 
Sztauowanie 

krᆐgu 

 
Osiၐ poziomo, 
poprzecznie do 
kierunku jazdy 

 
Osiၐ poziomo, 

najlepiej 
poprzecznie do 
kierunku jazdy 

 

 
Osiၐ poziomo równolegle do kierunku 

jazdy 
 

Sztauowanie we wgᐠᆐbieniu w 
podᐠodze 

 
 

Urzၐdzenie 
mocujၐce 

 
Taᖰma z wᐠókna 
syntetycznego 

(LC 2,5 t; 
wspóᐠczynnik 

bezpieczeᑀstwa 
3) 

 
Taᖰma z wᐠókna syntetycznego 

(LC 2,5 t, wspóᐠczynnik bezpieczeᑀstwa 3) lub 
ᐠaᑀcuch stalowy 

(LC 3 t, wspóᐠczynnik bezpieczeᑀstwa 3) 
 
Jeៀeli uៀywane sၐ ᐠaᑀcuchy naleៀy korzystaၰ z 
ochraniaczy naroៀnikowych lub mat albo taᖰm 
gumowych  
 

 
Liczba 

urzၐdzeᑀ 
mocujၐcych 

 
Co najmniej 
jedno urzၐdzenie 
mocujၐce 
(przechodzၐce 
przez otwór) i 
jedno ᐠoៀysko 
klinowe na krၐg 
 
Dopuszczalne 
jest mocowanie 
blokowe 
 

 
Dwa urzၐdzenia mocujၐce na krၐg 

                              (przechodzၐce przez otwór) 

LC: zdolnoᖰၰ mocowania  
 
Na szkicu naleៀaᐠoby pokazaၰ sposób mocowania krᆐgów zapobiegajၐcego ruchom 
do przodu, do tyᐠu i w bok.  
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B. Role 
 
Sposób transportu 

Role przewozi siᆐ osiၐ pionowo na dwóch drewnianych belkach, do których sၐ 
one przywiၐzane za pomocၐ taᖰm stalowych. 
 
Wysokoᖰၰ i rozmieszczenie ᐠadunku: 
• Role moៀna ᐠadowaၰ tylko w jednej warstwie. 
• Caᐠa platforma ᐠadunkowa powinna byၰ wyᐠoៀona gumowymi matami (z dobrej jakoᖰci polietylenu, 

maty antypoᖰlizgowej Regupol o gruboᖰci 10 mm np. 3 pasami szerokoᖰci 500 mm i dᐠugoᖰci 12 
m). 

• Role powinny byၰ równomiernie rozmieszczone na platformie ᐠadunkowej, w taki sposób, aby 
tworzyᐠy strukturᆐ podobnၐ do plastra miodu. Zwykle moៀna przewoziၰ na raz od 10 do 12 rol. 

• Na koᑀcu ᐠadunku co najmniej 4 role powinny byၰ mocowane do przyczepy/naczepy za pomocၐ 
taᖰm z wᐠókna. Aby zamocowaၰ role znajdujၐce siᆐ w ᖰrodkowej czᆐᖰci platformy ᐠadunkowej 
moៀna zwojów wykorzystaၰ ᐠaᑀcuchy przymocowane do oczek mocujၐcych przyczepy/naczepy. 
Haki taᖰm z wᐠókna moៀna przymocowaၰ do ogniw ᐠaᑀcucha znajdujၐcych siᆐ w pobliៀu ᖰrodka 
roli.  

 
 
Naleៀaᐠoby wyjaᖰniၰ dlaczego tylko 4 tylne role majၐ byၰ mocowane za pomocၐ 
odciၐgów mocujၐcych od góry. 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

rola 

guma 

taᖰma z wᐠókna 

belka 

WIDOK A 

“A
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C. Kontenery typu pᐠytowego 
 

Wymagania odnoᖰnie wgᐠᆐbieᑀ/ᐠoៀysk 
• Minimalna szerokoᖰၰ wgᐠᆐbienia w podᐠodze/ᐠoៀyska powinna wynosiၰ 60% ᖰrednicy krᆐgu. 
• Kၐt nachylenia zboczy wzglᆐdem poziomu powinien wynosiၰ 35 stopni. 
• Miᆐdzy krᆐgiem a podstawၐ wgᐠᆐbienia/ᐠoៀyska klinowego powinien istnieၰ 20-milimetrowy 

odstᆐp. 
• Stosunek szerokoᖰci do wysokoᖰci powinien wynosiၰ co najmniej 0,7.  
• Jeៀeli jest mniejszy niៀ 0,7, krၐg powinien opieraၰ siᆐ o ramy poprzeczne. 
• Powierzchnie kontaktowe krᆐgu powinny znajdowaၰ siᆐ poniៀej górnej krawᆐdzi 

wgᐠᆐbienia/ᐠoៀyska klinowego. 
• Krᆐgi mocowane sၐ za pomocၐ dwóch taᖰm z wᐠókna przechodzၐcych przez jego otwór oraz 

jednej taᖰmy z wᐠókna opasujၐcej krၐg (patrz: rysunek poniៀej). 
 

Punkty mocowania 
• Podstawowၐ zasadၐ jest to, ៀe punkty mocowania muszၐ cechowaၰ siᆐ wytrzymaᐠoᖰciၐ co 

najmniej takၐ jak osprzᆐt mocujၐcy. Istnieje wiele rodzajów punktów mocowania. Ich konstrukcja 
powinna byၰ taka, aby stanowiᐠy integralnၐ czᆐᖰၰ podwozia (np. byᐠy przyspawane). Sposób ich 
konstrukcji nie moៀe obniៀyၰ wytrzymaᐠoᖰci punktu mocowania. 

 

Osprzᆐt mocujၐcy 
• Jeៀeli urzၐdzenie mocujၐce jest uszkodzone, nie powinno byၰ uៀywane. 
• Naleៀy uៀywaၰ taᖰm z tworzywa syntetycznego (LC 2,5 tony; wspóᐠczynnik bezpieczeᑀstwa: 3) 

lub ᐠaᑀcuchów stalowych (LC 2,5 t, wspóᐠczynnik bezpieczeᑀstwa: 3).  
• Jeៀeli do mocowania wykorzystuje siᆐ ᐠaᑀcuchy, naleៀy korzystaၰ z ochraniaczy krawᆐdzi lub 

pasków gumowych. 
• Do napinania ᐠaᑀcuchów stalowych naleៀy uៀywaၰ odpowiednich narzᆐdzi.  
• Zamiast stalowych ᐠaᑀcuchów zaleca siᆐ stosowanie taᖰm z wᐠókna syntetycznego 

(zmniejszajၐcych ryzyko uszkodzenia krᆐgów). 
 
Moៀna korzystaၰ z nadwozi wymiennych (30 ton) z wgᐠᆐbieniami poprzecznymi pod warunkiem, ៀe na 
wyposaៀeniu sၐ belki, do których moៀna przymocowaၰ krᆐgi. 

Kontener typu pᐠytowego z plandekၐ i 
wgᐠᆐbieniem 

Taᖰmy przeprowadzone przez zwój i nad nim 
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8.9.1.3 Krᆐgi przewoៀone osiၐ pionowo i opakowania moduᐠowe  
 

Wprowadzenie 
 
Informacje o krᆐgach przewoៀonych osiami poziomo, zwojach i kontenerach pᐠytowych 
znajdujၐ siᆐ w podrozdziale [B]. 
 
W niniejszym podrozdziale przedstawiono sposoby mocowania krᆐgów przewoៀonych 
osiami pionowo (ang. ETTS – Eye To The Sky) i opakowaᑀ moduᐠowych (z blachy 
ocynkowanej).  
 
Wskazane metody naleៀy traktowaၰ jako minimalne. Nie wykluczajၐ one moៀliwoᖰci 
zastosowania dodatkowych ᖰrodków, jakie mogၐ byၰ konieczne w danej sytuacji.  

Treᖰၰ 
 
A, B, C i D – patrz 3.7.2. 
  
E. Mocowanie krᆐgów przewoៀonych osiami pionowo. 
  
F. Opaska pomocnicza (obejma). 
 
G. Opakowania moduᐠowe. 
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E. Mocowanie krᆐgów przewoៀonych osiami pionowo 
 
W celu lepszego wyjaᖰnienia zasad mocowania w tej czᆐᖰci proponuje siᆐ 
przedstawienie ich za pomocၐ szkiców. Naleៀy równieៀ wyjaᖰniၰ, w jaki sposób 
mocowanie zapobiega przemieszczaniu siᆐ krᆐgów do przodu, do tyᐠu i na boki.  
 
Krᆐgi sztauowane osiami pionowo powinny byၰ przewoៀone na palecie lub 
podstawce. 
 
Istniejၐ dwa modele podstawek: 
 
• okrၐgᐠe platformy z tworzywa sztucznego; 
• kwadratowe podstawki drewniane (czasami z zaokrၐglonymi krawᆐdziami) ze 

stoៀkiem. 
 
 

Mocowanie krᆐgu  
 
Palety umieszcza siᆐ na pasmach z materiaᐠów antypoᖰlizgowych. Samej palety nie 
trzeba mocowaၰ. Krᆐgi mocowane sၐ poprzecznie za pomocၐ dwóch taᖰm z wᐠókna.  
Uwaga! Taᖰmy z wᐠókna powinny mieၰ wystarczajၐcၐ dᐠugoᖰၰ, zaleca siᆐ stosowanie 
taᖰm o dᐠugoᖰci co najmniej 8,5 m. 
Zaleca siᆐ poᐠoៀenie przed krᆐgiem belki. 
Miᆐdzy krᆐgiem a taᖰmami z wᐠókna naleៀy umieᖰciၰ gumowe paski ochronne. 
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Omawiany sposób mocowania pokazano na zdjᆐciach poniៀej. 
 
