Informacja dla kierowcy
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Zabezpieczenie ładunku

Polskie ustawodawstwo do sierpnia 2004r. bardzo oględnie traktowało wymagania odnośnie
właściwego zabezpieczenia ładunków na środkach transportu, wyłącznie Kodeks Drogowy
określał tylko ogólne warunki, iŜ ładunek musi być zamocowany w taki sposób, aby nie
stanowił zagroŜenia dla innych uczestników ruchu. W prawie Unii Europejskiej kwestia
mocowania ładunków na środkach transportu jest bardzo dokładnie opisana, reguluje to norma
EN-12195, która w sierpniu 2004 r. została przyjęta jako PN-EN 12195. Norma ta obowiązuje
stosunkowo niedługo i nie jest powszechnie znana w środowisku zajmującym się transportem.
Większość stosowanych metod i sposobów zabezpieczeń ładunków w transporcie drogowym
wynika głównie z doświadczenia i intuicji przewoźników i kierowców, którzy odpowiadają za
prawidłowe zabezpieczenie przewoŜonego towaru, a nie jest oparta na wiedzy merytorycznej.
W poniŜszym opracowaniu znajdą Państwo uregulowania dotyczące zabezpieczenia ładunku
przewoŜonego transportem samochodowym. Dokumentacja tu zamieszczona ma za zadanie
przypomnieć kierowcy o prawach regulaminowych transportu oraz pomóc mu uzmysłowić
sobie fakt, iŜ to właśnie on jest odpowiedzialny za dopilnowanie załadunku towaru zgodnie z
regulaminem jak równieŜ dopilnowanie, aby towar ładowany na samochody nie był
uszkodzony.
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Zabezpieczenie ładunku

NajwaŜniejsze akty prawne

1.1 Kodeks Drogowy
Podstawowym polskim aktem prawnym regulującym sposób umieszczenia ładunku na
pojeździe oraz jego zamocowania jest: Prawo o Ruchu Drogowym, Artykuł 61 [1] podaje:
− ładunek nie moŜe powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub
dopuszczalnej ładowności,
− ładunek powinien być umieszczony w taki sposób, aby:
• nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdów na
drogę,
• nie naruszał stateczności pojazdu,
• nie utrudniał kierowania pojazdem,
− ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą
połoŜenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu, nie moŜe on mieć odraŜającego
wyglądu lub odraŜającej woni,
− urządzenia słuŜące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed
rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy,
− ładunek sypki moŜe być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemoŜliwiającymi wysypanie
się ładunku na drogę.
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Ten sposób określenia wymogów odnośnie zamocowania ładunku pozostawia wiele
niedomówień, nie precyzuje: ile urządzeń mocujących naleŜy zastosować do danej masy
ładunku, jakie powinny być te urządzenia oraz z jaką siłą powinny być napięte. MoŜe to
powodować duŜe nieporozumienia podczas kontroli prawidłowości mocowania ładunku przez
jednostki do tego uprawnione takie jak Policja czy Inspekcja Transportu Drogowego.

