
BEVÁLT GYAKORLATOKRA VONATKOZÓ EURÓPAI IRÁNYMUTATÁS

A KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSBAN 

A RAKOMÁNYOK 
RÖGZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS

Közlekedés





A közúti szállításban a rakományok  
rögzítésével kapcsolatos

Bevált gyakorlatokra vonatkozó európai iránymutatás, 2014

Végleges változat, 2014. május 8.



A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire  
segít Önnek választ találni.

Ingyenesen hívható telefonszám (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül, telefonfülkékből és 

hotelekből a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni).

Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu).

Cover illustration: © zaschnaus - Fotolia.com

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2014

Print ISBN 978-92-79-43671-0 doi:10.2832/83672 MI-06-14-080-HU-C  
PDF ISBN 978-92-79-43649-9 doi:10.2832/73711 MI-06-14-080-HU-N

© Európai Unió, 2014  
A sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett.

Printed in Luxembourg

Elemiklór-mentes papírra nyomtatva (ECF)

http://europa.eu


3

Megjegyzések

1. Ezt a bevált gyakorlatra vonatkozó iránymutatást a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazga-
tóság által létrehozott, a tagállamok és az ágazat által kijelölt szakértőkből álló szakértői csoport 
készítette.

2. A bevált gyakorlatra vonatkozó iránymutatás referenciaként szolgálhat a rakományok rögzíté-
sében közvetlenül vagy közvetve érintett köz- és magánszférabeli szereplők számára. Ez a doku-
mentum segítségül szolgál a biztonságos és kipróbált gyakorlatok alkalmazásához az érintett 
területen.

3. A dokumentum nem kötelező erejű olyan értelemben, mint egy, az Unió által elfogadott jogi 
aktus, csupán bemutatja az európai szakértők által az adott területen felhalmozott tapasztala-
tokat. Az iránymutatásban található elveket és módszereket a végrehajtó hatóságoknak úgy kell 
tekinteniük, hogy a biztonság megfelelő szintje a közúti szállításban ezek betartásával érhető 
el. Az iránymutatások alkalmazása során biztosítani kell, hogy az alkalmazott módszerek meg-
feleljenek az adott helyzetnek, és szükség esetén gondoskodni kell további elővigyázatossági 
intézkedésekről is.

4. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a rakomány rögzítésére vonatkozóan az egyes tag-
államokban érvényben lehetnek különleges, ebben az iránymutatásban nem tárgyalt előírások. 
Ezért ajánlott egyeztetést folytatni az illetékes hatóságokkal az ilyen különleges előírások eset-
leges meglétéről.

5. Ez a dokumentum nyilvánosan hozzáférhető. Díjmentesen letölthető az Európai Bizottság hon-
lapjáról.1

6. További tapasztalatok birtokában, illetve a rakomány rögzítésére szolgáló rendszerek és eljá-
rások folyamatos fejlődése miatt az iránymutatás a későbbiekben elkerülhetetlenül rendsze-
res felülvizsgálatra, szükség esetén módosításra szorul. Mindenkori legfrissebb változatáról az 
Európai Bizottság honlapján lehet tájékozódni. Az iránymutatás tartalmának továbbfejleszté-
sére vagy kiegészítésére vonatkozó javaslatokat a lábjegyzetben2 található címre kérjük elkül-
deni. Ugyanerre a címre küldhetők el az iránymutatással kapcsolatos általános információké-
rések is.

1 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/vehicles/best_practice_guidelines_en.htm
2 European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, Road Safety Unit, 200 rue de la Loi, BE-1049 

Brussels. E-mail: move-mail@ec.europa.eu.
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1. Általános háttérinformációk

1.1. Alkalmazási terület és célok

Az iránymutatás célja, hogy alapvető gyakorlati tanácsokat nyújtson és utasításokat adjon mindenki 
számára, aki valamely rakomány járműre történő be- és kirakodásával, illetve a rakomány a jármű-
vön történő rögzítésével foglalkozik, beleértve a szállítmányozókat és a fuvarozókat. Az iránymutatás-
nak hasznos segítséget kell nyújtania a 2014/47/EU irányelvnek és a bírósági határozatoknak megfele-
lően a közúti műszaki ellenőrzéseket végző végrehajtó szervezetek számára is. Az iránymutatás alapul 
szolgálhat továbbá a tagállamok számára az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző 
járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelvnek megfelelően a 
vezetők képzésének gyakorlati megvalósításához szükséges intézkedések megtételéhez. Az iránymuta-
tás a szokásos forgalmi körülmények között előforduló minden helyzetben útmutatást kíván nyújtani 
a rakományok megfelelő rögzítéséhez. Az iránymutatásnak közös alapként kell szolgálnia a rakomá-
nyok rögzítésével kapcsolatos szabályok gyakorlati alkalmazását és végrehajtását illetően.

A szállítás során a rakomány összes elemét biztosítani kell megcsúszás, felbillenés, elgurulás, 
elmozdulás, illetve jelentős alakváltozás vagy bármilyen irányú elfordulás ellen megfogószerkeze-
tes, kitámasztásos vagy kötözéses rögzítéssel, illetve az említett módszerek együttes alkalmazásával. 
Mindez a be- és kirakodást végzők és a járművezetők, a többi közlekedő, a gyalogosok, valamint a 
rakomány és a jármű védelmét szolgálja.

A rakományt úgy kell elhelyezni a járművön, hogy az személyeket és árukat ne veszélyeztessen, a 
járművön ne mozoghasson és a járműről ne eshessen le. 

Ennek ellenére az utakon naponta kerül sor veszélyhelyzetekre, illetve történnek balesetek a rako-
mányok nem megfelelő elhelyezése és/vagy rögzítése következtében. A bevált gyakorlatra vonat-
kozó európai iránymutatás a fizikai és műszaki háttérinformációk mellett a közúti szállításban 
használt rögzítési módszerekkel kapcsolatos gyakorlati útmutatásokat is tartalmaz. A dokumen-
tum hivatkozik a részletesebb tudnivalókat tartalmazó nemzetközi szabványokra. Az iránymuta-
tás nem helyezi hatályon kívül az egyes rakományfajtákra vagy különleges szállítási feltételekre 
vonatkozó széles körű európai vizsgálati eredményeket, és nem ismerteti teljes részletességgel az 
összes lehetséges rakománytípusra vonatkozó valamennyi lehetséges megoldást. Az iránymutatás 
mindenkinek szól, aki a szállítási lánc valamely pontján a biztonságos szállítás érdekében a közúti 
szállítás tervezésével, előkészítésével, felügyeletével vagy ellenőrzésével foglalkozik.

A bevált gyakorlatra vonatkozó európai iránymutatás az EN 12195-1 európai szabványon3 ala-
pul. Az iránymutatás a jelenlegi bevált gyakorlatokat mutatja be ezen a területen, elsősorban a 3,5 
tonnánál nagyobb tömegű járművek vonatkozásában. Az iránymutatások alkalmazása során biz-
tosítani kell, hogy az alkalmazott módszerek megfeleljenek az adott helyzetnek, és szükség esetén 
további elővigyázatossági intézkedésekről is gondoskodni kell.

A bevált gyakorlatra vonatkozó európai iránymutatás az ADR-ben és a közúti műszaki ellenőrzé-
sekről szóló 2014/47/EU irányelvben megfogalmazott nemzetközi szabályok alkalmazását kívánja 
elősegíteni.

3  EN12195-1 szabvány „Rakomány rögzítése közúti járműveken – Biztonság – 1. rész „A rögzítőerő számítása“. Az iránymutatás 
kidolgozásakor a szabvány EN12195-1:2010 kiadása volt az irányadó változat.
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Az ezt kiegészítő további iránymutatások bővebb információkat, illetve alternatív módszereket tar-
talmazhatnak meghatározott rakománytípusokra és/vagy meghatározott járművekre vonatkozóan, 
de további követelményeket vagy további korlátozásokat nem írhatnak elő, és azoknak minden 
esetben összhangban kell állniuk az EN 12195-1 európai szabvánnyal. 

1.2. Alkalmazandó szabványok 

A rakomány rögzítésére vonatkozó ezen európai iránymutatás a súrlódással, gravitációval, dinami-
kával és anyagszilárdsággal kapcsolatos fizikai törvényeken alapul. Ezeknek a fizikai törvényeknek 
a mindennapi életben való alkalmazása mindazonáltal igen összetett lehet. A rakomány rögzítésé-
vel kapcsolatos eljárások megtervezésének és ellenőrzésének egyszerűsítése érdekében a felépítmé-
nyek teherbírására és teljesítményére, a rögzítési eljárásokra, a rögzítéshez használt anyagokra stb. 
vonatkozó egyedi szabványok megtalálhatók az alábbi nemzetközi szabványok legfrissebb változa-
taiban4: 

Szabvány1 Tárgy

- EN 12195-1 A rögzítőerő kiszámítása

- EN 12640 Lekötési pontok

- EN 12642 A jármű szerkezetének szilárdsága

- EN 12195-2 Műszálas kötözőhevederek

- EN 12195-3 Rögzítőláncok

- EN 12195-4 Rögzítő acélsodrony kötelek

- ISO 1161, ISO 1496 ISO konténer

- EN 283 Csereszekrények

- EN 12641 Ponyva

- EUMOS 40511 Rudak – rakoncák

- EUMOS 40509 Szállítási csomagolás

Az ezeknek a nemzetközi szabványoknak ellentmondó vagy további korlátozásokat tartalmazó 
nemzeti és helyi szabványok a nemzetközi szállításban nem alkalmazhatók.

Az intermodális szállítási tevékenységekre eltérő előírások, pl. az IMO/ILO/UNECE Szállítóeszkö-
zök rakodására vonatkozó gyakorlati szabályzata (CTU szabályzat) vonatkozhatnak.

1.3. Tevékenységi körökhöz kapcsolódó feladatok

A logisztikai folyamatban érintett valamennyi félnek – beleértve a csomagolókat, a rakodókat, a 
fuvarozó vállalatokat, az üzemeltetőket és a járművezetőket – szerepe van annak biztosításában, 
hogy a rakományt megfelelően csomagolva, alkalmas gépjárműre rakják. 

Nagyon fontos megérteni, hogy a rakomány rögzítésével kapcsolatos feladatok nemzetközi egyez-
ményeken és szabályzatokon, nemzeti jogszabályokon és/vagy az érintett felek között létrejött szer-
ződéseken alapulnak.  

Ajánlatos az egyes tevékenységi körökhöz tartozó feladatokat szerződéses formában rögzíteni. 
Az érintettek közötti ilyen jellegű megállapodás hiányában és bármely jogszabály ellenére az 

4 A 3,5  tonna engedélyezett maximális tömegű járművekkel történő szállításra más szabványok, pl. az ISO  27955 és az 
ISO 27956 vonatkozhatnak

5 Az egyes szabványok általában a nemzeti szabványügyi intézetektől szerezhetők be.
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alábbiakban ismertetett felelősségi lánc meghatározza a tevékenységi körökhöz tartozó – a rako-
mány rögzítésével kapcsolatos – jelentősebb feladatokat:

A szállítás tervezésével kapcsolatos feladatok/tevékenységek: 

1. a rakomány pontos leírása, amely tartalmazza legalább az alábbi információkat:

a) a teljes rakomány és a rakományegységek tömege
b) az egyes rakományegységek tömegközéppontjának helye, ha nem középen található 
c) az egyes rakományegységek külső mérete 
d) rakásolással és tájolással kapcsolatos korlátozások a szállítás során 
e) a megfelelő rögzítéshez szükséges minden további információ

2. a rakományegységek megfelelő csomagolásának biztosítása, hogy azok ellenálljanak a szokásos 
szállítási körülmények között fellépő erőknek, beleértve az alkalmazandó rögzítési feszítőerőt

3. a veszélyes áruk helyes osztályozásának, csomagolásának és címkézésének biztosítása

4. a veszélyes áruk szállítási dokumentumai kitöltésének és aláírásának biztosítása 

5. annak biztosítása, hogy a jármű és a rögzítőberendezések megfeleljenek a szállítandó rako-
mánynak 

6. annak biztosítása, hogy a berakodást végzőt tájékoztassák a jármű a rakomány rögzítésével 
kapcsolatos tulajdonságaival kapcsolatos valamennyi tudnivalóról

7. annak biztosítása, hogy a berakodást végző különböző személyek által berakodott rakományok 
között ne léphessenek fel nem kívánatos kölcsönhatások

A berakodással kapcsolatos feladatok/tevékenységek:

1. annak biztosítása, hogy kizárólag a szállítás szempontjából biztonságos és megfelelő rakomány 
berakodására kerülhessen sor

2. annak ellenőrzése, hogy a rakomány rögzítésére vonatkozó terv rendelkezésre áll-e a berakodás 
megkezdésekor

3. annak biztosítása, hogy a jármű a rakomány rögzítéséhez használt alkatrészeire vonatkozó vala-
mennyi tanúsítvány rendelkezésre álljon 

4. a jármű megfelelő állapotának és a rakodótér tisztaságának biztosítása 

5. annak biztosítása, hogy a berakodás megkezdésekor a rakomány rögzítéséhez szükséges összes 
berendezés megfelelő állapotban rendelkezésre álljon

6. annak biztosítása, hogy a jármű padozata a rakodási tevékenység során ne legyen túlterhelve

7. annak biztosítása, hogy a rakományt a járműven megfelelően osszák el, figyelembe véve a teher 
a jármű tengelyei közötti megoszlását és az elfogadható hézagokat (ha van rögzítési terv, akkor 
a rögzítési tervben)

8. annak biztosítása, hogy a járművet ne terheljék túl
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9. annak biztosítása, hogy minden kiegészítő berendezést, pl. csúszásgátló alátéteket, tömő- és 
kitöltő anyagokat, támasztórudakat és a berakodás során rögzítendő minden más rögzítőberen-
dezést megfelelően (ha van rögzítési terv, akkor annak megfelelően) alkalmazzák

10. adott esetben annak biztosítása, hogy a jármű megfelelően le legyen plombálva

11. valamennyi lekötöző rögzítőberendezés megfelelő alkalmazásának biztosítása (ha van rögzítési 
terv, akkor annak megfelelően)

12. adott esetben a jármű zárása

A jármű vezetésével kapcsolatos feladatok/tevékenységek:

1. a jármű külső felületének, illetve (ha hozzáférhető) a rakomány szemrevételezése a nyilvánva-
lóan nem biztonságos körülmények elkerülése érdekében 

2. annak biztosítása, hogy a jármű a rakomány rögzítéséhez használt alkatrészeire vonatkozó vala-
mennyi tanúsítvány/jelölés szükség esetén rendelkezésre álljon

3. a szállítás során a rakomány hozzáférhető részein a rakomány rögzítésének rendszeres ellenőr-
zése 

1.4. Fizikai tudnivalók

A rakomány rögzítésével kapcsolatos eljárások tervezésének a következőkön kell alapulnia:

• Gyorsítások,

• Súrlódási tényezők,

• Biztonsági tényezők,

• Vizsgálati módszerek.

