
cx = 0,8

μD = 0,3 (bez maty antypoślizgowej)

sinα = 1

FG = 20.000 daN

K = 1,5

W zależności od rodzaju ładunku należy zastosować pojazd 
z odpowiednim nadwoziem i urządzeniami mocującymi. 
Powierzchnia ładunkowa musi być zamieciona i możliwie 
sucha. Obciążalność podłogi ładunkowej musi być 
wystarczająca i w razie potrzeby należy ją potwierdzić.

Punkty mocowania ładunku na pojeździe muszą odpowiadać 
normie DIN EN 12640. Musi być zapewniona wystarczająca 
ilość punktów mocujących. Punkty mocowania powinny być 
tak rozmieszczone, aby mogły wytrzymać obciążenie (siła 
rozciągająca). Należy przestrzegać danych producenta.

Niniejsze zalecenie dotyczące załadunku jest typowym 
przykładem skuteczności stosowania mat antypoślizgowych 
Regupol®, pozwalających na zmniejszenie liczby potrzeb-
nych pasów mocujących.

Wielkość siły tarcia przeciwdziałającej przesuwaniu się 
ładunku zależy od siły ciężkości działającej na ładunek 
oraz od wartości współczynnika tarcia pomiędzy danymi 
materiałami, np. papierowy zwój i podłoga samochodu:

według VDI 2700, arkusz 9, μ = 0,3.

Stojące zwoje papieru są z reguły mocowane do ściany 
czołowej pojazdu. Dodatkowo stosuje się pasy mocujące, 
które przy zastosowaniu mechanizmów zapadkowych można 
naciągać z siłą o wartości do 500 daN.

Należy tutaj zwrócić uwagę, że zabezpieczenie ładunku przy 
podanej wartości współczynnika tarcia (μ=0,3) w większości 
przypadków nie jest wystarczające.

Istotna wskazówka: Zwoje papieru należy przymocować 
dodatkowo przy pomocy pasów także przy uwzględnieniu 
wytrzymałości ściany czołowej oraz przy założeniu, że 
połączenie ładunku ze ścianą czołową jest całkowicie skute-
czne. Należy to zrobić nawet wtedy, gdy z obliczeń wynika, 
że przy zastosowaniu mat antypoślizgowych Regupol® takie 
dodatkowe zabezpieczenie nie jest potrzebne. W każdym 
przypadku trzeba bowiem uwzględnić działanie pionowych 
sił dynamicznych oraz możliwość wywrócenia się zwojów. 

  FT = 22.213 daN

Bez użycia mat antypoślizgowych, przy naciągu 500 daN na 
każdy pas mocujący potrzebnych jest 45 pasów mocujących.

Jeżeli zastosuje się maty antypoślizgowe i przez to 
podwyższy współczynnik tarcia ślizgowego do wartości 
μ=0,6, to liczba potrzebnych pasów mocujących zmniejszy 
się do 9.

Siła naciągu: FT = (cx - μD)     FG

Wymagania odnośnie pojazdu i powierzchni 
ładunkowej

Punkty mocowania ładunku

Przesunięcie ładunku, siła tarcia, zabezpieczenie 
ładunku

Zalecenie dotyczące załadunku stojących zwojów papieru

Maty antypoślizgoweRegupol® 

Przykład obliczeniowy: Zabezpieczenie stojących zwojów 
papieru bez uwzględnienia wytrzymałości ściany czołowej

 μD · sinα    K
·

Siła naciągu: FT = (0,8 - 0,3)     20.000

 0,3 · 1  1,5
·

Maty antypoślizgowe muszą mieć 
co najmniej szerokość 150 mm 
i grubość 3 mm. Długość maty 
zależy od średnicy zwoju. Maty 
antypoślizgowe należy ułożyć pod 
zwojami papieru tak, aby ok. 1 cm 
maty wystawał na zewnątrz.
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Zalecenie dotyczące załadunku rur i prętów stalowych
Wymagania odnośnie pojazdu i powierzchni 
ładunkowej

Najczęściej stosowanymi metodami zabezpieczenia ładunku 
są kształtowe mocowanie ładunku, unieruchamianie, opasanie 
i mocowanie ukośne odciągami. W przypadku mocowania 
kształtowego (np. ściana czołowa, kłonice, itp.) zagwaranto-
wana musi być odpowiednia nośność. Obciążalność ściany 
czołowej powinna wynosić przynajmniej 5.000 daN. Po-
wierzchnia ładunkowa musi być zamieciona i możliwie sucha.

