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ANALIZA SIŁ W ELEMENTACH MOCUJĄCYCH ŁADUNKI
NA POJAZDACH SAMOCHODOWYCH
Streszczenie. Zabezpieczenie ładunku w czasie transportu sprowadza się do zrównoważenia sił bezwładności działających na ładunek w czasie przemieszczania się pojazdu, powstających w czasie
przyspieszania, hamowania, pokonywania zakrętów, wykonywania manewrów wyprzedzania itp. Siły
tarcia występujące pomiędzy powierzchnią podłogi części ładunkowej pojazdu i ładunkiem są niewystarczające do tego, aby ładunek nie uległ przesunięciu. Ruchy pionowe podczas jazdy spowodowane
przez wyboje i drgania pochodzące od nawierzchni drogi zmniejszają siłę oporu wynikającą z tarcia.
Do mocowania ładunków na pojazdach stosuje się elastyczne elementy, takie jak: taśmy, liny, łańcuchy
wyposażone w urządzenia mechaniczne (zapadki, klamry, napinacze) wywołujące i utrzymujące siłę
rozciągającą w zestawach do utwierdzania ładunków. Kierowca odpowiedzialny za zabezpieczenie ładunku w czasie transportu powinien dobrać odpowiednią liczbę odciągów mocujących przyjmując za
podstawę decyzji ciężar i gabaryty ładunku, sposób mocowania, rodzaj i parametry wytrzymałościowe
elementów mocujących. Norma PN-EN 12195-1 podaje wzory do wyznaczenia liczby elementów mocujących, z których powinny korzystać osoby odpowiedzialne za mocowanie ładunków. Punkty mocowania na konstrukcji nośnej pojazdu zgodnie z normą EN 12640 dla pojazdów o DMC powyżej 12 ton
powinny wytrzymać siłę rozciągająca 2000 daN (norma EN12640 zaleca jednak 4000 daN). W artykule poddano analizie wytrzymałościowej elementy mocujące ładunki, w różnych skrajnych sytuacjach
występujących w procesie przewozowym, aby stwierdzić, czy dobór liczby i rodzajów elementów mocujących na podstawie norm oraz wytycznych zabezpiecza w sposób pewny przewożony ładunek.
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Mocowanie ładunków w transporcie drogowym – regulacje prawne
Podstawowym polskim aktem prawnym regulującym sposób umieszczenia ładunku na
pojeździe oraz jego zamocowania jest: Prawo o Ruchu Drogowym. Artykuł 61 podaje [1]:
ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu,
1. ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:
–– nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;
–– nie naruszał stateczności pojazdu;
–– nie utrudniał kierowania pojazdem;
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2.	 ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia
lub wywoływaniem nadmiernego hałasu, nie może on mieć odrażającego wyglądu lub
odrażającej woni,
3.	 urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy,
4.	 ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypanie się ładunku
na drogę.
Od 2004 r. obowiązuje w Polsce norma PN-EN 12195 regulująca metody i sposoby zabezpieczenia ładunku w transporcie drogowym [4]. Zobowiązuje ona przewoźników, kierowców oraz inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w transporcie drogowym, do
zamocowania ładunków na pojeździe za pomocą elastycznych elementów mocujących (takich jak pasy, łańcuchy, liny), mat zwiększających tarcie pomiędzy ładunkiem i powierzchnią skrzyni ładunkowej, klinów, itp. w celu zrównoważenia sił bezwładności działających na
przewożony ładunek powstających w czasie przyspieszania, hamowania (w tym awaryjnego
hamowania), pokonywania zakrętów, wykonywania manewrów wyprzedzania.
Norma PN-EN 12195 jest normą arkuszową, składającą się z czterech arkuszy [2]:
–– Arkusz 1: Omawia zasady obliczeń sił mocujących ładunek;
–– Arkusz 2: Omawia budowę i wymagania wytrzymałościowe pasów mocujących ładunki;
–– Arkusz 3: Omawia budowę i wymagania wytrzymałościowe odciągów łańcuchowych;
–– Arkusz 4: Omawia budowę, zakończenie i wymagania wytrzymałościowe stalowych lin
mocujących.
Ustawodawca określił w normie PN-EN12195-1 wzory matematyczne służące do doboru liczby i zdolności mocujących elementów służących do zabezpieczenia ładunku na pojeździe w oparciu o maksymalne przyspieszenia działające na ładunek w czasie jazdy.
Maksymalne przyspieszenie działające na ładunek w czasie jazdy samochodu określone
jest iloczynem przyspieszenia g oraz współczynnikiem przyspieszenia c przyjętym w normie
[4] (tab.1).
Tabela 1. Wartości współczynnika przyspieszenia w zależności od kierunku działania sił bezwładności [4]
Kierunek działania sił

