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Wstęp
Ładunek [1] nie może powodować przekroczenia dopusz-

czalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojaz-
du. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:

  nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków 
osi pojazdu na drogę,

  nie naruszał stateczności pojazdu,
  nie utrudniał kierowania pojazdem,
  nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, 
urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub in-
nych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.
Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabez-

pieczony przed zmianą położenia lub wywołaniem nadmier-
nego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub 
wydzielać odrażającej woni.

Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być 
zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisa-
niem lub spadnięciem podczas jazdy.
Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej 

skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiedni-
mi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku 
na drogę.
Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu 

może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu nastę-
pujących warunków:
Ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu po-

jazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby cał-
kowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 
m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, 
jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jed-
nej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm.
Ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość 

większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub 
zespołu pojazdów, w przypadku przyczepy kłonicowej odle-
głość tę liczy się od osi przyczepy.
Ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odle-

głość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu 
i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.

Przy przewozie drewna długiego dopuszcza się wystawa-
nie ładunku z tyłu za przyczepę kłonicową na odległość nie 
większą niż 5 m.
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Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny 
obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również 
ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu 
na odległość większą niż 0,5 m.

Ustala się następujące oznakowanie ładunku:
  ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorą-
giewką barwy pomarańczowej lub dwoma białymi i dwo-
ma czerwonymi pasami, tak aby były widoczne z boków 
i z przodu pojazdu, a w okresie niedostatecznej widoczno-
ści ponadto światłem białym umieszczonym na najbardziej 
wystającej do przodu części ładunku,

  ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiew-
ką barwy pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50x50 
cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ła-
dunku, a ponad to w okresie niedostatecznej widoczności 
białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu 
oraz czerwonym światłem i czerwonym światłem odbla-
skowym skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znaj-
dować się w odległości większej niż 40 cm od najbardziej 
wystającej krawędzi ładunku; jeżeli długość wystającego 
z boku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu przekracza 3 m 
to chorągiewkę i światła umieszcza się odpowiednio przy 
przedniej i tylnej części ładunku,

  ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami bia-
łymi i czerwonymi umieszczonymi bezpośrednio na ładun-
ku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawie-
szonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, 
ostrosłupie); widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów 
powinna wynosić minimum 1000 cm2, przy czym nie może 
być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto w okre-
sie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystają-
cej do krawędzi ładunku umieszcza się czerwone światło 
i czerwone światło odblaskowe; przy przewozie drewna 
długiego zamiast oznakowania pasami białymi i czerwony-
mi dopuszcza się oznakowanie końca ładunku chorągiew-
ką lub tarczą barwy pomarańczowej;

  ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przy-
czepy ciągniętej przez samochód osobowy może być 
oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co 
najmniej 50x50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystają-
cej krawędzi ładunku.
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Wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m.
Jeżeli masa, naciski osi lub wymiary pojazdu wraz z ładun-

kiem łub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewi-
dzianych dla danej drogi w przepisach określających warunki 
techniczne pojazdów oraz określonych powyżej, przejazd 
pojazdu jest dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania 
zezwolenia.

1. Zabezpieczenia ładunku w czasie transportu
W czasie transportu/ewakuacji [3-6] ładunek umieszczony 

np. w kontenerach, na przyczepach, na lawetach, na platfor-
mach kolejowych musi zostać zabezpieczony w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa, zarówno dla przewożącego, jak też 
innych uczestników np. w ruchu drogowym. Do zabezpiecze-
nia używa się m.in.: 

  ściągających pasów transportowych,
  podstawek klinowych,
  poduszek powietrznych.
  łańcuchów ściągających,
  przekładek kartonowych, z wełny, styropianu itp.,
  rożnego typu opakowań hurtowych i handlowych,
  skrzyń i koszy transportowych,
  różnego rodzaju przesyłek i jednostek ładunkowych.

1.1. Transportowe pasy ściągające
Podstawowe parametry techniczno-konstrukcyjne: 

  uniwersalizm – rys. 1 w stosowaniu, niezależnie od rodzaju 
transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy, multimodalny,

  łatwość obsługi i niezawodność – rys. 2,

  wytrzymałość na zrywanie od 150 kg do 20 ton, 
  szerokość stosowanych taśm od 25 do 75 mm,
  dowolna długość taśm,
  odporne na działanie olejów, substancji ropopochodnych, 
olejów hydraulicznych,

  przystosowane do pracy w temperaturze od -40°C do 
+ 100°C,

  posiadają certyfi kat bezpieczeństwa B,
  wyraźnie oznakowane wytrzymałości,
  mogą być zaopatrzone w różnego rodzaju środki chroniące 
przed przetarciem,

  różnorodność możliwych do zastosowania środków mocu-
jących (szekle, karabińczyki, skuwki itp.) – rys. 3.

