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REGULACJE PRAWNE DOTYCZ�CE 
ZABEZPIECZENIA WAGONÓW KOLEJOWYCH 
W PRZEPRAWACH PROMOWYCH POMI�DZY  

POLSK� A SZWECJ�

Streszczenie 
W niniejszym artykule przedstawiono zestawienie obowi�zuj�cych przepisów dotycz�cych 

zabezpieczania wagonów kolejowych w czasie przepraw promowych pomi�dzy Polsk�, a Szwecj�. 
Obecnie nie ma ujednoliconych przepisów warunkuj�cych tego typu przewozy, s� one jednak 
regulowane przez szereg dokumentów, przy czym najbardziej kompletne wytyczne mo�na znale�� w 
CSS CODE opublikowanym przez IMO (International Maritime Organization). Obecnie trwaj� tak�e 
prace nad ujednoliceniem przepisów „Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs)” 
przez IMO, ILO, UNECE, których aktualna wersja weszła w �ycie w 1997 roku. 

Przepisy okre�laj� wymagania co do składowania i oprzyrz�dowania zabezpieczaj�cego ładunek, 
a dokładniej odnosz� si� do warto�ci sił powstaj�cych od przy�piesze�, przechyłów statku i masy 
ładunku oraz jego mocowania. Przestrzeganie tych przepisów i zalece� pozwala na bezpieczny 
transport ładunków z wykorzystaniem przepraw promowych.  

WST�P 
Kolejowe przeprawy promowe s� alternatywnym do przewozów kontenerowych 

sposobem przewo�enia ładunków. Zarówno transport kontenerowy jak i kolejowe przeprawy 
promowe pozwalaj� na przewóz bez konieczno�ci zmiany rodzaju no�nika, na/w którym 
znajduje si� towar pocz�wszy od chwili jego załadowania, a� do wyładowania. Mimo, �e 
transport kontenerowy daje wi�ksze mo�liwo�ci z uwagi na mo�liwo�� integracji 
z transportem drogowym oraz dostarczanie ładunków w relacji door-to-door, to nie pozwala 
na przewóz ładunków wielkogabarytowych. Jest to natomiast mo�liwe dzi�ki wykorzystaniu 
wagonów kolejowych. Zabezpieczenie ładunków w obu przypadkach mo�e odbywa� si� w 
podobny sposób, poniewa� istniej� zarówno kontenery jak i wagony o zbli�onych 
parametrach, np. chłodnie, do przewozu cieczy i gazu, do przewozu materiałów sypkich oraz 
o konstrukcji zamkni�tej i otwartej. 

Polska uczestniczy w kolejowych bałtyckich przeprawach promowych umo�liwiaj�cych 
przewóz towarów tylko i wył�cznie do Szwecji. Na terenie kraju znajduj� si� trzy porty 
morskie oferuj�ce przeprawy promowe: �winouj�cie, Gdynia oraz Gda�sk. Wszystkie 
umo�liwiaj� przeprawy ludzi oraz samochodów jednak kolejowe przeprawy promowe s�
realizowane tylko z portu w �winouj�ciu. S� one wykonywane w relacjach: �winouj�cie 
(Polska) – Ystad (Szwecja), �winouj�cie (Polska) – Trelleborg (Szwecja). 
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1. WPŁYW WARUNKÓW POGODOWYCH ORAZ ODDZIAŁYWANIE 
FAL NA STATEK 
Transport morski jest wykonywany w ró�norodnych warunkach pogodowych, które mog�

powodowa� powstawanie zło�onych sił oddziaływuj�cych przez długi okres czasu na statek 
oraz znajduj�ce si� na nim ładunki. Na statek zawsze oddziaływaj� siły liniowe oraz siły 
skr�tne, przy czym siły skr�tne stanowi� wi�ksze zagro�enie dla przewo�onych ładunków. 
Ponadto siły mog� si� wzajemnie ł�czy� jako dwie lub wi�cej składowych. Zachowanie si�
statku pod wpływem oddziaływania fal zaprezentowano na Rys. 1 [3]. 

