
Temat: Czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu.(cz.1) 

Ładunek — to dobro materialne będące przedmiotem przewozu, czyli wszystko, co podlega celowemu 

przemieszczaniu. 

Wyróżnia się następujące procesy transportowo-magazynowe: 

 przyjęcie towaru do magazynu, 

 przygotowanie ładunku do przewozu, 

 załadunek na środek transportu, 

 przewóz środkiem transportu, 

 przyjęcie towaru do magazynu przejściowego, 

 wyładunek na miejscu przeznaczenia, 

 przekazanie ładunku odbiorcy. 

Podczas procesu transportowego ładunek jest narażony na zmiany położenia c uszkodzenia 

będące następstwem zastosowania niewłaściwej technologii przewozu. Gdy przygotowuje się 

ładunek do przewozu, należy zapewnić mu właściwe opakowanie, a na opakowaniu umieścić 

informację, jak obchodzić się z ładunkiem podczas transportu, symbole z informacjami o towarze i 

sposobach postępowania z ładunkiem podczas transportu. 

Przygotowanie ładunku do transportu wymaga sporządzenia dokumentacji transportowej. W 

zależności od rodzaju środka transportu i warunków, w jakich musi być przewożony towar, 

wymagane są różne dokumenty transportowe. 

Do zabezpieczenia ładunku podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego służą różnego 

rodzaju narzędzia. Teraz krótko omówimy najważniejsze z nich.  

Poduszki powietrzne (worki sztauerskie, worki powietrzne) stanowią nowoczesny sposób 

ochrony produktu przed uszkodzeniem w czasie transportu. Podczas wykonywania czynności 

związanych z przygotowaniem transportu najpierw ładuje się towar środek transportu, a następnie 

wypełnia wolne przestrzenie poduszką powietrzną. 

Poduszka powietrzna ma następujące zalety: 

 chroni ładunek przed przesuwaniem i uszkodzeniem podczas transportu, 

 dostosowuje się do rozmiaru wolnej przestrzeni, 

 jest elastyczna i lekka, 

 przylega do ładunku, 

 skraca czas załadunku i rozładunku, 

 ma dużą wytrzymałość - do 40 ton, 

 może być wielokrotnie używana, 

 może być stosowana w zakresie temperatur od -25 do 65°C, 

  jest odporna na wilgoć, 

 podlega recyklingowi. 

 



Uciążliwością w tym przypadku jest konieczność kontrolowania ciśnienia w poduszce. Jest to 

szczególnie ważne, jeżeli temperatury podczas załadunku i transportu się różnią - ze względu na 

kurczliwość gazów. 

 Kątowniki ochronne to przyrządy służące do zabezpieczenia naroży towarów przed  

uszkodzeniem. Konstrukcja kątownika ochronnego zapobiega przesuwaniu się i ześlizgiwaniu pasa 

mocującego oraz zabezpiecza krawędzie ładunków przed uszkodzeniami spowodowanymi przez 

pasy transportowe. 

Kurtyny termoizolacyjne służą do podziału przestrzeni ładunkowej na sekcje i pozwalają 

utrzymać w poszczególnych sekcjach różne temperatury przechowywanych produktów. Kurtyny 

termoizolacyjne są lekkie i mają atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością. 

Rozpory teleskopowe to narzędzia pozwalające zabezpieczyć towar i uniemożliwiające mu 

przesuwanie się. Rozpory mocuje się do podłogi i sufitu lub do dwóch burt. 

Maty i taśmy antypoślizgowe to przedmioty używane do zwiększenia tarcz podczas transportu. 

Matami antypoślizgowymi oddziela się partie towaru lub towar od podłogi. Maty ułatwiają również 

transport wewnątrzzakładowy, gdyż zwiększają przyczepność towarów.  

Maty i taśmy antypoślizgowe dzieli się na: 

• taśmy płócienne nasączone klejem, 

• taśmy gumowe - mieszanki gum dobrane w ten sposób, aby zwiększyć tarcie, 

• taśmy powlekane - filc powlekany folią ułatwiającą zmywanie zanieczyszczeń, 

• maty - mieszanki materiałów i gumy - miękkie, dokładnie przylegające do powierzchni towaru. 

Materiały antykorozyjne to materiały zabezpieczające przed szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi. Zabezpieczenie takie jest konieczne w celu wyeliminowania strat podczas 

magazynowania. Wyróżnia się następujące materiały antykorozyjne: 

- folia  PE,   

- pianki PUR,  

- papier, kartony. 

Wskaźniki przechyłów i wstrząsów to narzędzia przekazujące informacje o zbyt silnym wstrząsie, 

zbyt wielkim przechyleniu lub wystąpieniu nieodpowiedniej temperatury podczas transportu. 

Zamontowanie takiego wskaźnika zapewnia dane o tym, w jakich warunkach był przewożony  towar. 

Przy wykonywaniu czynności transportowych należy zadbać o to, aby towar był prawidłowo 

umieszczony i unieruchomiony. Jest to konieczne, żeby zapobiec uszkodzeniu zarówno przewożonych 

towarów, jak i środka transportu. Prawidłowe umocowanie ładunku minimalizuje negatywne skutki 

wynikające z przemieszczania się ładunku podczas transportu. Przede wszystkim należy 

zminimalizować siły związane z hamowaniem, przyspieszaniem, jazdą po łuku, nierównościami jezdni. 

Siły działające na ładunek podczas transportu zależą od wielu czynników. Do najważniejszych należą: 

szybkość jazdy, ciężar przewożonego ładunku, masa własna środka transportu, nachylenie drogi itp. 

 