1.2 Norma PN-EN 12195 Mocowanie ładunków. Bezpieczeństwo [2]
Jak juŜ wcześniej wspomniano od sierpnia 2004r. w Polsce sprawy mocowania ładunków
reguluje norma PN-EN 12195. Jest to norma arkuszowa;
− Arkusz 1: Omawia zasady obliczeń sił mocujących ładunek,
− Arkusz 2: Omawia budowę i wymagania wytrzymałościowe pasów mocujących
ładunki,
− Arkusz 3: Omawia budowę i wymagania wytrzymałościowe odciągów łańcuchowych,
− Arkusz 4: Omawia budowę, zakończenie i wymagania wytrzymałościowe stalowych lin
mocujących.
Aktualnie niedogodnością dla uŜytkowników jest to, Ŝe dotychczas przetłumaczono na język
polski jedynie Arkusz 2 i 3. W tej sytuacji zasadnicze unormowanie a w szczególności zasady
wyznaczenia sił działających na ładunki dla większości przewoźników są niedostępne ze
względu na barierę językową. Sytuacja ta nie sprzyja poprawie bezpieczeństwa na polskich
drogach. Arkusz 2 i 3 odnoszą się wyłącznie do środków zabezpieczeń, które to juŜ od dawna
produkowane są zgodnie z normami europejskimi.
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1.3 Niemieckie normy branŜowe VDI
Publikacje te podają bardzo szczegółowo, w jaki sposób naleŜy prawidłowo zabezpieczać
poszczególne typy ładunków. Norma VDI 2700 [3] objaśnia podstawowe siły działające na
ładunek, prawidłowe jego rozmieszczenie oraz praktyczny sposób zainstalowania urządzeń
mocujących. Norma VDI 2701 [4] odnosi się do urządzeń mocujących ładunek, a norma VDI
2702 [5] pokazuje sposób obliczeń sił potrzebnych do prawidłowego zamocowania
przewoŜonego ładunku. Wytyczne określone w tej normie są zbieŜne z normą europejską.
Normy VDI są bardziej rozbudowane o konkretne przykłady i rysunki pokazujące jak dany
rodzaj ładunku naleŜy prawidłowo zabezpieczyć, np. przewoŜone samochody, duŜe tafle szkła,
stalowe rury, itp.
W poniŜszym opracowaniu postaramy się przedstawić państwu sposoby prawidłowego
zabezpieczania ładunku, jakim są palety z betonem komórkowym, którego jesteśmy
producentem. Oprzemy się w opracowaniach o normy branŜowe VDI oraz akty prawne
obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, której juŜ jesteśmy członkami.
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Za zabezpieczenie załadunku
Odpowiada Firma Spedycyjna

Bezpieczeństwo ładunku i odpowiedzialność oparta jest na następujących
przepisach:

Normy branŜowe VDI 2700ff, StVO, StVZO,
UVV pojazdów, TRG i CMR
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Odpowiedzialność kierowcy pojazdu

2.

Obowiązki według regulaminu StVO § 22 i § 23:

2.1 Przed rozpoczęciem jazdy

 W kaŜdym przypadku kierowca musi sprawdzić
zabezpieczenia ładunku i rozdział obciąŜenia nawet
wtedy, gdy inna osoba ładowała pojazd.
 Kierowca jest odpowiedzialny za to, aby widok z
jego kabiny na drogę nie był ograniczony przez
załadunek, sprzęt lub stan pojazdu.
 Kierowca musi uwaŜać, aby transportując ładunek
nie stwarzać zagroŜeń dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
 W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa
transportu ładunku kierowca musi odmówić
prowadzenia pojazdu.
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2.2 Przed załadunkiem
 Kierowca musi zwrócić uwagę i dostosować się w czasie
jazdy do warunków obciąŜenia samochodu.

 Kierowca powinien znać siły fizyczne, które mają wpływ na
ładunek rozmieszczony w samochodzie oraz ich
zachowanie.

2.3 W czasie kontroli i podczas transportu
 Kierowca podczas jazdy musi przewidywać sytuacje, które
mogą zdarzyć się na drodze oraz unikać ich. Do zdarzeń
takich zaliczamy równieŜ te, które są wywołane przez
niewystarczająco zamocowany ładunek.
 Kierowca jest zobowiązany do poprawiania zabezpieczeń
ładunku podczas transportu.
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2.4 Przy oddaniu pojazdu zmiennikowi

Kierowca, który przejmuje załadowany pojazd od innego, jest w
równym sposobie odpowiedzialny, jak ten, który go oddaje za
bezpieczny transport.
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3. Odpowiedzialność UVV 12 (BGV D 29 dot. ruchu pojazdów):
3.1 Załadunek i rozładunek §37
 Ustęp 1
Pojazdy mogą zostać załadowane tylko wówczas, gdy nie są
przekraczane dopuszczalne wartości dla: wagi brutto
pojazdu, dopuszczalnych nacisków osi pojazdu,
statycznego obciąŜenia podpór, obciąŜenia naczepy oraz
nie narusza się stateczności pojazdu i nie utrudnia
kierowania.
 Ustęp 2
Rozmieszczenie ładunku musi być tak przeprowadzone, aby
zachowanie się pojazdu podczas jazdy nie było
niebezpieczne dla innych uŜytkowników drogi.
 Ustęp 3
Załadunek i rozładunek pojazdu musi być tak wykonany,
aby osoby fizycznym przebywające lub przechodzące w
pobliŜu nie były zagroŜone Ŝadnym niebezpieczeństwem
(poprzez spadające, upadające lub toczące się po drodze
przedmioty).
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 Ustęp 4
Ładunek musi być tak rozmieszczony i zabezpieczony,
aby podczas ruchu w normalnych warunkach ruchu
komunikacyjnego nie był zagroŜeniem dla osób
postronnych.

