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Transport ∏adunków ci´˝kich i ponadnormatywnych
Organizowanie oraz przemieszczanie
∏adunków ci´˝kich i ponadgabarytowych nale˝y zaliczyç do najbardziej
skomplikowanych czynnoÊci realizowanych przez przedsi´biorstwa transportowe/spedycyjne. Zarówno w Polsce, jak
i wielu krajach europejskich mamy coraz cz´Êciej do czynienia ze wzrostem
wymagaƒ zwiàzanych z udzielaniem zezwoleƒ na przewóz ∏adunków ci´˝kich
i ponadgabarytowych transportem samochodowym, w tym tak˝e dotyczàce
stanu technicznego specjalistycznego
taboru, u˝ywanego do tych przewozów.
W zwiàzku z tym zwi´kszy∏o si´ tak˝e
zapotrzebowanie na Êwiadczenie us∏ug
poradnictwa transportowego.
Celem autorów niniejszego artyku∏u
jest usystematyzowanie zagadnieƒ odnoszàcych si´ do organizowania i wykonywania transportu tego rodzaju ∏adunków. Do kategorii ∏adunków ponadgabarytowych zalicza si´ ∏adunki:
• d∏u˝ycowe, czyli ∏adunki, których d∏ugoÊç przekracza wi´cej ni˝ 1/3 lub
wi´cej ni˝ o 2 m d∏ugoÊç powierzchni ∏adunkowej pojazdu
• specjalne, to jest ∏adunki wymagajàce zapewnienia na czas przewozu
szczególnych warunków ruchu drogowego
• szczególnie ci´˝kie, czyli ∏adunki, których masa wraz ze Êrodkiem transportu powoduje nacisk na oÊ pojazdu
wi´kszy ni˝ 10 ton.
W strukturze przewo˝onych ∏adunków
w coraz wi´kszym stopniu uczestniczà
∏adunki zaliczane do kategorii ci´˝kich
i ponadgabarytowych, na przyk∏ad: elementy mostowe hal fabrycznych, s∏upy
energetyczne, szyby kopalniane, czy te˝
wie˝e wiertnicze, itp. elementy konstrukcyjne. Ponadto transport samochodowy
przewozi coraz wi´cej ci´˝kich maszyn
i urzàdzeƒ przemys∏owych, takich jak:
generatory, transformatory, kot∏y, silniki,
zbiorniki, elementy rurociàgów, itp. Aby
wyeliminowaç zjawisko podwójnych operacji ∏adunkowych, ∏adunki ci´˝kie i ponadgabarytowe sà przewo˝one z zasady
Êrodkami transportu samochodowego.

Transport ∏adunków ci´˝kich i ponadgabarytowych odbywa si´ z zasady
w technologii uniwersalnej. Ârodek
transportu jest podstawiany w miejsce
wskazywane przez nadawc´, przy czym
istotne jest, by miejsce to by∏o równe
i wytrzymywa∏o nacisk kó∏.
Pojazd musi byç dostosowany do przewo˝onego ∏adunku. Do wykonywania
transportu ∏adunków ci´˝kich i ponadgabarytowych wykorzystuje si´ g∏ównie przyczepy niskopod∏ogowe o ∏adownoÊci w przedziale od 25 do 60 ton.
Natomiast ∏adunki szczególnie ci´˝kie
transportuje si´ zespo∏ami, które sk∏adajà si´ z segmentów przyczep P-650
o noÊnoÊci 65,5 ton ka˝dy.
