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BADANIA KONSTRUKCYJNYCH  
ZABEZPIECZEŃ PLATFORM ŁADUNKOWYCH 

W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH 

Streszczenie 
W artykule omówione zostało bezpieczeństwo przewozu towarów przyczepami i naczepami w świe-

tle unormowań prawa polskiego i Unii Europejskiej. Pokazano sposób przeprowadzania badań symu-
lacyjnych i fizycznych ściany przedniej przyczepy. Pokazano projekt konstrukcyjny z wstępnymi obli-
czeniami wytrzymałościowymi urządzenia do badań fizycznych ściany przedniej przyczep i naczep.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo przewozu, badania przyczepy, urządzenie do badania przyczepy. 

WSTĘP 

We współczesnym transporcie samochodowym platformy ładunkowe stanowią integralną 
część samochodu ciężarowego. Od momentu ich zastosowania do dnia dzisiejszego mają bar-
dzo duże znaczenie w transporcie towarowym jako powierzchnia ładunkowa, a także spełnia-
ją rolę zabezpieczającą ładunek przed uszkodzeniem i narażeniem otoczenia na niebezpie-
czeństwo. Zawdzięczają one swoją znaczącą pozycję dzięki zaletom i korzyściom, jakie przy-
niosły transportowi samochodowemu. Korzyści te wynikają z prostej i taniej budowy, zwięk-
szenia możliwości przewozowej i niskich kosztów transportowych. Stosowanie wielotonowych 
platform zwiększa możliwość wykorzystania pojazdów samochodowych w istotny sposób. 

1. BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU ŁADUNKÓW PRZYCZEPAMI 
I NACZEPAMI 

W polskim prawie przepisy regulujące bezpieczeństwo przewozu ładunków zamieszczono 
w Kodeksie drogowym [8]. Normy oraz zalecenia określają zasady i warunki oraz sposoby 
mocowania ładunków [2, 3, 4, 5, 6]. Zgodnie z tymi przepisami ładunek nie może: 
– powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, tym samym nie może przekra-

czać dopuszczalnej ładowności pojazdu, 
– powodować przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, 
– naruszać stateczności pojazdu, 
– utrudniać kierowania pojazdem, 
– ograniczać widoczność drogi lub zasłaniać świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic reje-

stracyjnych lub innych tablic czy oznaczeń, w które jest wyposażony, 
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– ładunek nie może charakteryzować się odrażającym wyglądem bądź też wydzielać odraża-
jącej woni. 
Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia 

lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Urządzenia służące do zamocowania ładunku po-
winny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się. Ponadto urządzenia te powinny być za-
bezpieczone przed swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy. 

W odniesieniu do ładunku sypkiego, przepisy krajowe obligują do transportu w szczelnej 
skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami (np. plandeka) 
uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.  

W prawie Unii Europejskiej bezpieczny przewóz ładunków środkami transportu zdefinio-
wany jest w odpowiednich dyrektywach, na przykład w dyrektywie [7]. Również krajowe 
normy państw Unii Europejskiej ściśle definiują warunki bezpiecznego transportu dla nadwo-
zi wymiennych, określają między innymi: 
– nośność platform ładunkowych (nośność na jednostkę powierzchni daN/m2 lub (opcjonal-

nie) obciążenie skupione, zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta), 
– punkty mocowania w pojazdach z platformą [9], 
– zabezpieczenie ładunków w samochodach dostawczych zgodnie z warunkami techniczny-

mi podanymi w normie [11], 
– wytrzymałość konstrukcyjną kontenerów w trakcie spedycji mieszanymi środkami trans-

portu zgodnie z normą [10], 
– punkty mocowania w kontenerach w trakcie spedycji mieszanymi środkami transportu,  
– wytrzymałość konstrukcji nadwozia (ścian czołowych i burt pojazdów z nadwoziem kon-

tenerowym, skrzyniowym z opończą brezentową lub bez, lub z żaluzjami bocznymi, zgod-
nie z normą [12], 

– wytrzymałość punktów mocowania i konstrukcji nadwozia pojazdów specjalnych  
(np. do transportu ładunków wielkotonażowych) odpowiadającą spodziewanym obciąże-
niom, 

– zabezpieczenie zamknięć znajdujących się w konstrukcji nadwozia (na przykład burt  
i drzwi) przed przypadkowym otwarciem,  

– zabezpieczenie kłonic przed przypadkowym wysunięciem się,  
– wciągarki mocujące w nadwoziu, pod względem zasad zapobiegania wypadkom. 