 
                                                           

 
 
 
Etap 1 (fotografia z lewej strony Przymocowaၰ taᖰmᆐ 1 do naczepy, poprowadziၰ jၐ do 

przodu, przepasaၰ DOOKOᐐA krᆐgu,  

Etap 2 (fotografia u góry z prawej strony) umieszczajၐc na gumowym pasku ochronnym, 

Etap 3 (fotografia na dole z prawej strony) a nastᆐpnie przymocowaၰ do naczepy.  
Napinacz powinien byၰ umieszczony w tylnej czᆐᖰci 
krᆐgu (patrzၐc w kierunku jazdy).  
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Etap 4 (fotografia z lewej strony)  Przymocowaၰ taᖰmᆐ 2 do naczepy 

Etap 5 (fotografia u góry z prawej strony)  przeprowadziၰ jၐ do przodu dookoᐠa krᆐgu, 
umieszczajၐc na gumowym pasku 

Etap 6 (fotografia na dole z prawej strony) ochronnym, a nastᆐpnie przymocowaၰ do naczepy.  
Napinacz powinien byၰ umieszczony w tylnej czᆐᖰci 
krᆐgu (patrzၐc w kierunku jazdy). 
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Na zdjᆐciu poniៀej przedstawiono miejsca umieszczenia gumowych pasków ochronnych na krᆐgu.  
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F. Opaska pomocnicza (obejma) 
 
 

Dodatek do metody mocowania krᆐgów osiami pionowo. 
 
Moៀna stosowaၰ opaskᆐ pomocniczၐ (obejmᆐ) zapobiegajၐcၐ zeᖰliហniᆐciu siᆐ mocujၐcych taᖰm z 
wᐠókna. Jeៀeli uៀywana jest obejma, krawᆐdzie krᆐgu muszၐ byၰ chronione za pomocၐ gumowych 
pasków ochronnych.  
 
Taᖰmy mocujၐce muszၐ byၰ zamocowane w taki sam sposób jak wskazano powyៀej. Dodatkowo 
naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na fakt, ៀe napinacz znajduje siᆐ z tyᐠu krᆐgu (w stosunku do kierunku jazdy).  
Krၐg naleៀy umieᖰciၰ na pasach antypoᖰlizgowych lub przed krᆐgiem przymocowaၰ belkᆐ.  
Zaleca siᆐ równieៀ poᐠoៀenie belki przed krᆐgiem. W razie potrzeby moៀna stosowaၰ inne ᖰrodki 
mocowania.  
 
Niៀej przedstawiono przykᐠad tego sposobu mocowania. 
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G. Opakowania moduᐠowe 
 
 
• Waៀne jest uzyskanie wystarczajၐcego tarcia pomiᆐdzy ᐠadunkiem a 

platformၐ ᐠadunkowၐ. Dlatego teៀ preferuje siᆐ platformᆐ ᐠadunkowၐ z 
drewnianၐ podᐠogၐ. Jeៀeli wykorzystywana jest platforma ᐠadunkowa bez 
podᐠogi drewnianej naleៀy zachowaၰ szczególnၐ uwagᆐ, aby zapobiec 
poᖰlizgowi. 

 
• We wszystkich wypadkach zaleca siᆐ stosowanie wykᐠadzin 

antypoᖰligowych.  
 
• Zaleca siᆐ mocowanie ᐠadunku za pomocၐ taᖰm z wᐠókna, co zapobiega uszkodzeniu 

ᐠadunku (ᐠaᑀcuchy czᆐsto powodujၐ wgniecenia).  
 
 

Wysokoᖰၰ i rozmieszczenie ᐠadunku 
 
• Opakowaᑀ moduᐠowych nie powinno siᆐ piᆐtrzyၰ. 
 
• Opakowania moduᐠowe nie powinny wystawaၰ powyៀej ᖰciany przedniej i/lub ᖰcian bocznych. 
 
• Opakowania moduᐠowe powinny byၰ sztauowane na pojeហdzie/przyczepie w dwóch ciၐgᐠych 

rzᆐdach. 
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8.9.2. Przykᐠady sztauowania i mocowania najczᆐᖰciej stosowanych 
opakowaᑀ moduᐠowych towarów chemicznych w transporcie 
drogowym (transport caᐠopojazdowy) 

 
Wprowadzenie 
 
W dalszej czᆐᖰci niniejszego opracowania podano przykᐠady moៀliwych sposobów 
mocowania róៀnych rodzajów opakowaᑀ i ᐠadunków. Celem niniejszych wytycznych nie jest 
przedstawienie wyczerpujၐcego przeglၐdu wszelkich moៀliwych technik mocowania 
ᐠadunków na róៀnego rodzaju jednostkach ᐠadunkowych. Mogၐ istnieၰ alternatywne sposoby 
speᐠniajၐce równorzᆐdne lub nawet wyៀsze standardy mocowania ᐠadunków. 
 
Treᖰၰ 
1. Beczki luzem na naczepie z otwartymi bokami (nadwozia skrzyniowo-plandekowe lub 

plandekowe). 
2. Paletyzowane beczki, mocowane odciၐgami przepasujၐcymi od góry na naczepie z 

opoᑀczၐ bocznၐ lub na naczepie z otwartymi bokami (nadwozia skrzyniowo-plandekowe 
lub plandekowe). 

3. Paletyzowane beczki, mocowane blokowo na naczepie z otwartymi bokami (skrzyniowo-
plandekowe lub plandekowe). 

4. Paletyzowane kontenery IBC, mocowane odciၐgami przepasujၐcymi od góry na naczepie 
z opoᑀczၐ bocznၐ lub naczepie z otwartymi bokami (nadwozia skrzyniowo-plandekowe 
lub plandekowe).  

5. Worki na paletach, mocowane blokowo na naczepie z otwartymi bokami (nadwozia 
skrzyniowo-plandekowe lub plandekowe). 

6. Worki na paletach, mocowane blokowo na naczepie z otwartymi bokami (nadwozia 
skrzyniowo-plandekowe lub plandekowe). 

7. Big-bagi mocowane za pomocၐ odciၐgów przepasujၐcych od góry na naczepie z opoᑀczၐ 
bocznၐ lub naczepie z otwartymi bokami (nadwozia skrzyniowo-plandekowe lub 
plandekowe).  

8. Big-bagi mocowane blokowo na naczepie z otwartymi bokami (nadwozia skrzyniowo-
plandekowe lub plandekowe). 

9. Oktabiny w certyfikowanej naczepie z opoᑀczၐ bocznၐ lub naczepၐ z otwartymi bokami 
(nadwozia skrzyniowo-plandekowe lub plandekowe). 

10. Beczki luzem spiᆐtrzone w dwóch warstwach w kontenerze. 
11. Kontenery IBC spiᆐtrzone w dwóch warstwach w kontenerze. 

12. Paletyzowane worki z towarami chemicznymi sztauowane w kontenerze. 
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8.9.2.1. Beczki luzem w naczepie z otwartymi bokami (nadwozia skrzyniowo-

plandekowe lub plandekowe).  
 
Beczki opiera siᆐ o ᖰcianᆐ przedniၐ i przesuwa siᆐ sekcje na przemian w jednၐ i drugၐ stronᆐ 
w taki sposób, aby siᆐ zazᆐbiaᐠy.  
Kolorem pomaraᑀczowym oznaczono beczki skrajne. W tylnej czᆐᖰci ᐠadunku stosuje siᆐ dwa 
zespoᐠy odciၐgów: tylne i ᖰrodkowe. Podtrzymujၐ one pᐠyty czoᐠowe. Ostatnie rzᆐdy 
przepasane sၐ taᖰmami jednorazowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.9.2.2.  Paletyzowane beczki mocowane odciၐgami przepasujၐcymi od góry na 

naczepie z opoᑀczၐ bocznၐ lub na naczepie z otwartymi bokami (nadwozia 
skrzyniowo-plandekowe lub plandekowe) 

 
Beczki opierajၐ siᆐ o ᖰcianᆐ przedniၐ – po dwie palety w sekcji. Kaៀda sekcja jest mocowana 
za pomocၐ jednego odciၐgu przepasujၐcego od góry.  
Taᖰmy mocujၐce opierajၐ siᆐ o sztywne krawᆐdzie, co zapobiega zeᖰlizgiwaniu siᆐ odciၐgów 
z beczek.  
 

przód 
tyᐠ 

Pasy poziome jednorazowe 

Mocowanie tyᐠu 

1 

2 
2 1 2 

2 2 

Lashing straps

Rigid edges 

1

2

1 2

Guidance for calculation of 
required number of 
lashings is found in annex 3.6 
or 3.7

Lashing straps

Rigid edges 

1

2

1 2

Guidance for calculation of 
required number of 
lashings is found in annex 3.6 
or 3.7

Wskazówki co do 
sposobu obliczania liczby 
odciၐgów znajdujၐ siᆐ w 
zaᐠ. 3.6. i 3.7. 

Taᖰmy mocujၐce 
 
 
Sztywne krawᆐdzie 
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8.9.2.3.  Paletyzowane beczki mocowane blokowo na naczepie z otwartymi bokami 
(skrzyniowo-plandekowe lub plandekowe) 

 
Beczki opierajၐ siᆐ o ᖰcianᆐ przedniၐ – po dwie palety w sekcji. Caᐠa wolna przestrzeᑀ w 
poprzek platformy nie powinna przekraczaၰ 8 cm. W przeciwnym razie wolnၐ przestrzeᑀ 
naleៀy wypeᐠniၰ materiaᐠami sztauerskimi, aby uzyskaၰ mocowanie blokowe. Na koᑀcu 
stosuje siᆐ odciၐg tylny skᐠadajၐcy siᆐ dwóch palet i dwóch ciᆐgien mocujၐcych. Jeៀeli tarcie 
miᆐdzy ᐠadunkiem a podᐠogၐ jest niskie, naleៀy zastosowaၰ dodatkowe materiaᐠy 
zwiᆐkszajၐce tarcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.9.2.4. Paletyzowane kontenery IBC mocowane odciၐgami przepasujၐcymi od góry na 

naczepie z opoᑀczၐ bocznၐ lub naczepie z otwartymi bokami (nadwozia skrzyniowo-
plandekowe lub plandekowe).  