Punkty mocowania ładunku

Punkty mocowania ładunku na pojeździe muszą odpowiadać 
normie DIN EN 12640. Musi być zapewniona wystarczająca 
ilość punktów mocujących. Punkty mocowania powinny być 
tak rozmieszczone, aby mogły wytrzymać obciążenie (siła 
rozciągająca). Należy przestrzegać danych producenta.

Pasy mocujące 

Pasy mocujące muszą spełniać wymagania przepisów DIN 
EN 12195, część 2. Do ochrony pasów mocujących i/lub 
ochrony towaru przed uszkodzeniem stosuje się ochraniacze 
(np. ochraniacze pasów Regupol®).

Przesunięcie ładunku, siła tarcia, zabezpieczenie 
ładunku

Wielkość siły tarcia przeciwdziałającej przesuwaniu się 
ładunku zależy od siły ciężkości działającej na ładunek 
oraz od wartości współczynnika tarcia pomiędzy danymi 
materiałami. Zastosowanie mat antypoślizgowych Regupol® 
umożliwia w większości przypadków osiągnięcie wartości 
współczynnika tarcia ślizgowego μ>0,6. Pakiety prętów 
stalowych mogą składać się z większej ilości wiązek prętów 
stalowych. Do zabezpieczenia przed przesuwaniem w przód 
stosuje się pakiety prętów stalowych lub rur stalowych. 
Układa się je przy ścianie czołowej, stosując elementy 
dystansowe lub rozpórki (sztuczna ściana czołowa). Należy 
uwzględniać przy tym działające siły.

Ważna wskazówka: należy przestrzegać dopuszczalne-
go obciążenia użytkowego oraz rozmieszczenia ładunku. 
Podczas transportu należy kontrolować i w razie potrzeby 
poprawiać mocowanie pasami.

Prawidłowe zastosowanie mat antypoślizgowych 
Regupol®

Ładunek powinno w miarę możliwości stawiać się na matach 
antypoślizgowych Regupol®. Maty antypoślizgowe należy 
dobierać uwzględniając występujący docisk powierzchniowy 
oraz współczynnik tarcia ślizgowego (przynajmniej 0,6 μD). 

Kantówki Regupol® RHM muszą 
mieć co najmniej taką szerokość, 
jak maty zbrojeniowe. Wszystkie 
kantówki Regupol® RHM mają 
wyraźnie prostokątny przekrój 
poprzeczny. 

Przeciążenie mat może m.in. prowadzić do przedwczes-
nego ich uszkodzenia. By do tego nie dopuścić w ofercie 
dostępne są różne maty antypoślizgowe Regupol®, z różnym 
obciążeniem maksymalnym. Maty antypoślizgowe (np. ich 
grubość) oraz cel ich zastosowania należy tak dobierać, 
aby ładunek nie miał kontaktu z powierzchnią ładunkową 
(był odizolowany). Zasadniczo zgodnie z VDI 2700, arkusz 
15 należy upewnić się, że wielkość maty antypoślizgowej 
została dobrana w ten sposób, że z uwagi na powstały przy 
załadunku docisk powierzchniowy mata nie odkształciła się 
o wartość większą niż 30%. Przy ładunku układanym w 
stosy maty antypoślizgowe Regupol® powinno zakładać się 
na lub pod wszystkimi powierzchniami tarcia. W przypadku 
większości pakietów podkładki w postaci kantówki spełniają 
często funkcję elementów dystansowych (np. w trakcie 
załadunku i rozładunku). Pod i na kantówkach powinna 
znajdować się mata antypoślizgowa Regupol® zapobiegająca 
przesuwaniu się ładunku na elementach dystansowych. 
Kantówki muszą mieć prostokątny, nie kwadratowy przekrój 
poprzeczny. Kantówki Regupol® RHM połączone są już trwa-
le z matami antypoślizgowymi Regupol®, co zmniejsza ry-
zyko wypadków przy ich zakładaniu (w przypadku ręcznego 
zakładania mat antypoślizgowych pod lub na kantówce).
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Zalecenie dotyczące załadunku zwojów lub bednarek na
paletach, wolnostojących
Wymagania odnośnie pojazdu i powierzchni 
ładunkowej

Powierzchnia ładunkowa musi być zamieciona i możliwie 
sucha. Obciążalność podłogi ładunkowej musi być 
wystarczająca i w razie potrzeby należy ją potwierdzić.