Do normalnych warunków ruchu komunikacyjnego
zaliczamy równieŜ:
 niezwykłe sytuacje ruchu (np. pełna lub
natychmiastowa konieczność hamowania, manewr
wymijania, ...)
 jazdę po złej nawierzchni (na plac budow y, po
uszkodzonych pokładach asfaltu, ...)
 podjazd pod górę
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4. Odpowiedzialność według dyrektyw VDI 2700ff:
4.1 Zachowanie się ładunku podczas jazdy
 Bezwładność
Ładunek dzięki swojej masie usiłuje przeciwstawić się
zmianie stanu ruchu. Siłę tę przeciwną do kierunku jazdy
nazywamy bezwładnością.
Bezwładność ma róŜne wielkości dla róŜnych warunków
jazdy.
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 Siła tarcia

Wartość tarcia µ dla danej pary
ciernej
Suchy
Mokry
Tłusty / Lód

Drewno po drewnie
0,2 – 0,5
0,2 – 0,5
0,05 – 0,15

Poprzez siłę tarcia rozumiemy siłę, którą musimy nadać,
aby przezw ycięŜyć opór w ytworzony przez dwie leŜące na
sobie powierzchnie, aby mogły się wzajemnie przesunąć
pod wpływem sił działających na ładunek.
RóŜne kombinacje materiałów jak równieŜ ich czystość
wpływają na siłę tarcia. Sama siła tarcia jest
niew ystarczająca, aby utrzymać ładunek podczas
hamowania. Dlatego teŜ dla prawidłowego zabezpieczenia
ładunku moŜemy zwiększyć tą siłę poprzez dodatkow y
docisk ładunku do podłogi pojazdu przy pomocy pasów z
napinaczami lub przez zwiększenie współczynnika tarcia
 Siła bezpieczeństwa
RóŜnica między siłą bezwładności i siłą tarcia oznaczana
jest jako siła bezpieczeństwa. Jest ona siłą przyjętą dla
bezpieczeństwa i musi być uwzględniona w wyliczeniach.

Zabezpieczenie ładunku
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4.2 Parametry siły
Waga palety:

M = 1342 Kg => G = 1342 daN

Szerokość powierzchni
załadowczej:

2,5 m

Bezwładność

Przyśpieszenie

(F = m x a)

Hamowanie

Jazda

a [m/s²]
F [daN] =

8
1070

5
670

Kąt linii do
mocowania

F [daN] =

Palety na powierzchni ładunkowej
(drewno na drewnie)

3 palety:

L = 2,25 m

Siła tarcia
Jazda po
zakręcie
5
670

(na paletę)

0° w dół

90°

prostopadle w dół)
(p

(P
Punkt przymocowania
poziomy)

1000

0

F [N]

Tarcie:

F [N]

H = 1,6 m

Przyspieszenie (Drewno po drewnie)

(R = G x µ)

suche

mokre

tłuste /
zamroŜone

µ [---]
R [daN] =

0,5
670

0,2
270

0,05
70

5° w dół

90°

B = 1,25m

12° w dół

(P
Punkt przymocowania
(P
Punkt przymocowania na
zewnątrz / napręŜać nad
powierzchni załadowczej)
burtą)
997
978

F [N]

F [N]
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5. Niebezpieczeństwa przy załadunku
5.1 Widzieć i być zobaczonym
Niebezpieczne miejsca:

Z drugiej strony samochodu cięŜarowego

Na powierzchni załadowczej podczas ładowania
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Między samochodem cięŜarowym a wózkiem widłow ym
Rutynowo, poniewaŜ nic się jeszcze nie wydarzyło a złe przeŜycia szybko są
zapominane stajemy się nieuwaŜni. Ignoruje się niebezpieczeństwa powstające i
istniejące cały czas przy załadunku i rozładunku samochodu cięŜarowego, co moŜe
doprowadzić do wypadku.