 
Kontenery IBC naleៀy oprzeၰ o ᖰcianᆐ przedniၐ. Na kaៀdၐ sekcjᆐ skᐠadajၐcၐ siᆐ z dwóch 
kontenerów IBC przypada jeden odciၐg przepasujၐcy od góry.  
Jeៀeli tarcie miᆐdzy ᐠadunkiem a podᐠogၐ jest niskie i nie moៀna go zwiᆐkszyၰ za pomocၐ 
odciၐgów przepasujၐcych od góry, naleៀy zastosowaၰ dodatkowe materiaᐠy zwiᆐkszajၐce 
tarcie. 

Rear Lashing

Total free Space < 8cm

Optional anti-sliding mats 

1

1

2

Guidance for calculation of 
required number of 
lashings is found in annex 3.6 
or 3.7

2

3

3
Rear Lashing

Total free Space < 8cm

Optional anti-sliding mats 

1

1

2

Guidance for calculation of 
required number of 
lashings is found in annex 3.6 
or 3.7

2

3

3
Wskazówki co do sposobu 
obliczania liczby odciၐgów 
znajdujၐ siᆐ w zaᐠ. 3.6. i 3.7. 
 

Odciၐg tylny 
 
 
Caᐠa wolna przestrzeᑀ < 8 cm 
 
Opcjonalnie maty 
antypoᖰlizgowe 

Lashing straps 

Optional anti -sliding mats 

1

2

1 2

Guidance for calculation of 
required number of 
lashings is found in annex 3.6 
or 3.7

Lashing straps 

Optional anti -sliding mats 

1

2

1 2

Guidance for calculation of 
required number of 
lashings is found in annex 3.6 
or 3.7

Wskazówki co do 
sposobu obliczania liczby 
odciၐgów znajdujၐ siᆐ w 
zaᐠ. 3.6. i 3.7. 
 

Taᖰmy mocujၐce 
 
Opcjonalne maty antypoᖰlizgowe 
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8.9.2.5. Worki na paletach mocowane za pomocၐ odciၐgów przepasujၐcych od góry na 

naczepie z opoᑀczၐ bocznၐ lub naczepie z otwartymi bokami (nadwozia 
skrzyniowo-plandekowe lub plandekowe).  

 
Na kaៀdၐ sekcjᆐ skᐠadajၐcၐ siᆐ z dwóch toreb przypada jeden odciၐg przepasujၐcy od góry. Aby 
zapobiec uszkodzeniu worków stosuje siᆐ dodatkowo ochraniacze krawᆐdzi. Jeៀeli tarcie miᆐdzy 
ᐠadunkiem a podᐠogၐ jest niskie i nie moៀna go zwiᆐkszyၰ za pomocၐ odciၐgów przepasujၐcych od 
góry, naleៀy zastosowaၰ dodatkowe materiaᐠy zwiᆐkszajၐce tarcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.9.2.6. Worki na paletach mocowane blokowo na naczepie z otwartymi bokami (nadwozia 

skrzyniowo-plandekowe lub plandekowe). 
 
Caᐠa wolna przestrzeᑀ w poprzek platformy nie powinna przekraczaၰ 8 cm. W przeciwnym 
razie wolnၐ przestrzeᑀ naleៀy wypeᐠniၰ materiaᐠami sztauerskimi, uzyskujၐc w ten sposób 
mocowanie blokowe. Na koᑀcu stosuje siᆐ odciၐg tylny skᐠadajၐcy siᆐ z dwóch palet i dwóch 
taᖰm mocujၐcych. Jeៀeli tarcie miᆐdzy podᐠogၐ platformy ᐠadunkowej spotᆐgowane 
napiᆐciem wstᆐpnym odciၐgu przepasujၐcego od góry nie jest wystarczajၐce, naleៀy rozwaៀyၰ 
podᐠoៀenie pod palety mat antypoᖰlizgowych.  
 

Lashing straps

Optional cardboard edge protectors

Optional anti -sliding mats

1

2

1
2

Guidance for calculation of 
required number of 
lashings is found in annex 3.6 
or 3.7

3

3

Lashing straps

Optional cardboard edge protectors

Optional anti -sliding mats

1

2

1
2

Guidance for calculation of 
required number of 
lashings is found in annex 3.6 
or 3.7

3

3

Wskazówki co do 
sposobu obliczania liczby 
odciၐgów znajdujၐ siᆐ w 
zaᐠ. 3.6. i 3.7. 
 

Taᖰmy mocujၐce 

 
Opcjonalne ochraniacze krawᆐdzi z kartonu 
 
Opcjonalne maty antypoᖰlizgowe 

Rear lashing : Pallets + Lashing 
straps

Optional anti-sliding mats

Side boards, strength of at least 0.3 
of the payload. 

1

2

3

1

2
3

Rear lashing : Pallets + Lashing 
straps

Optional anti-sliding mats

Side boards, strength of at least 0.3 
of the payload. 

1

2

3

1

2
3

 
Mocowanie z tyᐠu: palety + taᖰmy mocujၐce 
 
Opcjonalne maty antypoᖰlizgowe 
 
Burty o wytrzymaᐠoᖰၰ co najmniej 0,3 
ᐠadownoᖰci pojazdu 
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8.9.2.7. Big-bagi mocowane za pomocၐ odciၐgów przepasujၐcych od góry na naczepie z 
opoᑀczၐ bocznၐ lub naczepie z otwartymi bokami (nadwozia skrzyniowo-
plandekowe lub plandekowe)  

 
Na kaៀdၐ sekcjᆐ skᐠadajၐcၐ siᆐ z dwóch toreb przypada jeden odciၐg przepasujၐcy od góry. 
Jeៀeli tarcie przy kontakcie z podᐠogၐ platformy ᐠadunkowej, w poᐠၐczeniu z napiᆐciem 
wstᆐpnym odciၐgu przepasujၐcego od góry nie jest wystarczajၐce, naleៀy rozwaៀyၰ 
podᐠoៀenie pod palety mat antypoᖰlizgowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.9.2.8. Big-bagi mocowane blokowo na naczepie z otwartymi bokami (nadwozia 

skrzyniowo-plandekowe lub plandekowe).  
 
Caᐠa wolna przestrzeᑀ w poprzek platformy nie powinna przekraczaၰ 8 cm. W przeciwnym 
razie wolnၐ przestrzeᑀ naleៀy wypeᐠniၰ materiaᐠami sztauerskimi, uzyskujၐc w ten sposób 
mocowanie blokowe. Na koᑀcu stosuje siᆐ odciၐg tylny skᐠadajၐcy siᆐ z dwóch palet i dwóch 
taᖰm mocujၐcych. Jeៀeli tarcie przy kontakcie z podᐠogၐ platformy ᐠadunkowej, w poᐠၐczeniu 
z napiᆐciem wstᆐpnym odciၐgu przepasujၐcego od góry nie jest wystarczajၐce, naleៀy 
rozwaៀyၰ podᐠoៀenie pod palety mat antypoᖰlizgowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

1

Lashing straps

Optional anti-sliding mats

Guidance for calculation of 
required number of 
lashings is found in annex 3.6 
or 3.7

2

2

1

1

Lashing straps

Optional anti-sliding mats

Guidance for calculation of 
required number of 
lashings is found in annex 3.6 
or 3.7

2

2

Wskazówki co do 
sposobu obliczania liczby 
odciၐgów znajdujၐ siᆐ w 
zaᐠ. 3.6. i 3.7. 
 

Taᖰmy mocujၐce 
 
Opcjonalne maty 
antypoᖰlizgowe 

Rear lashing : Pallets + Lashing straps

Optional anti-sliding mats

Side boards, strength of at least 0.3 of the 
payload

1

2

3

1

2

3

Rear lashing : Pallets + Lashing straps

Optional anti-sliding mats

Side boards, strength of at least 0.3 of the 
payload

1

2

3

1

2

3

Mocowanie z tyᐠu: palety + taᖰmy mocujၐce 

 
Opcjonalne maty antypoᖰlizgowe 
 
Burty o wytrzymaᐠoᖰၰ co najmniej 0,3 ᐠadownoᖰci 
pojazdu 



EU Expert Group ‘Cargo Securing’ 
 

187 / 213 

187 

8.9.2.9. Oktabiny w certyfikowanej naczepie z opoᑀczၐ bocznၐ lub naczepၐ z otwartymi 
bokami (nadwozia skrzyniowo-plandekowe lub plandekowe) 

 
 
Kompletny ᐠadunek 24 oktabinów podzielono na trzy grupy za pomocၐ kratownic 
drewnianych. Kratownice podtrzymywane sၐ przez odciၐgi szpringowe. Odciၐg przepasujၐcy 
od góry poprowadzono po powierzchni pustej palety umieszczonej na wierzchu oktabiny, aby 
zapobiec uszkodzeniu opakowania. Pozostaᐠe osiem oktabinów zwiၐzano odciၐgiem 
poziomym. * Przypis: Ten rodzaj mocowania ᐠadunku moៀna stosowaၰ na pojazdach, których 
boczne elementy ochronne sၐ w stanie wytrzymaၰ nacisk 30% ᐠadownoᖰci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.9.2.10. Beczki luzem spiᆐtrzone w dwóch warstwach w kontenerze 
 
Obydwie warstwy przepasuje siᆐ w „krᆐgi olimpijskie”. Aby zwiᆐkszyၰ tarcie miᆐdzy 
warstwami i amortyzowanie wstrzၐsów, a tym samym zapobiec uszkodzeniu i przesuwaniu 
siᆐ ᐠadunku, miᆐdzy warstwami umieszcza siᆐ mocny karton lub podobny materiaᐠ.  
 
