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NIEWŁAŚCIWYM MOCOWANIEM ŁADUNKU 

 

W artykule omówione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące zabezpieczenia oraz przewozu ładunków. Przedstawiono 

układ sił działających na przewożony ładunek w zmiennych warunkach drogowych. Ponadto pokazano reprezentatywne zda-

rzenia drogowe, mające miejsce podczas ruchu pojazdu po torze krzywoliniowym a wynikające z niewłaściwego mocowania 

przewożonego ładunku 

 

WSTĘP 

Główne tendencje rozwojowe w transporcie wyznaczone są 
aspektami poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia ekologiczności 
transportu drogowego. Podnoszenie bezpieczeństwa rozumiane jest 
najczęściej jako rozwój systemów bezpieczeństwa czynnego i bier-
nego.  

Wzrost liczby pojazdów z pewnością wpływa na zwiększenie 
prawdopodobieństwo zaistnienia niebezpiecznego  zdarzenia dro-
gowego. Co więcej, na przełomie ostatnich lat obserwuje się gwał-
towny wzrost liczby samochodów ciężarowych. Przedstawiony trend 
tłumaczyć można zmniejszonym zapotrzebowaniem na usługi ofe-
rowane przez transport kolejowy na rzecz transportu drogowego. 

Z ruchem pojazdów ciężarowych wiąże się nie mniej ważny 
aspekt związany z bezpieczeństwem, a dotyczący bezpośrednio 
kwestii przewożonego ładunku  i jego poprawnego mocowania 
podczas transportu. Techniki pozwalające na bezpieczne utwier-
dzanie przewożonego ładunku nie podlegają procesom ewolucyj-
nym porównywalnym do rozwoju systemów bezpieczeństwa czyn-
nego i biernego i od lat pozostają niezmienne. Tymczasem niepra-
widłowe zamocowanie ładunku może być przyczyną wystąpienie 
niebezpiecznej sytuacji, której skutki często prowadzą do utraty 
życia lub zdrowia uczestników ruchu drogowego. 

 W chwili obecnej obowiązują akty prawne regulujące wymaga-
nia odnośnie prawidłowego zabezpieczania ładunków podczas ich 
transportu. Na terenie Unii Europejskiej kwestię prawna przewozu 
ładunku reguluje norma EN-12195 (PN-EN 12195). Na terenie 
Polski norma ta obowiązuje od  sierpnia 2004 roku, i wciąż nie jest 
w pełni respektowana przez środowisko spedytorów.  Odpowie-
dzialność za prawidłowe zabezpieczenie przewożonego ładunku 
spoczywa bezpośrednio na przewoźniku. Dziwi więc fakt, że wciąż 
dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, których przyczyn 
dopatrywać się można w błędach mocowania ładunku, a których 
powodem jest brak znajomości przepisów i wiedzy merytorycznej 
dotyczącej tego zagadnienia. Wspomniane błędy powstają często 
już na etapie załadunku towaru. Uwarunkowania związane z zała-
dunkiem mają niezwykle ważne znaczenie dla oceny rzetelności 
przewoźnika. Zawiłe unormowanie tych kwestii w przepisach spra-
wia, iż z jednej strony warto w umowach zawierać stosowne zapisy 
w tym względzie, z drugiej w braku takich postanowień umownych 
przewoźnicy powinni zachować daleko idącą ostrożność, gdyż 

często strony przedstawiają odmienne poglądy, co do wzajemnych 
obowiązków stron w tym zakresie. 

1. ANALIZA PRZYCZYN WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ 
DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ŁADUNKU  PODCZAS 
RUCHU POJAZDU PO TORZE KRZYWOLINIOWYM 

Na etapie załadunku towaru może dojść do niewłaściwego 
rozmieszczenia towaru, skutkującego przekroczeniem maksymal-
nych nacisków na poszczególne osie, jak również zbyt wysokim 
położeniem środka ciężkości pojazdu co bezpośrednio wpłynie na 
jego stateczność.  Natomiast niewłaściwe mocowanie może dopro-
wadzić do przemieszczania się ładunku w przestrzeni ładunkowej 
podczas jazdy i w konsekwencji doprowadzić do powstania sił bez-
władności skutkujących zaistnieniem niebezpiecznej sytuacji dro-
gowej. 

Podczas transportu ładunek narażony jest na oddziaływanie sił 
bezwładności mogących spowodować jego przemieszczanie. Kieru-
nek tych sił uzależniony jest od zmian wektora prędkości pojazdu i 
w szczególności działa w kierunku przodu pojazdu podczas hamo-
wania, tyłu pojazdu podczas, bądź zwrócony jest poprzecznie, gdy 
pojazd transportujący porusza się po torze krzywoliniowym. W 
każdym z wyszczególnionych przypadków wektor sił bezwładności 
przyjmuje kierunek wektora przyspieszenia, a jego wartość jest  
proporcjonalna do wartości wektora wywołanego zmianą prędkości. 
Ponadto na ładunek oddziaływać mogą siły będące wynikiem poru-
szania się pojazdu na nawierzchni o znacznym nachyleniu i nierów-
nościach powierzchni. Poniżej przedstawiono układ sił jaki może 
działać na ładunek przewożony w różnych warunkach drogowych. 