Wymienione wyżej regulaminy, Polskie Normy, Prawo o Ruchu Drogowym, jak również 
homologacje cząstkowe i całopojazdowe gwarantują poprawność wykonania konstrukcji po-
jazdów ciągnionych, przyczep i naczep poruszających się po drogach.  

W warunkach normalnego ruchu drogowego, w pewnych okolicznościach może wystę-
pować gwałtowne hamowanie. Do obliczeń przyjmuje się następujące maksymalne siły bez-
władności ładunku, działające podczas takiego zdarzenia [1]: 
– przy ruszaniu do przodu, przyspieszenia powodują powstanie siły bezwładności ładunku 

skierowanej do tyłu o wielkości rzędu 0,5 ciężaru ładunku, 
– przy hamowaniu, siła bezwładności ładunku skierowana do przodu o wielkości 0,8 ciężaru 

ładunku, 
– ruch pojazdu na zakręcie wywołuje siłę bezwładności ładunku o skierowaną w bok o wiel-

kości 0,5 ciężaru ładunku. 
Ponadto w obliczeniach należy uwzględnić czynnik przetaczania się na boki wynoszący 

0,2 ciężaru ładunku. Przed ruchem przetaczającym ładunek zabezpiecza się poprzez przymo-
cowanie go na jak największej wysokości, a przynajmniej na wysokości środka ciężkości ła-
dunku. 
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2. BADANIE SYMULACYJNE ŚCIANY PRZEDNIEJ PRZYCZEPY  

Badania numeryczne ściany przedniej przyczepy przeprowadzono na przyczepie ty-
pu PT12-20 produkcji CMT Chojnice. Do badań użyto modułu Pro/Mechanical w programie 
Pro/Engineer. Ściana przednia przyczepy wykonana została w postaci konstrukcji stalowej 
(rys. 1). Część czołową ściany przedniej tworzy sklejka drewniana połączoną za pomocą ni-
tów do konstrukcji stalowej. Środkowa część wzmocniona została za pomocą profili zimno-
giętych. Całość przytwierdzona została do przedniej części przyczepy za pomocą połączeń 
śrubowych. 

 
Rys. 1. Ściana przednia: główne elementy konstrukcji 1 – mocowania desek, 2 – profile 

wzmacniające, 3 – profil narożny lewy, 4 – profil narożny prawy, 5 – sklejka wypełniająca 

Na rys. 2a przedstawiono, zgodnie z normą PN-EN 12642, rozkład sił do obliczeń nume-
rycznych, a na rys. 2b wynik obliczeń wytrzymałościowych w postaci naprężeń zredukowa-
nych Hubera−Misesa−Hencky’ego (H-M-H) w miejscu o maksymalnych naprężeniach. War-
tość naprężeń maksymalnych wynosi MPaH-M-H

max 200≈σ . Z obliczeń wynika, że koncentracja 

naprężeń występuje w miejscach połączeń ściany z głównymi elementami przyczepy (po-
dłużnicą). Naprężenia zredukowane w pozostałych elementach konstrukcji w większości nie 
przekraczają wartości równej 80 MPa. Analizowana ściana przednia wykonana została 
z materiału, którego granica plastyczności Re = 355 MPa.  

 
Rys. 2. Ściana przednia: a) rozkład sił zgodnie z normą PN-EN 12642; b) wynik obliczeń 

wytrzymałościowych w postaci naprężeń zredukowanych H−M−H 
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3. PROJEKT URZĄDZENIA DO BADANIA ŚCIANY CZOŁOWEJ 
PRZYCZEP I NACZEP 

Ściana czołowa przyczep i naczep stanowi jedno z ważniejszych zabezpieczeń transpor-
towanego ładunku. Narażona jest ona w nieprzewidzianych zdarzeniach drogowych na prze-
ciążenia sięgające 20-100 g. Dlatego bardzo ważnym jest jej odpowiednia konstrukcja 
i kontrola na wytrzymałość statyczną i dynamiczną. Warunki wytrzymałości ścian skrzyń 
ładunkowych określają odpowiednie normy, np. norma PN-EN 12642. Na bazie unormowań 
zaprojektowano i zrealizowano urządzenie do badania wytrzymałości ściany czołowej, które 
może być wykorzystane również do badania ściany tylnej. 