Rys. 1. Zachowanie si� statku pod wpływem oddziaływania fal 

	ródło: [3] 

2. REGULACJE DOTYCZ�CE SKŁADOWANIA I ZABEZPIECZENIA 
PRZEWOZU WAGONÓW
Zabezpieczenie ładunków w przewozach morskich jest znacznie bardziej zło�one ni�

zabezpieczenie ładunków w transporcie drogowym z uwagi na wi�ksze ryzyko 
przemieszczania si� ładunku spowodowane oddziaływaniem morza na statek. Sposoby 
odpowiedniego zabezpieczenia ładunków s� regulowane przez mi�dzynarodowe dokumenty 
oraz konwencje: 
– Code of Safe Practice for Cargo Srowage and Securing (CSS CODE 2011),  International 

Maritime Organization, 
– IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs), 
– Mi�dzynarodowa konwencja o bezpiecze�stwie �ycia na morzu, 1974 SOLAS, 
– AVV - General Agreement on Use of Wagons. 

Ponadto ka�dy statek mo�e posiada� własny dokument okre�laj�cy zasady składowania i 
zabezpieczenia transportowanych ładunków, tzw. Cargo Securing Manual, który jest 
opracowywany w wi�kszo�ci zgodnie z wytycznymi IMO - Code of Safe Practice for Cargo 
Srowage and Securing [2]. W Cargo Securing Manual znajduj� si� mi�dzy innymi informacje 
na temat statku i ładowni oraz mo�liwo�ciach składowania i zasadach zabezpieczenia 
ładunku. 
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3. PODSTAWOWE ZAŁO�ENIA DOTYCZ�CE ZABEZPIECZENIA 
ŁADUNKÓW NA STATKACH 
Załadunek oraz zabezpieczanie przewo�onych towarów powinno by� odpowiednio 

przeprowadzone z uwzgl�dnieniem wszystkich wła�ciwo�ci danego ładunku. Nigdy nie 
nale�y zakłada�, �e podczas kursu pogoda b�dzie dobra, a  morze spokojne, poniewa� przy 
długich trasach i długim czasie przewozu warunku pogodowe (temperatura, wilgotno��, itd.) 
mog� ulec zmianie i znacznie odbiega� od panuj�cych w chwili wypłyni�cia z portu. Warunki 
pogodowe mog� mie� wpływ na warunki wewn�trzne jednostki ładunkowej, które mog� by�
przyczyn� skraplania si� wody na powierzchni ładunku (pocenie si�) lub powierzchniach 
wewn�trznych jednostki ładunkowej. W tabeli 1 przedstawiono warto�ci maksymalnych 
przy�piesze� mog�cych powstawa� w czasie transportu ładunków dla danej strefy morskiej. 

Tab. 1. Maksymalne dopuszczalne przy�pieszenia dla transportu morskiego
Przy�pieszenie 

Strefa morska 

Do 
przodu 

Do tyłu Na 
boki 

Wzdłu�ne min. 
pionowe 

Poprzeczne min. 
pionowe 

Morze Bałtyckie 0.3±0.5 0.3±0.5 0.5 0.5 1.0 
Morze Północne 0.3±0.7 0.3±0.7 0.7 0.3 1.0 
Bez ogranicze� 0.4±0.8 0.4±0.8 0.8 0.2 1.0 

	ródło: [3], [5] 

Przy planowaniu rozmieszczenia ci��kich ładunków niezb�dne jest uzyskanie takiego 
rozkładu przy�piesze�, aby zapewni� wyst�powanie: 
– najmniejszych przy�piesze� w sekcjach �ródokr�cia oraz pod pokładem, 
– najwi�kszych przy�piesze� w sekcjach �ródokr�cia oraz na pokładzie. 

Masa ładunków powinna by� tak rozmieszczona na statku, aby unikn�� nadmiernych 
napr��e� mog�cych powsta� w strukturze statku. 

4. ZABEZPIECZENIE POJAZDÓW KOŁOWYCH NA POKŁADZIE 
STATKU 
Według wytycznych International Maritime Organization zawartych w CSS CODE 

pojazdy kołowe takie jak lokomotywy, wagony oraz samochody, ci��arówki i  ci�gniki, 
powinny by� przewo�one tak, aby [2]: 
– Powierzchnia ładunkowa na której b�dzie składowany pojazd była sucha, czysta, wolna od 

smarów oraz oleju. 
– Pojazdy kołowe były opatrzone odpowiednimi i wyra
nie oznaczonymi punktami 

mocowania pojazdu w trakcie transportu lub innymi odpowiednikami o wystarczaj�cej 
wytrzymało�ci. 