 
Rys. 1. Rozkład sił działających na ładunek podczas transportu 
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Siła bezwładności Fb,x działająca w kierunku wzdłużnym prze-
ciwstawia się zmianom prędkości jazdy spowodowanymi hamowa-
niem lub przyśpieszaniem samochodu. Jest równa iloczynowi masy 
ładunku mŁ i przyśpieszenia w środku jego masy ax [2], co przed-
stawia poniższa zależność: 

 
Fb,x = - mŁ*ax,     

 
Podczas zmiany kierunku jazdy spowodowanego ok. łukiem 

występującym na drodze, czy też zmianą pasa ruchu, na przewożo-
ny towar oddziaływuje kierunku poprzecznym siła odśrodkowa. Jej 
wartość szczególnie zależy od prędkości jazdy i promienia łuku 
drogi, co pokazuje zależność: 

 
gdzie:  
v – prędkość jazdy, 
R – promień łuku, 
ay – przyśpieszenie dośrodkowe. 
 

Na podstawie powyższego równania można zauważyć, że war-
tość siły bezwładności działającej na przewożony towar w kierunku 
poprzecznym zmienia się w kwadracie prędkości jazdy. Można 
również stwierdzić, że im większy promień łuku R, tym mniejsze 
oddziaływanie siły odśrodkowej na transportowany towar. Dlatego 
też, w celu ograniczenia wpływów sił poprzecznych na pojazd i 
ładunek kierowca nie powinien podejmować gwałtownych manew-
rów (wyprzedzania bądź omijania), w których zmienia pas lub kieru-
nek ruchu. 

Ze względu na zmienność sił działających na przewożony ła-
dunek jak i jego specyfikę  (forma, kształt, ciężar), rozróżnia się 
następujące, podstawowe sposoby zabezpieczania: 
– blokowanie 
– mocowanie przy użyciu odciągów 
– zwiększanie wartości sił tarcia występujących pomiędzy ładun-

kiem a skrzynią ładunkową 
– zabezpieczenie powierzchniowe. 

Niektóre towary ze względu na swoje gabaryty mogą być prze-
wożone jedynie w pozycji pionowej. Podczas jazdy może to spowo-
dować wcześniejszą utratę stabilności przez ładunek, niż jego 
przemieszczenie względem skrzyni ładunkowej. Taka sytuacja 
spowodowana jest wysokim położeniem środka ciężkości ładunku. 
Zapewnienie stateczności przewożonego towaru nabiera w tym 
przypadku szczególnego znaczenia. 

Z reguły siły działające na ładunek maja kierunek osi podłużnej 
pojazdu. Ze względu na mniejsze prędkości pokonywania krzywoli-
niowych odcinków drogi, przewoźnicy mniejszą wagę przywiązują  
do mocowania poprzecznego ładunku. W przypadku gwałtownych 
manewrów związanych z omijaniem przeszkody czy zmianą pasa 
ruchu, poprzeczne siły bezwładności działające na ładunek mogą 
spowodować przemieszczenie źle zabezpieczonego elementu, 
skutkującego zaistnieniem niebezpiecznej sytuacji drogowej. 

W celu zobrazowania i analizy przyczyn wystąpienia niebez-
piecznych zdarzeń drogowych spowodowanych poprzecznym 
przemieszczeniem ładunku, przedstawiono dwa reprezentatywne 
zdarzenia drogowe mające miejsce na terenie Polski. 

1.1. Zdarzenie podczas ruchu pojazdu po łuku drogi  

Analizowane zdarzenie drogowe miało miejsce na łuku drogi o 
promieniu około 250 m. Bezpośrednio przed zdarzeniem kierowca 
poruszał się z prędkością 60 km/h. Opisywana kolizja polegała na 
zsunięciu się transportowanego na naczepie walca drogowego o 
średnicy koła 0,5 m i ważącego 8 t, czego skutkiem było zniszcze-

nie bariery odgradzającej drogę od terenów zielonych. Ładunek 
zabezpieczony był odciągami łańcuchowymi. Z ustaleń policji wyni-
kało, że przyczyną zdarzenia było zerwanie się jednego z mocują-
cych odciągów łańcuchowych, w wyniku czego ładunek stracił 
utwierdzenie w kierunku poprzecznym i przemieścił się względem 
nadwozia. Poniżej przedstawiono zdjęcia pokazujące miejsce zda-
rzenia oraz pojazdy w nim uczestniczące. 

