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Wstęp
Gęstość transportowanego ładunku decydu-

je o wykorzystaniu pełnej ładowności pojazdów 
w przewozach środkami transportu drogowego. 
Ładowność (masowa) pojazdów jest cechą pod-
stawową przy wykonywaniu pracy przewozowej 
dla ładunków o stosunkowo dużej gęstości. Jej 
ograniczenie wynika przede wszystkim z admi-
nistracyjnego ograniczenia zawartego w obowią-
zujących przepisach dotyczącego dopuszczalnej 
masy całkowitej zespołu pojazdów. Wynosi ono 
40 Mg dla pojazdu normatywnego. Uwzględniając 
masę własną zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy 
– naczepa lub samochód i przyczepa) dysponu-
jemy ładownością zestawu której wartość wyno-
si około 25 Mg. Postępujący oraz przewidywany 

wzrost pracy przewozowej wykonywanej trans-
portem drogowym, konieczny dla rozwoju gospo-
darczego społeczeństwa, okupiony jest między 
innymi wzrostem: emisji spalin, emisji hałasu, za-
tłoczenia ulic oraz zagrożeń wypadkami drogowy-
mi. Te negatywne zjawiska towarzyszące rozwo-
jowi można i trzeba minimalizować. W przyszłości 
wydajność wszystkich rodzajów transportu będzie 
wykorzystywana do maksimum. Przewiduje się, 
że do 2030 roku nastąpi dwukrotny wzrost zapo-
trzebowania na usługi transportowe – rysunek 1. 
Poniżej zaprezentowano i poddano ocenie propo-
zycję autorów wydłużenia przestrzeni ładunkowej 
ograniczonej zapisem w dyrektywie 96/53/WE. 
Potrzeba zwiększenia możliwości pracy przewo-
zowej zespołu pojazdów (samochód i przyczepa) 
jest niekwestionowana [3, 4, 5]. Szczególnie jest 
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Rys. 1. Transport w UE w latach 1990-2030 – prognoza wzrostu pracy przewozowej



to możliwe dla ładunków o małej gęstości. Pojazdy 
przewożące ładunki lekkie np. styropian, puszki 
do napojów, itp. mają ograniczenia objętościowe 
będące następstwem ograniczeń gabarytowych. 
Wynikają one z wymagań zawartych w dyrekty-
wie nr 96/53/WE z dnia 25 lipca 1966 r. w sprawie 
dopuszczalnych wymiarów i obciążeń pojazdów w 
ruchu krajowym i międzynarodowym [1, 2, 7].

Wprowadza ona szereg ograniczeń, między in-
nymi gabarytowych. Dla ww. zespołu pojazdów 
określa maksymalne: długość – 18,75 m, szero-
kość – 2,55 m, wysokość – 4,00 m. przekroczenie 
tych ograniczeń kwalifi kuje pojazdy do kategorii 
nienormatywnych. Poruszanie się takich pojaz-
dów wymaga specjalnych dodatkowych pozwo-
leń. Są one wydawane wyłącznie w przypadku 
przewozu ładunków niepodzielnych.

Jest jeszcze jedno ograniczenie gabarytowe 
zawarte w w/w dyrektywie. Dotyczy ono maksy-
malnej długości powierzchni ładunkowej zestawu. 
Sformułowano je w formie dwóch warunków, które 
muszą być spełnione:
I. odległość mierzona równolegle do podłużnej osi 

zespołu pojazdów, między najdalej wysuniętym 
do przodu punktem przestrzeni ładunkowej po-
łożonej za kabiną kierującego nim a tylnym ob-
rysem przyczepy, po odjęciu odległości między 
tylnym obrysem samochodu a przednim obry-
sem nadwozia przyczepy nie może przekroczyć 
15,65 m;

II. odległość mierzona równolegle do podłużnej 
osie zespołu pojazdów, między najdalej wysu-
niętym do przodu punktem przestrzeni ładunko-
wej położonej za kabiną kierującego nim a tyl-
nym obrysem przyczepy nie może przekroczyć 
16,40 m (rys. 2).