Ezen paraméterek és módszerek leírása az EN 12195-1 európai szabványban található.

A megfogószerkezetes rögzítés, támasztásos rögzítés, közvetlen kikötözés és súrlódásos lekötés 
összesített hatása akadályozza meg a rakomány elmozdulását, azaz megcsúszását, felbillenését, 
elgurulását, helyváltoztatását, jelentős alakváltozását és (bármilyen függőleges tengely körüli) elfor-
dulását). 

Annak érdekében, hogy a járművezetők, a berakodást végzők és a szabályok betartását ellenőrző 
személyek számára egyszerűbb legyen a szabályok betartása és betartatása, a rakomány rögzítésére 
szolgáló eljárások a Gyors lekötési útmutatóban foglaltaknak megfelelően is megtervezhetők (ld. a 
mellékletet). A lekötések és a rakomány rögzítésére szolgáló eljárások száma, jellege és módszere a 
megadottól eltérhet, de azoknak meg kell felelniük a szabványoknak. 

A rakomány rögzítésének elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy ellenálljon …
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… 0,8 of the cargo weight forwards
… 0,5 of the cargo weight sideways and towards the rear
… 0,6 of the cargo weight sideways if there is risk of the load tipping

1. ábra: Közúti szállítás közben fellépő tömegerők

Súrlódás:
A maximális súrlódási erő a két tárgy között fellépő érintkezési erő és a súrlódási együttható követ-
kezménye. 

2. ábra: Súrlódási erő

Megjegyzés: Ha csökken a két tárgy közötti „G“ érintkezési erő, csökken a súrlódási erő is; ha a 
két elem közötti erő értéke nullává válik, a súrlódási erő megszűnik. A függőleges irányú rezgés a 
rakomány és a rakodófelület közötti függőleges erőt csökkentheti! 
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3. ábra: Függőleges irányú rezgés a jármű haladása közben

1.5. A teher eloszlása

Bármely rakomány járműre történő berakodásakor a megengedett maximális méreteket, illetve a 
tengely és bruttó terhelést nem szabad túllépni. Figyelembe kell venni a minimális tengelyterhelést 
is a törvény vagy a jármű gyártója által előírt megfelelő stabilitási, kormányzási és fékezési tulaj-
donságok biztosítása érdekében. 

A szállítóeszközök a megfelelő kormányzási és fékezési tulajdonságok biztosítása érdekében előírt 
tengelyterhelés miatt különösen érzékenyek a rakomány súlypontjának elhelyezkedésére. Ezekhez 
a járművekhez külön ábrákat lehet mellékelni (lásd az alábbi példákat: 4. és 5. ábra), amelyek a 
rakomány súlypontja hosszirányú helyzetének függvényében tüntetik fel a megengedett hasznos 
terhelést. A maximális hasznos teher általános szabályként kizárólag abban az esetben alkalmaz-
ható, ha a súlypont szűk határokon belül nagyjából a raktér hosszának felénél található.

A jármű vagy a karosszéria gyártójának célszerű terhelés-megosztási rajzokat biztosítani; a terhe-
lés-megosztási feltételek a későbbiekben is kiszámíthatók a jármű geometriája, az összes minimális 
és maximális tengelyterhelés, az önsúly tengelyek közötti megoszlása, valamint a maximális hasz-
nos teher alapján számolótábla vagy egyszerű szoftveres eszközök segítségével. Az erre alkalmas 
szoftverek az interneten ingyenesen vagy nagyon olcsón elérhetők. 

A rakomány a jármű terhelésmegosztási rajzának megfelelő megosztása segíti, hogy ne lépjék túl a 
jármű megengedett maximális tengelyterhelési értékeit.

Terhelésmegosztási rajz példája tipikus 18 t kéttengelyes teherautó esetén:

4. ábra: Terhelésmegosztási rajz kéttengelyes teherautóhoz
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Terhelésmegosztási rajz példája tipikus 13,6 m hosszú félpótkocsi esetén:

5. ábra: Terhelésmegosztási rajz háromtengelyes félpótkocsihoz

1.6. A jármű felszerelései

Nem szabad elfelejteni, hogy a járművön található valamennyi állandó vagy ideiglenes kiegészítő 
eszköz vagy felszerelés is a rakomány részét képezi. Több súlyos baleset bizonyította, mekkora kárt 
okozhat például a mozgó járműről kinyúló rögzítetlen támasztóláb. 

A lerögzítetlen felszereléseket, pl. hevedereket, köteleket, ponyvákat stb. is olyan módon kell szál-
lítani, hogy az más közlekedőket ne veszélyeztessen. A jó gyakorlat az, ha az éppen nem használt 
eszközöket biztonságosan, külön erre a célra szolgáló ládában tárolják. Abban az esetben, ha az 
eszközöket mégis a vezetőfülkében tartják, azokat úgy kell elhelyezni, hogy a vezető által használt 
kezelőszervekkel ne kerülhessenek kölcsönhatásba.



16

2. A jármű felépítménye

Az EN 12640, EN 12641, EN 12642 és EN 283 európai szabványok az alábbiaknak megfelelően 
határozzák meg a jármű szerkezetére és a szállítóeszközök, járművek és csereszekrények lekötési 
pontjaira vonatkozó követelményeket. 

A különböző szállítóeszközökön alkalmazott rakományrögzítési eljárások mennyisége a rakomány 
jellegétől, valamint az oldalfalak, a homlokfal és a végfal szilárdságától függ. 

A szállítóeszköz oldalfalaira, homlokfalára és végfalára vonatkozó szilárdsági előírások összeha-
sonlítása.

ZÁRT DOBOZOS FELÉ-
PÍTMÉNYŰ JÁRMŰ

PONYVÁS/LÉCKERETES 
JÁRMŰ  

(LEENGEDHETŐ  
CSUKLÓS OLDALFALLAL)

PONYVÁS OLDALFALÚ 
JÁRMŰ

EN 12642 L

Homlokfal: FR = P hasznos teher 40 %-a, maximum 5000 daN 
Végfal: FR = P hasznos teher 25 %-a, maximum 3100 daN

EN 12642 XL

Homlokfal: FR = P hasznos teher 50 %-a 
Végfal: FR = P hasznos teher 30 %-a

6. ábra: A különböző szállítóeszközökre vonatkozó teherbírási követelmények

A zöld színnel jelölt járműfajták oldalfalai nagyon nagy teherbírásúak, a sárga színnel jelölt jármű-
vek csak az alsó részen támasztják meg a rakományt, míg a piros színnel jelölt járművek oldalfala 
kizárólag az időjárás elleni védelemhez elegendő. A továbbiakban az eltérő szilárdságú oldalfallal 
rendelkező járművek gyakorlati felhasználását ismertetjük.
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Ha az oldalfalakat a rakomány megtámasztására használják, fontos, hogy a vizsgálati tanúsítvány-
nak megfelelő fajtájú és számú lécet használják. A léceket úgy kell elhelyezni, hogy a rakomány 
súlya megoszoljon az oldalfalak teherbíró részei, az oszlopok, a tetőrúd és a padozat között. 

2.1. Oldalfalak

A járművek oldalfalaik szilárdságától függően az alábbi kategóriákba tartoznak:

• EN 12642 XL: teherbírása a hasznos teher 40 %-a (0,4 P)

• EN 12642 L: teherbírása a hasznos teher 30 %-a (0,3 P)

• Teherbírás nélküli; a hasznos teher 0 %-a

Oldalfalak - EN 12642 XL
Ha az oldalfalak felépítése az EN 12642 XL szabványnak felel meg, az oldalfalakat a vizsgálati tesz-
tek során a hasznos teher 40 %-ának (0,4 P) megfelelő erőhatásnak teszik ki, amely erő egyenletesen 
oszlik meg az oldalfal teljes hosszán és az oldalfal belmagasságának legalább 75 %-án. A tervezett 
oldalirányú gyorsulás 0,5 g. Ennek megfelelően, ha a súrlódási tényező legalább 0,1, az oldalfalak 
elég szilárdak ahhoz, hogy ellenálljanak a teljes hasznos teher által gerjesztett oldalirányú erőknek. 

Oldalfalak - EN 12642 L
Ha az oldalfalak felépítése az EN 12642 L szabványnak felel meg, a zárt dobozos felépítményű után-
futó oldalfalait a vizsgálati tesztek során a hasznos teher 30 %-ának (0,3 P) megfelelő erőhatásnak 
teszik ki, amely erő egyenletesen oszlik meg az oldalfal teljes hosszán és belmagasságán. A tervezett 
oldalirányú gyorsulás 0,5 g. Ennek megfelelően, ha a súrlódási tényező legalább 0,2, az oldalfalak 
elég szilárdak ahhoz, hogy ellenálljanak a teljes hasznos teher által gerjesztett oldalirányú erőknek. 

Fontos, hogy az EN 12642 L szabványnak megfelelő felépítésű ponyvás oldalfalú járművek oldalfalai 
csupán az időjárás elleni védelemhez elegendők. 

Oldalfalak - Teherbírás nélküli
Ha a rakományt szilárd oldalfalak nélküli szállítóeszközben szállítják, a rakomány teljes tömegét 
oldalirányú elmozdulás ellen kötözéssel kell rögzíteni a Gyors lekötési útmutatóban foglaltaknak 
megfelelően. 

2.2. Homlokfal

A homlokfal esetében a következő teherbírási értékek lehetségesek:

• EN 12642 XL: teherbírása a hasznos teher 50 %-a (0,5 P)

• EN 12642 L: teherbírása a hasznos teher 40 %-a (0,4 P), maximum 5 000 daN

• Jelöletlen szállítóeszköz vagy a homlokfallal szorosan nem érintkező rakomány: a hasznos 
teher 0 %-a

A súrlódási tényezők számítása az EN 12195-1:2010 szabványnak megfelelően történik.
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Homlokfal - EN 12642 XL
Ha a homlokfal felépítése az EN 12642 XL szabványnak felel meg, a homlokfal a hasznos teher 
50  %-ának (0,5  P) megfelelő erőnek képes ellenállni. A tervezett menetirányú gyorsulás 0,8  g. 
Ennek megfelelően, ha a súrlódási tényező legalább 0,3, a homlokfal elég szilárd ahhoz, hogy ellen-
álljon a teljes hasznos teher által gerjesztett elülső irányú erőknek.

Homlokfal - EN 12642 L
Ha a homlokfal felépítése az EN  12642  L szabványnak felel meg, a homlokfal a hasznos teher 
40 %-ának (0,4 P) megfelelő erőnek képes ellenállni. 12,5 tonnánál nagyobb hasznos tömegű jár-
művek esetén a szilárdsági követelmény felső értéke 5 000 daN. A fenti korlátozásra tekintettel az 
alábbi 1. táblázat tonnában jelzi a korlátozott 5 000 daN szilárdságú homlokfalra nehezedő rako-
mány megengedett súlyát különböző súrlódási tényezők esetén. Ha a rakomány tömege a táblázat 
vonatkozó értékét meghaladja, további rögzítési megoldásokra van szükség. 

Súrlódási tényező 
µ

A rakomány elülső irányban a homlokfalra nehezedő engedé-
lyezett tömege (tonna)

0,15 7,8

0,20 8,4

0,25 9,2

0,30 10,1

0,35 11,3

0,40 12,7

0,45 14,5

0,50 16,9

0,55 20,3

0,60 25,4

1. táblázat

Homlokfal - Teherbírás nélküli
Ha a rakományt szilárd homlokfal nélküli szállítóeszközben szállítják, vagy ha a rakományt nem 
szorosan a homlokfallal érintkezve rakodják be, a rakomány teljes tömegét menetirányban történő 
elmozdulás ellen kötözéssel kell rögzíteni pl. a Gyors lekötési útmutatóban foglaltaknak megfele-
lően.

2.3. Végfal

A végfal esetében a következő teherbírási értékek lehetségesek:

• EN 12642 XL: teherbírása a hasznos teher 30 %-a (0,3 P)

• EN 12642 L: teherbírása a hasznos teher 25 %-a (0,25 P), maximum 3 100 daN

• Jelöletlen szállítóeszköz vagy a végfallal szorosan nem érintkező rakomány: a hasznos teher 0 %-a

A súrlódási tényezők számítása az EN 12195-1:2010 szabványnak megfelelően történik.

Végfal - EN 12642 XL
Ha a végfal felépítése az EN 12642 XL szabványnak felel meg, a végfal a hasznos teher 30 %-ának 
(0,3 P) megfelelő erőnek képes ellenállni. A tervezett hátulsó irányú gyorsulás 0,5 g. Ennek meg-
felelően, ha a súrlódási tényező legalább 0,2, a végfal elég szilárd ahhoz, hogy ellenálljon a teljes 
hasznos teher által gerjesztett hátulsó irányú erőknek.
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Végfal - EN 12642 L
Ha a végfal felépítése az EN 12642 L szabványnak felel meg, a végfal a hasznos teher 25 %-ának 
(0,25 P) megfelelő erőnek képes ellenállni. 12,5 tonnánál nagyobb hasznos tömegű járművek esetén 
a szilárdsági követelmény felső értéke 3 100 daN. A fenti korlátozásra tekintettel az alábbi 2. táblá-
zat tonnában jelzi a korlátozott 3 100 daN szilárdságú végfalra nehezedő rakomány megengedett 
súlyát különböző súrlódási tényezők esetén. Ha a rakomány tömege a táblázat vonatkozó értékét 
meghaladja, további rögzítési megoldásokra van szükség. 

Súrlódási tényező 
µ

A rakomány hátsó irányban  
a végfalra nehezedő engedélyezett tömege 

(tonna)

0,15 9,0

0,20 10,5

0,25 12,6

0,30 15,8

0,35 21,0

0,40 31,6

2. táblázat

Végfal - Teherbírás nélküli
Ha a rakományt szilárd végfal nélküli szállítóeszközben szállítják, vagy ha a rakományt nem szoro-
san a végfallal érintkezve rakodják be, a rakomány teljes tömegét hátulsó irányú elmozdulás ellen 
kötözéssel kell rögzíteni a Gyors lekötési útmutatónak más utasításoknak megfelelően, ha az utób-
biak egyenértékű biztonságosságát igazolták. 