Wartość współczynnika
przyspieszenia c

w kierunku wzdłużnym zgodnie z ruchem pojazdu powstające w czasie hamowania

1,0

w kierunku wzdłużnym przeciwnie do ruchu pojazdu powstające w czasie przyspieszania

0,5

w kierunku poprzecznym powstające w ruchu krzywoliniowym

0,5

w kierunku pionowym powstające w czasie jazdy po nierównościach

0,2

W rezultacie przyjmuje się, że największe przyspieszenia działają na ładunek w kierunku
wzdłużnym i zgodnie z normą wartość tego przyspieszenia należy przyjąć równą 1 g. (rys.1).
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Rys. 1. Przyspieszenia działające na ładunek przewożony transportem drogowym, które
należy uwzględnić przy zabezpieczeniu ładunku [2]

Praktyka eksploatacyjna pokazuje jednak, że osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie
ładunku w transporcie drogowym dobierają liczbę, rodzaj elementów służących do kotwiczenia ładunku oraz zdolność mocowania (największa siła dla której element mocujący może
zostać użyty) w oparciu o własne doświadczenie i intuicję [5, 11]. Użycie wzorów matematycznych podanych w normie PN-EN 12195-1 jest, z punktu widzenia kierowców, przewoźników, niepraktyczne. Częściej korzystają z tabel podanych na portalach internetowych, bądź
w poradnikach [5, 6, 10].
Takie podejście do problemu zabezpieczenia ładunku może doprowadzić do sytuacji,
w której źle lub słabo zabezpieczony ładunek stanowi zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym (rys. 2).

Rys. 2. Beztroska kierowcy przewożącego niezabezpieczony ładunek [3]

Norma PN-EN 12195 oparta jest w dużej mierze na branżowych przepisach niemieckich
VDI 2700, VDI 2701 i VDI 2702 zobowiązujących wszystkich kierowców i przewoźników
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drogowych (również obcokrajowców) do zabezpieczenia ładunku przewożonego transportem drogowym na terenie Niemiec.
Norma VDI 2700 [7] objaśnia podstawowe siły działające na ładunek, prawidłowe jego
rozmieszczenie oraz praktyczny sposób zainstalowania urządzeń mocujących. Norma VDI
2701 [8] odnosi się do urządzeń mocujących ładunek, a norma VDI 2702 [9] pokazuje sposób obliczeń sił potrzebnych do prawidłowego zamocowania przewożonego ładunku. W stosunku do normy PN-EN 12195, normy VDI są bardziej rozbudowane o konkretne przykłady
i rysunki pokazujące jak dany rodzaj ładunku należy prawidłowo zabezpieczyć, np. przewożone samochody, duże tafle szkła, stalowe rury, itp.
Dobrym przykładem praktycznego podejścia do problematyki mocowania ładunków
w transporcie drogowym są wytyczne opracowane na zlecenie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu. odnośnie europejskiej dobrej praktyki w zakresie
mocowania ładunków w transporcie drogowym [11]. Wytyczne zostały przetłumaczone na
wszystkie języki państw członków UE i są dostępne bezpłatnie na portalu Dyrekcji generalnej ds. Energii i Transportu.
1. Analiza sił w elementach mocujących ładunki
W  celu sprawdzenia, czy podane w poradnikach zestawienia tabelaryczne służące do
doboru elementów mocujących ładunek na pojeździe uwzględniają również sytuacje skrajne opisane w normie PN-EN 12195-1, czyli maksymalne opisane na rys.1 przeprowadzono
badania symulacyjne.
Do wyznaczenie sił w elementach mocujących ładunki wykorzystano oprogramowanie
Ansys w wersji 13. Analizie poddano trzy sytuacje, w których mogą wystąpić skrajnie niekorzystne warunki, a mianowicie:
1.	 intensywne hamowanie pojazdu przy jeździe na wprost, aby sprawdzić, czy dobrane na
podstawie tabel zawartych w normie [4] oraz poradnikach [5, 6] elementy mocujące wytrzymują siły,
2.	 intensywne hamowanie na łuku drogi – na umieszczony na pojeździe ładunek działają
siły bezwładności zarówno w kierunku jazdy jak również w kierunku bocznym na zewnątrz łuku,
3.	 intensywne hamowanie pojazdu przy jeździe na wprost po nierównej nawierzchni – drgania pojazdu powodują zmniejszenie siły dociskającej ładunek do podłoża ładowni, a tym
samym zmniejszenie siły tarcia pomiędzy ładunkiem i powierzchnią ładowni.
Na platformie ładunkowej umieszczono metalową skrzynię o masie 10000 kg. Ładunek zabezpieczono za pomocą elastycznych elementów mocujących metodą kotwiczenia. Powierzchnia platformy ładunkowej wykonana jest z malowanej blachy stalowej. Na
podstawie tabeli współczynników tarcia przyjęto do obliczeń symulacyjnych współczynnik tarcia dynamicznego µ = 0,21 [5]. Każdy z elementów mocujących został naprężony
siłą 1000 N.
Rys. 3 przedstawia przyspieszenia i ich kierunki oraz siły napinające elementy mocujące.
Symulacja warunków awaryjnego hamowania w ruchu prostoliniowym z przyspieszeniem
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1g pokazała, że w elementach 1 i 2 mocujących ładunek z tyłu pojazdu wyznaczone siły nie
przekraczają zdolności mocowania podanych w omawianych wyżej poradnikach.