– Pojazdy kołowe, które nie posiadaj� punktów pozwalaj�cych na mocowanie pojazdu w 
trakcie transportu powinny posiada� wyra
ne oznaczenia miejsc, które mog� by�
wykorzystane do przymocowania ładunku. 

– Pojazdy kołowe, które nie posiadaj� gumowych kół  lub pojazdy nie posiadaj�ce własnej 
podstawy zwi�kszaj�cej tarcie, powinny by� zawsze by� składowane na drewnianych 
stalunkach lub innych materiałach zwi�kszaj�cych tarcie takie jak mi�kkie deski, gumowe 
maty, itd. 

– Pojazd znajduj�cy si� na docelowym miejscu składowania, je�li posiada własne hamulce 
powinien mie� je zaci�gni�te. 

– Pojazdy kołowe były  umocowane do statku za pomoc� odci�gów o dostatecznej 
wytrzymało�ci oraz charakteryzuj�ce si� zdolno�ci� do rozci�gania co najmniej 
o podobnych parametrach do stalowych ła�cuchów i lin. 
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– Je�li jest to mo�liwe, pojazdy kołowe, były składowane blisko burty lub tak 
rozmieszczone, aby zapewni� dost�p do punktów mocuj�cych o odpowiedniej sile lub 
powinny by� zablokowane po bokach powierzchni ładunku, aby zapobiec jego 
przemieszczeniom. 

– Zapobiec jakimkolwiek przesuni�ciom bocznym pojazdów kołowych nie posiadaj�cych 
własnych punktów mocowania. Tam gdzie jest to mo�liwe powinny by� one składowane 
blisko burty oraz blisko siebie lub powinny by� zablokowane przez inne ładunki takie jak 
np. kontenery, itp. 

– Zapobiec przesuni�ciom pojazdów kołowych, tam gdzie jest to mo�liwe, powinny by� one 
składowane przodem, a nie bokiem do burty. Je�eli jest nieuniknione składowanie 
poprzeczne pojazdów kołowych to mo�e by� konieczne zastosowanie dodatkowych 
mocowa� o wi�kszej wytrzymało�ci. 

– Koła pojazdów były zablokowane, aby zapobiec przesuni�ciom pojazdu. 
– Wszystkie ruchome i wystaj�ce elementy pojazdów, takie jak d
wigi, wysi�gniki i maszty, 

powinny by� odpowiednio zablokowane i zabezpieczone w okre�lonej pozycji. 
Mi�dzynarodowa konwencja SOLAS okre�la rozmieszczenie i mocowanie ładunku 

według nast�puj�cych zasad [4]: 
– Ładunki i jednostki ładunkowe przewo�one na i pod pokładem powinny by� załadowane, 

rozmieszczane i mocowane w taki sposób, aby zapobiec w trakcie rejsu statku uszkodzeniu 
lub wywołaniu niebezpiecze�stwa dla statku i osób zajmuj�cych si� nim, a tak�e utracie 
ładunku. 

– Nale�y podj�� odpowiednie �rodki ostro�no�ci podczas załadunku i przewozu ładunków 
ci��kich o nietypowych wymiarach, by nie nast�piło uszkodzenie statku oraz aby była 
zachowana wystarczaj�ca stateczno�� znajduj�cych si� na pokładzie ładunków w trakcie 
rejsu. 

– Nale�y podj�� odpowiednie �rodki ostro�no�ci podczas załadunku i przewozu jednostek 
ładunkowych na pokładach statków ro-ro ze szczególnym zwróceniem uwagi na osprz�t 
stały, znajduj�cy si� na takich statkach i zaczepy na jednostkach ładunku oraz na 
wytrzymało�� osprz�tu stałego i przeno�nego. 
Przy czym dla przewozu pojazdów kołowych takich jak lokomotywy w relacji Polska-

Szwecja maj� s� ponadto regulowane przez umow� AVV. Według tej umowy warunki dla 
wagonów przewo�onych promami na linii �winouj�cie-Ystad, s� nast�puj�ce [7]: 
– wagonów dwuosiowych: bez ogranicze�.
– wagonów trzyosiowych: wagony trzyosiowe mog� by� przewo�one jedynie przy 

korzystnym stanie wód. Musz� one mie� mo�liwo�� pokonywania łuków torów na 
promach. 

– wagony na wózkach przystosowane do transportu promami bez ogranicze�: wagony na 
wózkach dwu- lub trzyosiowych s� dopuszczone do przewozu bez ogranicze�, je�eli mog�
one jednocze�nie pokonywa� najwi�kszy k�t pochylenia mostków przej�ciowych i łuki 
torów na promach. 