Rögzítés ajtóval történő kitámasztással
Ha az ajtók meghatározott támasztó ellenállással rendelkeznek, az ajtók a raktér elhatárolására szol-
gáló szilárd eszköznek tekinthetők abban az esetben, ha a rakományt úgy helyezik el, hogy az ne 
csapódhasson az ajtókhoz és az ajtók nyitásakor ne eshessen ki a járműből.

2.4. Rakfelület szegélyléc

A rakfelületre szerelt szegélyléc nagyon hasznos a rakomány a rakfelületről történő oldalirányú 
lecsúszásának megakadályozására. Az EN 12642:2006 szabvány szerint a szegélyléc előírt minimá-
lis magassága 15 mm és annak a hasznos teher (P) 0,4-szeresének megfelelő erőnek kell ellenállnia.

2.5. Rakoncák 

A rakoncák gyakran igen hasznosak a rakomány rögzítésekor. A rakoncák a jármű felépítményéhez 
is hozzáhegeszthetők, de gyakoribb, hogy a felépítményen található, külön erre a célra kiképzett 
furatokba rögzítik őket. A rakoncákat a jármű két oldalán alkalmazzák a rakomány keresztirá-
nyú kitámasztásos rögzítésére (lásd az 5. fejezetet). A rakodófelület szélessége közepén hosszirányú 
vonal mentén elhelyezett rudak nagyon hasznosak pl. a kitámasztás és hurkos kötözés együttes 
alkalmazásához. Sok járművön elülső irányú elmozdulás elleni kitámasztás is lehetséges rudak 
segítségével. Egy vagy több rudat rögzítenek közvetlenül a rakomány elé. A rakományt a rudazat 
megerősítése érdekében lehetőség szerint felülről le kell kötözni.
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7. ábra: Elülső irányú elmozdulás elleni kitámasztásra szolgáló rakoncák

A kitámasztásra használt rakonca a rakomány rögzítésének egyik eszköze. E módszer alkalmazásá-
hoz ismerni kell a kitámasztásra használt rudak teherbíró képességét. Ez a teherbíró képesség függ 
a rakomány fajtájától (pontszerű teher, elosztott teher vagy a kettő keveréke) és a nyomatékkartól. 
A felszerelt rúd valamelyik irányában mért referencia támasztó teherbírás (RBC) egyenlő az adott 
rúd alsó 1 méteres szakaszán jelentkező maximális egyenletes megoszlású terheléssel. Ez annyit 
jelent, hogy az RBC figyelembe veszi a szerelés szilárdságát. A referencia támasztó teherbírás érté-
kével ellenőrizhető, hogy a rúd képes-e ellenállni egy meghatározott nyomatékkarú meghatározott 
ismert erőnek. Az Fmax maximális erő kiszámításának képletei megosztott erőhatás vagy pontszerű 
terhelés esetén a 8. ábrán láthatók.

Fmax = RBC[daN]∗1[m]
h[m]

Fmax = RBC[daN]∗
∗

1
2

[m]
h[m]

8. ábra: A maximális erő (Fmax) számítása 

A rakoncák RBC-je a 250 és 1 0000 daN értékek között található, és azt rendkívül nehéz megbe-
csülni, mivel függ az anyagszilárdságtól, a keresztmetszeti méretektől és a felszerelés szilárdságától 
is. Az RBC-t ennek megfelelően a jármű gyártójának kell igazolnia. A rakoncák kizárólag azokon a 
járműfajtákon alkalmazhatók, amelyekre azokat tervezték és bevizsgálták. 

Egy felszerelt rakonca támasztó teherbírása nem függ a rúd magasságától, ha a rúd keresztmetszete 
ugyanakkora. Eltérő hosszú rakoncák alkalmazhatók, és azok használatához nincs szükség további 
vizsgálatra vagy tanúsítványra.

Egyes esetekben a rakoncákat összekötik egymással, pl. a jármű két oldalán felszerelt két rakoncát 
a felső végüknél összeláncolják egymással. A teljes rendszer – beleértve a két rakoncát és a láncot 
– támasztó teherbírását kell vizsgálni; a támasztó teherbírás nem számítható ki az egyes rudak 
külön-külön számított teherbírása alapján.
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Példák a rakoncákkal kapcsolatos számításokra:

1. példa: Két megegyező tömegű, 1,2 m átmé-
rőjű cső. Két pár, egyenként 1 800 daN RBC-jű 
rakoncát használnak. Milyen maximális tömegű 
csöveket képesek ezek a rakoncák megtartani az 
ábrán látható elrendezésben? A csövek pont-
szerű terhelést fejtenek ki. Ennek megfelelően a 
fenti két képlet közül a jobb oldalit kell válasz-
tani.

Az Fmax maximális erő ennek megfelelően 
3 000 daN. Annak ismeretében, hogy a cső bil-
lenékeny rakomány, az oldalirányú elmozdu-
lásra alkalmazandó határérték 0,6 g. 

3 000 / 0,6 = 5 000

A két cső maximális együttes tömege nagyjából 5 tonna lehet.

2. példa: Sok cső, 1,3 m magasságban egymásra 
halmozva.

Két pár, egyenként 1 800 daN RBC-jű rakoncát 
használnak. Milyen maximális tömegű csöveket 
képesek ezek a rakoncák megtartani az ábrán 
látható elrendezésben? Ezek a csövek megosz-
tott terhelést fejtenek ki, ennek megfelelően 
a fenti két képlet közül a bal oldalit kell alkal-
mazni.              

Az Fmax maximális erő ennek megfelelően 
2,769 daN. Annak ismeretében, hogy a cső bil-
lenékeny rakomány, az oldalirányú elmozdulásra alkalmazandó határérték 0,6 g. 

2,769 / 0,6 = 4,615

A csövek maximális együttes tömege nagyjából 4,6 tonna lehet.

2.6. Lekötési pontok

A lekötési pont a járművön található olyan rögzítőeszköz, amelyhez 
közvetlenül csatlakoztatható rögzítőheveder, lánc vagy acélsodrony. 
A lekötési pont lehet pl. ovális láncszem, kampó, gyűrű vagy rögzí-
tőperem. 

A rögzítési pont ennél tágabb értelmű kifejezés. A rögzítési pontok 
körébe tartoznak a lekötési pontok, a jármű karosszériájának szerke-
zete, a rakoncák rögzítésére használt sínek vagy pallók, a kitámasztó 
rudak stb. 

A lekötési pontokat párosával, egymással szemben kell elhelyezni a raktér hosszanti oldalán, egy-
mástól hosszirányban 0,7–1,2 m távolságban és a raktér külső szélétől legfeljebb 0,25 m távolságra. 

Fmax = =2∗1800 3000 [daN][daN]∗
∗

1
2

[m]
0,6[m]

9. ábra: Az Fmax kiszámítása

Fmax = =2∗1800 2769 [daN][daN]∗1[m]
1,3[m]

10. ábra: Az Fmax kiszámítása

11. ábra: Rögzítő rúd
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Ajánlatos egybefüggő hevederrögzítő rudakat használni. Az egyes lekötési pontoknak legalább az 
alábbi feszítőerőnek kell ellenállniuk az EN12640 szabványban meghatározott peremfeltételek mel-
lett: 

A jármű össztömege tonnában A lekötési pont teherbírása (daN) 

3,5–7,5 800 

7,5–12,0 1 000 

12,0 fölött 2 000* 

*(általában 4 000 daN a javasolt érték) 

3. táblázat

A megfelelő állapotú járművön található megfelelő állapotban lévő lekötési pontok általában külön 
tanúsítvány nélkül is megfelelnek a fenti 3. táblázatban jelzett előírásoknak. 

Az alábbi ábrán látható szerelvények rögzített feszítőszerkezetből és a teherhordó felülethez rögzí-
tett horgokból állnak.

12. ábra: Hevederrögzítő szem

 – A 3. táblázatban szereplő értékeknél magasabb minden irányú vagy adott irányú húzóterhelés 
megengedett abban az esetben, ha a lekötési pont szabványos tanúsítvánnyal rendelkezik és a 
megfelelő jelölések a járművön megtalálhatók.

 – A rögzített lekötési ponton jelentkező megengedett terhelés lényegesen alacsonyabb lehet a 
lekötési pont szilárdságánál. Lekötési pont használata során az EN12640 szabványnak megfe-
lelően egyértelműen különbséget kell tenni a lekötési pont tanúsítványa és a rögzített lekötési 
pont tanúsítványa között. Vannak olyan lekötési pontok, amelyeknek a tanúsítványa emelési 
célokra vonatkozik, de alig állnak ellen a rögzítés irányába ható erőknek. 

 – A súlyos rakomány rögzítésére használt lekötési pontok nagyon fontos kérdést jelentenek. 
Egyes esetekben több láncot vagy hevedert is alkalmaznak a súlyos rakomány valamely irányba 
történő elmozdulásának megakadályozására. Az adott irányú elmozdulás ellen használt összes 
láncot vagy hevedert ugyanahhoz a lekötési ponthoz rögzítik. A tehetetlenségi erők többnyire 
nem egyenlően hatnak ezekre a lekötési pontokra. Ajánlott az egyetlen merev lekötési pont 
alkalmazása. 
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2.8. ISO konténerek (ISO 1496-1)

1 Fenéklap

2 Alapelem

3 Ajtóküszöb

4 Sarokoszlop

5 Tetőlap

6 Falborítás

7 Felső ajtókeret

8 Végajtó

9 Végfal

10 Tetőelem

11 Sarokelem

15. ábra: A konténer felépítésének és szerkezetének perspektivikusan bontott rajza

2.8.1. Végfalak

Az ISO szabvány szerint a homlokfalaknak és a végfalaknak (hátsó ajtóknak) egyaránt képesek kell 
lenniük ellenállni a maximális raksúly 40 %-ának megfelelő belső terhelésnek (erőnek), ha az a 
végfal (ajtófelület) teljes felületén egyenletesen oszlik meg. 

2.8.2. Oldalfalak

Az oldalfalaknak képesek kell lenniük ellenállni a maximális raksúly 60 %-ának megfelelő belső 
terhelésnek (erőnek), ha az a teljes falfelületen egyenletesen oszlik meg.

2.8.3. Csatlakozó és hevederrögzítő pontok

A legtöbb általános teherkonténer korlátozott számú hevederrögzítő gyűrűvel vagy rúddal van 
felszerelve. Hevederrögzítő gyűrűk felszerelése esetén az alsó rögzítési pontoknak minden irány-
ban legalább 1 000 daN rögzítőképességgel kell rendelkezniük. Újabb konténerek esetén a rögzítési 
pontok rögzítőképessége gyakran eléri a 2 000 daN értéket. A felső oldalsó síneken található heved-
errögzítő pontok rögzítőképessége minimum 500 daN.

2.8.4. Megfogószerkezetek

A megfogószerkezeteket széles körben használ-
ják konténerek konténerszállító utánfutóra tör-
ténő rögzítéséhez. A megfogószerkezet gyakor-
latilag a rakományon található nyílásba helyezett 
csapból áll. A csatlakozás kiképzése meggátolja 
a rakomány elmozdulását. Biztonsági okokból 
minden esetben használni kell a zár meglazu-
lásának megakadályozására szolgáló rendszert. 

16. ábra: Megfogószerkezet
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A megfogószerkezetek még ISO konténerek esetén is eltérő 
kialakításúak lehetnek, visszahúzható vagy nem visszahúzható 
szerkezetűek, illetve automata vagy kézi működtetésűek. Meg-
fogószerkezetek más konténer jellegű rakományokhoz is hasz-
nálhatók. Gázpalackok szállítására szolgáló rekeszeket szállító 
egyes járműveknél is megfogószerkezetet használnak a 
rekeszeknek a rakodófelülethez történő rögzítésére.

2.9. Csereszekrények 

A csereszekrényekre vonatkozó terhelési erő értékeket 
az EN283 szabvány írja elő. Ez majdnem megegyezik a 
szállítójárművek felépítményére vonatkozó szabvánnyal, 
amelyet az EN12642 L kód szabvány tartalmaz (lásd a 
fenti 2.1 – 2.3 szakaszokat).

17. ábra: Megfogószerkezet 
és konténer

18. ábra: Csereszekrény
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3. Csomagolás

3.1. Csomagoló anyagok 

A rakományok közúti szállítására gyakran csomagolt állapotban kerül sor. A CMR Egyezmény 
nem ír elő kötelező csomagolást, de mentesíti a járművezetőt a kár vagy veszteség miatti felelősség 
alól, ha a rakományt nem megfelelően csomagolták. A termék fajtájától és a szállítási módtól füg-
gően a csomagolás legfontosabb funkciója a következő lehet: az időjárás elleni védelem, a termék 
alátámasztása be- és kirakodáskor, a termék károsodásának megakadályozása, illetve a rakomány 
megfelelő rögzítésének lehetővé tétele. 

Nagyméretű termékek (pl. gépek) esetén külön erre a célra kialakított csomagolást használnak. Ez 
állhat a termékek alátámasztására szolgáló állványból és merev vagy rugalmas fedélből. 

Kisebb méretű termékek esetén a csomagolás szintje eltérő lehet:

 – Az elsődleges csomagolás a konzervekhez, kekszes dobozokhoz, italos palackokhoz stb. hasz-
nált csomagolást jelenti.

 – Másodlagos csomagolás alkalmazható a termékek kezelésére és mozgatására: 12 kekszes doboz-
ból álló tálcák, 24 palackot tartalmazó rekeszek stb. A másodlagos csomagolással ellátott termé-
keket gyakran „göngyölegnek“ is nevezik.

 – A harmadlagos csomagolást gyakran szállítási csomagolásnak is nevezik. A harmadlagos cso-
magolás a termékek biztonságos és könnyű mozgatását és szállítását szolgálja. A szállítási cso-
magolás körébe tartoznak a raklapok (fa, műanyag, vegyes anyagú stb.), a rakomány rétegei 
közé helyezett lemezek (hullámpapír lemez, kemény farostlemez, ragasztott lemez stb.), élvé-
dők (karton vagy vegyes anyagú), hevederek (PE, PP, PET, üvegszálas vagy acél), fólia (raklap-
csomagoló fólia, göngyölt nyújtható fólia, zsugorfólia), dobozok (hullámpapír, műanyag, alu-
mínium, fa vagy acél). A szállítási csomagolás körébe tartoznak a különféle fajtájú ragasztók és 
párnázóanyagok is.