1.2. Mocowanie pojazdów na wagonach kolejowych
W celu zabezpieczenia pojazdu na wagonie – rys. 4, na 

każdym końcu pojazdu mają być zastosowane dwa wiązania 
i zgodnie ze Stanag nr 2173 - wiązania te mają być rozmiesz-
czone na krzyż i poprzecznie do kierunku jazdy, powinny one 
być tylko umiarkowanie naprężone.

1.3. Podstawki klinowe
W celu zabezpieczenia pojazdów kołowych – rys. 5, pojaz-

dów gąsienicowych – rys. 6 w czasie transportu, na platfor-
mach kolejowych, używa się podstawek klinowych. Główne 
dane techniczno-konstrukcyjne podstawek:

  materiał do produkcji stanowi najczęściej blacha stalowa 
o grubości odpowiedniej do danego rodzaju klina, cięta 
i profi lowana na tłoczni. przygotowane poszczególne ele-

Rys. 1. Zabezpieczenie ładunku pasami [12] Rys. 2. Konstrukcja pasa zabezpieczającego [12]

Rys. 3. Przykładowe rozwiązania techniczne zakończenia taśm ściągających: A. hak trójkątny Standard, B. hak pazurowy, C. 
hak trójkątny zatrzaskowy, D. hak (karabińczyk), E. hak skręcony zatrzaskowy [12]
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menty łączone są ze sobą spawem pachwinowym, kształt 
klina, zaprojektowano tak, aby uzyskać jak największą sta-
bilność i wytrzymałość.

  kliny ze względu na możliwość chowania jednego elemen-
tu w drugi, powinny zajmować mało miejsca w transporcie 
i przechowywaniu.

  w celu uzyskania dobrych parametrów antykorozyjnych, 
gotowy wyrób jest czyszczony, odtłuszczany i malowany 
farbą podkładową, oraz emalią nawierzchniową metodą 
natryskową.
Podstawy bocznych ścian wyposażone zostały w kolce, 

których zadaniem jest pewne unieruchomienie klina blokują-
cego koła pojazdu. W podstawie najazdu wywiercono otwory 
umożliwiające dodatkowe przybicie klina gwoździami do de-
sek wagonu.

Powierzchnia najazdu posiada liczne wzdłużne przecięte 
przetłoczenia, które zapewniają lepszą przyczepność kół po-
jazdu. Możliwe jest zastosowanie różnego rodzaju przetło-
czeń na powierzchni bieżni najazdowej.

Kliny z bieżnią o przetłoczeniach otworowych umożliwiają 
mocowanie pojazdów samochodowych posiadających opony 
o letniej charakterystyce bieżnika. 

Są one szczególnie przydatne w warunkach zmniejszonej 
przyczepności kół (lód, śnieg, deszcz). Kliny z bieżnią o prze-
tłoczeniach wzdłużnych szczelinowych oraz wzmocnionym 
grzbietem najazdu służą do mocowania najcięższych pojaz-
dów gąsienicowych.

Niekiedy przy załadunkach na transporty kolejowe – rys. 7, 
stosuje się kliny drewniane przytwierdzane bezpośrednio do 
drewnianej podłogi wagonu kolejowego.

Także zdecydowana większość pojazdów wojskowych [3] 
posiada na swoim wyposażeniu wyposażenie specjalne wy-
korzystywane podczas eksploatacji w różnych warunkach te-
renowych w tym. m.in. wyciągarki, zblocza, kliny i podstawki, 
które można wykorzystać również przy ich przewozie. 

1.4. Poduszki powietrzne
Poduszki powietrzne zapewniają właściwą ochronę ła-

dunkom w czasie transportu. Umieszcza się je w wolnych 
przestrzeniach między towarami i napełnia sprężonym po-
wietrzem. Poduszka wypełnia lukę – rys. 8 i przylegając do 
ładunku chroni go przed przesuwaniem, amortyzując wstrzą-
sy, uderzenia i wibracje. Główne dane techniczno-konstruk-
cyjne poduszek powietrznych:

  wytrzymują naciski do 30 ton, 
  są lekkie i łatwe w użytkowaniu, ich napełnianie i opróżnia-
nie trwa kilkanaście sekund, 

  w zależności od modelu mogą być jednorazowe lub wielo-
krotnego użytku,

  mają duży współczynnik tarcia dzięki czemu pozostają na 
miejscu podczas transportu, 

  sprawdzają się we wszystkich warunkach atmosferycznych,
  mają dużą odporność na wodę,
  napełnianie jest możliwe przy pomocy sprężarki samocho-
dowej oraz specjalnych końcówek.

1.5. Łańcuchy ściągające
W szczególnych przypadkach kiedy nie można zastoso-

wać wiązań poliestrowych (np. gdy występują ostre krawę-
dzie i istnieje możliwość przecięcia pasa) można użyć łań-
cuchów ściągających. Zestaw taki składa się z napinacza, 

działającego najczęściej na zasadzie rzymskiej śruby, z za-
bezpieczeniem przed samoodkręceniem, oraz dwóch łańcu-
chów które mogą być zakończone różnego rodzaju hakami 
– rys. 9.