– pozostałe wagony na wózkach i ładunki załadowane na wi�cej ni� jednym wagonie lub 
ładunki z u�yciem wagonu ochronnego: wagony na wózkach dwu- lub trzyosiowych, które 
nie odpowiadaj� wy�ej wymienionym warunkom, wagony na wózkach wi�cej ni�
trzyosiowych, jak równie� przesyłki załadowane na wi�cej ni� jednym wagonie (przesyłki 
na wagonach trwale sprz�gni�tych lub przy u�yciu wagonów ochronnych) mog� by�
przekazywane wył�cznie na podstawie uprzednio zawartego porozumienia i przy 
korzystnym stanie wód. 
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5. ZABEZPIECZENIE ŁADUNKÓW PRZECIWKO PRZESUNI�CIOM 
ORAZ PRZEWRÓCENIU 
Oprzyrz�dowanie zabezpieczaj�ce ładunek powinno by� dobrane w taki sposób, aby 

wytrzyma� poprzeczne i wzdłu�ne siły mog�ce przyczyni� si� do przesuni�cia lub 
przewrócenia ładunków. 

Optymalny k�t mocowania olinowania z uwagi na przesuni�cie to około 25o, natomiast z 
uwagi na przewrócenie wynosi od 45o do 60o (rys. 2). Je�eli wyst�puje taka potrzeba to 
olinowanie mo�e by� zamocowane pod mniejszym k�tem, jednak w takim przypadku ładunek 
musi by� dodatkowo zabezpieczony za pomoc� drewnianych podpór, poł�cze� spawanych 
lub innych metod pozwalaj�cych na bezpieczny przewóz ładunków. 

Rys. 2. K�ty mocowania olinowania dla ci��kich ładunków z uwagi na przesuni�cia (�1) 
 oraz przewrócenia (�2) 

	ródło: [2] 

Nale�y zwróci� szczególn� uwag� uchwyty, zaciski oraz na ciasne wi�zania pasów 
mocuj�cych,  które mog� spowodowa� przetarcie si� mocowania. Wszystkie zabezpieczenia 
powinny by� nale�ycie sprawdzone. Tam gdzie jest to konieczne zastosowane rozwi�zania 
zabezpieczenia ładunków powinny by� zweryfikowane na podstawie odpowiednich 
przelicze� (zgodnie z aneksem 13 do CSS CODE). 

Nie mo�na zakłada�, �e ładunki o du�ej masie nie b�d� si� przemieszczały podczas 
transportu. Ładunek oraz ka�dy jego element powinien by� zabezpieczony w taki sposób, aby 
uniemo�liwi� mu samoczynne przemieszczenie si�. Jest to szczególnie wa�ne zwłaszcza je�li 
chodzi o ładunki poruszaj�ce si� na własnych kołach, które powinny by� zabezpieczone 
odpowiednimi klinami. 

Przy operacjach zabezpieczania ładunków wykorzystywane s� nast�puj�ce poj�cia: 
– �� (Breaking Load) - siła zrywaj�ca - jest to nominalna (zakładana) siła, przy której dany 

element lub zestaw elementów ulegnie zerwaniu, 
– ��� (Maximum Securing Load) - najwi�ksza dopuszczalna siła, jak� mo�na obci��y� dany 

element, 
– �� (Calculation Strength) - dopuszczalne obci��enie robocze. 

Dopuszczalne obci��enie robocze jest obliczane z nast�puj�cego wzoru [2]: 

bezpwsp
MLSCS

_
=      (1) 

gdzie: 
bezpwsp _  – współczynnik bezpiecze�stwa: 1.5 

Pomimo wprowadzenia współczynnika bezpiecze�stwa, zawsze nale�y zachowa�
ostro�no�� przy stosowaniu elementów zabezpieczaj�cych i dobiera� je tak, aby były 
wykonane z tego samego materiału i były tej samej długo�ci, dzi�ki czemu b�dzie 
zapewniona jednakowa elastyczno�� wszystkich elementów w ramach całego układu. 




