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CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZE   
STOSOWANYCH DO PRZEWO ENIA ADUNKÓW  

W TRANSPORCIE DROGOWYM 

Dariusz KONIECZNY1, Kazimierz LEJDA2, Maksymilian M DZIEL3 

W artykule przedstawiono opis poszczególnych rodzajów zabezpiecze  adunków stosowanych 
w transporcie drogowym. Dokonano analizy wybranych systemów zabezpieczenia adunków z wykorzystaniem 
ró nych sposobów i elementów pomocniczych. 

1. WPROWADZENIE 
Transport drogowy do przewozu towarów stanowi trzon polskiego transportu i logistyki. 

Potrzebny jest nie tylko efektywny, ale i bezpieczny transport towarów. eby to osi gn  nale y 
odpowiednio mocowa  adunki, co pozwoli nam na zwi kszenie bezpiecze stwa tego rodzaju 
przewozów. 

Ocenia si , e ok. 25% wszystkich wypadków z udzia em samochodów ci arowych jest 
skutkiem niew a ciwego mocowania adunków [3]. Jeszcze kilka lat temu Policja  
i Inspekcja Transportu Drogowego sporadycznie kontrolowa y zamocowania adunków  
na pojazdach. Je li nie dochodzi o do wypadku, s u by kontrolne traktowa y adunek jako 
zamocowany poprawnie, natomiast je li do wypadku dochodzi o – przeprowadzano 
dochodzenie. Polskie ustawodawstwo do sierpnia 2004r. bardzo ogl dnie traktowa o wymagania 
odno nie w a ciwego zabezpieczenia adunków na rodkach transportu, jedynie Kodeks Drogowy 
okre la  warunki ogólne (m. in. adunek musi by  zamocowany w taki sposób, aby nie stanowi  
zagro enia dla innych uczestników ruchu). W prawie Unii Europejskiej kwestia mocowania 
adunków na rodkach transportu jest bardzo dok adnie opisana; reguluje to norma EN-12195, która 

w sierpniu 2004r. zosta a przyj ta w Polsce jako PN-EN 12195. 

2. TECHNIKI ZABEZPIECZENIA ADUNKU 

Zabezpieczenie przewo onych adunków jest wymagane niezale nie od ich wagi. adunek 
musi by  tak rozmieszczony i zamocowany, aby nawet podczas ostrego hamowania lub omijania 
przeszkody jego po o enie nie ulega o zmianie. Ka dy adunek przemie ci si , je eli si y 
wywierane przez ten adunek na skutek poruszania si  pojazdu przekrocz  si y oporowe dzia aj ce 
przez otoczenie. 

Wyró nia si  nast puj ce podstawowe sposoby mocowania adunków [1]: 
 mocowanie blokowe, 
 blokowanie za pomoc  materia ów sztauerskich, 
 mocowanie progowe i p ytowe, 
 mocowanie z u yciem odci gów, 
 urz dzenia z ta m, 
 maty antypo lizgowe. 

2.1. Mocowanie blokowe 

Mocowanie blokowe (blocking) lub z u yciem rozpórek (bracing), to taki sposób 
unieruchomienia adunku, w którym sztauowane elementy sk adowe adunku opieraj  si   
o sztywne struktury i sta e elementy skrzyni adunkowej, takie jak ciany przednie, boczne  
i k onice. adunek mo na sztauowa  bezpo rednio lub po rednio za pomoc  wype nienia 
przestrzeni mi dzy adunkiem a sta ymi elementami skrzyni adunkowej, co zapobiega wszelkim 
poziomym ruchom adunku. W praktyce trudno jest uzyska  ciasne upakowanie adunku mi dzy 
elementami blokuj cymi i zwykle pozostaje niewielka wolna przestrze . Przestrzenie te nale y 
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redukowa  do minimum, szczególnie za  pomi dzy adunkiem a cian  przedni . adunek nale y 
oprze  o cian  przedni  bezpo rednio lub za pomoc  materia u sztauerskiego. 