Punkty mocowania ładunku

Punkty mocowania ładunku na pojeździe muszą odpowiadać 
normie DIN EN 12640. Musi być zapewniona wystarczająca 
ilość punktów mocujących. Punkty mocowania powinny być 
tak rozmieszczone, aby mogły wytrzymać obciążenie (siła 
rozciągająca). Należy przestrzegać danych producenta.

Pasy mocujące 

Pasy mocujące muszą spełniać wymagania przepisów DIN 
EN 12195, część 2. Pasy mocujące stosowane do prze-
pasania ładunku od góry muszą dysponować przynajmniej 
siłą napięcia STF wielkości 350 daN. W zależności od wagi 
jednostki ładunkowej należy używać pasów mocujących z 
napinaczem zapadkowym o długiej dźwigni. Pasy mocujące 
stosowane do mocowania ukośnego odciągami muszą 
posiadać zdolność mocowania (LashingCapacity) LC rzędu 
2.500 daN. Do ochrony pasów mocujących i/lub ochrony 
towaru przed uszkodzeniem stosuje się ochraniacze (np. 
ochraniacze pasów Regupol®).

Przesunięcie ładunku, siła tarcia, zabezpieczenie 
ładunku

Wielkość siły tarcia przeciwdziałającej przesuwaniu się 
ładunku zależy od siły ciężkości działającej na ładunek 
oraz od wartości współczynnika tarcia pomiędzy danymi 
materiałami. Zastosowanie mat antypoślizgowych Regupol® 
umożliwia w większości przypadków osiągnięcie wartości 
współczynnika tarcia ślizgowego μ>0,6. Zwoje lub bednarki 
na paletach muszą posiadać odpowiednie opakowanie trans-
portowe gwarantujące właściwe zabezpieczenie jednostki 
ładunkowej. Należy uwzględniać stateczność (zagrożona 
przewróceniem lub nie) takiej jednostki (patrz VDI 2700 
„Zabezpieczenie ładunku na pojazdach drogowych”). Wszys-
tkie jednostki ładunkowe powinny stać wyłącznie na matach 
antypoślizgowych oraz być ustawiane w taki sposób, aby nie 
mogły się przesuwać lub z zastosowaniem elementów dys-
tansowych (rozmieszczenie ładunku). W zależności od jed-
nostki ładunkowej stosuje się pasy mocujące przepasujące 
ładunek od góry i/lub wykorzystuje do mocowania ukośnego 
odciągami. Pętla czołowa zabezpiecza środek mocujący 
przed zsunięciem. 

Ważna wskazówka: należy przestrzegać dopuszczalne-
go obciążenia użytkowego oraz rozmieszczenia ładunku. 
Podczas transportu należy kontrolować i w razie potrzeby 
poprawiać mocowanie pasami.

Prawidłowe zastosowanie mat antypoślizgowych 
Regupol®

Ładunek powinno w miarę możliwości stawiać się na matach 
antypoślizgowych Regupol®. Maty antypoślizgowe należy 
dobierać uwzględniając występujący docisk powierzchniowy 
oraz współczynnik tarcia ślizgowego (przynajmniej 0,6 μD). 
Przeciążenie mat może m.in. prowadzić do przedwczes-
nego ich uszkodzenia. By do tego nie dopuścić w ofercie 
dostępne są różne maty antypoślizgowe Regupol®, z różnym 
obciążeniem maksymalnym. Maty antypoślizgowe (np. ich 
grubość) oraz cel ich zastosowania należy tak dobierać, 
aby ładunek nie miał kontaktu z powierzchnią ładunkową 
(był odizolowany). Zasadniczo zgodnie z VDI 2700, arkusz 
15 należy upewnić się, że wielkość maty antypoślizgowej 
została dobrana w ten sposób, że z uwagi na powstały przy 
załadunku docisk powierzchniowy mata nie odkształciła się o 
wartość większą niż 30%.
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Zalecenie dotyczące załadunku zwojów lub kręgów w coilmuldzie
Wymagania odnośnie pojazdu i powierzchni 
ładunkowej

Do transportu niepaletowanych zwojów i kręgów powinno 
używać się pojazdów wyposażonych w coilmuldę. Po-
wierzchnia ładunkowa musi być zamieciona i możliwie 
sucha. Obciążalność podłogi ładunkowej musi być 
wystarczająca i w razie potrzeby należy ją potwierdzić.