A szállítási csomagolásnak ellenállónak kell lennie a rakományegységekre ható külső erőkkel szem-
ben. Ezeknek az erőknek a nagysága, helye és időtartama függ a rakomány rögzítésére alkalmazott 
módszertől. Ez azt is jelenti, hogy a szállítási csomagolás merevsége nagymértékben befolyásolja, 
hogy milyen módszerrel érdemes rögzíteni a rakományt. Ha a szállítási csomagolás nem elég erős 
ahhoz, hogy a rakományegységet megvédje a szállítás során keletkező erőktől, az „általános megtá-
masztás“ módszerét kell alkalmazni. 

A rakományegységek merevsége nagymértékben függ a csomagolástól minden szinten: a másodla-
gos csomagolás, az elsődleges csomagolás és maga a termék is befolyásolhatja a rakományegységek 
viselkedését (pl. egy PET palackokból álló rakományegység jóval rugalmasabban viselkedik, ha a 
palackok szénsavmentes és nem pedig szénsavas vízzel vannak megtöltve). A szállítási csomagolás 
többnyire növeli a rakományegység merevségét. A dobozos jellegű szállítási csomagolás célja, hogy 
ellenálljon a gyártó által meghatározott vízszintes irányú erőknek. A hevederek és/vagy fólia meg-
felelő alkalmazása többnyire növeli a rakományegységek merevségét.

Az alábbi szakaszok szállítási csomagoláshoz használt, a rakományegységek merevségének fokozá-
sát szolgáló különleges anyagokat ismertetik.
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fóliához. Kézzel vagy nagyon egyszerű fóliázó géppel tekerik körbe vele a rakományegységet. Kézi 
fóliázáskor a másodszori megnyújtás elmarad: a rakomány és a fólia között szinte semmilyen erő 
nem lép fel. Ezzel a módszerrel megakadályozható a termékekből felrakott oszlopok ledőlése, de 
nem akadályozza meg az egymásra rakott rétegek elcsúszását. Az előnyújtott fólia ezért nem alkal-
mazható a rakományegységek merevségének manuálisan történő fokozására.

3.1.5. Pántolószalagok

A pántolószalagokat széles körben használják, és azok polipropilén (PP), polietilén-tereftalát 
(PET), polietilén (PE), acél és üvegszál erősítésű anyagokból készülnek. A pántolószalagok manuá-
lisan vagy automatikusan alkalmazhatók a rakományegység vízszintes vagy függőleges irányú átkö-
tésére. A pántolószalagok hatékonysága nagymértékben függ attól, hogy azokat milyen termékek 
merevítésére alkalmazzák. Nagyon hasznosak a rakomány egyes részei dőlésének megakadályozá-
sára. Használatukkal megakadályozható a rétegek egymáson való elcsúszása, mivel összenyomják 
a rétegeket és így növelik a köztük fellépő súrlódást. A pántolószalagok megfeszítésekor nagyon 
gondosan kell eljárni. Ha nem alkalmaznak megfelelő sarokvédelmet, a pántolószalagok könnyen 
okozhatnak kárt a szállított termékekben. A pántolószalagok legfontosabb előnye a nagyon ala-
csony költség; a PP, PET és PE pántolószalagok legfőbb hátránya, hogy a húzóerejük idővel csök-
ken. A hevederek vágásakor ügyelni kell a veszélyhelyzetek elkerülésére.

3.1.6. Hálók

A termékeket hálóval is rögzíthetjük a raklapon. A fóliához és a pántolószalagokhoz képest a háló 
alkalmazásának legfőbb előnye, hogy a háló nyitható és újrazárható, így a későbbiekben is lehet-
séges kivenni vagy hozzáadni termékeket a rakományegységhez. Bár léteznek hasznos eszközök a 
háló a termék körüli megfeszítésére és a termékeknek a raklapon történő megtartására, a szállítás 
közben jelentkező tehetetlenségi erők következtében fellépő deformálódást szinte lehetetlen ezzel 
a módszerrel kivédeni. Az egyes meghatározott fajtájú termékekhez kifejlesztett különleges hálók 
kivételével nem feltételezhető, hogy a háló használata megfelelő megoldást jelent a szállítási cso-
magolásban.

3.2. Csomagolási módszerek

A rakományegységek rögzítését és merevségét illetően két alapvető csomagolási módszert külön-
böztetünk meg a rakományegységek túlzott mértékű alakváltozásának megakadályozására: az ala-
kon alapuló és az erőn alapuló csomagolást. Bár az alakon alapuló csomagolás biztonsági okokból 
gyakran előnyösebb, de gazdaságossági szempontból nem mindig van rá mód.

3.2.1. Alakon alapuló szállítási csomagolás 

A termékeket merev falú, konténer jellegű szállítótartályban helyezik el, a köztük lévő esetleges 
hézagokat pedig kitöltik, hogy megakadályozzák a termékek a konténeren belüli mozgását. A kon-
téner falai lehetnek zártak vagy nyitott szerkezetűek. A falak lehetnek rögzítettek vagy összehajt-
hatók. Az acél jellegű konténereket gyakran meghatározott fajta termékek szállítására alakítják ki 
(pl. az autóiparban). A műanyag konténer a raklap és a láda ötvözete. A fa vagy műanyag raklapra 
rögzített bordás kiképzésű téglalap alakú, hatszögű vagy nyolcszögű ládák széles körben használa-
tosak. A görgős konténereket a kereskedelemben és számos más iparágban alkalmazzák; lengőke-
rekes és rögzített görgős kivitelben is kaphatók. 
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Az ilyen láda jellegű szállítási csomagolóeszközök gyártóinak meg kell adniuk azt a maximális 
elosztott vízszintes statikus erőt, amelynek a láda falai további megerősítés nélkül biztonságosan 
képesek ellenállni. Amennyiben a láda falain jelentkező, a szállítás közben fellépő maximális tehe-
tetlenségi erőből származó hatóerő a megadott biztonságos maximális erőnél alacsonyabb, a láda 
más merev falú konténerekhez hasonlóan rögzíthető. 

A termékek károsodásának megelőzése érdekében gyakran a konténerben szállított termékek min-
denfajta mozgását megakadályozzák. A konténerben szállított termékek mindennemű mozgását 
szállításbiztonsági okokból akkor is meg kell akadályozni, ha a termékek károsodása nem való-
színű. A mozgás során keletkező kinetikus energia jelentős ütőerőt fejthet ki a konténer falára. Ez 
még akkor is veszélyeztetheti a jármű stabilitását, ha a konténer képes ellenállni ennek az erőnek. 

3.2.2. Erőn alapuló szállítási csomagolás

A fólia és/vagy pántolószalagok alkalmazásával végzett csomagolás erőn alapuló csomagolás annak 
ellenére, hogy a rakományegység megerősítéséhez más tényezők is hozzájárulhatnak. 

A vízszintes irányú tehetetlenségi erőknek kitett termék megcsúszásra és billenésre hajlamos. Egy 
raklapra gyakran több rétegben helyeznek kötegelt terméket vagy zsákokat. Ebben az esetben több-
féle hibalehetőség adódhat, így a szállítási csomagolásnak olyan erőt kell biztosítania, amely kikü-
szöböli ezeket a hibalehetőségeket. 

 – az összes réteg lecsúszása a raklapról: megelőzhető a raklap és a teher közötti súrlódás növelé-
sével és/vagy a megfelelő típusú fólia alkalmazásával a raklap felső és a rakomány alsó részén. 
A rakomány megcsúszását egyes esetekben (pl. műanyag vagy fa raklapon szállított sörös 
rekeszek) hordókkal vagy raklapdeszkával akadályozzák meg (így lesz az erőn alapuló csoma-
golásból alakon alapuló csomagolás). A megcsúszást fóliával szinte lehetetlen megakadályozni 
ha a raklap és a rakomány között kicsi a súrlódás (és a raklapon sok a szabad hely, vagyis a 
rakomány alapterülete kisebb a raklapnál).

 – a rétegek egymáson történő elcsúszásának megakadályozása a súrlódás növelésével, megfelelő 
fólia használatával vagy a rétegek egymáshoz ragasztásával lehetséges. A rétegek összekapcsol-
hatók egymással (pl. italos rekeszek esetén). A piacon a rétegek között nagy súrlódást biztosító 
alátétek is kaphatók. Megjegyzendő, hogy a rétegek közé helyezett kezeletlen hullámpapírlemez 
vagy kemény farostlemez alátétek az elcsúszás veszélyét növelhetik.

 – egy vagy több réteg megemelkedése. Ha magát az elcsúszást sikerült is megakadályozni, egy 
vagy több réteg az adott réteg alsó széleinél megdőlhet. Ennek az emelő hatásnak a következ-
tében megszűnik a rétegek közötti súrlódás, és ha egyes kapcsolószerkezetek is kioldanak, az a 
rakományegység szinte korlátlan deformálódását okozhatja. A megemelkedést pántolószalagok 
vagy fólia megfelelő használatával előzhetjük meg.

 – Még ha sikerül is megakadályozni a megcsúszást és a dőlést, a rakomány megcsúszásra és 
dőlésre való hajlama megmarad. Ennek következtében a rakomány bizonyos részein nagy füg-
gőleges irányú nyomóerők keletkezhetnek, amelynek következtében maga a termék vagy az 
elsődleges vagy másodlagos csomagolás váratlanul összeroskadhat. Ezt a hibalehetőséget kizá-
rólag az elsődleges és/vagy másodlagos csomagoláson végrehajtott változtatással lehet kiküszö-
bölni. Észre kell venni, hogy a leszorításos lekötözés (lásd az 5. fejezetet) növeli az ilyen jellegű 
összeroskadás kockázatát.

 – Rétegen belüli dőlés: egy adott rétegben elhelyezett összes termék egyidejűleg azonos irányba 
dől. Ennek a rétegnek a helyigénye kismértékben megnő. Ez azt jelenti, hogy ez a hibalehetőség 
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az adott réteg körüli megfelelő húzóerő segítségével kiküszöbölhető. Ha a másodlagos csoma-
golás kellően merev, ezek a húzóerők megfelelően megfeszített fólia vagy pántolószalagok segít-
ségével létrehozhatók. Még jobb ugyanakkor, ha változtatunk a termékek felrakásának módján 
vagy módosítjuk az elsődleges/másodlagos csomagolást. 

 – Törés: közismert tény, hogy a tehetetlenségi erők arányosak a visszatartandó termékek tömegé-
vel. Minél alacsonyabban helyezkedik el a termék a raklapon, annál nagyobb tehetetlenségi 
erők jelentkeznek a magasabb részeken. Ugyanakkor a csomagoló fólia által kifejtett visszatartó 
erők is gyakran nagyobbak a raklap alsó részén. Ha a csomagolás visszatartó ereje a tehetet-
lenségi erőkkel nem áll arányban, a raklapon elhelyezett rakomány két részre törhet. Ezt úgy 
akadályozhatjuk meg, hogy javítjuk a csomagolás minőségét az érintett területen (növeljük a 
fólia erejét és/vagy a súrlódást).

Az elsődleges, másodlagos vagy szállítási csomagolás kisebb mértékű módosítása másfajta hibal-
ehetőséget eredményezhet. Az összes ilyen hibalehetőség kiküszöbölése érdekében fólia és/vagy 
pántolószalagok segítségével erőket gyakorolhatunk a rakományra:

 – A lefelé irányuló erők növelik a rétegek közti, illetve az alsó réteg és a raklap közötti érintkezési 
erőket. Ezek az érintkezési erők a vízszintes irányú súrlódással arányosak.

 – A meghatározott magasságban kifejtett kerületi erő megakadályozza, hogy a rakomány helyigé-
nye megnőjön az adott magasságban.

 – A rétegek egymáshoz viszonyított mozgását elvileg a fólia által kifejtett erők is megakadályoz-
hatják.

Mivel a rétegek, illetve az egyes termékek vagy kötegek közötti súrlódást nem ismerjük, és azt 
az anyagok helyi alakváltozása is befolyásolja, és mivel az alakváltozásra képes rakományokban 
lezajló dinamikus kölcsönhatások igen összetettek, a fólia/pántolószalagok és a rakomány között 
jelentkező szükséges hatóerőket nem lehet kiszámítani. Egy adott rakományegység merevsége sem 
szemrevételezéssel, sem a szállítási csomagolásban jelentkező erők mérésével nem becsülhető meg. 

3.3. A csomagolás vizsgálatára használt módszerek

Adott rakományegység merevsége típusvizsgálattal állapítható meg. Mivel minden rakományegy-
ség hajlamos a deformálódásra, a deformálódás elfogadható mértékét a vonatkozó csomagolási 
szabványok részletesen meghatározzák. A szabványok részletesen meghatározzák a különböző jel-
legű alakváltozások számszerűsítésének módszerét is. A legfontosabb alakváltozás mérése a rako-
dófelülettel párhuzamos síkban történik, és azt a (vízszintes felületen elhelyezett) rakományegy-
ség magasságának százalékos arányaként adják meg. Ez a rugalmas alakváltozás nem érheti el a 
10 %-ot; ez a megmaradó alakváltozás a vizsgálatot követően nem érheti el a 6 cm-t és az 5 %-ot. 
A termékekben, az elsődleges és másodlagos csomagolásban semmiféle megmaradó alakváltozás 
vagy károsodás nem jelentkezhet.

A három alábbi vizsgálati módszer bármelyike használható:

 – Dőlési teszt során a rakodófelületet megdöntik. A 26,6°-os dőlési szög 0,5 g, 38,7°-os dőlési szög 
pedig 0,8 g tehetetlenségi erőnek felel meg (az EN12195-1 szabvány szerinti egyszerű statikus 
módszer). 

 – A raklap szintű gyorsulási teszt során tehetetlenségi erőket hoznak létre legalább 0,3 másod-
percen keresztül. Előfordulhat, hogy a rövidebb ideig ható tehetetlenségi erők nem idézik elő 
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a deformálható rakományegység nyugalmi állapotban történő maximális alakváltozását. A 
dinamikai hatások vizsgálata érdekében a gyorsulást 0,05 másodpercen belül kell előidézni. (az 
EUMOS40509 szabvány szerinti dinamikus módszer) 

 – Jármű szintű gyorsulási teszt. A rakományegységet járműre rakják; a járművet S-kanyarban 
vezetik, hogy a dinamikai hatással együtt 0,5 g tehetetlenségi erőt hozzanak létre. Vészfékezés-
sel 0,8 g tehetetlenségi erőt gerjesztenek. A követelmények és a mérési módszer részletesebb 
leírása az európai szabványban található (az EN12642 szabvány szerinti dinamikus módszer).
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4. Rögzítőfelszerelések 

4.1. Kötözőelemek

A közúti szállításban leggyakrabban hevederes kötözőelemeket vagy láncokat alkalmaznak. Bizo-
nyos típusú rakományoknál előnyös az acélsodrony kötelek használata. 