 

Lashing straps

Empty pallet or edge protection 

Wooden rack
3 2

3

1

1

3

2

Lashing straps

Empty pallet or edge protection 

Wooden rack
3 2

3

1

1

3

2

Taᖰmy mocujၐce 
 
Pusta paleta lub ochraniacz 
krawᆐdzi 
 
Kratownica drewniana 

Equally-sized packages, e.g. 
200L drums, should be tightly 
blockstowed to fill the whole 
CTU loading platform, then 
bound together by overlapping 
securing straps in a ring 
formation

"Olympic Ring“ Formation
(Top view)

Equally-sized packages, e.g. 
200L drums, should be tightly 
blockstowed to fill the whole 
CTU loading platform, then 
bound together by overlapping 
securing straps in a ring 
formation

Equally-sized packages, e.g. 
200L drums, should be tightly 
blockstowed to fill the whole 
CTU loading platform, then 
bound together by overlapping 
securing straps in a ring 
formation

"Olympic Ring“ Formation
(Top view)
Tworzenie „krᆐgów olimpijskich” 
(widok z góry) Opakowania o takich samych 

wymiarach, np. beczki 200 l powinny 
byၰ ciasno zamocowane blokowo, aby 
wypeᐠniၰ caᐠၐ platformᆐ ᐠadunkowၐ 
jednostki ᐠadunkowej, a nastᆐpnie 
zwiၐzane razem za pomocၐ 
nakᐠadajၐcych siᆐ na siebie taᖰm 
mocujၐcych. 
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Beczki stalowe zasztauowane blokowo i przepasane zachodzၐcymi na siebie taᖰmami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beczki stalowe spiᆐtrzone blokowo w dwóch warstwach i zamocowane za pomocၐ 
rozciၐgliwych taᖰm przymocowanych do ramy kontenera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widok z góry 
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Beczki stalowe zamocowane za pomocၐ samoprzylepnej folii polimerowej o duៀej 
wytrzymaᐠoᖰci mocno przyklejonej do wnᆐtrza ᖰcian bocznych kontenera. Wilgoၰ moៀe 
spowodowaၰ zmniejszenie siᐠy mocowania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.9.2.11. Kontenery IBC spiᆐtrzone w dwóch warstwach w kontenerze 
 
Kontenery IBC zostaᐠy zablokowane poziomymi deskami drewnianymi. Puste przestrzenie 
wypeᐠnia siᆐ poduszkami powietrznymi lub innymi materiaᐠami sztauerskimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top viewTop viewWidok z góry 
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8.9.2.12. Paletyzowane worki z wyrobami chemicznymi sztauowane w kontenerze.  
 
Paletyzowane worki z wyrobami chemicznymi sztauowane w kontenerze. Piᆐtrzenie palet z 
elementami ᐠadunku w dwóch warstwach. Mocowanie blokowe uzyskuje siᆐ dziᆐki 
zastosowaniu desek unieruchomionych za pomocၐ pionowych listew drewnianych. 
Uszkodzeᑀ miᆐkkich opakowaᑀ spowodowanych przez osprzᆐt mocujၐcy moៀna uniknၐၰ, 
stosujၐc mocny karton lub podobne materiaᐠy. 
 
 
 
 
 
 

 Widok z góry 
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8.10 Planowanie  
 
Przewoៀone ᐠadunki majၐ duៀၐ wartoᖰၰ gospodarczၐ. Dlatego bardzo waៀne jest wykonywanie 
przewozów w taki sposób, aby uniknၐၰ uszkodzenia ᐠadunku. Ma to równieៀ wpᐠyw na 
bezpieczeᑀstwo osób bezpoᖰrednio lub poᖰrednio zaangaៀowanych w przewozy, co w 
konsekwencji zwiᆐksza znaczenie naleៀytego wywiၐzywania siᆐ z obowiၐzków w powyៀszym 
zakresie.  
 
Wᐠaᖰciwe postᆐpowanie z przewoៀonymi towarami wymaga równieៀ posiadania wiedzy 
w zakresie formowania ᐠadunku, jego zaᐠadunku i mocowania. Podstawၐ osiၐgania 
dobrych wyników jest ogólna ᖰwiadomoᖰၰ koniecznoᖰci zachowania dbaᐠoᖰci o ᐠadunek.  
 
ᖠwiadomoᖰၰ wysokiej dbaᐠoᖰci o ᐠadunek zmniejsza znaczenie i czᆐstotliwoᖰၰ wystᆐpowania  
uszkodzeᑀ ᐠadunku, a jednoczeᖰnie poprawia ᖰrodowisko pracy i zmniejsza zuៀycie ᖰrodków 
transportu, jednostek ᐠadunkowych, sprzᆐtu itd.  
 

8.10.1   Wybór trasy i rodzaju transportu 
 
Poniewaៀ odbiorca chce otrzymaၰ produkty jak najszybciej i jak najtaniej, czas realizacji i 
koszt transportu majၐ znaczny wpᐠyw na wybór trasy i rodzaju transportu. Powodzenie 
operacji transportowej zaleៀy jednak równieៀ od tego, czy odbiorca otrzyma wᐠaᖰciwy 
produkt w odpowiedniej iloᖰci o danej jakoᖰci oraz wᐠaᖰciwe informacje we wᐠaᖰciwym 
miejscu.  
 
Dlatego teៀ podczas negocjowania usᐠug przewozowych konieczne jest posiadanie peᐠnych 
informacji o opcjonalnych sposobach wykonania przewozu i wskazanie sposobu wykonania 
przewozu, a tym samym okreᖰlenie jego jakoᖰci. Nawet jeᖰli trzeba wykorzystaၰ okreᖰlony 
rodzaj transportu, przewóz moៀe zostaၰ wykonany w lepszych lub gorszych warunkach w 
zaleៀnoᖰci od wyboru firmy przewozowej i pojazdu. 
 
Sᐠabym ogniwem w ᐠaᑀcuchu przewozów sၐ przeᐠadunki. Do uszkodzenia ᐠadunku czᆐsto 
dochodzi bezpoᖰrednio lub poᖰrednio podczas zaᐠadunku/przeᐠadunku na terminalach, na 
przykᐠad podczas przeᐠadunku na inny ᖰrodek transportu lub jednostkᆐ ᐠadunkowၐ. Z tego 
powodu warto obniៀaၰ liczbᆐ punktów przeᐠadunku (magazynów) i dopilnowaၰ jakoᖰci ich 
przeprowadzania zawsze, gdy jest to moៀliwe.  
 

8.10.2   Planowanie przewozu ᐠadunku 
 
Dobre sztauowanie i formowanie jednostki ᐠadunkowej wymaga planowania (rys. 8.1.). 
Podczas planowania wysyᐠek zarówno powtarzajၐcych siᆐ, jak i pojedynczych naleៀy 
wybraၰ jednostkᆐ ᐠadunkowၐ najlepiej przystosowanၐ do danego rodzaju transportu i 
danego ᐠadunku.  
 
Zasadnicze znaczenie ma teៀ posiadanie przez caᐠy personel zaangaៀowany w zaᐠadunek i 
rozᐠadunek odpowiedniego wyksztaᐠcenia i przeszkolenia w zakresie postᆐpowania z 
ᐠadunkiem, szczególnie jeᖰli chodzi o siᐠy dziaᐠajၐce na caᐠy ᐠadunek, jak i na poszczególne 
jednostki ᐠadunkowe podczas transportu. Podstawowym wymogiem jest posiadanie przed 
rozpoczᆐciem przewozu odpowiedniego sprzᆐtu oraz materiaᐠów do zaᐠadunku i 
zamocowania danego ᐠadunku. 
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Rys 8.1: Zasadnicze elementy dobrego planowania przewozu ᐠadunków 
 

8.10.3   Wybór jednostki ᐠadunkowej (CTU) 
 
Podczas wyboru jednostki ᐠadunkowej (ang. CTU) dla danej operacji transportowej naleៀy 
wziၐၰ pod uwagᆐ szereg czynników (rys. 8.2.). Niektóre z nich wymagajၐ jednostek 
ᐠadunkowych o mocnych ᖰcianach, takich jak kontenery lub przyczepy furgonowe. W innych 
wypadkach najbardziej odpowiednie mogၐ byၰ naczepy lub nadwozia wymienne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8.2 Czynniki wyboru jednostki ᐠadunkowej 
 

8.10.4  Wykorzystanie pojemnoᖰci i noᖰnoᖰci jednostki ᐠadunkowej 
 
Transport wiၐៀe siᆐ z duៀymi kosztami. Dlatego waៀne jest jak najlepsze wykorzystanie 
pojemnoᖰci i noᖰnoᖰci jednostki ᐠadunkowej. Aby uzyskaၰ optymalny wynik, konieczne 
jest planowanie procedury zaᐠadunku, dokonanie obliczeᑀ i wybór odpowiedniej 
jednostki ᐠadunkowej.  
 
Przed sformowaniem jednostki zaleca siᆐ sporzၐdzenie szkicu usytuowania róៀnych 
opakowaᑀ w jednostce. Podczas sporzၐdzania takiego planu widaၰ, czy w jednostce jest 

Dobre planowanie 
przewozu 

Odpowiednia 
jednostka 
ᐠadunkowa 

Odpowiednie 
narzᆐdzia  do 
obsᐠugi 

Odpowiedni personel do 
zaᐠadunku i mocowania 
 

Dobry stan 
wiedzy 

Odpowiedni osprzᆐt 
mocujၐcy 

Prawidᐠowa 
jednostka 
ᐠadunkowa 

Wraៀliwoᖰၰ ᐠadunku na 
temperatur 

Moៀliwoᖰci mocowania 
ᐠadunków na jednostkach 
ᐠadunkowych 

Sposób zaᐠadunku i 
rozᐠadunku 

Wraៀliwoᖰၰ ᐠadunku na 
wilgoၰ 

Trasa przewozu i rodzaj 
transportu 

Rodzaj ᐠadunku 

Oddziaᐠywu-
jၐce siᐠy 
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wystarczajၐco duៀo miejsca na dane skᐠadniki ᐠadunku, jak naleៀy je zamocowaၰ i jak bᆐdzie 
siᆐ rozkᐠadaᐠ ciᆐៀar w jednostce.  
 