 

 
Rys. 2. Zdarzenie na łuku drogi 

 
Analiza powyższego zdarzenia drogowego wskazuje na nie-

prawidłowości w mocowaniu ładunku odciągami łańcuchowymi. W 
wyniku działania sił bezwładności działających na pojazd, nastąpiło 
przekroczenie wytrzymałości łańcucha co doprowadziło do jego 
zerwania. W następstwie tego podczas ruchu pojazdu po łuku, 
ładunek zaczął zsuwać się z pojazdu.  

1.2. Zdarzenie podczas ruchu pojazdu po skrzyżowaniu z 
ruchem okrężnym 

Jedną z podstawowych zasad bezpiecznego przewozu ładunku 
jest oprócz prawidłowego jego mocowania, płynna jazda kierowa-
nym pojazdem. Polega ona na powolnym odchyleniu od linii prostej i 
zmianie prędkości. Czasami jednak podczas jazdy te niewielkie 
odchylenia od linii prostej są niemożliwe do wykonania. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia podczas jazdy po skrzyżowaniu z 
ruchem okrężnym. To właśnie na takich skrzyżowaniach dochodzi 
do największej liczby zdarzeń wywołanych niewłaściwym mocowa-
niem ładunku. Pewnym paradoksem jest fakt, iż dla samochodów 
osobowych skrzyżowanie z ruchem okrężnym jest najbezpieczniej-
szym typem skrzyżowania. Występuje tam najmniejsza liczba wy-
padków.  

W odniesieniu do pojazdów ciężarowych skrzyżowanie z ru-
chem okrężnym nie jest już tak bezpieczne. Wiąże się to z gabary-
tami samochodu lub zespołu członowego oraz przewożonym ładun-
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kiem. Dodatkowa trudność występuje podczas transportu towaru 
długiego, ponadnormatywnego, bądź w przypadku ładunków mają-
cych wysoko położony środek ciężkości. Może wtedy dojść do 
przeważenia naczepy i jej wywrócenia, bądź po prostu wypadnięcia 
ładunku na drogę i jego uszkodzenia. Właśnie taka sytuacja została 
przedstawiona w poniższym przykładzie. 

Analizowane zdarzenie miało miejsce w Lublinie. Pojazd zała-
dowany był skrzynkami z piwem. Podczas ruchu po skrzyżowaniu z 
ruchem okrężnym, ładunek wypadł z naczepy na zewnątrz. Poniżej 
przedstawiono miejsce zdarzenia oraz pojazd w nim uczestniczący. 

 

 
Rys. 3. Zdarzenie na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym 

 
Na poniższym rysunku pokazano skrzyżowanie na którym wy-

stąpiło analizowane zdarzenie drogowe. Niebieską linią oznaczono 
trasę przejazdu pojazdu.  

 
Rys. 4. Trasa przejazdu pojazdu 

Jest to typ skrzyżowania czterowlotowego z nieprzejezdną wy-
spą centralną, gdzie ruch odbywa się po wyznaczonych pasach. 
Dodatkowo na skrzyżowaniu tym wydzielono dodatkowy pas do 
skrętu w prawo. Średnica wyspy środkowej wynosi 65 m, natomiast 
średnica zewnętrzna ronda 80 m. 

Kolizja polegała na rozerwaniu plandeki na bocznej ścianie 
nadwozia i wypadnięciu skrzynek z piwem na drogę. W zdarzeniu 
nie brały udziału inne pojazdy, a za jego główną przyczynę uznano 
brak zamocowania przewożonego towaru. Z ustaleń policji i zeznań 
świadków wynikało, że pojazd wjechał na rondo z prędkością ok. 40 
km/h. Podczas zdarzenia poruszał się on po drodze o promieniu ok. 
36 m. Według funkcjonariuszy przybyłych na miejsce to właśnie 
niedostosowana do panujących warunków prędkość i brak zabez-
pieczenia ładunku doprowadziły do wystąpienia kolizji.  

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono reprezentatywne zdarzenia drogowe, 
mające miejsce podczas ruchu pojazdu po torze krzywoliniowym, do 
których wystąpienia przyczyniło się niewłaściwe zabezpieczenie 
ładunku lub jego brak. Analizowane zdarzenia wskazują na brak 
świadomości przewoźników w aspekcie odnoszącym się do moco-
wania poprzecznego ładunku. Konsekwencją analizowanych zda-
rzeń były tylko straty materialne ale często w wyniku takich zdarzeń 
następuje utrata zdrowia i życia ludzi, innych uczestników ruchu 
drogowego 
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Analysis of causes of traffic incidents taking place  
on curvilinear trajectory caused by improper cargo securing 

The article discusses the basic issues concerning security 

of cargo. It shows the arrangement of forces acting on cargo 

transported in changing road conditions. In addition, it 

shows representative traffic incidents taking place when the 

vehicle moves on the curvilinear trajectory which are caused 

by improper securing of cargo. 
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