A felsorolt kötözőelemek kizárólag feszítőerő átadására alkalmasak. A megengedett maximális 
feszítőerőt a rögzítőképesség (LC) értéke jelöli. Ez a szakítószilárdság része, amelyet az erő mérté-
kegységeivel, azaz kilonewton (kN) vagy dekanewton (daN) értékekkel fejezünk ki.

4.1.1. Hevederes kötözőelemek

A mesterséges szálakból készült hevederes kötözőelemeket az EN 12195-2 szabvány írja le. A heve-
deres kötözőelemek egy vagy két részből állnak. Leggyakrabban kilincsműves szerkezettel vannak 
ellátva, ezzel lehet megfeszíteni a hevedert a kilincsmű karjának meghúzásával vagy megtolásával. 
A kilincsműnek a szállítás során mindvégig rögzített állapotban kell lennie. 

A hevederek végén különféle horgok vagy gyűrűk lehet-
nek, amelyek a heveder a járművön vagy a rakományon 
található lekötési pontokhoz történő megfelelő rögzíté-
sét szolgálják. (kép) 

Ezeket a gyártó által adott műszaki leírásnak megfele-
lően kell használni. A legtöbb rakományfajta esetében a 
heveder anyaga nem lényeges.

A címkén feltüntetik a heveder anyagát. Egy másik fon-
tos jelölés az STF, azaz a névleges feszítőerő értéke. Ez a 
heveder feszítőerejét jelöli a kilincsmű SHF 50 daN 
kézerővel történő megfeszítését követően, ha a hevedert 
két pont között lineárisan feszítik meg. A tényleges 
feszítőerő eltérhet az STF-től, annál kisebb vagy 
nagyobb lehet.

A címkén feltüntetendő egyéb információk a 21. ábrán láthatók. 

Sok gyártó két LC értéket is feltüntet. A szabvány csak a legalacso-
nyabb értéket határozza meg, és ezt az értéket kell alkalmazni a 6. feje-
zetben található számítási képletben is. Szemrevételezéssel csaknem 
lehetetlen megbecsülni egy hevederes kötözőelem STF és LC értékeit. 
Ezért van szükség a címkére. 

Egyes hevederes kötözőelemeket a járművön rögzített, többnyire a 
rakodófelület alatt felszerelt csörlővel kell megfeszíteni. 

Különösen ügyelni kell rá, hogy a heveder és a címke sértetlen 
maradjon. A megfeszített kötözőelemet a jármű vagy a rakomány éles 

20. ábra: Heveder kilincsműve

21. ábra: Hevederes 
kötözőelem címkéje
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szegélye könnyen elvághatja. Az acélszegélyek vagy lemezélek, éles betonszélek, sőt egyes kemény 
műanyag rekeszek élei stb. nem érintkezhetnek közvetlenül a hevederrel. A piacon a hevederre 
csúsztatható és az éles szegélyekre helyezhető élvédők is kaphatók. Ugyanerre a célra sarokvédőket 
is használhatunk. 

A kötözőelemre ható tényleges feszítőerő (FT) mérhető. Egyes kötözőelemek beépített feszítőe-
rő-jelző szerkezettel kaphatók, amelynek segítségével a tényleges feszítőerő nagyjából megbecsül-
hető. Kaphatók továbbá ±50  mm szélességű hevederekhez használható általános felhasználású, 
kézileg működtethető mérőeszközök, amelyekkel a tényleges feszítőerő 50 daN értéknél nagyobb 
pontossággal mérhető (23.  ábra). Méréskor az eszközt rá kell tenni a megfeszített hevederre. 
Ugyanez az eszköz nagyobb mérési pontosságot biztosító elektronikus változatban is beszerezhető. 
A tényleges feszítőerőket szabványos erőmérő cellákkal is mérni lehet, de ehhez azokat a hevederrel 
egyidejűleg kell felszerelni.

22. ábra: A hevederek védelme éles 
szegélyek esetén    

23. ábra: Feszítőerő mérésére használt 
eszköz

A profi fuvarozók leginkább 50 mm széles poliészter (PES) hevedereket használnak. Ezek STF érté-
kei 250 és 500 daN között, LC értékei pedig 1 600 és 2 000 daN között vannak. A kilincsművel meg-
feszített kötözőelem tényleges feszítőereje 0 és 600 daN között változhat. 1 000 daN STF értékkel 
és akár 10 000 daN LC értékkel rendelkező hevederek is kaphatók, de ezeket nem használatosak 
széles körben. 

A számításokhoz az FT feszítőerőt a feszítési oldalon kell mérni.

4.1.2. Rögzítőláncok

A közúti szállításban a rakományok 
rögzítésére használt láncokat az 
EN 12195-3 szabvány írja le. Ezek 
a láncok többnyire láncszemekből 
álló rövid láncok, amelyeket a jár-

műhöz és/vagy a rakományhoz rögzíthető speciális horgokkal vagy gyűrűkkel látnak el. Az eme-
lőláncokhoz képest a legnagyobb különbséget a feszítő szerkezet jelenti. A feszítő szerkezet lehet a 
lánc elválaszthatatlan része (… kép), de lehet egy különálló eszköz, amelyet a megfeszítendő láncra 
erősítenek (… kép). A feszítő szerkezetek többféle kivitelben, pl. kilincsműves és feszítőcsavaros 
változatban is kaphatók. Az EN 12195-3 szabvány meghatározza, hogy a feszítő szerkezeteket olyan 
eszközzel kell ellátni, amely megakadályozza azok meglazulását. Tilos az olyan feszítő eszközök 
használata, amelyeknek a holtjátéka megfeszített állapotban több mint 150 mm.
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Rögzítőlánc névleges átmérője (mm) Maximális rögzítőképesség (daN)

6 2 200
7 3 000
8 4 000
9 5 000

10 6300
11 7500
13 10000
16 16000
18 20000
20 25000
22 30000

4. táblázat

A láncokon lévő címkén fel kell tüntetni az LC értéket. A 8. osztályhoz tartozó maximális LC érték 
a táblázatban megtalálható.

A láncok nagyon alkalmasak a rakományon található lekötési pont és a járművön található lekötési 
pont összekapcsolására, ha a lánc más tárgyakkal nem érintkezik. Bizonyos esetekben a láncok 
a jármű vagy a termék éleivel érintkeznek. Mivel a láncok nem csúsznak könnyen a sarkokon és 
éleken, ilyen esetekben előfordulhat, hogy a lánc nem feszül meg teljes hosszában. Célszerű lehet a 
lánc az éleken történő csúszását elősegítő speciális eszköz használata. 

A láncokat és a rajtuk található különféle horgokat a gyártó által adott műszaki leírásnak megfele-
lően kell használni. A nyitott horgokat sohasem a normál láncszemekhez, hanem kizárólag az erre 
a célra szolgáló gyűrűhöz szabad rögzíteni. A feszítő horgot egy láncszemhez kell kapcsolni. 

A megrongálódott láncokat a továbbiakban nem szabad használni, és azokat ki kell vonni a hasz-
nálatból. Az elhasználódott láncok szilárdsága is kérdéses. Általános szabályként egy lánc elhasz-
nálódottnak tekinthető, ha a hossza az elméleti hosszát 3 %-nál nagyobb mértékben meghaladja. 

4.1.3. Acélsodrony kötelek

A kötözéshez használható acélsodrony 
kötelek paramétereit az EN  12195-4 
szabvány írja le. Az acélsodrony köte-
lek megfeszítése a járműhöz rögzített 
csörlős feszítő szerkezettel, különálló 
kilincsműves feszítő szerkezettel vagy 
kilincsműves feszítő szerkezettel ellá-
tott rövid hevederekkel történik. Az 
acélsodrony kötelek különösen alkal-
masak betonacél hálók rögzítéséhez. 
Az acélsodrony kötelek LC értékét a 
gyártó a terméken feltünteti. 

4.2. Súrlódás növelésére szolgáló eszközök 

Nagy súrlódási tényezőjű anyagok felhasználhatóak a rakodófelület és a rakomány, illetve szükség 
esetén az egyes rakományrétegek közötti súrlódás növelésére. Különböző típusú nagy súrlódási 

24. ábra: Csörlővel megfeszített acélsodrony kötél 
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tényezőjű anyagok léteznek, pl. különféle borítások, szőnyegek, gumialátétek és nagy súrlódási 
tényezőjű anyaggal bevont papírlapok. Ezek más rögzítési módszerekkel együttesen alkalmazhatók. 
A súrlódás növelésére szolgáló eszközök lehetnek szabadon állók, a rakodófelülethez rögzítettek, a 
rakományba beépítettek vagy a rakományegységhez erősítettek.

4.2.1. Borítás

A borítás többnyire a rakodófelülethez rögzített eszköz. A rakomány meghatározott érintkező felü-
lete anyagának ismeretében a súrlódási tényezőt az EN 12195-1:2010 szabványnak megfelelően kell 
meghatározni. 

4.2.2. Csúszásgátló gumialátétek

A csúszásgátló alátétekhez vulkanizált vagy zsugorított gumit és különféle adalékokat és/vagy erő-
sítő anyagokat használnak. Egyes gyártók különleges színezett szemcséket is alkalmaznak. Az alá-
tétek vastagsága 2 és 30 mm között változhat. 

Bármely ilyen típusú gumialátét esetén a súrlódási tényező más anyagokkal érintkezve – tiszta (szá-
raz vagy nedves) érintkezési felület esetén – 0,6. Ha az érintkezési felület, havas, jeges vagy zsírral 
vagy olajjal szennyezett, a súrlódási tényező az EN 12195-1:2010 szabványban foglaltaknak megfe-
lelően ennél jóval alacsonyabb. 0,6-nál magasabb súrlódási tényező abban az esetben alkalmazható, 
ha ezt az EN 12195-1:2010 szabványnak megfelelő vizsgálati tanúsítvány támasztja alá.  

A felhasználható gumi alátétek minimális méreteire nem vonatkoznak általános szabályok. Az alá-
tétek méretét és vastagságát úgy kell megválasztani, hogy a rakomány súlya teljes egészében a gumi 
alátétekre nehezedjen, figyelembe véve a nagy nyomásnak kitett alátétek alakváltozását, a rako-
mány deformálódását és lehetőség szerint a rakodófelület deformálódását is. A 10 cm x 10 cm-nél 
kisebb alátétek tangenciális erőhatásra gyűrődésre hajlamosak, ezért ezek használata nem javasolt.

Éles szegélyek esetén ügyelni kell a gumi alátétek használatára. A nagy felületi nyomás és a rezgés 
hatására bizonyos típusú gumi alátétek átlyukadhatnak, ami csökkenti a súrlódást. Ez a jelenség 
különösen bizonyos típusú zsugorított gumi alátétek esetén figyelhető meg. Poros körülmények 
között ugyanakkor a zsugorított gumi a legmegfelelőbb megoldás.

4.2.3. Csúszásgátló nem gumi alátétek

Csúszásgátlás céljából nem csak gumiból készült alátétek használhatók. Ilyen anyagok használata 
esetén a súrlódási tényezőt az EN 12195-1:2010 szabványnak megfelelő vizsgálati tanúsítvánnyal 
kell igazolni. Habanyagok használhatók raklapok alatt vagy a raklapok és a rajtuk lévő rakomány 
között is.  Ezeknél az anyagoknál a súrlódási tényező meghatározott anyagokkal való érintkezés 
során ideális körülmények között elérheti az 1,2 értéket. Burkolatok esetén a súrlódási tényező az 
eszköz élettartama során általában csökken. Ha az alátét nagyon vékony, fontos lehet, hogy a teljes 
érintkezési felületre kiterjedjen. 

4.2.4. Csúszásgátló lapok

Ezeket a papíralapú lapokat szilikon, poliuretán vagy más anyagból készült, nagy súrlódási ténye-
zőjű bevonattal látják el. Ezeket a lapokat többnyire raklapon szállított áruk rétegei közé teszik, 
de kötegek és hasonló tárgyak szállításához is nagyon alkalmasak. A nagyon vékony lemezektől a 
vastag hullámlemezig sokféle vastagságban kaphatók; megválasztásukkor figyelembe kell venni a 
tehetetlenségi erőket, amelyek hatására a lapok könnyen elszakadhatnak. 
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4.3. Támasztórudak

A támasztórudakat járművekben való 
felszerelésre alakítják ki. Ezek függőle-
gesen, a rakodófelület és a jármű teteje 
között, vagy vízszintesen, a két oldalfal 
között szerelhetők fel. A támasztóru-
dakra nem vonatkozik meghatározott 
nemzetközi szabvány. Fontos különb-
séget tenni a támasztórúd a gyártó 
által megadott szilárdsága és a támasz-
tórúd teherbírása között. A teherbírást 
nagymértékben befolyásolja a támasz-
tórúd rögzítési módja a járműben/jár-
művön.

A támasztórudak rögzítése többnyire a súrlódáson alapul. 

26. ábra: Támasztórúd súrlódásos rögzítése az oldalfalakhoz / lécekhez

A támasztórudak teherbírása jellemzően 80 és 200 daN között van.

Az újabb típusú támasztórudakat a jármű felépítményén talál-
ható furatokba rögzítik.  Mivel nincs meghatározva szabvá-
nyos lyukméret, a támasztórudakat a járművel együtt szállít-
ják, teherbírásukat pedig a hozzájuk mellékelt tanúsítványban 
adják meg. A teherbírás jellemzően 200  daN és 2  000  daN 
között van, és elsősorban a rudak a furatokba történő rögzíté-
sének minőségétől függ.

4.4. Párnázóanyagok

A rakomány hatékony torlaszolásos rögzíté-
séhez szükséges, hogy a csomagok szorosan 
illeszkedjenek mind a szállítójármű torla-
szoló elemeihez, mind pedig egymáshoz. Ha 
a rakomány nem tölti ki az oldal- és végfalak 
közötti teret, és nincs egyéb módon rögzítve, 
a réseket ki kell tölteni párnázóanyaggal, hogy 
olyan nyomóerők jöjjenek létre, amelyek biz-
tosítják a rakomány kielégítő megtámasztá-
sát. Ezeknek a nyomóerőknek a rakomány 
összsúlyával arányosaknak kell lenniük.

25. ábra: Támasztórudak

27. ábra: Alumínium lécek a 
támasztórudak számára kikép-
zett furatokkal

28. ábra: Rakománysorok közötti párnázóanyag
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Az alábbiakban bemutatunk néhány lehetséges párnázóanyagot. 