Rys. 3. Wartości i kierunki działania sił oraz przyspieszeń na ładunek umieszczony na
platformie

Siły występujące w elementach mocujących otrzymane z obliczeń symulacyjnych zestawiono w tabeli 2. W  sytuacji pierwszej zdolności mocowania dobranych z poradników
elementów mocujących w pełni zabezpieczają ładunek przed przesunięciem. Ładunek może
tylko ulec niewielkiemu przemieszczeniu w granicach sprężystości elementów mocujących.
W pozostałych dwóch sytuacjach, gdy na przewożony ładunek działają dodatkowo siły boczne
oraz wskutek drgań spowodowanych nierównościami drogi zmniejsza się współczynnik tarcia
i powstające w elementach mocujących siły znacznie przewyższają możliwości wytrzymałościowe dobranych z tabel mocowań. Maksymalna siła występuje w elemencie nr 1 (rys. 4),
gdy na ładunek działają bezwładności w kierunkach pokazanych na rys.4 strzałkami.
Tabela 2. Porównanie wyników badań symulacyjnych sił powstających w elementach mocujących
ładunki
Analizowane sytuacje

Zdolności mocowania dla
4 elementów mocujących
dobrane na podstawie
poradników [4, 6, 10, 11]

Sytuacja 1
Przyspieszenie 1g w kierunku wzdłużnym w ruchu
prostoliniowym
Sytuacja 2
Przyspieszenie 1g w kierunku wzdłużnym oraz 0,5
g w kierunku poprzecznym – ruch krzywoliniowy
Sytuacja 3
Przyspieszenie 1g w kierunku wzdłużnym, 0,5 g
w kierunku poprzecznym ruch krzywoliniowy,
0,2g w kierunku pionowym – – ruch krzywoliniowy na nierównościach drogi
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Maksymalne wartości sił
w elementach mocujących
otrzymane w modelu symulacyjnym
9,54 kN

10 kN

13 kN

13,57 kN
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Rys. 4. Siły występujące w elementach mocujących w sytuacji awaryjnego hamowania
na łuku drogi; największa siła występuje w elemencie nr 1 (strzałki pokazują kierunki
przyspieszeń – 1g wzdłuż osi podłużnej platformy, 0,5 g w kierunku prostopadłym od osi
wzdłużnej platformy)

Wnioski
Na podstawie badań symulacyjnych można stwierdzić, że elementy zabezpieczające ładunek w transporcie drogowym dobrane na podstawie poradników w pełni zabezpieczają
ładunek w sytuacji działają na niego siły bezwładności z przyspieszeniem 1g. Natomiast
w sytuacjach skrajnych, gdy na ładunek działają siły bezwładności w więcej niż jednym kierunku w niektórych elementach mocujących powstają siły znacznie przekraczające zdolność
mocowania tych mocowań.
Zdaniem autorów niezbędną są dalsze badania przedstawionego w artykule problemu
w celu przeanalizowania innych sposobów mocowań ładunków.
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Analysis of forces in elements used
for fastening loads on road vehicles
Summary. Forces acting on lashing equipment in different traffic situations were analyzed. The aim
of the analysis was to find if matching the type and number of fastening devices on the bases of existing standards and guidelines fully guarantee the safety of carried loads. Results of simulations showed
that lashings for restraining cargo on a vehicle selected on the basis of instructions given in transport
handbooks secure the cargo in the case of accelerations up to 1 g. However in extreme situations, when
inertia force is bigger and comes from accelerations acting in various directions, forces acting on some
lashings are higher then permissible. That can make a danger to safety in road transport.
Key words: fastening of loads, road transport, safety in transport, web lashing
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