8.10.5 Instrukcja mocowania ᐠadunków na jednostkach ᐠadunkowych  
 
Jeៀeli ten sam rodzaj ᐠadunku jest w sposób powtarzalny ᐠadowany na tym samym rodzaju 
jednostki ᐠadunkowej, wᐠaᖰciwe moៀe byၰ opracowanie specjalnej instrukcji mocowania 
ᐠadunku dla danych wyrobów. Instrukcja taka zawieraᐠaby standardowe metody zaᐠadunku i 
mocowania wyrobów na róៀnych jednostkach ᐠadunkowych, dla róៀnych rodzajów transportu i 
róៀnych tras. Instrukcja powinna równieៀ opisywaၰ sposób, w jaki ᐠadunek powinien byၰ 
zamocowany, przyporzၐdkowujၐc rodzaj, wytrzymaᐠoᖰၰ i liczbᆐ elementów osprzᆐtu 
mocujၐcego (rys. 8.3.). 
 
  

                               
 

Rys. 8.3 Instrukcja mocowania ᐠadunku na jednostce ᐠadunkowej 
 
ᖠWIADECTWO ZAMOCOWANIA ᐐADUNKU 
1.A Beczki na paletach zasztauowane w jednej lub dwóch warstwach na 
przyczepach/naczepach z opuszczanymi butrami (przewozy drogowe i morskie po 
Morzu Baᐠtyckim) 
 
WIDOK Z GÓRY 
 
1 Mocowanie odciၐgami przepasujၐcymi od góry, taᖰma 4 t. Dwa odciၐgi na sekcjᆐ. 
2 Pusta paleta 
3 Ochrona krawᆐdzi 
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• Dodatkowe instrukcje przedstawiono na stronie 2 
 
Niniejszym zaᖰwiadcza siᆐ, ៀe podstawa wymiarowania zgadza siᆐ z niniejszym 
ᖰwiadectwem 
 
HELSINKI 
1999-10-08 
 
Dick Bärlund 
Office Manager 
OY Shell AB 
P.O. Box 30 
FIN-00841 Helsinki 
Tel.: +358 204 43 2930 
Faks: +358 204 43 2931 Niniejszym zaᖰwiadcza siᆐ, ៀe zastosowana metoda 
mocowania ᐠadunku, o którym mowa w niniejszym ᖰwiadectwie, jest zgodna ze 
szwedzkimi przepisami drogowymi TSVFS 1978:10 rozdz. 1.3.2. i regulacjami 
Szwedzkiej Administracji Morskiej SJÖFS 1994:27 rozdz. 7. 
 
HÖGANÄS 
1999-10-08 
/-/ 
Peter Andersson 
MariTerm-TISAB AB 
P.O. Box 74 
SE-263 21 Höganäs 
Tel. +46 42 33 31 00 
Faks: +46 42 33 31 02 Niniejszym zaᖰwiadcza siᆐ, ៀe zaᐠadunek i mocowanie 
przeprowadzono zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszym ᖰwiadectwie 
 
 
 
....................................... 
Kierowca/pakowacz 

 
 
 

8.10.6 Warunki stawiane przez odbiorcᆐ ᐠadunku w odniesieniu do 
formowania ᐠadunku 

 
Podczas formowania ᐠadunku naleៀy braၰ pod uwagᆐ warunki miejsca rozᐠadunku. Na 
przykᐠad palety posiadajၐce otwory pod wózki widᐠowe tylko z dwóch stron zaᐠadowane 
przez czᆐᖰၰ tylnၐ jednostki ᐠadunkowej, moៀna powaៀnie uszkodziၰ, jeៀeli majၐ byၰ one 
rozᐠadowywane z boku (rys. 8.4.). Dlatego waៀne jest przeprowadzanie zaᐠadunku w miarᆐ 
moៀliwoᖰci zgodnie z wymaganiami odbiorcy.  
 



 

195 / 213 

 

Rys. 8.4 Jeៀeli nie bierze siᆐ pod uwagᆐ uwarunkowaᑀ panujၐcych u odbiorcy, 
mogၐ pojawiၰ siᆐ problemy 

 

8.10.7  Oglᆐdziny jednostek ᐠadunkowych 
 
Eksploatacja jednostki ᐠadunkowej odbywa siᆐ w warunkach mogၐcych powodowaၰ znaczne 
jej zuៀycie. Dlatego teៀ przed uៀyciem tej jednostki bardzo waៀne jest dokonanie jej 
oglᆐdzin. Osoba przeprowadzajၐca oglᆐdziny musi w szczególnoᖰci wziၐၰ pod uwagᆐ rodzaje 
transportu na trasie przewozu jednostki do miejsca przeznaczenia. Podczas oglᆐdzin naleៀy 
wziၐၰ pod uwagᆐ kwestie przedstawione na liᖰcie kontrolnej poniៀej: 

 
 
1. Wytrzymaᐠoᖰၰ konstrukcyjna jednostki zaleៀy w zasadniczym stopniu od wytrzymaᐠoᖰci 

konstrukcji noᖰnej, która z tego wzglᆐdu powinna byၰ nienaruszona (rys. 8.5.). Jeៀeli 
szkielet konstrukcji jest skrzywiony, widaၰ pᆐkniᆐcia lub inne oznaki uszkodzeᑀ, 
jednostki nie naleៀy uៀywaၰ.  

 

 
 Rys. 8.5  Waៀne jest skontrolowanie konstrukcji noᖰnej jednostki 
 

2. ᖠciany, podᐠoga i dach powinny byၰ w dobrym stanie. Drzwi, burty, pokrywa i inne 
czᆐᖰci jednostki nie mogၐ byၰ uszkodzone i muszၐ dziaᐠaၰ prawidᐠowo. Powinna 
równieៀ istnieၰ moៀliwoᖰၰ bezpiecznego zamkniᆐcia i uszczelnienia. Musi istnieၰ 
moៀliwoᖰၰ zamykania i ryglowania drzwi, a takៀe unieruchamiania ich po otwarciu. 
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Zamki (rygle) w drzwiach i uszczelnienia w otworach wentylacyjnych nie mogၐ byၰ 
uszkodzone (rys. 8.6. i 8.7.). 

 

 
1) Naroៀa zaczepowe 
2) Spawy na ramie i ᖰcianach 
3) ᖠciany, podstawa i dach 
4) Zamkniᆐcie drzwi (rygle) 
 

Rys. 8.6  Oglᆐdziny kontenera 
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1) Platforma ᐠadunkowa 
2) Burty 
3) Mechanizm zamykania burt 
4) Podpora 
5) Osprzᆐt mocujၐcy 
6) Stelaៀ pokrywy 
7) Listwy stelaៀa 
8) Opoᑀcza 
9) Mocowanie opoᑀczy 

Rys. 8.7  Oglᆐdziny naczepy 
 
3. Do kontenera uៀywanego w ruchu miᆐdzynarodowym powinna byၰ przytwierdzona waៀna 

tabliczka bezpieczeᑀstwa zgodna z Miᆐdzynarodowၐ konwencjၐ o bezpiecznych kontenerach 
(CSC) (rys. 8.8.). Konwencjᆐ publikuje Miᆐdzynarodowa Organizacja Morska (IMO). Moៀe 
istnieၰ wymóg posiadania przez nadwozie wymienne ៀóᐠtej tabliczki kodowej informujၐcej 
o zgodnoᖰci z europejskimi przepisami bezpieczeᑀstwa obowiၐzujၐcymi w transporcie 
kolejowym. Szczegóᐠowe informacje moៀna uzyskaၰ w Miᆐdzynarodowej Unii Kolejowej 
(UIC). 

 

 
Rys. 8.8  Tabliczka bezpieczeᑀstwa kontenera 
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 Informacje na tabliczce bezpieczeᑀstwa: 
 
1) kraj zatwierdzenia i numer ᖰwiadectwa, 
2) data produkcji (miesiၐc i rok), 
3) numer identyfikacyjny producenta, 
4) maksymalna masa brutto (w kg i lb), 
5) dopuszczalne obciၐៀenie przy piᆐtrzeniu (w kg i lb), 
6) wartoᖰၰ obciၐៀenia podczas próby sztywnoᖰci (w kg i lb),  
7) wytrzymaᐠoᖰၰ ᖰcian czoᐠowych (tylko wtedy, gdy ᖰciany czoᐠowe charakteryzujၐ siᆐ wytrzymaᐠoᖰciၐ 

innၐ niៀ 40% noᖰnoᖰci),  
8) wytrzymaᐠoᖰၰ ᖰcian bocznych (tylko wtedy, gdy ᖰciany czoᐠowe charakteryzujၐ siᆐ wytrzymaᐠoᖰciၐ 

innၐ niៀ 60% noᖰnoᖰci), 
9) data ostatniej wewnᆐtrznej kontroli stanu (miesiၐc i rok), 
 
4. Z jednostki ᐠadunkowej naleៀy usunၐၰ lub zakryၰ niewaៀne etykiety i instrukcje informujၐce 

o towarach niebezpiecznych (rys. 8.9.). 
 

 
Rys. 8.9 Z jednostki ᐠadunkowej naleៀy usunၐၰ wszelkie niewaៀne etykiety i instrukcje 
informujၐce o towarach niebezpiecznych albo je zakryၰ. 
 
5. Jeៀeli jednostka ma byၰ przewoៀona róៀnymi rodzajami transportu, musi zostaၰ wyposaៀona 

w odpowiedni dla nich osprzᆐt mocujၐcy (rys. 8.10. i 8.11.). 
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Rys 8.10 Naroៀa zaczepowe kontenera lub nadwozia wymiennego 
przeznaczone do mocowania na samochodzie ciᆐៀarowym, wagonie 
kolejowym lub statku 

  

Rys. 8.1 Zaczepy mocujၐce przeznaczone do mocowania naczepy na pokᐠadzie 
statku 

 
6. Zamkniᆐta jednostka ᐠadunkowa powinna byၰ w wiᆐkszoᖰci wypadków wodoszczelna. 

Naleៀy dokᐠadnie skontrolowaၰ dokonane naprawy. Ewentualne przecieki moៀna wykryၰ 
obserwujၐc, czy do zamkniᆐtej jednostki dostaje siᆐ ᖰwiatᐠo. 

 
7. Naleៀy sprawdziၰ, czy wnᆐtrze jednostki nie jest uszkodzone i czy podᐠoga jest w dobrym 

stanie. Naleៀy usunၐၰ wystajၐce gwoហdzie, bolce itp., które mogᐠyby spowodowaၰ obraៀenia 
osób lub uszkodziၰ ᐠadunek.  