Wyniki analizy
Z przytoczonych wyżej ograniczeń wynika, że 

wartość odległości pomiędzy tylną ścianą samo-
chodu i przednią ścianą przyczepy nie może być 
mniejsza niż 0,75 m. Wartość grubości skrzy-
ni ładunkowej wynosi 0,03 m. wówczas wartość 
długości części samochodu znajdująca się przed 
przednią ścianą skrzyni ładunkowej nie może być 

mniejsza niż 2,32 m. wymaganie to zawarte w 
dyrektywie nr 96/53/WE z dnia 25 lipca 1966 r. 
w sprawie dopuszczalnych wymiarów i obciążeń 
pojazdów w ruchu krajowym i międzynarodowym 
[2], zostało sformułowane wiele lat temu. Było ono 
słuszne na ówczesnym poziomie rozwiązań kon-
strukcyjnych. Zostały implementowane do prawo-
dawstwa krajowego [1, 7]. 

Obserwowany postęp techniczny i rozwój urzą-
dzeń pozwala na zmniejszenie tych ograniczeń. 
Nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy 
kierowcy. Nie wystąpi również możliwość kolizji 
tylnej ściany samochodu i przedniej ściany przy-
czepy w trakcie skręcania i na ewentualnych nie-
równościach drogi. Producenci podwozi z kabiną 
wytwarzają kabiny o znacznie mniejszej długo-
ści niż 2,32 m przy zachowaniu zasad ergonomii 
i bezpieczeństwa. Spotyka się kabiny, których 
długość wynosi 1,50 m. W tej sytuacji jest moż-
liwe wydłużenie powierzchni ładunkowej o 0,82 
m. Zajmie ona pustą przestrzeń pomiędzy krótką 
kabiną a ścianą przednią skrzyni ładunkowej sa-
mochodu (rys. 6).

Następną kwestią jest minimalna odległość 
pomiędzy skrzyniami ładunkowymi zespołu po-
jazdów. Schemat analizowanego zagadnienia 
pokazano na rysunku 3. Szerokość samochodu 
i długość „dyszla” przyczepy centralno-osiowej 
oraz wsunięcia sprzęgu w głąb samochodu mają 
tu kluczowe znaczenie.

Ponadto w wyniku wydłużenia „dyszla” przy-
czepy centralno-osiowej oraz wsunięcia sprzęgu 
daleko w głąb pojazdu od tylnego obrysu samo-
chodu, jest możliwe zmniejszenie wartości odstę-
pu ścian (tylnej samochodu i przedniej przyczepy) 
z 0,75 m do 0,50 m.

Wykresy obrazujące te zależności (zamiesz-
czone na rysunku 4) przedstawiają wyniki ana-
lizy omawianego problemu. Ilustrują zależność 
odległości x (tylnej ściany skrzyni ładunkowej sa-
mochodu a przednią ścianą skrzyni ładunkowej 
przyczepy) od długości R ”dyszla” przyczepy oraz 
szerokości b samochodu. Pozwala to również 
powiększyć skrzynię ładunkową samochodu lub 
przyczepy.
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Rys. 2. Wymiary graniczne zespołu pojazdów – samochód i przyczepa, wynikające z dyrektywy 96/53/WE



AUTOBUSY114

W efekcie takich działań można uzyskać po-
wierzchnie ładunkową pozwalającą przewozić 
np. 26 palet z puszkami na napoje (o wymiarach: 
1,25 m x 1,18 m rys. 5, o masie 130 kg każda) 
zamiast 24 palet w zgodzie z dotychczasowymi 
wymaganiami. 

Masa 24 palet wynosi 3120 kg zaś 26 palet wyno-
si 3380 kg. Jak widać decydująca jest tutaj objętość 
przestrzeni ładunkowej. W wyniku powiększenia po-
wierzchni ładunkowej (przy zachowaniu zewnętrz-
nych, dopuszczonych przepisami gabarytów zespo-
łu pojazdów) wzrasta praca przewozowa o 8,3%.

 

 

Truck Trailer 
Rb 

x

Rys. 3. Wymiary charakterystyczne dla połączenia sprzęgniętych pojazdów – widok z góry
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Rys. 4. Wykresy zależności odległości x ścian od długości R dyszla przyczepy oraz od szerokości b samochodu
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Rys. 5. Zdjęcie dwóch palet do załadunku oraz wymiary gabarytowe palety z puszkami do napojów



Podsumowanie i wnioski
A zatem ten sam ładunek można przewieźć 

mniejszą liczbą pojazdów. Zmniejsza to zuży-
cie paliwa przypadające na jednostkę ładunku. 
Zmniejsza emisję dwutlenku węgla i łagodzi tym 
samym efekt cieplarniany. Zmniejsza emisję za-
nieczyszczeń toksycznych do atmosfery na jed-
nostkę przewożonego ładunku. Zmniejsza się 
zajętość drogi przy przewozach tego ładunku co 
ma niebagatelne znaczenie przy wzrastającym 
zagęszczeniu pojazdów na drogach.