Do przewozu ∏adunków ci´˝kich i ponadgabarytowych stosuje si´ m.in.1

• naczepy niskopodwoziowe typu
NS300 i NS600 firmy ZREMB
• pojazdy do przewozu ∏adunków ponadwymiarowych firmy Scheuerle,
Flatcombi o wyjàtkowo niskim po∏o˝eniu platformy, Intercombi z ramowà
platformà o zmiennej d∏ugoÊci
• naczepy kurtynowe Cargolight o uniwersalnej, lekkiej stalowo-aluminiowej konstrukcji ∏atwo adaptujàcej si´
do przewozów specjalizowanych
• niskopod∏ogowe przyczepy EuroCombi firmy Scheuerle o wszystkich ko∏ach niezale˝nie zawieszonych (tzw.
oÊ wahacza) i skr´tnych; ∏adownoÊç
wynosi 60 ton przy pr´dkoÊci jazdy
80 km/h; hydrauliczne zawieszenie
umo˝liwia zmiany wysokoÊci platformy o ± 300 mm o d∏ugoÊci zmiennej

1 Red. Mindur L.: Wspó∏czesne technologie transportowe. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2002 r., s. 99-100.
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6500 – 10500 mm, a jej szerokoÊç
zmienia si´ od 1350 do 2250 mm
• naczepy Cmt „ Jumbo” do przewozu
∏adunków obj´toÊciowych.
Specyfika ∏adunków ci´˝kich i ponadgabarytowych wymaga odpowiednich zabezpieczeƒ przed ewentualnym przesuni´ciem, przy czym ∏adunki wysokie powinny byç zaopatrzone w co najmniej
dwie listwy Êlizgowe mocowane na górnej cz´Êci przewo˝onego ∏adunku, które
u∏atwiajà przemieszczanie si´ ∏adunku
pod instalacjami liniowymi (przewozy te
muszà byç od∏àczone spod napi´cia).
Wy∏adunek przesy∏ek ci´˝kich i ponadgabarytowych powinien odbywaç si´ za
pomocà urzàdzeƒ ∏adunkowych dostarczonych przez odbiorc´ oraz wed∏ug
opracowanej przez niego dokumentacji
techniczno-organizacyjnej. Do przeprowadzenia wy∏adunku mogà byç wykorzystywane zarówno stacjonarne, jak i przejezdne maszyny ∏adunkowe o odpowiednio du˝ym udêwigu oraz zasi´gu.
Z uwagi na to, ˝e ∏adunki ci´˝kie i ponadgabarytowe nale˝à do przedmiotów z regu∏y przekraczajàcych dopuszczalne naciski na osie pojazdów na drog´ lub/i przekraczajàcych skrajni´ wymiarowà, do ich
transportu niezb´dne jest uzyskanie zezwolenia od w∏aÊciwego terenowego wydzia∏u komunikacji po porozumieniu si´
z w∏aÊciwymi zarzàdami dróg. Aby ubiegaç
si´ o takà zgod´, konieczne jest podanie informacji dotyczàcych ∏adunku jako przedmiotu transportu (szkic ∏adunku, jego wymiary i masa) oraz zbadanie warunków dojazdu do miejsc za∏adunku i wy∏adunku.
W dalszym toku post´powania firm organizujàcych/wykonujàcych przewozy ∏adunków ci´˝kich i ponadgabarytowych informacje te sà wykorzystywane do opracowania szczegó∏owej technologii procesu
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transportowego. Ponadto kodeks drogowy
wymaga, by przy przewozie ∏adunków ci´˝kich i ponadgabarytowych, wykorzystywany do tego celu pojazd by∏ wyposa˝ony
w stosowne oznakowania.
Aktualnie w naszym kraju funkcjonuje ju˝ kilku przewoêników, w których
dyspozycji znajdujà si´ Êrodki transportowe dostosowane do przewozu ∏adunków ci´˝kich i ponadgabarytowych oraz
którzy specjalizujà si´ w organizowaniu
i wykonywaniu ich przemieszczania.
Jednà z nich jest firma Sostmeier, której gdaƒski oddzia∏ posiada wyspecjalizowanà komórk´ zajmujàcà si´ transportem ponadnormatywnym i ci´˝kim.