��			��������

6. ZŁO�ONE METODY OBLICZE� SIŁ 
Zewn�trzne siły oddziaływuj�ce na ładunek w kierunku wzdłu�nym, poprzecznym oraz 

pionowym powinny by� obliczone w oparciu o nast�puj�cy wzór [2]: 

),(),(),,(),,( yxsyxwzyxzyx FFamF ++⋅=    (2) 

gdzie: 
),,( zyxF  – siły wzdłu�ne, poprzeczne oraz pionowe, 

m   – masa jednostki ładunkowej, 
),,( zyxa   – przy�pieszenia wzdłu�ne, poprzeczne oraz pionowe, 

),( yxwF   – siły wzdłu�ne oraz poprzeczne wywołane przez ci�nienie wiatru, 

),( yxsF   – siły wzdłu�ne oraz poprzeczne wywołane przez fale morskie, 

Podstawowe warto�ci dopuszczalnych przy�piesze� zostały zaprezentowane w tabeli 2. 

Tab. 2. Podstawowe warto�ci dopuszczalnych przy�piesze�

�
	ródło: [2] 

W przy�pieszeniach poprzecznych (tab. 2) została uwzgl�dniona grawitacja oraz siły 
równoległe do pokładu pochodz�ce od falowania statku. 

Podstawowe warto�ci przy�piesze� powinny by� traktowane jako poprawne przy 
nast�puj�cych zało�eniach: 
– Pracy na nieograniczonym obszarze, 
– Pracy przez cały rok, 
– Długo�ci rejsu 25 dni, 
– Długo�ci statku 100m, 
– Pr�dko�ci eksploatacyjnej 15 w�złów 
– B/GM � 13 (B – szeroko�� statku, GM – wysoko�� metacentryczna). 

Dla statków o długo�ci innej ni� 100m i pr�dko�ci eksploatacyjnej innej ni� 15 w�złów 
warto�ci przy�piesze� powinny by� skorygowane o współczynnik znajduj�ce si� w tabeli 3. 
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Tab. 3. Współczynniki korekty przy�piesze� dla długo�ci i pr�dko�ci statku 
Długo��

(m) 
Pr�dko��
(kn) 

50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 

9 1.20 1.09 1.00 0.92 0.85 0.79 0.70 0.63 0.57 0.53 0.49 
12 1.34 1.22 1.12 1.03 0.96 0.90 0.79 0.72 0.65 0.60 0.56 
15 1.49 1.36 1.24 1.15 1.07 1.00 0.89 0.80 0.73 0.68 0.63 
18 1.64 1.49 1.37 1.27 1.18 1.10 0.98 0.89 0.82 0.76 0.71 
21 1.78 1.62 1.49 1.38 1.29 1.21 1.08 0.98 0.90 0.83 0.78 
24 1.93 1.76 1.62 1.50 1.40 1.31 1.17 1.07 0.98 0.91 0.85 

	ródło: [2] 
�

Dla kombinacji długo�ci oraz pr�dko�ci, które nie znajduj� si� w tabeli 3, mo�e by�
zastosowana poni�sza formuła w celu wyznaczenia współczynnika koryguj�cego [2]: 

( )
2

5,103462,58345,0_
L

L
L

vbezpwsp −⋅+�
�
�

�
�
� ⋅=    (3)

gdzie: 
bezpwsp _  – współczynnik bezpiecze�stwa: 1.5 

v    – pr�dko�� statku w w�złach 
L    – długo�� statku w metrach 

Powy�szy wzór nie powinien by� stosowany w przypadku statków krótszych ni� 50m lub 
dłu�szych ni� 300m. Dla statków, których warto�� B/GM (szeroko�� statku/wysoko��
metacentryczn�) jest mniejsza ni� 13 nale�y dokona� skorygowania przy�piesze�
poprzecznych w oparciu o współczynnik z tabeli 4. 

Tab. 4. Współczynniki korekty dla B/GM < 13 
B/GM 7 8 9 10 11 12 13 lub 

wi�ksze 
Odkryty pokład, wysoki 1.56 1.40 1.27 1.19 1.11 1.05 1.00 
Odkryty pokład, niski 1.42 1.30 1.21 1.14 1.09 1.04 1.00 
Mi�dzypokład 1.26 1.19 1.14 1.09 1.06 1.03 1.00 
Ni�sza składowania 1.15 1.12 1.09 1.06 1.04 1.02 1.00 

	ródło: [2] 

Siły wywołane działaniami wiatru oraz morza oddziaływuj�ce na jednostki ładunkowe 
znajduj�ce si� na odkrytym pokładzie mog� by� obliczone w uproszczony sposób, 
przyjmuj�c, �e: 
– Siły wywołane ci�nieniem wiatru wynosz� 1kN na m2, 
– Siły wywołane falami wynosz� 1kN na m2. 