• Raklapok

A raklap gyakran használható párnázóanyagként. Ha az eltorlaszolandó üres tér nagyobb, mint az 
EUR raklap magassága (kb. 15 cm), a rést ki lehet tölteni például több ilyen élére állított raklappal, 
ezáltal biztosítva a rakomány megfelelő megtámasztását. Ha az üres tér a rakomány széle és az 
oldalfalak között bármelyik oldalon kisebb, mint az EUR raklap magassága, akkor más megfelelő 
párnázóanyagot, pl. deszkákat kell használni. 

• Légzsákok 

Felfújható légzsákok egyszer használatos és újrahasznosítható kivitelben is kaphatók. A zsákokat 
könnyű üzembe helyezni, felfújásuk sűrített levegővel történik, amelyet gyakran a tehergépkocsi 
pneumatikus rendszerének egy szelepjéről nyernek. A légzsákok 
forgalmazóinak mellékelniük kell a termékhez a használati uta-
sítást, valamint a teherbírással és a megfelelő légnyomással kap-
csolatos ajánlásokat. Fontos, hogy a légzsákokat a használat során 
óvni kell a sérülésektől. Légzsákok nem használhatók ajtók vagy 
más nem merev felületek vagy válaszfalak melletti terek kitölté-
sére. 

A piacon különféle papíralapú anyagok is kaphatók, pl. párnázó 
karton vagy gyűrött karton, amelyeket felhasználhatunk helykitöl-
tésre. 

A járművezetők helykitöltésre néha szigetelőanyagokat, pl. poliu-
retán lemezeket is használnak.

4.5. Élvédők

Az élvédőket illetően nincsenek érvényben nemzetközi szabványok. Az élvédőknek a szállítás során 
egy vagy több funkciójuk lehet:

• Védik a rögzítőelemet a rakomány élei okozta rongálódástól

• Védik a rakományt a rögzítőelem okozta rongálódástól

• Elősegítik a rögzítőelem hosszanti irányú csúszását a rakományon

• Szétterítik a rakományon a feszítőerőt

Egyes élvédőknek további speciális funkciójuk is lehet, többek között megakadályozzák a rögzítőe-
lem keresztirányú csúszását, pl. hengeres rakomány esetén. 

Az élvédők a lehetséges funkcióknak megfelelően többféle kivitelben, különböző árakon kaphatók. 
Az élvédők egyes típusai az ... ábrán láthatók; L-alakú műanyag elemeket helyeznek el a rakomány 
élein, és a hevedereket az élvédők felett vezetik. Ez nagyon hatékony megoldás, de egyes esetek-
ben nem könnyű megvalósítani. A hevederre szerelhető élvédőket (kopásgátlókat) egyes esetek-
ben könnyebb felszerelni; ezek a kötözőelemet hatékonyan védik, de nem alkalmasak a feszítőerő 
nagyobb területre történő szétterítésére.

29. ábra: Oldalirányú torla-
szolásra használt légzsák
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Az élvédők meglehetősen 
hosszúak is lehetnek. Az élvé-
dők azonban nem helyette-
síthetik a rakomány szállítási 
csomagolását, és nem alkal-
masak a rakomány alakjának 
megtartására (ld. a képen). Fő 
funkciójuk, hogy a feszítőerő 
nagyobb felületen terítsék szét 
az 5.7.2 bekezdésben foglaltak-
nak megfelelően.

Az élvédők a lekötözés és/vagy 
szállítás során nem idézhetnek 
elő veszélyhelyzetet. A meg-
hajlított acéllemez élvédőként 
nem használható, mivel lekö-
tözéskor és szállításkor súlyos 
sérüléseket okozhat.

Csúszásgátló alátétek élvédőként szintén nem használhatók. 

4.6. Hálók és takaróponyvák

A bizonyos típusú rakományok rögzítésére, 
illetve kiesésének megakadályozására szolgáló 
hálók készülhetnek hevederszíjakból, természe-
tes vagy mesterséges rostból készült kötelekből, 
valamint acélsodronyból. A hevederhálókat 
általában a raktér felosztására használják tor-
laszként. A kötél- és huzalhálók elsődleges visz-
szatartó rendszerként használhatók, a rako-
mánynak a rakodólaphoz vagy a járműhöz való 
rögzítésére. Hatékonyságuk az EN  12195-1 
szabványban található képletek segítségével 
becsülhető meg a helyzettől függően közvetlen 

kikötözés vagy leszorításos lekötözés esetén.

Könnyebb hálókat használhatunk nyi-
tott járművek és nyitott konténerek 
letakarására, ha a rakomány típusa 
nem teszi szükségessé a takaróponyva 
használatát. Ügyelni kell rá, hogy a 
hálók fém részei ne legyenek korro-
dálódva vagy megsérülve, a hevederek 
ne legyenek elvágva, és az összes var-
rás sérülésmentes legyen. A kötél- és 
huzalhálókat ellenőrizni kell, hogy a 
szálak nincsenek-e elvágva vagy egyéb 
módon meghibásodva. Ha szükséges, 

31. ábra: Takaróponyvával történő rögzítés

32. ábra: Rögzítés hálóval és a menetirányban közvet-
len kikötözéssel

30. ábra: Élvédők 
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a háló használata előtt hozzáértő személynek el kell végeznie a javítást. A háló lyukméretének 
kisebbnek kell lennie a rakomány legkisebb egységénél. 

Hálókkal biztosíthatjuk továbbá, hogy a rakomány az ajtók nyitásakor ne eshessen ki a járműből, 
pl. XL jelű jármű esetén, ahol a rakomány a hátsó ajtóknak támaszkodik. 

4.7. Rögzítésre használt egyéb anyagok

Rakományok rögzítésére számos más anyagot is használnak, és ezek egyes esetekben igen alkalma-
sak ilyen célokra. 

A fát különösen párnázó anyagként használják, pl. konténerekben, de sík rakodófelületű pótko-
csikon és a más közúti szállítójárművekben is. Alátétfák használhatók a rakományegységek között 
vagy a rakományegységek és a járműfelépítmény merev részei között lévő rések kitöltésére. Az alá-
tétfák a jármű rakodófelületéhez szegezhetők, vagy a felépítmény merev részei mellé támaszthatók.
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5. Rögzítési módok

5.1. Általános alapelv

A rakományok rögzítésének alapelve, hogy megakadályozzuk a rakomány részeinek a rakodófelü-
lethez viszonyított, a jármű gyorsulásából eredő hosszanti és oldalirányú elmozdulását. Kizárólag 
a rakományegységek és a rögzítőfelszerelések rugalmas alakváltozása által okozott mozgás megen-
gedett azzal a feltétellel, hogy annak következtében nem keletkezik a jármű falára vagy más visz-
szatartó-felszerelésekre ható, megengedhetetlenül nagy nyomóerő. Az említett viszonylagos elmoz-
dulások megakadályozása érdekében az alábbi alapvető visszatartási módszereket lehet alkalmazni 
külön-külön vagy együttesen: 

• megfogószerkezetes rögzítés, 

• torlaszolásos rögzítés, 

• közvetlen kikötözés, 

• leszorításos lekötözés. 

Az alkalmazott visszatartási módszer(ek)nek ellen kell tudni állniuk azoknak a szállítás során való-
színűsíthető időjárási viszonyoknak (hőmérséklet, páratartalom stb.). 

5.2. Megfogószerkezetes rögzítés

A megfogószerkezetes rögzítés a rakományok rögzítésének messze leghatékonyabb módja. A jármű 
és a rakomány – speciális kialakításuknak köszönhetően – szorosan egymáshoz illeszthetők, így a 
relatív elmozdulás kiküszöbölhető. A rögzítés szilárdságát előzetesen ellenőrizni kell. A megfogó-
szerkezetet a gyártó által biztosított műszaki leírásnak megfelelően kell használni.

A megfogószerkezetes rögzítés közismert példája az ISO-konténereknél alkalmazott elfordítható 
rögzítőszerkezet. Ilyenkor maga a konténer a konténerszállító pótkocsihoz rögzítendő rakomány. 
4 db rögzítőszerkezetet kell használni a konténer a pótkocsin történő relatív elmozdulásának meg-
akadályozására.

Egy másik példa a megfogószerkezetes rögzítésre a nagynyomású gázpalackokhoz használt acélre-
keszek alkalmazása. A rekeszek talapzata pontosan illeszkedik az erre a célra használt jármű rako-
dófelületén található lyukakba. A talapzat rögzítéséhez speciális csapot használnak.

5.3. Helyi torlaszolás 

Ha a rögzítendő rakományegység megfelelően merev, helyi torlaszolás alkalmazható. 

A rakomány csúszását az elöl, hátul és kétoldalt létrehozott merev támasztékokkal akadályozhatjuk meg. 

• A rakományegységeket közvetlenül egy merev falhoz, korláthoz vagy rudazathoz, illetve egy 
másik rakományegységhez támasztjuk.

• Ha a rakományegységet nem lehet a jármű merev részéhez támasztani, a hézagot fadarabokkal 
vagy hasonló eszközökkel kell kitölteni.
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33. ábra: Torlaszolásos rögzítés

Dőlésre hajlamos rakományegység esetén a rakomány dőlését helyi torlaszolással kell megoldani 
megfelelő magasságú merev támasztékok felhasználásával. Biztonságos, további számítást nem 
igénylő módszer, ha a rakományegységet annak súlypontja felett támasztjuk meg. A dőlés megaka-
dályozására gyakran használnak vízszintes vagy függőleges támasztórudat. 

A helyi torlaszolás speciális módja a küszöbös vagy 
lemezes torlaszolás. Ezt a módszert gyakran használ-
ják egy alsó rétegen elhelyezett rakományegységek 
rögzítésére. Valamilyen alátét — például raklap — 
segítségével a rakományszelvény megemelhető, ezál-
tal létrehozható egy olyan küszöb, amely a ... képen 
látható módon hosszirányban megtámasztja a rako-
mány felső rétegét. Megjegyzendő, hogy ilyenkor 
a megtámasztásra használt rakományegység felső 
részén meglehetősen nagy erők léphetnek fel. Az 
erőknek ezt a koncentrációja két egymás melletti 
szelvény közé függőlegesen behelyezett raklapokkal 
csökkenthető.  

A helyi torlaszolás másik módja, amikor a hengeres tárgyakat kiékelik, hogy megakadályozzák 
azoknak a rakodófelületen történő elmozdulását. 

• Az ékek szögének kb. 37°-osnak kell lennie az előre történő elmoz-
dulás, illetve kb. 30°-osnak az oldalirányú vagy hátrafelé történő elmoz-
dulás megakadályozására. Az ékeknek a ferde síkkal kell érintkezniük a 
henger alakú tárggyal, és azokat a rakodófelülethez kell rögzíteni, mivel 
a hengeres tárgy az éket hátrafelé eltolhatja. A menetiránnyal ellentétes 
irányban az ékre ható vízszintes erő 0,8 G vagy 0,5 G (ahol a G a henger 
súlyát jelöli). 

Az ékek előírt magassága:

 – legalább R/3 (a henger sugarának egyharmada), ha nem alkalmaznak leszorításos lekötö-
zést, vagy

 – maximum 200 mm, ha a hengeres tárgy elgördülését más módszerrel, pl. leszorításos lekö-
tözéssel is megakadályozzák. 

• A szögperemes ékek, amelyek 15°-os szöget zárnak be, a rakományok rögzítésére csak korláto-
zottan alkalmasak, fő funkciójuk a kerek formájú áruk elmozdulásának megakadályozása fel- és 

34. ábra: Lemezes torlaszolás raklap 
segítségével

16. ábra: Négyszög 
keresztmetszetű ék
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lerakodáskor. A hegyes szög előnye, hogy az ék álló helyzetben általában magától megszorul, 
azaz a henger súlya alatt vízszintes irányban nem csúszik el. 

• Az ékágyak használatakor két hosszú éket állítható keresztrögzítőkkel, például csavarokkal 
fogatnak össze. A keresztrögzítést úgy kell beállítani, hogy legalább 20 mm legyen a távolság 
a henger és a rakodófelület között. Az ékek szögének kb. 37°-osnak kell lennie hosszirányú 
elmozdulás, illetve kb. 30°-osnak oldalirányú elmozdulás megakadályozása érdekében. 

5.4. Általános torlaszolás

Általános torlaszolás alkalmazása esetén a hézagokat ki kell párnázni és lehetőleg függőlegesen 
vagy vízszintesen behelyezett raklapokkal kitölteni, amelyeket szükség szerint további alátétfák-
kal lehet megerősíteni. Maradandó alakváltozásra hajlamos anyagok, pl. zsákvászon rongyok vagy 
korlátozott szilárdságú habanyagok erre a célra nem használhatók. A rakományegységek és a rako-
mány hasonló elemei között elkerülhetetlenül keletkező és az áruk zökkenőmentes be- és kirakodá-
sához nélkülözhetetlen kisebb hézagok megengedhetőek, és ezeket nem kell kipárnázni. Kizárólag 
általános torlaszolás esetén az üres térközök összege vízszintesen semmilyen irányban nem halad-
hatja meg a 15 cm-t. A kompakt és merev rakományelemek, pl. acél, beton vagy kő elemek között 
fennmaradó térközöket lehetőség szerint minél kisebbre kell csökkenteni.

5.5. Közvetlen kikötözés

A kötözést azért alkalmazzuk, hogy a tehetetlenségi erőkkel ellentétes irányú erőt hozzunk létre. A 
konkrét alkalmazás módja a rakomány típusától függ.

A közvetlen kikötözés min-
den változata esetén megen-
gedett a rakomány kismértékű 
elmozdulása. Ez az elmozdu-
lás növeli a kötözőelem által 
kifejtett erőt. Ez a növekvő erő 
hivatott a rakomány mozgását 
megállítani. Mivel a heveder 
kötözőelemek akár 7  %-kal 
is megnyúlhatnak, és mivel a 
rakomány elmozdulásának a 
lehető legkisebb mértékűnek 
kell lennie, a hevedert minél 
jobban, de legfeljebb 0,5  LC 
értékig elő kell feszíteni. Lán-
cok, acélsodrony kötelek és 
különleges rakományrögzítő 
kötelek esetén az optimális 
előfeszítés mértéke nem haladhatja meg a 0,5 LC értéket. Deformálódásra hajlamos rakodófelü-
leten szállított nagyon súlyos rakományegységek esetén javasolt az előfeszítés optimális mértékét 
részletesen megvizsgálni.