 
8. Punkty mocowania i miejsca oparcia ᐠadunku w ᖰrodku jednostki powinny znajdowaၰ siᆐ w 

dobrym stanie i byၰ solidnie przytwierdzone. 
 
9. Jednostka powinna byၰ czysta, sucha i wolna od pozostaᐠoᖰci i zapachów po poprzednich 

ᐠadunkach.  
 
10. Kontener pᐠytowy z ruchomymi lub odejmowalnymi elementami powinien byၰ poprawnie 
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zmontowany. Naleៀy dopilnowaၰ, aby nieuៀywane czᆐᖰci odejmowalne zostaᐠy 
umieszczone i zamocowane wewnၐtrz jednostki. 
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8.11 Siᐠy przy przyspieszaniu i zwalnianiu 
 
 
  PRZYSPIESZENIA, KTÓRE NALEឰY BRAၠ POD UWAGᆀ  
    Przyspieszenia poziome i pionowe  
    dziaᐠajၐce jednoczeᖰnie 
    ah (g) av (g) 
  
Droga: do przodu  1,01 1,0 (1 0,8 wg CEN) 
 do tyᐠu  0,5 1,0 
 na boki  0,52 1,0 (2 +0,2 dla towarów niestab. wg CEN)   
Kolej: do przodu/do tyᐠu   1,03 1,0 (3 0,6 do obliczania przewracania)  
 na boki  0,5  0,74  (4 1,0 do obliczania przewracania)  
Morze: do przodu/do tyᐠu  akwen A 0,3 0,5  
   akwen B 0,3  0,3  
   akwen C 0,4  0,2  
Morze: na boki  akwen A 0,5  1,0  
   akwen B 0,7  1,0 
   akwen C 0,8    1,0  
 
ថródᐠo: IMO/ILO/UN ECE Guidelines for packing of cargo in Transport units (Poradnik 
IMO/ILO/UN ECE formowania jednostek ᐠadunkowych) 
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8.12 Wykaz skrótów i akronimów  
 
 
ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 

Goods by Road (Umowa europejska dotyczၐca drogowego przewozu 
towarów i ᐠadunków niebezpiecznych)   

CEN European Committee for Standardisation (Europejski Komitet 
Normalizacyjny)  

CTU Cargo Transport Unit (jednostka ᐠadunkowa) 
CV  
EN European Norm (norma europejska) 
ILO International Labour Organisation (Miᆐdzynarodowa Organizacja Pracy) 
IMO International Maritime Organisation (Miᆐdzynarodowa Organizacja Morska) 
ISO International Standard Organisation (Miᆐdzynarodowa Organizacja 

Normalizacyjna)  
LC Lashing Capacity (zdolnoᖰၰ mocowania) 
MSL  Maximum Securing Load (dopuszczalne obciၐៀenie robocze)  
SHF Standard Hand Force (nominalna siᐠa rᆐczna)  
SNRA Swedish National Road Administration (Szwedzki Krajowy Zarzၐd Dróg)  
STF Standard Tension Force (nominalna siᐠa napiᆐcia)  
TFK Transport Research Institute of Sweden (Szwedzki Instytut Badaᑀ 

Transportowych)  
TSVFS  Trafiksäkerhetsverkets Författningssamling 
UE Unia Europejska 
UN United Nations (Organizacja Narodów Zjednoczonych) 
UN ECE   
WLL  Working Load Limit (granica obciၐៀenia roboczego)  
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8.13. Przeglၐd literatury i materiaᐠy ហródᐠowe 
 
 
Code of Practice, Safety of Loads on vehicles  ISBN 011 552547 5 
 
TFK Handbook 1982:6E,  
Loading and Securing Cargo on Load Carriers  ISBN 91 869 44 479 
 
Safe packing of cargo transport units, Model Course  ISBN 92-801-5116-9 
 
Regulacja SNRA:  
Securing of Cargo on Vehicle During Transport  ISSN 1401- 9612 
 
IMO/ILO/UN ECE, 
Guidelines for packing of cargo transport units (CTUs)  ISBN 92-01-1443-3 
 
IMO/ILO/UN ECE 
Model course 3.18 Safe Packing of Cargo Transport Units 
Kurs      ISBN 92-801-5127-4 
Zeszyt ၰwiczeᑀ    ISBN 92-801-5116-9  
 
DBAᐐOᖠၠ O ᐐADUNEK 
Loading and securing of cargo to increase delivery quality ISBN91-972436-5-6 
TYA, A Simple Guide on Securing of Cargo 
 
regulacja SNRA, TSVFS 1978:9, BOF 10 
Föreskrifter om utrustning för säkring av last 
 
regulacja SNRA, TSVFS 1978:10, FT 3.15.1 
Föreskrifter om säkring av last på fordon under färd  
 
normy CEN 
 
EN12195 Mocowanie ᐠadunków. Bezpieczeᑀstwo. 
 Czᆐᖰၰ 1: Wyliczanie siᐠ mocujၐcych 
 Czᆐᖰၰ 2: Pasy mocujၐce ᐠadunki 
 Czᆐᖰၰ 3: Odciၐgi ᐠaᑀcuchowe 
 Czᆐᖰၰ 4: Liny stalowe mocujၐce 
 
Ladungssicherung auf Fahrzeugen BGI 649 
 BGL-/BGF-Praxishandbuch Laden und Sichern 
 VDI 2700 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen  
  - Blatt 1: Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - Ausbildung und 
Ausbildungsinhalte 
  - Blatt 2: Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - Ausbildung und 
Ausbildungsinhalte 
  - Blatt 3: Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - 
Gebrauchsanleitung für Zurrmittel 
  - Blatt 4: Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - 
Lastverteilungsplan 
  - Blatt 5: Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - 
Qualitätsmanagement-Systeme 
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  - Blatt 6: Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - Zusammenstellung 
von Stückgütern 
  - Blatt 7: Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - Ladungssicherung 
im Kombinierten Ladungsverkehr (KLV) 
  - Blatt 8: Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - Sicherung von Pkw 
und leichten Nutzfahrzeugen auf Autotransportern 
  - Blatt 9: Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - Ladungssicherung 
von Papierrollen 
 VDI 2700a Ausbildungsnachweis Ladungssicherung 
 VDI 2703 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - 
Ladungssicherungshilfsmittel 
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8.14. Indeks  
 

ADR, umowa ADR  
akronimy  
aluminium  
beczki  
beczki  
bele  
belka poprzeczna  
belki  
belki  
belki  
belki noᖰne  
beton  
blacha  
burty  
CEN   
ciᆐៀar, masa  
CTU, jednostka ᐠadunkowa  
CV   
cylindry, cylindryczny   
dach  
deski  
drewno  
drgania  
droga  
drut  
drzewa  
drzwi  
drzwi  
dywany  
dហwignie  
dហwigniki  
europaleta  
folia termokurczliwa  
gᆐstoᖰၰ  
guma  
GVW  
gwoហdzie  
haki  
hamowanie  
hurtowy  
IMO/ILO/UN ECE   
ISO  
jednostki  
karton  
kၐt  
kliny, podstawki klinowe  
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kᐠody, bale  
kᐠonice  
kod IMDG  
kolej  
koᐠo  
koncentracja  
konserwacja  
kontenery  
kontenery otwarte  
kontrola, oglᆐdziny  
korozja  
krၐg  
krၐៀek  
ksztaᐠt  
kwasy  
lina  
listwy  
listwy  
luki, przerwy  
luzem  
ᐠadunek zwisajၐcy  
ᐠadunki o przekroju okrၐgᐠym  
ᐠaᑀcuch  
ᐠၐczniki skrᆐtne  
masa  
maszyny  
maszyny inៀynieryjne  
materiaᐠy sztauerskie  
materiaᐠy wypeᐠniajၐce, 
materiaᐠy sztauerskie 

 

materiaᐠy wypeᐠniajၐce, 
materiaᐠy sztauerskie 

 

maty  
metryczny  
mocowanie  
mocowanie blokowe  
mocowanie za pomocၐ 
rozpórek 

 

mokry   
morze  
multimodalny  
naczepy  
nadwozia  
nadwozia wymienne  
napinacz  
napinacze ᖰrubowe  
napinanie  
naroៀe zaczepowe  
naroៀe, krawᆐdហ  
nici  
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niuton  
normy EN   
nóៀki  
obciၐៀenie, ᐠadunek   
obliczanie  
ochraniacze  
odciၐgi, zdolnoᖰၰ mocowania 
(LC)  

 

odksztaᐠcenia  
odlewy  
odpowiedzialnoᖰၰ   
odstᆐp, wolna przestrzeᑀ  
opasanie  
opaska  
opoᑀcze  
osie  
otwarte boki  
otwór  
pakiety  
paleta  
palety koᐠowe  
panele  
papier  
pasy  
pᆐkniᆐcia  
pᆐkniᆐcia  
pᆐkniᆐcia  
pᆐkniᆐcia  
pᆐtla  
piᆐtrzenie  
plandeka, stelaៀ plandeki  
planowanie  
plastik, tworzywo sztuczne  
platforma  
pᐠyn  
pᐠyty, ᖰciany, burty  
podpora  
poduszki  
poduszki powietrzne  
pojazd  
pojazd z opoᑀczၐ bocznၐ  
poliamid  
poliester  
polipropylen  
postᆐpowanie, obsᐠuga  
prᆐdkoᖰၰ  
prᆐdkoᖰၰ  
prᆐt  
profil  
profile kၐtowe  



 