Fale marskie mog� powodowa� powstawanie sił znacznie wi�kszych ni� pocz�tkowo 
zakładano. Dlatego warto�ci przedstawione w tabeli 3 powinny zosta� uznane za minimalne 
po zastosowaniu odpowiednich �rodków zapobiegaj�cych przepływom fal na pokładzie 
statku. Przy czym oddziaływanie sił pochodz�cych od fal musi by� uwzgl�dniane tylko od 
wysoko�ci odkrytym pokładu ładunkowego do 2 metrów ponad pokład statku lub do włazu 
znajduj�cego si� najwy�ej. 

7. BILANS SIŁ I MOMENTÓW 
Dokonanie obliczenia balansu sił nale�y wykona� zawsze dla nast�puj�cych przypadków: 
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– Przesuni�� poprzecznych w kierunku sterburty, 
– Przesuni�� wzdłu�nych w warunkach ograniczonego tarcia do przodu ku rufie,  
– Przewróce� poprzecznych w kierunku sterburty. 

W przypadku symetrycznego układu zabezpiecze�, wystarczy wykona� jedn� kalkulacj�. 
Wielko�� współczynnika tarcia ()  przyczynia si� do zapobiegania przesuni��, w celu 
odpowiedniego zabezpieczenia ładunków nale�y zapewni� odpowiedni styk materiałów. 
Współczynniki tarcia dla przykładowych par materiałów pokazano w tabeli 5. 

Tab. 5. Współczynniki tarcia 
Styk materiałów Współczynnik tarcia () 
Drewno-drewno, mokre lub suche 0.4 
Stal-drewno lub stal-guma 0.3 
Stal-stal, suche 0.1 
Stal-stal, mokre 0.0 

	ródło: [2] 

7.1. Bilans sił dla przesuni�� poprzecznych 
Bilans sił dla przesuni�� poprzecznych powinien spełnia� nast�puj�cy warunek [2]:  

nny fCSfCSfCSgmF ⋅++⋅+⋅+⋅⋅≤ ...2211μ    (4) 
gdzie: 

n   – ilo�� mocowa� wykorzystywanych w obliczeniach, 

yF  – siły poprzeczne pochodz�ce z zakładanego obci��enia (kN), 
μ  – współczynnik tarcia, 
m   – masa jednostki ładunkowej, 
g   – przy�pieszenie ziemskie = 9.81m/s2, 
CS   – obliczona siła zabezpiecze� poprzecznych (kN) (6), 
f  – funkcja od � oraz k�ta pionowych zabezpiecze� (tabela 6). 

5,1
MSLCS =      (5) 

Tab. 6. Warto�� funkcji f(�, )=�sin�+cos�
�

 -300 -200 -100 00 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0.3 0.72 0.84 0.93 1.00 1.04 1.04 1.02 0.96 0.87 0.76 0.62 0.47 0.30 
0.1 0.82 0.91 0.97 1.00 1.00 0.97 0.92 0.83 0.72 0.59 0.44 0.27 0.10 
0.0 0.87 0.94 0.98 1.00 0.98 0.94 0.87 0.77 0.64 0.50 0.34 0.17 0.00 
	ródło: [2] 

Pionowy k�t zabezpiecze� � wi�kszy ni� 600 powoduje zmniejszenie efektywno�ci 
zabezpieczenia w odniesieniu do przemieszcze� jednostki ładunkowej. Oprzyrz�dowana 
zabezpieczaj�ce charakteryzuj�ce si� tak� wielko�ci� k�ta  mo�na pomin�� w bilansie sił, 
chyba �e ładunek posiada tendencj� do przewracania si� lub jest zabezpieczony w trakcie 
transportu poprzez solidny naci�g, pozwalaj�cy na jego utrzymanie przez cał� podró�. 

Jakikolwiek poziomy k�t sił pochodz�cych od oprzyrz�dowania zabezpieczaj�cego nie 
powinien przekracza� 300. W przeciwnym przypadku takie zabezpieczenie mo�e by�
nieskuteczne i nale�y rozwa�y�wykluczenie go z bilansu przesuni�� poprzecznych. 