36. ábra: Közvetlen kikötözés
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5.5.1. Átlós irányú kötözés 

A merev lekötési pontokkal felszerelt rakományegységeket jellemzően négy közvetlen kötözőelem-
mel lehet rögzíteni. Mindegyik kötözőelem a rakományon található valamely lekötési pontot köti 
össze a járművön található valamely lekötési ponttal, körülbelül a rakodófelület átlóinak irányában. 
Négy kötözőelem alkalmazása esetén a kötözőelemek nem futhatnak menetirányban a függőleges 
síkkal párhuzamosan és oldalirányban a függőleges síkkal párhuzamosan. A kötözőelem és a víz-

szintes sík által bezárt szögeknek minél kisebbnek kell lenniük, 
figyelembe véve a lekötési pontok merevségét (sok esetben a 
lekötési pont nem használható 30°-nál kisebb szög esetén). A 
kötözőelem és a menetirány által bezárt szög lehetőleg 30° és 
45° között legyen, amennyiben az átlós irányú kötözés mellett 
torlaszolásos rögzítést nem alkalmaznak. Ennél nagyobb vagy 
kisebb szögek is megengedettek, amennyiben az ennek követ-
keztében a kötözőelemeken és a kötözési pontokon fellépő 
nagyobb erők elfogadható mértékűek maradnak. 

Ha a járművön található lekötési pont nagyon erős, ahhoz két 
kötözőelem is rögzíthető. Ha a járművön nincsenek megfelelő lekötési pontok, azok egyes esetek-
ben emelőhurok segítségével is kialakíthatók.

Ha egy adott kötözőelem vagy kötözési pont nem elég erős, azt lehetőleg ki kell cserélni egy erősebb 
elemre. A kötözési pontok vagy felszerelések korlátozott teherbírása miatt további kötözőelemekre 
lehet szükség. Ha bármely irányban kettőnél több kötözőelemet használnak, biztonsági tényezőt 
kell alkalmazni, hogy figyelembe vegyék a kötözőelemekre ható erők egyenlőtlen eloszlását. 

5.5.2. Párhuzamos kötözés

8 kötözőelemet használnak a járművön található 8 lekötési pont és a rakományon található 8 lekö-
tési pont összekapcsolására. A 8 kötözőelem közül 2-2 párhuzamos egymással és egyenlő hosz-
szúságú. 2 párhuzamos kötözőelem akadályozza meg a rakomány előre történő elmozdulását, 2 
párhuzamos kötözőelem a hátrafelé, 2 a bal és 2 a jobb oldalra történő elmozdulást. Azáltal, hogy 
minden irányban 2-2 kötözőelemet alkalmaznak, a kötözőelemekre és a kötözési pontokra ható 
erők kisebbek az átlós irányú kötözés esetén fellépő erőknél. Az átlós irányú kötözés a legtöbb eset-
ben olcsóbb és ugyanolyan hatékony, mint a párhuzamos kötözés.

5.5.3. Félhurkos kötözés

A félhurkos kötözést (néha hurkos kötözésnek is 
nevezik) leginkább hosszú rakomány-elemek olda-
lirányú mozgásának megakadályozására alkalmaz-
zák. Minimum 3, de lehetőleg 4 kötözőelemre van 
szükség. Az egyes kötözőelemeket a jármű olda-
lához közeli lekötési ponttól indulva átvezetik a 
rakomány alatt, és a rakomány felett vezetik visz-
sza őket ugyanahhoz vagy egy ahhoz közeli lekö-
tési ponthoz. 2 félhurkos kötözés ajánlott a hosszú 
rakomány elején és 2 a rakomány vége közelében.  
2-2 kötözőelem indul jobb-, illetve baloldalról. Ez a 
4 kötözőelem korlátozott mértékben képes a rako-
mány hosszirányú megcsúszását meggátolni. 38. ábra: Félhurkos kötözés

18. ábra: Átlós irányú kötözés
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5.5.4. Ferde kötözés

Ferde kötözéssel megakadályozható a rakomány egy irányba, többnyire előre vagy hátra történő 
elmozdulása (csúszása vagy dőlése). Egy kötözőelem a jármű egyik oldalán lévő lekötési ponttól 
indul, áthalad a rakomány első (hátsó) felületén, és azt a jármű másik oldalán az induló lekötési 
ponttal szemben vagy ahhoz közel elhelyezkedő lekötési ponthoz 
rögzítik. A ferde kötözésnek különböző változatai vannak annak 
megakadályozása érdekében, hogy a kötözőelem lecsússzon a rako-
mányról:

• Üres raklapokat vagy hasonló anyagokat helyeznek a rögzítendő 
rakomány elé (mögé). 

• A kötözőelem átlósan fut keresztbe a rakomány első (hátsó) 
felületén. Ezt gyakran keresztirányú kötözésnek is hívják, és 
egyedül is könnyű megkötni. Nem merev rakományegységek 
esetén a keresztirányú kötözőelemek számának elegendőnek 
kell lennie ahhoz, hogy a rakomány részei kicsúszhassanak a 
kötözőelemek között. Ebben az esetben a kötözés hatékonysá-
gát dőlési teszttel vagy a jármű dinamikai tesztjével lehet elle-
nőrizni.

• A rakományszelvény elülső (hátsó) felső élén hurkot vagy külön 
kötözőelemet lehet alkalmazni. A hurkot a rakomány mindkét 
oldalán hátrafelé (előrefelé) húzzák. Nem merev áruk esetén a 
kötözés hatékonyságát ellenőrizni kell.

5.6. Leszorításos kötözés

A leszorításos kötözés, más néven súrlódásos kötözés a rakományegységek alsó felülete és a rako-
dófelület, illetve több rétegben történő rakodás esetén a felső és alsó rétegek közötti súrlódási erők 
növelését szolgálja. A rakományegység felső részein a kötözés és a rakodófelület által bezárt szög-
nek minél nagyobbnak kell lennie.

A hevederes kötözőelemek alkalmazásakor fon-
tos szempont a hevederre ható feszítőerő meg-
oszlása. A kötözőelemet többnyire az egyik 
oldalon feszítik meg kilincsmű használatával. A 
feszítés során a kötözőelem megnyúlik és elcsú-
szik a rakomány felületén. Ha az éleknél ala-
csony a súrlódási tényező, a feszítőerők mindkét 
oldalon egyenletesebbé válnak. Ha az éleknél 
magas a súrlódási tényező, a rakomány két olda-
lán nagyon eltérhet a feszítőerő, illetve a kötözés 
ilyenkor jobban hasonlít a közvetlen kikötözésre.

Leszorításos lekötözés esetén a lefelé ható erőt a többnyire manuálisan működtetett feszítő szerke-
zettel hozzuk létre. Ezt a lefelé irányuló erőt ennek megfelelően többnyire a kötöző felszerelés STF 
értéke korlátozza. Leszorításos lekötözés esetén az LC érték nem lényeges.

Alakváltozásra hajlamos termékek esetén a leszorításos kötözés ereje szállítás közben nem állandó. 
A változás csaknem minden esetben az erőhatás jelentős csökkenését jelenti, amelynek mértéke az 

39. ábra: Ferde kötözés 
raklapok segítségével

40. ábra: Ferde kötözés 
hurok segítségével

41. ábra: Leszorításos kötözés
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eredeti előfeszítés 50 %-a vagy annál nagyobb is lehet. A szállítás során ezért a kötözőelemeket újra 
kell feszíteni, vagy más rögzítési módot kell alkalmazni. Alakváltozásra nem hajlamos rakomány 
esetén a feszítőerő általában nem változik, illetve egyes esetekben akár nőhet is. 

A lefelé irányuló erő hozzájárul a rakomány rögzítéséhez, mivel növeli a súrlódási erőt. Az 1. feje-
zetben leírtaknak megfelelően a súrlódási erő az érintkezési erőnek csak egy része. A teljes érint-
kezési erő a kötözőelemek teljes lefelé ható erejének és a rakomány az érintkezési felületre ható 
súlyának az összege. Ez annyit jelent, hogy a leszorításos kötözés magas súrlódási tényező mellett 
a leghatékonyabb. 

5.7. A rögzítési módszerekre vonatkozó általános megjegyzések

1. Minden rakományegységet rögzíteni kell. Egyes esetekben javasolt bizonyos számú rakományegy-
séget külön csoportba rendezni és együtt rögzíteni. Valószínűsíthető, hogy a rakományegységekből 
álló csoport még akkor sem hajlamos a dőlésre, ha a rakományegységek külön-külön azok lenné-
nek. Ilyen esetben a csoportot csak csúszás ellen kell rögzíteni. A csoportba rendezés vízszintes és 
függőleges átkötéssel végezhető (ld. a képen).   Tételezzük fel például, hogy 4 hosszú rakományegy-
séget rendezünk csoportba 3 helyen történő függőleges átkötéssel. A kötözőelemeket minél jobban 
meg kell feszíteni, hogy növeljük a rakományegységek között fellépő súrlódási erőt. Az átköté-
sek hatékonysága és az átkötéssel rögzíthető rakományegységek száma a feszítőerő és a súrlódási 
együttható függvénye. Általános szabályként a pótkocsin elhelyezett 4 raklap rakományegység 
egy vízszintes átkötéssel, 4 hosszú rakományegység pedig 3 függőleges átkötéssel rendezhető cso-
portba. A csoportba rendezés hatékonyságát minden esetben külön ellenőrizni kell. 

2. A heveder kötözőelemek és a rakomány közötti érintkezési erő a tehetetlenségi erők fellépése-
kor jelentősen megnőhet közvetlen kikötözés és leszorításos kötözés esetén egyaránt. Alakvál-
tozásra hajlamos rakomány esetén ezeknek a megnövekedett erőknek a hatására a rakomány 
alakja megváltozik, és így a rakomány elmozdulhat, ahhoz hasonlóan, mint amikor a rögzí-
tőheveder megnyúlik. A termékek megrongálódásának elkerülése mellett ez a fő oka annak, 
hogy lehetőleg meg kell akadályozni, hogy a rakományra pontszerűen ható nagy érintkezési 
erők lépjenek fel. Nagyméretű élvédők segítségével elérhető, hogy a kötözőerők minél nagyobb 
felületen oszoljanak el, és így a rakomány mozgása csökkenjen. 

3. A különböző rögzítési módok együttesen is alkalmazhatók. Egy kivétel: a rögzítőszerkezetes 
rögzítéshez a járművön és a rakományon felszerelt különleges rögzítőszerkezetekre van szük-
ség. A rögzítőszerkezetes rögzítés merevsége gyakran nem kombinálható másfajta rögzítési 
módszerekkel. A rögzítőszerkezetnek tehát megfelelően erősnek kell lennie ahhoz, hogy ne 
legyen szükség másfajta rögzítésre. A torlaszolásos rögzítés és a leszorításos kötözés együttes 
alkalmazását az EN12195-1:2010 szabvány ismerteti. Ilyen esetben a torlaszolás teherbírása és 
kötözőelemek rögzítőképessége összeadódik.

4. A kötözési módszerek együttes alkalmazásának érdekes példája a keresztirányú kötözés, amely 
a leszorításos és a ferde kötözés kombinációja.

5. A nem raklapon szállított nagyméretű rakományegységeket gyakran alátétfákra rakodják fel. 
Ilyen esetekben még az erősen megfeszített leszorításos kötözés és közvetlen kikötözés esetén 
is előfordulhat, hogy a tehetetlenségi erők fellépésekor az alátétfák elgördülnek. Az alátétfák 
elgördülését a következő módokon akadályozhatjuk meg:

 – Vízszintesen lefektetett szögletes keresztmetszetű alátétfákat használjunk 

 – Egyenlő vastagságú alátétfákat használjunk 30°-nál nagyobb szögben elhelyezve 
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6. Az EN 12195-1:2010 szabvány B.1 táblázatában nem szereplő anyag-kombinációk közötti súr-
lódási tényezőket az említett szabvány B. és E. mellékletében ismertetett teszt segítségével hatá-
rozhatjuk meg.

7. Ha általános torlaszolást alkalmaznak megfelelően erős felépítménnyel rendelkező járművön 
– pl. XL besorolású járművön –, nincs szükség további rögzítőelemekre, pl. kötözésre.  A rög-
zítés során elővigyázatosan kell használni a jármű falait abban az esetben, ha a rakomány által 
leadott erők a jármű oldalai mentén nem egyenletesen oszlanak meg. 

8. A rakomány rakásolása során figyelembe kell venni az eltérő súrlódási tényezőket, a csoma-
golás szilárdságát, valamint a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó különleges előírásokat.
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6. Számítások

A 3. függelék tartalmazza a Gyors kötözési útmutatót, amely bemutatja a szükséges kötözőelemek 
számának számításával kapcsolatos egyszerűsített módszereket. Ajánlott a rakományt a szokásos 
módon rögzíteni, majd a Gyors kötözési útmutatóban található táblázatok segítségével ellenőrizni, 
hogy a rögzítés során használt módszerek elegendőek-e a rakomány bármely irányba történő 
csúszásának vagy dőlésének megakadályozására.

A számítások sok esetben elkerülhetők. Ha például egy XL besorolású és a tanúsítványnak megfele-
lően felszerelt járművön a rakományt minden irányban torlaszolással rögzítették, és a rakfelület és 
a rakomány közötti súrlódási tényező 0,3 vagy annál magasabb, még teljes rakomány esetén sincs 
szükség további rögzítésre. 

Ha számításokra van szükség, azokat az EN 12195-1:2010 szabványnak megfelelően kell elvégezni. 

A rakomány rögzítésére használt módszereket az EN 12195-1:2010 szabványban szereplő utasítá-
soknak megfelelően lehet ellenőrizni.

Két vagy több rögzítési módszer együttes alkalmazása esetén az EN 12195-1:2010 szereplő képlete-
ket a számítások során a lenti példáknak megfelelően együttesen lehet alkalmazni.

6.1. példa - fa láda alacsonyan elhelyezkedő súlyponttal

Számítsuk ki az alábbi ábrán látható módon pótkocsira rakott merev fa láda maximális megenge-
dett súlyát az EN 12195-1:2010 szabványban található képletek segítségével, hogy az ne csúszhas-
son vagy dőlhessen oldalra, előre és hátra.

42. ábra: 1. példa

A pótkocsi rakfelülete normál rétegelt lemez, amely tisztára van söpörve, és zúzmara-, jég- és 
hómentes. A pótkocsi felépítménye megfelel az EN 12642 XL szabványnak, a pótkocsin található 
lekötési pontokat az EN 12640 szabványnak megfelelően alakították ki, és azok teherbírása (LC) 
egyenként 2 000 daN. A lekötési pontok oldalirányú távolsága kb. 2,4 m.

A láda anyaga fűrészelt fa, méretei a következők; hosszúság x szélesség x magasság = 7,8 x 1,0 x 
1,0 m. A láda súlypontja a mértani középpontjában található.