Urządzenie tworzy zwartą konstrukcję (rys. 3). Elementami wykonawczymi urządzenia są 
dwa siłowniki hydrauliczne. Wielkość docisku wywieranego przez siłowniki na wewnętrzną 
część ściany czołowej pozwolą określić jakość konstrukcji ściany na zgodność z wymogami 
normy. Zastosowane siłowniki pozwalają na podłączenie dwuobwodowej instalacji hydrau-
licznej. W połączeniu z odpowiednio dobranym rozdzielaczem pozwala to na wykonywanie 
ruchu roboczego wzdłuż osi x (w poziomie około 300 mm), zarówno do przodu jak i do tyłu. 

 
Rys. 3. Urządzenie do badań 

3.1. Badania wytrzymałościowe urządzenia do określania wytrzymałości ściany 
czołowej 

Na rys. 4a pokazano rozkład sił obciążających ramę urządzenia, natomiast na rys. 4b – 
wyniki analizy wytrzymałościowej w postaci naprężeń zredukowanych H−M−H. 

 

Rys. 4. Rama: a) obciążenie; b) naprężenia zredukowane H−M−H 

Na rys. 4a zaznaczono wektory działania sił i punkty podparcia ramy. Przyłożone są one 
do płaszczyzn, które w połączeniu ze sworzniem ustalają położenie siłownika i przenoszą siły 
na elementy nośne konstrukcji przyczepy. Aby badania wytrzymałości ściany przedniej były 
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prawidłowe należy użyć znamionowej siły odpowiadającej 0,4 maksymalnej masy użytecznej 
transportowanej, co w rozpatrywanym przypadku daje wartość równą 48 kN. Zakładając 
współczynnik bezpieczeństwa, zasymulowano obciążenie urządzenia siłą równą 150% zna-
mionowej siły obciążającej. Na tej podstawie została określona wytrzymałość urządzenia, 
poparta obliczeniami MES. Z obliczeń i rozkładu naprężeń zredukowanych w ramie możemy 
określić obszary koncentracji naprężeń. Wartość maksymalnych zredukowanych naprężeń 
H−M−H w ramie nie przekroczyła 100 MPa. 

3.2. Badania wytrzymałościowe ściany czołowej 
Na rys. 5 przedstawiono schemat urządzenia do badania ściany czołowej i jego mocowa-

nie do przyczepy typu PT12-20. 

 
Rys. 5. Badanie ściany czołowej przyczepy: 1 − rama, 2 − ściana przednia, 3 − urządzenie do badania 

ściany, 4 − instalacja hydrauliczna 

Mocowanie urządzenia do punktów stałych przyczepy odbywa się za pomocą połączeń 
rozłącznych w taki sposób, aby urządzenie przylegało do głównego elementu nośnego, po-
dłużnicy. Przytwierdzenie takie, gwarantuje bezpieczny i prawidłowy montaż zapewniający 
spełnienie wymagań wynikających z warunków badań. 

Siłowniki hydrauliczne, stanowiące element wykonawczy, utwierdzone zostały w górnej 
części urządzenia wewnątrz kształtownika zamkniętego. W przedniej jego części znajdują się 
połączenia przegubowe przenoszące bezpośredni docisk na powierzchnię ściany czołowej za 
pomocą płyty. Przegubowe zamocowanie pozwala na zmianę kąta pochylenia podczas wy-
wierania nacisku a tym samym dostosowanie obciążenia do kierunku normalnego do po-
wierzchni ściany przedniej. Wielkość docisku wywieranego przez siłowniki na wewnętrzną 
część ściany czołowej pozwolą określić jakość wytrzymałości konstrukcji ściany czołowej na 
zgodność z wymogami normy EN 12642.  

Stosowanie urządzenia do badania ścian stanowi wyprzedzenie podstawowych, minimal-
nych wymagań, które obowiązują w Unii Europejskiej. Przedstawione urządzenie do badań 
może stanowić standardowe wyposażenie zakładów produkcyjnych. 
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THE RESEARCHES OF CARGO PLATFORM’S 
STRUCTURAL PROTECTION IN VEHICLES 

Abstract 
In the article product's safe transport using trailers and semitrailers according to Polish and Eu-

ropean Union law were discussed. Simulation and physical researches of front wall of the trailer were 
shown. Structural design with initial calculations of device for physical researches of front wall and 
semitrailers were shown. 

Key words: transportation safety, research trailer, the trailer test. 

Autorzy: 
doc. dr inż. Marek Fligiel – Politechnika Koszalińska 
mgr inż. Maciej Stoltman – CMT Chojnice 