208 / 213 

próg  
przechylanie  
przechylanie  
przedᐠuៀenie  
przekᐠadki do drewna  
przekᐠadki kratownicowe  
przepasujၐcy od góry  
przesuwanie siᆐ  
przyciၐganie ziemskie  
przytwierdzenie  
przywiၐzywanie  
ramy  
rodzaj nadwozia  
rodzaje transportu  
rodzaje transportu   
rozciၐgliwa  
rozᐠadunek  
rozmieszczenie ᐠadunku  
rozpórki  
rozpórki, ramy rozporowe   
ruch, przemieszczenie siᆐ  
rygle  
ryglowanie  
rzᆐdy  
samochody ciᆐៀarowe  
sekcja  
siatki  
siᐠa napinajၐca  
siᐠa oddziaᐠywania rᆐcznego  
siᐠa trzymajၐca  
siᐠy  
skróty  
sᐠupki  
splotki  
sprzᆐt budowlany  
stal   
statek  
stojaki  
stojaki A-ksztaᐠtne  
stosunek  
szkᐠo  
szkolenie  
szpring, szpringowy  
sztauowanie  
sztauowanie  
sztywnoᖰၰ  
ᖰciana przednia  
ᖰciany  
ᖰciany boczne  
ᖰciany czoᐠowe  



 

209 / 213 

ᖰcieranie  
ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci  
ᖰwiadectwo  
tarcica, drewno  
tarcie  
tkanina  
towary niebezpieczne  
transport kombinowany  
unieruchamianie, mocowanie  
urzၐdzenia do zaᐠadunku   
uszkodzenie  
warstwa  
wartoᖰci graniczne  
wgᐠᆐbienie  
wielkoᖰၰ, rozmiar  
wody  
worki  
worki  
wózek podnoᖰnikowy  
wózki  
wspóᐠczynnik  
wstrzၐsy  
wypadek  
wysiᆐgniki  
wysokoᖰci  
wywrotka  
zacisk  
zakotwiczenie  
zaᐠadunek  
zaᐠamania  
zginanie  
zgniatanie  
zuៀycie  
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8.15. Szkolenia w zakresie mocowania ᐠadunków  
 
Prawo europejskie 
 
Wedᐠug dyrektywy Komisji 2000/56/WE jednym z elementów egzaminów na prawo jazdy dla 
wszystkich kategorii pojazdów muszၐ byၰ „czynniki bezpieczeᑀstwa odnoszၐce siᆐ do 
pojazdu, ᐠadunku i przewoៀonych osób”. W szczególnoᖰci naleៀy sprawdziၰ znajomoᖰၰ przez 
kierowców ciᆐៀarówek „czynników bezpieczeᑀstwa zwiၐzanych z zaᐠadowaniem pojazdu: 
kontrola pojazdu (rozmieszczenie i zamocowanie), trudnoᖰci z róៀnymi rodzajami ᐠadunków 
(np. ᐠadunki pᐠynne, ᐠadunki wiszၐce, …), zaᐠadunek i rozᐠadunek towarów oraz stosowania 
urzၐdzeᑀ ᐠadunkowych (wyᐠၐcznie kategorie C, C + E, C1, C1 + E)”. 
 
Zgodnie z dyrektywၐ 2003/59/WE z 15 lipca 2003 r. szkolenie „kierowców zawodowych” 
musi obejmowaၰ miᆐdzy innymi: 
• umiejᆐtnoᖰၰ zapewnienia bezpieczeᑀstwa zaᐠadunku poprzez wᐠaᖰciwe wykorzystanie 

pojazdu i uwzglᆐdnienie przepisów bezpieczeᑀstwa: 
• siᐠy dziaᐠajၐce na pojazd podczas jazdy, zastosowanie przeᐠoៀenia skrzyni biegów 

odpowiadajၐcego obciၐៀeniu pojazdu oraz profilowi jezdni, obliczenie obciၐៀenia 
uៀytkowego pojazdu lub zastawu pojazdu, obliczenie objᆐtoᖰci uៀytkowej, rozᐠoៀenie 
ᐠadunku, skutki oddziaᐠywania przekraczajၐcego noᖰnoᖰၰ ᐠadunku na oᖰ, stabilnoᖰၰ 
pojazdu i ᖰrodek ciᆐៀkoᖰci, rodzaje opakowaᑀ i palet; 

• podstawowe kategorie towarów, które wymagajၐ zabezpieczenia ᐠadunku, techniki 
mocowania, równieៀ za pomocၐ lin i ᐠaᑀcuchów, zastosowanie taᖰm mocujၐcych, 
sprawdzenie urzၐdzeᑀ mocujၐcych, zastosowanie urzၐdzeᑀ transportu bliskiego, 
zakᐠadanie plandeki i jej zdejmowanie. 

 
Ten ogólny opis treᖰci szkoleᑀ naleៀy uzupeᐠniၰ o bardziej szczegóᐠowe informacje w 
krajowych programach szkolenia albo przynajmniej w programach instytucji 
przeprowadzajၐcej dane szkolenie. 
 
Normy 
 
Szczegóᐠowe informacje dotyczၐce treᖰci szkolenia w zakresie mocowania ᐠadunków moៀna 
znaleហၰ w niemieckiej normie VDI 2700, Blatt 1 lub IMO/ILO/UN ECE Guidelines for 
Packing of Cargo Transport Units (Poradnik IMO/ILO/UN ECE formowania jednostek 
ᐠadunkowych). Wskazówki umieszczone poniៀej opierajၐ siᆐ czᆐᖰciowo na tych normach. 
 
Personel podlegajၐcy szkoleniu 
 
• kierowcy samochodów ciᆐៀarowych, 
• personel zaangaៀowany w zaᐠadunek i rozᐠadunek pojazdów, 
• menedៀerowie flot, 
• osoby zaangaៀowane w planowanie trasy przewozu oraz miejsc zaᐠadunku i rozᐠadunku, 
• wᐠaᖰciwe sᐠuៀby kontrolne. 
 
Zaleca siᆐ, aby przynajmniej w wiᆐkszych przedsiᆐbiorstwach byᐠa co najmniej jedna osoba 
posiadajၐca bardzo wysokie kwalifikacje w zakresie mocowania ᐠadunków, której zadaniem 
byᐠaby pomoc innymi pracownikom zaangaៀowanym w mocowanie ᐠadunków lub nawet 
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przeprowadzanie wewnᆐtrznych szkoleᑀ w zakresie mocowania ᐠadunków oraz 
rozwiၐzywanie trudnych problemów, z którymi nie sၐ w stanie uporaၰ siᆐ pracownicy mniej 
wykwalifikowani. W innych dziedzinach, takich jak towary niebezpieczne, postᆐpowanie z 
odpadami, bezpieczeᑀstwo pracy, ochrona zdrowia, obowiၐzek istnienia podobnej funkcji 
nakᐠada prawo europejskie lub krajowe. 
 
Struktura i treᖰၰ szkolenia 
 
Zaleca siᆐ opracowywanie kursów, ich rodzajów i elementów w taki sposób, aby 
uwzglᆐdniaᐠy one potrzeby osób szkolonych lub które moៀna wykorzystaၰ w sposób 
speᐠniajၐcy te potrzeby. W szczególnoᖰci wszelkie podejmowane dziaᐠania szkoleniowe 
powinny uwzglᆐdniaၰ: 
• funkcje osób szkolonych, 
• rodzaj przewoៀonych ᐠadunków, 
• rodzaje wykorzystywanych pojazdów, 
• branៀᆐ. 
 
Wszelkie szkolenia lub lekcje powinny rozpoczynaၰ siᆐ od przedstawienia informacji 
podstawowych z zakresu mocowania ᐠadunków: 
• przepisy dotyczၐce mocowanie ᐠadunków, zakresy obowiၐzków i zasady techniczne, 
• krajowe i miᆐdzynarodowe normy techniczne dotyczၐce mocowania ᐠadunków, 
• inne ហródᐠa informacji, 
• prawa fizyki, ciᆐៀary i siᐠy, 
• podstawowe zasady i sposoby mocowania ᐠadunków oraz 
• osprzᆐt mocujၐcy. 
 
Jednym ze sposobów dostosowania dziaᐠaᑀ szkoleniowych do potrzeb odbiorców jest 
przygotowanie zestawu informacji o nastᆐpujacych rodzajach ᐠadunków i informacji z innych 
dziedzin. Z zestawu tego moៀna nastᆐpnie wybieraၰ elementy dostosowane do róៀnych 
rodzajów i elementów kursów: 
 
• ᐠadunki drobnicowe na paletach lub podobnych urzၐdzeniach ᐠadunkowych,  
• znormalizowane kontenery ᐠadunkowe, np. kontenery drobnicowe, kontenery na 

koᐠach 
• maszyny samobieៀne (dហwigi samojezdne, pompy do betonu, ciᆐៀarówki na 

odpady, betoniarki), 
• kontenery i nadwozia wymienne, 
• wszelkie ᐠadunki zaᐠadowywane bezpoᖰrednio na ciᆐៀarówkᆐ (ᐠadunki 

niepaletyzowane), 
• piᆐtrzenie ᐠadunków, 
• wszelkie ᐠadunki, w wypadku których problemy wynikajၐ z ich ksztaᐠtu (np. beczki, 

role, rury, worki itp.) 
• drewno (drewno dᐠugie i tarcica), 
• ᐠadunki ponadgabarytowe (np. ᐠodzie, belki drewniane i betonowe),  
• arkusze (blacha, szkᐠo, beton) przewoៀone w pozycji pionowej, z niewielkim 

odchyleniem od pionu i w pozycji poziomej, 
• ᐠadunki pᐠynne i póᐠpᐠynne (np. proszek), 
• ᐠadunki zwisajၐce, 
• zwierzᆐta, 
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• pojazdy, 
• dokonywanie dokᐠadnych obliczeᑀ na potrzeby mocowania ᐠadunków, 
• plan rozmieszczenia ᐠadunku, 
• normy dotyczၐce projektu, konstrukcji pojazdu oraz jego wyposaៀenia pod kၐtem 

podejmowania decyzji o zakupie pojazdu, 
 
Wszelkie kursy powinny obejmowaၰ odpowiedni wymiar szkolenia praktycznego 
odnoszၐcego siᆐ bezpoᖰrednio do treᖰci danego kursu. Zaleca siᆐ co najmniej 30-procentowy 
udziaᐠ szkolenia praktycznego. 
 