 

Rys. 1. Sposoby mocowania blokowego [2] 

2.2. Blokowanie za pomoc  materia ów sztauerskich
Skuteczne zamocowanie adunku za pomoc  urz dze  unieruchamiaj cych wymaga ciasnego 

sztauowania opakowa  zarówno przez oparcie ich o sta e elementy skrzyni adunkowej, jak i przez 
zastosowanie materia ów sztauerskich mi dzy opakowaniami. Je li adunek nie wype nia ca ej 
przestrzeni mi dzy cianami bocznymi i cianami czo owymi oraz nie jest w jaki  sposób 
zamocowany, wolne przestrzenie musz  wype nia  materia y sztauerskie tworz ce si y 
zapewniaj ce zadowalaj ce unieruchomienie adunku. Si y te musz  odpowiada  ca kowitemu 
ci arowi adunku. 

 
Rys. 2.Materia y sztauerskie mi dzy rz dami adunku [3] 

Do najbardziej znanych elementów sztauerskich nale : 
 palety, 
 poduszki powietrzne, 
 ramy rozporowe, 
 listwy uko ne i poprzeczne. 
Palety s  cz sto u ywan  form  materia ów sztauerskich. Je eli wolna przestrze  jest wi ksza 

ni  wysoko  europalety (ok. 15 cm), aby w a ciwie unieruchomi  adunek, luk  mo na wype ni  
np. tymi paletami ustawionymi na ko cu. Je eli wolna przestrze  mi dzy cianami bocznymi z 
jednej strony jest mniejsza ni  wysoko  europalety, wówczas luk  mo na wype ni  innymi 
materia ami, np. deskami. 
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Nadmuchiwane poduszki powietrzne dost pne s  zarówno jako materia y jednorazowe, jak i 
wielokrotnego u ytku. atwo je zainstalowa  i nadmuchuje si  je spr onym powietrzem, cz sto 
pobieranym z instalacji spr onego powietrza ci arówki. Od dostawców poduszek powietrznych 
oczekuje si  przekazania instrukcji i zalece  dotycz cych no no ci i ci nienia. W przypadku 
poduszek powietrznych wa ne jest zapobieganie uszkodzeniom w wyniku zu ycia. Poduszek 
powietrznych nigdy nie nale y u ywa  jako materia u sztauerskiego opieraj cego si  o drzwi albo o 
nieusztywnione powierzchnie lub elementy dzia owe. 

Je eli mi dzy adunkiem a sta ymi elementami blokuj cymi wyst puj  du e wolne 
przestrzenie i dzia aj  du e si y, cz sto wskazane jest korzystanie z ram rozporowych posiadaj cych 
wystarczaj co mocne drewniane rozpórki. Wa ne jest, aby ramy rozporowe zosta y ustawione w 
taki sposób, eby rozpórki zawsze znajdowa y si  pod k tem prostym do mocowanego adunku. 
Dzi ki temu rama rozporowa lepiej wytrzymuje nacisk wywierany przez adunek. 

Blokowanie w kierunku wzd u nym za pomoc  listew uko nych i poprzecznych jest metod  
bezpo redniego mocowania, szczególnie nadaj c  si  do zastosowania w kontenerach (poniewa  
kantówki uko ne mo na oprze  o solidne pionowe s upki naro ne kontenera). 

2.3. Mocowanie progowe i p ytowe
W przypadku kiedy warstwy opakowa  ró ni  si  wysoko ci , do unieruchomienia podstawy 

warstwy górnej mo na zastosowa  mocowanie progowe lub p ytowe. Pod adunkiem mo na 
umie ci  materia y podwy szaj ce cz  adunku (jak np. palety), dzi ki czemu powstaje próg 
blokuj cy w p aszczy nie wzd u nej podstaw  wy szej warstwy (rys. 3). 