Organizowane sà tu transporty ∏adunków, których d∏ugoÊç przekracza 13,6 m,
o szerokoÊci przekraczajàcej 2,5 m i wysokoÊci – od 3 m wzwy˝. Ponadto przewo˝one sà ∏adunki ci´˝kie. Czas poÊwi´cony na wykonanie tego typu transportu to w ok. 90% praca polegajàca na organizowaniu, a w ok. 10% na samym wykonaniu przewozu. Niezwykle istotny
wp∏yw na jakoÊç Êwiadczonej us∏ugi ma
kontakt ze zleceniodawcà – informacje
powinny byç rzetelne i dok∏adne. Zwykle zleceniodawcy zwracajàcy si´ z problemem przewiezienia ∏adunku, który
odbiega od tzw. normatywu, proszà
o podanie mo˝liwoÊci przewozowych
oraz ceny. Ze strony firmy organizujàcej
tego typu operacje transportowe pada
mnóstwo pytaƒ dotyczàcych przewo˝onego ∏adunku. Pytania dotyczà wymiarów L-d∏ugoÊç, B-szerokoÊç, H-wysokoÊc,
masy, Êrodka ci´˝koÊci, rozk∏ad ci´˝aru
i wielu innych danych technicznych. Je˝eli istnieje taka mo˝liwoÊç prosimy
o dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej danego urzàdzenia (przedmiotu transportu). Wszystkie dane mu-

szà byç dok∏adne i wiarygodne, wszelkie nieÊcis∏oÊci na tym etapie pracy mogà w konsekwencji odbiç si´ negatywnie na wykonywanym przewozie. Po
przeanalizowaniu otrzymanych informacji staramy si´ wspólnie z klientem
zminimalizowaç dany ∏adunek tzn. albo
maksymalnie odchudziç poprzez, np.
cz´Êciowy demonta˝ maszyny, lub zdemontowaç wystajàce cz´Êci – czasami
pozwala to na zmian´ wymiarów zewn´trznych i dosyç radykalnie obni˝a
koszty. Analizowana jest równie˝ pozycja, w jakiej ma zostaç przewieziony ∏adunek, w jaki sposób nale˝y go u∏o˝yç
i zabezpieczyç, czy potrzebne b´dà dodatkowe podpory lub inne elementy
wspomagajàce umieszczenie ∏adunku na
danej jednostce transportowej. Nast´pnym krokiem jest formowanie jednostek
transportowych czyli dopasowanie poszczególnych elementów danego ∏adunku do Êrodka transportu, jego rozmieszczenie na naczepie (zdj´cie) u∏o˝enie
i zamocowanie – jest to taki, rzec by
mo˝na „papierowy za∏adunek”. Na tym
etapie mamy dok∏adne informacje dotyczàce wymiarów (LxBxH) oraz mas i nacisków na osie jednostek transportowych. Kolejnà fazà operacji jest wyznaczanie trasy oraz uzyskanie stosownych
zezwoleƒ. Cz´sto trasa, którà ma pokonaç zestaw specjalistyczny, wymaga
sprawdzenia – osoba odpowiedzialna za
przewóz jedzie planowanà trasà zwracajàc szczególnà uwag´ na infrastruktur´
drogowà a w szczególnoÊci na mosty,
wiadukty, linie energetyczne i telekomunikacyjne oraz wszystkie inne elementy
mogàce mieç wp∏yw na przejazd transportu specjalnego. Przy szczególnie
ci´˝kich ∏adunkach mo˝e zaistnieç potrzeba dodatkowych ustaleƒ lub ekspertyz dotyczàcych przejazdu przez mosty
czy wiadukty. Transport specjalny mo˝e
wymagaç czasowego demonta˝u infrastruktury drogowej (np. od∏àczenia linii
energetycznej od pràdu, demonta˝u kratownic i znaków drogowych itp.).
Wszystkie te czynnoÊci muszà byç skorelowane w czasie. Elementem koƒcowym ca∏ego przedsi´wzi´cia jest samo
przewiezienie ∏adunku.
Poj´cie transport specjalny-ponadnormatywny jest poj´ciem bardzo szerokim; w∏aÊciwie ka˝dy transport jest inny,
nieporównywalny „szyty na miar´” ale
jak ka˝de przedsi´wzi´cie, które jest
trudne – daje olbrzymia satysfakcj´ z jego wykonania.