Zaleca siᆐ stosowanie podczas kontroli pojazdów w ruchu drogowym tych samych norm, 
które wykorzystuje siᆐ w szkoleniu kierowców i innych pracowników. Kontrole pojazdów w 
ruchu drogowym powinny byၰ przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolony personel. 
Wszyscy funkcjonariusze wᐠaᖰciwych sᐠuៀb kontrolnych zaangaៀowani w nadzór ruchu 
powinni zostaၰ przeszkoleni w zakresie przynajmniej podstawowych kwestii mocowania 
ᐠadunków, o których mowa powyៀej. Pracownicy zajmujၐcy siᆐ nadzorem nad pojazdami 
przewoៀၐcymi towary ciᆐៀkie powinni przejᖰၰ szkolenie eksperckie we wszystkich innych 
dziedzinach, o których byᐠa wyៀej mowa.  
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8.16. Podziᆐkowania  
Komisja chciaᐠaby podziᆐkowaၰ wszystkim zaangaៀowanym osobom, a w szczególnoᖰci nastᆐpujၐcym ekspertom, którzy przyczynili siᆐ do 
opracowania niniejszych wytycznych i których dogᐠᆐbna znajomoᖰၰ tematu walnie przyczyniᐠa siᆐ do sporzၐdzenia tego dokumentu.  

Nazwisko Imiᆐ 
Jendnostka 

organizacyjna 
lub  

firma 
Adres Telefon Faks E-mail 

  Department for Transport  
(Wydziaᐠ Transportu) 

Zone 2/01, Great 
Minster House, 76 
Marsham Street, 
UK-SW1P 4DR 

London 

   

Andersson  Peter Mariterm AB  P.O Box 74 
SE-26321 Höganäs  +46 42 333100 +46 42 333102 peter.andersson@mariterm.se 

Arbaiza  Alberto Dirección General de 
Tráfico (DGT) 

c/ Josefa Valcárcel, 
28 

ES-28027 Madrid 
+34 91 3018298 +34 91 3018540 alberto@dgt.es 

Bonnet Géraldine  
Ministère chargé des 

transports - METATTM / 
DSCR 

DSCR Arche Sud 
FR-92055 La 

Défense 
+33 1 40818107 +33 1 45368707 geraldine.bonnet@equipement.gouv.f

r  

Charalampopoulos  George 

Road Safety and 
Environment Directorate 

(Dyrekcja ds. 
Bezpieczeᑀstwa na 

Drogach i ᖠrodowiska) 

2 Anastaseos and 
Tsigante Street  

EL-101 91 Holargos 
+30 210 6508000 +30 210 6508088 g.charalampo@yme.gov.gr  

Finn Engelbrecht Ruby Road Directorate 
(Zarzၐd Dróg) 

Niels Juels Gade 13  
DK-1059 

Copenhagen K 
+45 3341 3485 +45 3315 0848 fer@vd.dk 

Hassing Sibrand 

Directorate General for 
Freight Transport 

(Dyrekcja Generalna ds. 
Przewozów Towarowych) 

PoBox 20904  
NL-2500 EX The 

Hague 
+31 70 3511576 +31 70 3511479 sibrand.hassing@dgg.minvenw.nl 

Jagelcák  Juraj 

University of ័ilina / 
Department of Road and 

Urban Transport 
(Uniwersytet w ័ilinie, 
Wydziaᐠ Transportu 

Miejskiego I Drogowego) 

Dru០stevná 259 
SK-029 42 Bobrov +421 907511196 +421 41 5131523 juraj.jagelcak@fpedas.utc.sk 

Jonckheere  Filip 

CEFIC (European 
Chemical Industry 

Council – Europejska 
Rada Przemysᐠu 
Chemicznego) 

4 avenue Edmond 
van Nieuwenhuyse 
BE-1160 Brussels 

+32 2 676.72.66 +32 2 676.74.32 fjo@cefic.be 

Kolettas  Soteris Ministry of 
Communications  

17 Vasileos Pavlou 
CY-1425 Nicosia +357 22 807000 +357 22 807099 skolettas@rtd.mcw.gov.cy 
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Nazwisko Imiᆐ 
Jendnostka 

organizacyjna 
lub  

firma 
Adres Telefon Faks E-mail 

(Ministerstwo 
Komunikacji) 

Kuusk  Harri 
Maanteeamet (Estonian 
Road Administration – 
Estoᑀski Zarzၐd Dróg)  

Pärnu mnt. 463a 
EE-10916 Tallinn +372 611 9304 +372 611 9360 harri.kuusk@mnt.ee 

Kärki Esko 

Ministry of Transport and 
Communications 

(Ministerstwo Transportu I 
Komunikacji) 

P.O. Box 31  
FI-00023 

Government 
+358 9 1602 8558 +358 9 1602 8597 esko.karki@mintc.fi 

Linssen  Hubert  

IRU  
(International Road 
Transport Union – 

Miᆐdzynarodowa Unia 
Transportu Drogowego) 

32-34 avenue de 
Tervuren / box 37 
BE-1040 Bruxelles 

+32 2 743.25.80 +32 2 743.25.99 hubert.linssen@iru.org  

Lundqvist Anders 

Vägverket (Swedish 
National Road 

Administration – 
Szwedzki Krajowy Zarzၐd 

Dróg)  

SE-781 87 Borlänge +46 243 75489  
+46 706320779 +46 243 75530 anders.lundqvist@vv.se 

Manolatou  Eleni 

Road Safety and 
Environment Directorate 

(Dyrekcja ds. 
Bezpieczeᑀstwa 

Drogowego I ᖠrodowiska) 

2 Anastaseos and 
Tsigante Street 

EL-101 91 Holargos  
+30 210 6508520 +30 210 6508481 e.manolatou@yme.gov.gr  

Martins João 
DGV - Type Approval 
Department (Wydziaᐠ 

Homologacji) 

av. Da Republica, 
16 /  

PT-1069 055 Lisboa 
+35 12 13 11 48 +35 12 13 11 42 jmartins@dgv.pt 

Nordström Rolf 

TFK - Transport 
Research Institute 

(Instytut Badaᑀ nad 
Transportem) 

P.O. Box 12667 
SE-112 93 
Stockholm 

+46 8 6549729 
+46 708 311270 +46 8 6525498 rn@tfk.se 

Pompe Julie 
Société Nationale de 

Certification et 
d'Homologation 

11 route de 
Luxembourg 

LU-5230 Sandweiler 
+352 357214-282  +352-357214-244 julie.pompe@snch.lu 

Procházka  Miloᘐ 

Ministry of Transport, 
Posts and 

Telecommunications  
(Ministerstwo Transportu, 
Poczty i Telekomunikacji) 

Námestie slobody 6 
SK-810 05 
Bratislava 

+421 2 52494636 +421 2 52494759 milos.prochazka@telecom.gov.sk  

Renier Luc DOW Benelux NV 
5 Herbert H. 

Dowweg 
NL-4542NM Hoek  

+31 115674182 +31 115674282 lrenier@dow.com 

Rocco Luca Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Via G. Caraci, 36  
IT-00157 Roma +39 0641586228 +39 0641583253 luca.rocco@infrastrutturetrasporti.it 
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Nazwisko Imiᆐ 
Jendnostka 

organizacyjna 
lub  

firma 
Adres Telefon Faks E-mail 

Trasporti  

Rolland  Nathalie 
Ministère chargé des 

transports - METATTM / 
DSCR 

DSCR Arche Sud 
FR-92055 La 

Défense  
+33 1 40812950  +33 1 45368707  nathalie.rolland@equipement.gouv.fr  

Ruzgus Gintautas  Road Administration 
(Zarzၐd Dróg) 

J. Basanaviciaus g. 
36/2 

LT-03109 Vilnius  
+370 52131361  +370 52131362  gintautas.ruzgus@lra.lt 

Schoofs  Cyriel Federale Overheidsdienst 
Mobiliteit en Vervoer  

Résidence Palace 
Wetstraat 155,  

BE-1040 Brussels 
+32 2 287.44.85  +32 2 287.44.80 cyriel.schoofs@mobilit.fgov.be 

Siegmann Ernst Otto 
Bundesministerium für 

Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen  

Jasminweg 6,  
DE-30916 
Isernhagen 

+49 511 8118 384 
+49 5136/5380 

+49 511 8118 373 
+49 5136 896563 ernst-otto.siegmann@nmbg.de 

Surmont Charles 

Commission européenne 
Directorate-General for 
Energy and Transport 

(Dyrekcja Generalna ds. 
Energii i Transportu 

Komisji Europejskiej) 

200 rue de la Loi, 
BE-1049 Bruxelles +32 2 295.98.37 +32 2 296.51.96 charles.surmont@ec.europa.eu  

Vaikmaa  Siim 
Maanteeamet (Estonian 
Road Administration – 
Estoᑀski Zarzၐd Dróg)  

Pärnu mnt. 463a 
EE-10916 Tallinn +372 611 9380 +372 611 9362 siim.vaikmaa@mnt.ee 

Vaitu០s  Zulizs Satiksmes Ministrija 3 Gogola street 
LV-1743 Riga  +371 7028303 +371 7028304 vaituzs@sam.gov.lv 

Van Praet Willy VAT vzw Zilverberklaan 16 
BE-2812 Muizen +32 15 52.06.82 +32 15 34.39.46 w.vanpraet@pandora.be 

Verlinden Jos 

CEFIC (European 
Chemical Industry 

Council – Europejska 
Rada Przemysᐠu 
Chemicznego)  

4 avenue Edmond 
van Nieuwenhuyse 
BE-1160 Brussels 

+32 2 676.73.95 +32 2 676.74.32 jve@cefic.be 

Wiltzius  Marc Hein Transports sa  B.P. 74 
LU-5501 Remich +352 26 6621  +352 26 662800 m.wiltzius@heingroup.lu  

Winkelbauer Martin 

Austrian Road Safety 
Board / Dept for Driver 
Education and Vehicle 

Technology 
(Austriacki Zarzၐd ds. 

Bezpieczᑀstwa 
Drogowego / Wydziaᐠ 
Szkolenia Kierowców I 
Technologii Pojazdów) 

Ölzeltgasse 3,  
AT-1030 Vienna +43 1 717 70 112 +43 1 717 70 9 martin.winkelbauer@kfv.at  

 