Główne dane techniczno - konstrukcyjne napinaczy:
  wykonane są ze stali ulepszonej cieplnie,
  posiadają powłoki ochronne,

Rys. 4. Schemat mocowania pojazdu na platformie kolejowej [12]

Rys. 6. Kliny do pojazdów gąsienicowych [12]

Rys. 5. Kliny do pojazdów kołowych [12]
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  zdolność skracania i regulacji,
  są przystosowane (w zależności od wersji) do łańcuchów 
o średnicy oczka 8-16 mm przez co ich wytrzymałość wy-
nosi do 5000 daN,

  łańcuch może być zakończony hakami z zabezpieczeniami 
lub bez zabezpieczeń.

2. Przewóz na zestawach niskopodwoziowych
Jest to szczególny rodzaj przewozów [3,6] wymagający 

spełnienia szeregu przedsięwzięć organizacyjno-technicz-
nych i administracyjnych związanych głównie z bezpieczeń-
stwem przewozu a wymagającym m.in. pilotowania takich 
zestawów, wyposażenia technicznego zestawu niskopo-
dwoziowego, zabezpieczenia przewożonego sprzętu, ozna-
kowania i sygnalizacji, nacisków na osie takich zestawów, 
kwalifi kacji kierowców, przejazdu po wyznaczonej trasie 
w określonym terminie/czasie i innych. 

Na rysunku 10 przedstawiono zabezpieczenie przewożo-
nego pojazdu typu BRDM o masie około 13 ton, zestawem 
niskopodwoziowym Man 40.464, z naczepą typu Goldhofer 
STZ 60/80. Przód pojazdu zabezpieczono klinami najazdo-
wymi wchodzącymi w ukompletowanie naczepy, oraz łań-
cuchami odpowiednio doregulowanymi i zamocowanymi do 
uchwytów transportowo-ewakuacyjnych pancerza pojazdu 
i z drugiej strony do przedniej płyty oporowej naczepy. 

Tył pojazdu zamocowano łańcuchami na krzyż z wyko-
rzystaniem uchwytów platformy nośnej naczepy i uchwytów 
transportowo-ewakuacyjnych tylnych pojazdu BRDM.

Poniżej na rys. 11 przedstawiono zabezpieczenie przewo-
żonego pojazdu specjalnego typu Tatra 815 o masie około 
26 ton, zestawem niskopodwoziowym Iveco Eurotrakker, 
z naczepą typu Jost STZ 60. Przód pojazdu zabezpieczono 
klinami najazdowymi wchodzącymi w ukompletowanie na-
czepy, oraz krótkimi pasami odpowiednio doregulowanymi 
i zamocowanymi do uchwytów transportowo-ewakuacyjnych 
pojazdu i z drugiej strony do przedniej platformy naczepy. Tył 
pojazdu zamocowano pasami w układzie na krzyż z wyko-
rzystaniem uchwytów platformy nośnej naczepy i uchwytów 
transportowo-ewakuacyjnych tylnych pojazdu Tatra.

Tego typu zestawy posiadają bogate wyposażenie fa-
bryczne m.in. wciągarki i różne opcje takielunku ułatwiające 
załadunek i wyładunek, mocowanie i unieruchomienie prze-
wożonego sprzętu wojskowego co czyni je m.in. uniwersalny-
mi i samowystarczalnymi środkami transportowymi.

Inny przykład mocowania i zabezpieczania ładunku przed-
stawiono na rys. 12, jest to przykład zabezpieczenia prze-
wożonej amunicji w skrzyniach drewnianych na paletach, 
wewnątrz stalowego kontenera.

Tego typu ładunek mocowany jest poprzez palety do ścian 
bocznych kontenera [6], z wykorzystaniem uniwersalnych 
pasów z różnymi uchwytami i zabezpieczeniami.

j p g g j

Rys. 7. Załadunek różnego typu pojazdów [12]

Rys. 9. Łańcuch kompletny  z napinaczem [12]

Rys. 8. Zabezpieczenie ładunku przez poduszkę [12]

Rys. 10. Zabezpieczenie pojazdu [12]
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Podsumowanie
W artykule przedstawiono niektóre urządzenia i wyposa-

żenie do oznakowywania, mocowania w transporcie, także 
wojskowym przewożonych, ładunków, materiałów, w ujęciu 
praktycznym. Autorzy przedstawili w nim i scharakteryzowali 
wybrane oznakowania, wyposażenie i sposoby wykorzysta-
nia rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych w niektórych środ-
kach transportu. 

Artykuł uzupełniają rysunki i zdjęcia bezpośrednio związa-
ne z przedstawionym zagadnieniem. 
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Chosen aspects of load carriage in transport
Abstract
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