7.2. Bilans sił z uwagi na przewrócenia poprzeczne 
Nast�puj�ce obliczenia powinny spełnia� warunki (układ przykładowych mocowa� i sił 

zaprezentowano na rys. 6) [2]:  
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nny cCScCScCSgmbF ⋅++⋅+⋅+⋅⋅≤ ...2211    (6) 
gdzie: 

yF  – siły poprzeczne pochodz�ce z zakładanego obci��enia (kN), 
m  – masa jednostki ładunkowej, 
g  – przy�pieszenie ziemskie = 9.81m/s2, 
n  – ilo�� mocowa� wykorzystywanych w obliczeniach, 
CS  – obliczona siła zabezpiecze� poprzecznych (kN), 
a  – rami� siły wywrotu (m), 
b  – rami� siły stabilno�ci (m), 
c  – rami� sił pochodz�cych od zabezpiecze� (m), 

7.3. Bilans sił dla przesuni�� wzdłu�nych 
W warunkach normalnych zabezpieczenia poprzeczne s� wystarczaj�ce tak�e, aby 

zapobiec przemieszczeniom wzdłu�nym. W razie w�tpliwo�ci co do wytrzymało�ci 
zabezpieczenia mo�na wykona� bilans, który powinien spełnia� nast�puj�cy warunek [2]: 

nnzx fCSfCSfCSFgmF ⋅++⋅+⋅+−⋅⋅≤ ...)( 2211μ   (7) 

gdzie: 
xF  – siły wzdłu�ne pochodz�ce z zakładanego obci��enia (kN), 

μ  – współczynnik tarcia, 
m  – masa jednostki ładunkowej, 
g  – przy�pieszenie ziemskie = 9.81m/s2, 
n  – ilo�� mocowa� wykorzystywanych w obliczeniach, 
f  – funkcja od � oraz k�ta pionowych zabezpiecze� (tabela 7), 

zF  – pionowe siły pochodz�ce z zakładanego obci��enia (kN), 
CS  – obliczona siła zabezpiecze� wzdłu�nych (kN), 

Warto�� siły wzdłu�nych zabezpiecze� poprzecznych nie powinny by� wi�ksze ni� CS⋅5,0 . 

PODSUMOWANIE 
Obowi�zuj�ce przepisy nie okre�laj� jednoznacznie jakiego oprzyrz�dowania 

zabezpieczaj�cego nale�y u�y�, natomiast ustalaj� wymagania jakie musz� by� spełnione przy 
zabezpieczeniu danego typu ładunku. Okre�laj� tak�e maksymalnie dopuszczalne warto�ci 
przy�piesze� ładunków oraz sił pochodz�cych od ich masy i zastosowanych zabezpiecze�. W 
CSS CODE podano sposoby wykonywania oblicze� w celu okre�lenia wymaganych warto�ci 
sił dla odpowiedniego zabezpieczenia. Natomiast sam dobór zabezpiecze� dokonywany jest 
na podstawie posiadanych informacji o ładunku, rozmieszczeniu punktów mocuj�cych na 
wagonach i promie oraz normach okre�laj�cych wymagania co do parametrów danego 
oprzyrz�dowania zabezpieczaj�cego. Zastosowanie odpowiedniego rodzaju zabezpieczenia 
zgodnego z przepisami pozwala zmniejszy� ryzyko uszkodzenia ładunku i statku w trakcie 
przepraw promowych. Jest to szczególnie wa�ne przy przewozie podczas złych warunków 
pogodowych. Dlatego istotne jest, aby stosowa� si� do okre�lonych norm i przepisów. 
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SECURITY REGULATIONS FOR RAIL 
WAGONS FERRY STATNIONS IN 

CONNECTION BETWEEN  
POLAND AND SWEDEN 

Abstract 
In this paper is present a summary of existing security legislation to ferry rail wagons during 

between the Polish and Sweden. There are currently no clear rules determining this type of 
transportation, however, they are regulated by a number of documents with the most complete rules 
can be found in CSS CODE published by IMO (International Maritime Organization). Work is 
currently underway to harmonize the rules „Guidelines for Packing of Cargo Transport Units 
(CTUs)” by IMO, ILO, UNECE, thay the current version was implemented in 1997. 

Regulations specify requirements for storage and cargo security equipment, and more specifically 
refers to the forces resulting from acceleration, ships tilts and weight of the load and its securing. 
Observance of these rules and recommendations allows for safe transport of cargo with the use of 
ferries.  
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