Pojazdy dostosowane do przewozu ładunków 
objętościowych (o których mówiono wyżej) same 
spełniają wymagania obowiązujących przepisów 
(rys. 6). Jedynie połączone w zespół pojazdów 
przekraczają ograniczenie dotyczące długości 
powierzchni ładunkowej. Wydaje się niezbędne 
że należy zmodyfi kować zapis o maksymalnej 
długości pomieszczenia ładunkowego. 

W dyrektywie nr 96/53/WE z dnia 25 lipca 1966 r. 
w sprawie dopuszczalnych wymiarów i obciążeń 
pojazdów w ruchu krajowym i międzynarodowym 
[2, 7], stworzono możliwość wprowadzania krajo-
wych wymagań innych niż zapisano w tej dyrek-
tywie. Wymagania takie obowiązują wówczas na 
terenie danego kraju. Uwzględniając szczególnie 
warunki przewozu ładunków będących materiała-
mi o małej gęstości, niezbędne staje się wprowa-
dzenie zmienionych przepisów umożliwiających 
lepsze wykorzystanie zespołu pojazdów. Należy 
zadbać o to aby producenci samochodów wypo-
sażali je w czytelne, jasne i zrozumiałe informa-
cje dla kierującego, dotyczące wymaganej, mini-
malnej długości ”dyszla” przyczepy. Powinny one 
być umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, np. 
na tylnej ścianie skrzyni ładunkowej. Umożliwi to 
zapobieganiu zagregowania nieprawidłowo do-
stosowanej przyczepy do ograniczeń ciągnącego 
ją samochodu. To niedostosowanie mogłoby spo-
wodować kolizję i uszkodzenie pojazdów w sy-
tuacjach skrajnych. Produkowane obecnie przy-
czepy są wyposażone w ”dyszel” o regulowanej 
długości. Umożliwia to dostosowanie przyczepy 
do wymagań pojazdu. 

Jak już wcześniej wspomniano, rozwój urzą-
dzeń i postęp techniczny stwarzają takie możli-
wości bez pogorszenia systemu bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego. Jest ono bardziej 
przyjazne dla środowiska naturalnego. Transport 
drogowy, konieczny do rozwoju nowoczesnego 
społeczeństwa ma także wady. Zaproponowa-
na koncepcja minimalizuje wady i jest rozwiąza-
niem rokującym nadzieję na jej realizację. Należy 
wspierać rozwiązania umożliwiające zahamowa-
nie tempa wzrostu liczby pojazdów na drogach. 
Sprzyja ono zmniejszeniu narastającego paraliżu 
na europejskiej i polskiej sieci drogowej.

W artykule oceniono wymagania przepisów do-
tyczące wielkości przestrzeni ładunkowej w dyrek-
tywie 96/53/WE. Wykazano, że należy je zmienić. 
Pozwoli to zwiększyć pracę przewozową zespołu 
pojazdów. Korzystnie wpłynie na środowisko natu-
ralne. Zwiększa wydajność transportu na terenie 
Polski i jego konkurencyjność w sensie ekonomicz-
nym. Zmniejsza liczbę samochodów dla zadanej 
ilości towarów. Niższy jest globalny i lokalny nega-
tywny wpływ na środowisko naturalne. Usprawnia 
system bezpieczeństwa ruchu, zmniejsza przecią-
żenie dróg, zmniejsza zajętość pasów ruchu. Moż-
liwość wprowadzenia krajowych innych wymagań 
jest uwzględniona w dyrektywie 96/53/ WE.
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Rys. 6. Wymiary przestrzeni ładunkowej po ich modyfi kacji
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Project of the cargo area extension in the set of vehicles 
in order to increase transportation capacity

The paper presents an analysis of freight carried by cars as far as their density is concerned. The 
analysis resulted in the conclusion that, the volume of the cargo area of standard vehicles possible 
to be used, is limited by the legislative regulations on the dimensions of the vehicle set on the public 
roads. The proposals to increase the real haulage work by the road transport, were discussed. The ad-
vantages and disadvantages of the proposed applications were evaluated. The conclusions contained 
proposals for actions enabling the implementation of the concepts evaluated.
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