Punkty mocowania ładunku

Punkty mocowania ładunku na pojeździe muszą odpowiadać 
normie DIN EN 12640. Musi być zapewniona wystarczająca 
ilość punktów mocujących. Punkty mocowania powinny 
być tak rozmieszczone, aby mogły wytrzymać przynajmniej 
siłę rozciągającą 5.000 daN. Należy przestrzegać danych 
producenta.

Pasy mocujące 

Pasy mocujące muszą spełniać wymagania przepisów DIN 
EN 12195, część 2. Pasy mocujące stosowane do prze-
pasania ładunku od góry muszą dysponować przynajmniej 
siłą napięcia STF wielkości 350 daN. W zależności od wagi 
jednostki ładunkowej należy używać pasów mocujących z 
napinaczem zapadkowym o długiej dźwigni. Pasy mocujące 
stosowane do mocowania ukośnego odciągami muszą 
posiadać zdolność mocowania (LashingCapacity) LC rzędu 
2.500 daN. Do ochrony pasów mocujących i/lub ochrony 
towaru przed uszkodzeniem stosuje się ochraniacze (np. 
ochraniacze pasów Regupol®).

Przesunięcie ładunku, siła tarcia, zabezpieczenie 
ładunku

Wielkość siły tarcia przeciwdziałającej przesuwaniu się 
ładunku zależy od siły ciężkości działającej na ładunek 
oraz od wartości współczynnika tarcia pomiędzy danymi 
materiałami. Zastosowanie mat antypoślizgowych Re-
gupol® umożliwia w większości przypadków osiągnięcie 
wartości współczynnika tarcia ślizgowego μ>0,6. Zwoje lub 
bednarki mogą być ładowane pojedynczo, ale również w 
postaci kręgów w nieckowatych zagłębieniach w podłodze 
(coilmulda). Przed przesuwaniem w przód zwoje lub kręgi 
zabezpieczone są kształtowo (dwoma kłonicami). Przed 
przesuwaniem w tył oraz stoczeniem w bok zwoje lub kręgi 
należy zabezpieczyć, np. pasami mocującymi w formie 
ukośnych odciągów lub kształtowo kłonicami i elementami 
dystansowymi oraz pasami przepasującymi ładunek od góry. 
W zależności od rodzaju zwojów lub kręgów pętla czołowa 
zabezpiecza środek mocujący przed zsunięciem. Ładunek 
powinien być załadowany współosiowo lub symetrycznie do 
osi podłużnej pojazdu. 

Ważna wskazówka: należy przestrzegać dopuszczalne-
go obciążenia użytkowego oraz rozmieszczenia ładunku. 
Podczas transportu należy kontrolować i w razie potrzeby 
poprawiać mocowanie pasami.

Prawidłowe zastosowanie mat antypoślizgowych 
Regupol®

Ładunek powinno w miarę możliwości stawiać się na matach 
antypoślizgowych Regupol®. Maty antypoślizgowe należy 
dobierać uwzględniając występujący docisk powierzchniowy 
oraz współczynnik tarcia ślizgowego (przynajmniej 0,6 μD). 
Przeciążenie mat może m.in. prowadzić do przedwczes-
nego ich uszkodzenia. By do tego nie dopuścić w ofercie 
dostępne są różne maty antypoślizgowe Regupol®, z różnym 
obciążeniem maksymalnym. Maty antypoślizgowe (np. ich 
grubość) oraz cel ich zastosowania należy tak dobierać, 
aby ładunek nie miał kontaktu z powierzchnią ładunkową 
(był odizolowany). Zasadniczo zgodnie z VDI 2700, arkusz 
15 należy upewnić się, że wielkość maty antypoślizgowej 
została dobrana w ten sposób, że z uwagi na powstały przy 
załadunku docisk powierzchniowy mata nie odkształciła się o 
wartość większą niż 30%.

B
SW

 V
EL

S 
P
L 

0
1
2
0
1
5

O
nl

in
e 

Ve
rs

io
n 

Ja
nu

ar
y 

2
0
1
5

mailto:s.poeppel%40berleburger.de?subject=
http://www.bsw-regupol.pl