Rys. 3. Sposoby mocowania progowego [2] 

Je eli opakowania nie s  wystarczaj co sztywne i stabilne do mocowania progowego, 
podobny efekt unieruchamiaj cy mo na uzyska  za pomoc  paneli z p yt (rys. 4.). W zale no ci od 
sztywno ci opakowa  mo na utworzy  struktur  unieruchamiaj c  o du ej lub ma ej powierzchni 
blokuj cej. 
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Rys. 4. Sposoby mocowania p ytowego [2] 

2.4. Mocowanie z u yciem odci gów
Mocowanie z u yciem odci gów przepasuj cych adunek od góry (top-overlashing) jest 

metod  mocowania, w której odci gi przepasane s  wokó  górnej cz ci adunku w celu 
zapobie enia jego przewróceniu lub przesuwaniu si . Je eli u podstawy nie ma adnej blokady 
bocznej, metod  t  mo na wykorzysta  do doci ni cia adunku do pod ogi platformy. W 
przeciwie stwie do mocowania blokowego, mocowanie z przepasaniem od góry dociska adunek do 
pod ogi platformy. Nawet je li tarcie zapobiega przesuwaniu si  adunku, drgania i uderzenia 
dynamiczne podczas transportu sprawiaj , e adunek „w druje”. Sprawia to, e przepasanie od 
góry jest konieczne nawet wtedy, kiedy tarcie jest du e. 

 

Rys. 5. Odci gi przepasaj ce adunek od góry [2] 

2.5. Urz dzenia z ta m
Urz dzenia z ta m wykorzystywane s  do mocowania ró nych adunków. Zwykle sk adaj  si  

z pasa z okre lonego rodzaju zako czeniami, a ponadto w ich sk ad wchodzi napinacz. 
Zdecydowanie zaleca si  stosowanie urz dze  wykonanych zgodnie z norm  EN 12195-2. Odci gi 
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jednorazowe nie podlegaj  adnym normom, dlatego wa ne jest sprawdzenie, czy posiadaj  one 
charakterystyk  podobn  do ta m standaryzowanych. 

Rys. 6. Przyk ad mocowania z u yciem napinacza zapadkowego [3] 

Dost pne s  ta my wykonane z poliestru, poliamidu lub polipropylenu. Poliester traci nieco na 
wytrzyma o ci gdy jest wilgotny, natomiast jest bardzo wytrzyma y na kwasy o umiarkowanym 
st eniu, ale mo e zosta  uszkodzony przez zasady. Poliamid mo e utraci  do 15% wytrzyma o ci 
je eli jest mokry, jest bardzo wytrzyma y na zasady, ale mo e zosta  uszkodzony przez kwasy o 
umiarkowanym st eniu. Polipropylen jest u yteczny, gdy wymagana jest odporno  na substancje 
chemiczne. Ta my poliestrowe dost pne s  w ró nych rozmiarach, a ich w a ciwo ci powinny by  
jasno oznakowane zgodnie z norm  EN 12195-2. 

2.6. Maty antypo lizgowe 

Do zwi kszenia tarcia mi dzy pod og  platformy a adunkiem, oraz w razie potrzeby mi dzy 
warstwami adunku, mo na wykorzysta  pod o e lub przek adki wykonane z materia u o du ym 
wspó czynniku tarcia. Istnieje wiele rodzajów takich materia ów, np. dywany, maty gumowe, 
arkusze papieru (slip sheets) pokryte materia em zwi kszaj cym tarcie itp.. Wykorzystuje si  je w 
po czeniu z innymi metodami mocowania. Maty powinny mie  wytrzyma o  i grubo  
odpowiedni  do adunku (jego masy, powierzchni), a tak e posiada  odpowiednie w a ciwo ci 
(odpowiedni wspó czynnik tarcia, granulacj ). Powinny by  równie  dostosowane do warunków 
otoczenia (temperatura, wilgotno ), jakie b d  wyst powa  na trasie przejazdu. W a ciwo ci te 
nale y sprawdzi  u producenta. Zastosowanie materia u zapobiegaj cego po lizgowi pozwala 
zmniejszy  liczb  wymaganych odci gów. Bardzo cz sto materia u tego u ywa si  w prostok tnych 
kawa kach poci tych na pasy o d ugo ci od 5 do 20 m i o szeroko ci 150, 200 lub 250 mm. Ich 
grubo  wynosi od 3 do 10 mm. Je eli korzysta si  z nich rozwa nie, mo na je wykorzysta  
ponownie do 10 razy, ale przestaj  spe nia  swoj  rol , gdy ulegn  zat uszczeniu. adunek nale y 
na tych materia ach stawia , gdy  wsuwanie jest w tym wypadku niemo liwe [2]. 
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