Zawsze utrzymuj kontakt wzrokowy z kierowcą wózka widłowego!!!
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5.2 Podnoszenie osób fizycznych na wózku widłowym

Zabroniona jest jazda lub unoszenie osób fizycznych na wózku
widłowym, chyba iŜ jest on do tego celu przystosowany!!!
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6. Środki do zabezpieczania ładunku
 Kto oferuje środki do zabezpieczenia ładunku?
Chętnie widziany jako dobrowolny obowiązek przedsiębiorcy transportowego w
Standardowej Jakości przewozu towarów i logistyki Stowarzyszenia Przewozów
Transportow ych i Logistyki Bundesverbandes Güterkraftverkehr und Logistik (BGL):
"„wyposaŜeniem struktury instrumentami do mocowania towaru na podstawie reguł
(BGL) w wystarczającej ilości, min.8 sztuk na jednym wozie w przypadku przeglądu
pojazdu, kontroli funkcji pojazdu i bezpieczności ruchu na drodze ….” wtedy kontrola
pojazdu moŜe być przeprowadzona w kaŜdej chwili..
WyposaŜenie związane ze środkami zabezpieczającymi przyjmuje się dla normalnie
transportowanych ładunków dla najbardziej niekorzystnego przypadku.
Kierowca musi zadbać o to, aby w yposaŜenie samochodu w środki zabezpieczające
towar było bez zarzutu.

Zabezpieczenie ładunku
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 Oznaczenia pasów według reguł VDI 2701
Wszystkie pasy spinające ładunek samochodu muszą być pojedynczo oznakowane.
Kolor naklejki (etykiety):
Zielony: Poliamid
Niebieski: Poliester
Brązowy: Polipropylen
Producent
Data produkcji: Miesiąc / rok
Dopuszczalna Siła pociągnięcia Fzul w daN (i rozciąganie się (przy dopuszczalnej sile
pociągnięcia) w sile spręŜenia, liczone w swojej naturalnej długości spręŜania)
Oznaczenie materiału w skróconej nazwie.
Wskazanie: „Nie do podnoszenia, wyłącznie mocowanie!"
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 Stosowanie / wskazówki uŜycia (VDI 2701)
Do zabezpieczeń towaru mogą uŜyte zostać tylko nieuszkodzone pasy z czytelnie
opisaną etykietą.
Nie moŜna uŜywać splątanych pasów, nie mogą być równieŜ poskręcane.
Pasy nie mogą być przeciągane nad ostrymi krawędziami lub szorstkimi
powierzchniami, gdy nie są zaopatrzone w odpowiednią ochroną.

Zabrania się stosowania dodatkowych przedłuŜeń zabezpieczających materiał w celu
uzyskania w yŜszej siły spręŜenia się pasów.
Pasy zerwane, zdeformowane, z łączonymi lub z uszkodzonymi elementami spinającymi
nie mogą być ponownie uŜywane do zabezpieczeń materiału.
Elementy spinające oraz pasy napręŜające nie mogą być mocowane na krawędzi
materiału bądź pojazdu.
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7. Kary
Naruszenia przepisów o zabezpieczeniu ładunków mogą być ukarane ostrzeŜeniem lub
mandatem od 10 – 100 EURO. Ponadto dalsza jazda jest zakazana, dopóki ładunek nie zostanie
zgodnie z przepisami zabezpieczony. Jeśli wskutek wadliwie zabezpieczonego ładunku będą
ranni lub nawet ofiary śmiertelne, wchodzą pod uwagę czyny karalne jak nieumyślne
spowodowanie kalectwa lub nieumyślne zabójstwo, dla wszystkich, którzy biorą udział w
transporcie, a więc kierowcy, właściciela i tego, kto załadowywał.
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8. Podsumowanie
Prawidłowe mocowanie ładunków w transporcie drogowym jest bardzo istotną kwestią.
Nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku stanowi duŜe zagroŜenie dla kierowcy, ale równieŜ dla
innych uŜytkowników dróg i osób postronnych. Producenci zabezpieczeń i środków
mocujących ładunki oferują całą gamę róŜnych urządzeń zabezpieczających ładunki,
dostosowują równieŜ nadwozia pojazdów do łatwego mocowania środków zabezpieczających.
Do poprawy bezpieczeństwa przyczyniają się takŜe działania prewencyjne ITD, która podczas
kontroli przewoźników zwraca szczególną uwagę na sposób zabezpieczenia ładunku.
Dalszą poprawę bezpieczeństwa mogłoby przynieść zwrócenie większej uwagi na ten fakt
podczas szkoleń kierowców oraz upowszechnienie wśród kierowców przystępnie
przygotowanych materiałów szkoleniowych.
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