A ládát két leszorításos kötözőelemmel és egy az előrecsúszást gátló ferde kötözőelemmel rög-
zítették. A kötözőelemek teherbírása 2 000 daN, és azokat 500 daN erővel előfeszítették. A ferde 
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kötözőelemet a láda elülső vége mögött kb. 1 m-rel rögzítették a felépítményhez, így a kötözőele-
mek által bezárt szögek hozzávetőleg a következők:

Leszorításos kötözőelemek; A kötözőelemek és a rakfelület által bezárt függőleges kötözési szög α 
≈ 55°

Ferde kötözés: A kötözőelem és a rakfelület által bezárt függőleges kötözési szög α ≈ 39°, a kötöző-
elem és a jármű hossztengelye által vízszintesen bezárt szög β ≈ 35°

6.1.1. Csúszás

A fűrészelt fából készült láda és a rétegelt lemez rakfelület közötti µ súrlódási tényező a szabvány 
B. melléklete alapján 0,45.

6.1.2. m tömegű rakomány csúszásának megakadályozása két leszorításos kötözőelemmel

A rakomány m tömegének csúszását a szabvány 10. egyenlete alapján két leszorításos kötözőelem-
mel akadályozzuk meg.

m
n F
g c c f

T

x y Z s
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
− ⋅

2 µ α
µ
sin

( ),
 , ahol: 

m = a rakomány tömege. A tömeget kg-ban kapjuk meg, ha FT newtonban (N), illetve tonnában, ha 
FT kilonewtonban (kN) van megadva. 1 daN = 10 N, illetve 0,01 kN.

n = 2; a leszorító kötözőelemek száma
µ = 0,45; súrlódási tényező 
α = 55°; a függőleges kötözési szög
FT = 500 daN = 5 kN
g = 9,81 m/s2, a gravitációs gyorsulás
cx,y = 0,5 oldalra, 0,8 előre és 0,5 hátra; a vízszintes gyorsulási együttható
cz = 1,0; a függőleges gyorsulási együttható
fs = 1,25 előre és 1,1 oldalra, illetve hátra; biztonsági tényező

Ezen értékek alapján a rakomány m tömege (tonnában), amelynek a különböző irányú csúszása két 
leszorításos kötözőelemmel megakadályozható:

Oldalra: 13,7 tonna
Előre: 1,7 tonna
Hátra: 13,7 tonna

6.1.3. Rakománytömeg előrecsúszásának megakadályozása ferde kötözéssel

A rakomány m tömegének előrecsúszását a szabvány 35. egyenlete alapján ferde kötözéssel aka-
dályozzuk meg. A ferde kötözőelem az oldalirányú csúszás megakadályozásában játszott szerepét 
nem vesszük figyelembe.
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m = a rakomány súlya. A súlyt kg-ban kapjuk meg, ha FT newtonban (N), illetve tonnában, ha FT 
kilonewtonban (kN) van megadva. 1 daN = 10 N, illetve 0,01 kN.

n = 1; a ferde kötözőelemek száma
FR = LC = 2000 daN = 20 kN
µ = 0,45; súrlódási tényező 
fµ = 0,75; biztonsági tényező
α = 39°; a függőleges kötözési szög
β = 35°; vízszintes kötözési szög
g = 9,81 m/s2, a gravitációs gyorsulás
cx = 0,8; a vízszintes gyorsulási együttható menetirányban
cz = 1,0; a függőleges gyorsulási együttható

Ezen értékek alapján a rakomány m tömege (tonnában), amelynek az előrecsúszása a ferde kötöző-
elemmel megakadályozható: 7,5 tonna.

6.1.4. Rakománytömeg csúszásának megakadályozása két leszorításos kötözőelemmel és egy ferde 
kötözőelemmel

A fenti számítások alapján a két leszorításos kötözőelem és a ferde kötözőelem az alábbi rakomány-
tömeg csúszását képes megakadályozni:

Oldalra:  13,7 tonna
Előre: 1,7 + 7,5 = 9,2 tonna
Hátra: 13,7 tonna

Az alkalmazott rögzítési megoldás tehát maximum 9,2 tonna súlyú rakomány csúszását képes meg-
akadályozni.

6.1.5. Dőlés

A láda stabilitása a szabvány 3. egyenlete segítségével ellenőrizhető.

b
c
c

dx y
x y

Z
,

,> , ahol: 

bx,y = 0,5 oldalra, 3,9 előre és 3,9 hátra; a súlyponttól és a dőlési ponttól mért vízszintes irányú 
távolság az egyes irányokban
cx,y = 0,5 oldalra, 0,8 előre és 0,5 hátra; a vízszintes gyorsulási együttható
cz = 1,0; a függőleges gyorsulási együttható
d = 0,5; a súlyponttól és a dőlési ponttól mért távolság függőleges irányban

Ezen értékek alapján azt kapjuk, hogy a láda minden irányban stabilan áll, és a dőlés megakadályo-
zásához nincs szükség kötözésre.

6.1.6. Következtetés

A rakomány a két leszorító kötözés és  ferde kötözés által rögzített, azaz a csúszás és dőlés ellen 
minden irányban biztosított maximális megengedett súlya tehát 9,2 tonna.
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6.2. példa - fa láda magasan elhelyezkedő súlyponttal

Számítsuk ki az alábbi ábrán látható módon pótkocsira rakott fa láda maximális megengedett 
súlyát az EN 12195-1:2010 szabványban található képletek segítségével, hogy az ne csúszhasson 
vagy dőlhessen oldalra, előre és hátra.

43. ábra: 2. példa

A pótkocsi rakfelülete normál rétegelt lemez, amely tisztára van söpörve, és zúzmara-, jég- és 
hómentes. A pótkocsi felépítménye megfelel az EN 12642 XL szabványnak, a pótkocsin található 
lekötési pontokat az EN 12640 szabványnak megfelelően alakították ki, és azok teherbírása (LC) 
egyenként 2 000 daN. A lekötési pontok oldalirányú távolsága kb. 2,4 m.

A fa láda anyaga fűrészelt fa, méretei a következők; hosszúság x szélesség x magasság = 7,8 x 1,0 x 
2,4 m. A láda súlypontja a mértani középpontjában található.

A ládát két leszorításos kötözőelemmel és egy az előrecsúszást gátló ferde kötözőelemmel rögzítet-
ték. A kötözőelemek teherbírása 2 000 daN, és azokat 500 daN erővel előfeszítették. A ferde kötö-
zőelemet a láda elülső vége mögött kb. 2,5 m-rel rögzítették a felépítményhez, így a kötözőelemek 
által bezárt szögek hozzávetőleg a következők:

Leszorításos kötözőelemek; A kötözőelemek és a rakfelület által bezárt függőleges kötözési szög α 
≈ 74°

Ferde kötözés: A kötözőelem és a rakfelület által bezárt függőleges kötözési szög α ≈ 43°, a kötöző-
elem és a jármű hossztengelye által vízszintesen bezárt szög β ≈ 16°

6.2.1. Csúszás

A fűrészelt fából készült láda és a rétegelt lemez rakfelület közötti µ súrlódási tényező a szabvány 
B. melléklete alapján 0,45.

6.2.2. Rakomány csúszásának megakadályozása két leszorításos kötözőelemmel

A rakomány m súlyának csúszását a szabvány 10. egyenlete alapján két leszorításos kötözőelemmel 
akadályozzuk meg.

m
n F
g c c f

T

x y Z s
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
− ⋅

2 µ α
µ
sin

( ),
 , ahol: 
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m = a rakomány súlya. A súlyt kg-ban kapjuk meg, ha FT newtonban (N), illetve tonnában, ha FT 
kilonewtonban (kN) van megadva. 1 daN = 10 N, illetve 0,01 kN.
n = 2; a leszorító kötözőelemek száma
µ = 0,45; súrlódási tényező 
α = 74°; a függőleges kötözési szög
FT = 500 daN = 5 kN
g = 9,81 m/s2, a gravitációs gyorsulás
cx,y = 0,5 oldalra, 0,8 előre és 0,5 hátra; a vízszintes gyorsulási együttható
cz = 1,0; a függőleges gyorsulási együttható
fs = 1,25 előre és 1,1 oldalra, illetve hátra; biztonsági tényező

Ezen értékek alapján a rakomány m súlya (tonnában), amelynek a különböző irányú csúszása két 
leszorításos kötözőelemmel megakadályozható:

Oldalra: 16,0 tonna
Előre: 2,0 tonna
Hátra: 16,0 tonna

6.2.3. Rakománytömeg előrecsúszásának megakadályozása ferde kötözéssel

A rakomány m súlyának előrecsúszását a szabvány 35. egyenlete alapján ferde kötözéssel akadá-
lyozzuk meg. A ferde kötözőelem az oldalirányú csúszás megakadályozásában játszott szerepét 
nem vesszük figyelembe.

m
n F f

g c f c
R

x z
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
⋅ − ⋅ ⋅

2 ( sin cos cos )
( )

µ α α β
µ

µ

µ
, ahol

m = a rakomány súlya. A súlyt kg-ban kapjuk meg, ha FT newtonban (N), illetve tonnában, ha FT 
kilonewtonban (kN) van megadva. 1 daN = 10 N, illetve 0,01 kN.
n = 1; a ferde kötözőelemek száma
FR = LC = 2000 daN = 20 kN
µ = 0,45; súrlódási tényező 
fµ = 0,75; biztonsági tényező
α = 43°; a függőleges kötözési szög
β = 16°; vízszintes kötözési szög
g = 9,81 m/s2, a gravitációs gyorsulás
cx = 0,8; a vízszintes gyorsulási együttható menetirányban
cz = 1,0; a függőleges gyorsulási együttható

Ezen értékek alapján a rakomány m súlya (tonnában), amelynek az előrecsúszása a ferde kötözőe-
lemmel megakadályozható: 8,2 tonna.

6.2.4. Rakománytömeg csúszásának megakadályozása két leszorításos kötözőelemmel és egy ferde 
kötözőelemmel

A fenti számítások alapján a két leszorításos kötözőelem és a ferde kötözőelem az alábbi rakomány-
tömeg csúszását képes megakadályozni:

Oldalra:  16,0 tonna
Előre: 2,0 + 8,2 = 10,2 tonna
Hátra: 16,0 tonna
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Az alkalmazott rögzítési megoldás tehát maximum 10,2  tonna súlyú rakomány csúszását képes 
megakadályozni.

6.2.5. Dőlés

A láda stabilitása a szabvány 3. egyenlete segítségével ellenőrizhető.

b
c
c

dx y
x y

Z
,

,> , ahol: 

bx,y = 0,5 oldalra, 3,9 előre és 3,9 hátra; a súlyponttól és a dőlési ponttól mért vízszintes irányú 
távolság az egyes irányokban
cx,y = 0,5 oldalra, 0,8 előre és 0,5 hátra; a vízszintes gyorsulási együttható
cz = 1,0; a függőleges gyorsulási együttható
d = 1,2 m; a súlyponttól és a dőlési ponttól mért távolság függőleges irányban

Ezen értékek alapján azt kapjuk, hogy a láda az előre és hátra történő megdőlést tekintve stabil, de 
oldalirányban nem áll stabilan.

6.2.6. Rakomány oldalra dőlésének megakadályozása két leszorításos kötözőelemmel

A ferde kötözőelem az oldalra történő csúszás megakadályozásában játszott szerepét nem vesz-
szük figyelembe, és a rakomány m súlyának dőlését a szabvány 16. egyenlete alapján két leszorítá-
sos kötözőelemmel akadályozzuk meg. Egy sor és a mértani középpontban elhelyezkedő súlypont 
tekintetében a rakomány súlyát az alábbi képlet segítségével számíthatjuk ki:

m
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g c h
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T

y z s

=
⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ − ⋅

2 sin
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α  ahol: 

m = a rakomány súlya. A súlyt kg-ban kapjuk meg, ha FT newtonban (N), illetve tonnában, ha FT 
kilonewtonban (kN) van megadva. 1 daN = 10 N, illetve 0,01 kN.
n = 2; a leszorító kötözőelemek száma
FT = STF = 500 daN = 5 kN vagy = 0,5 x LC = 1000 daN = 10 kN
α = 74°; a függőleges kötözési szög
g = 9,81 m/s2, a gravitációs gyorsulás
cy = 0,5, ha FT = STF vagy 0,6, ha FT = 0,5 x LC; az oldalirányú vízszintes gyorsulási együttható
h = 2,4 m; a láda magassága
w = 1,0 m; a láda szélessége
cz = 1,0; a függőleges gyorsulási együttható
fs = 1,1; biztonsági tényező oldalirányban

Ezen értékek alapján a rakomány m súlya (tonnában), amelynek az oldalra dőlése megakadályoz-
ható, a 8,9 tonna és az 8,1 tonna közül az alacsonyabb érték. A két leszorító kötözés tehát 8,1 tonna 
súlyú rakomány oldalra dőlésének megakadályozásához elegendő.

6.2.7. Következtetés

A rakomány a két leszorító kötözés és ferde kötözés által rögzített, azaz a csúszás és dőlés ellen min-
den irányban biztosított maximális megengedett súlya tehát 8,1 tonna.
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6.3. példa - Raklapon szállított fogyasztási cikkek

Számos raklapra csomagolt áru – például fogyasztási cikkek – berakodása a jármű hátulján villás-
targoncával vagy hasonló eszközzel történik. Ha a csomagolás nem merev és erő hatására deformá-
lódik, a rakomány kötözéssel nem rögzíthető. 

Ha a rakomány össztömege nem ér el egy 
bizonyos értéket, a jármű falai (pl. merev 
falak, ponyva) elegendőek a rakomány 
mozgásának megakadályozására, ha az 
alábbi feltételek megvalósulnak.

• Mindegyik raklap egyforma töm-
böt képez. A raklap túlnyúlása miatt 
keletkező réseket párnázó anyagok-
kal kell kitölteni. A hézagok összesí-
tett nagysága keresztirányban nem 
haladhatja meg a 15 cm-t. 

• A szállítási csomagolás minősége 
biztosítja, hogy a raklapon található 
rakomány minden irányban képes 
ellenállni 0,5 g gyorsulásnak, és az egyes termékegységek a zsugorfólia alatt nem törhetnek el.

A rakomány megengedett maximális össztömege, amely további rögzítés alkalmazása nélkül szál-
lítható, erőkiegyenlítés segítségével számítható ki.

Erőkiegyenlítés

Két raklapból álló rakás esetén három fő erő érvényesül:

1. FA gyorsulási erő hosszanti és keresztirányban 

2. FF súrlódási erő az alsó raklap és a rakfelület, valamint az alsó és a felső raklap között

3. A jármű falainak (merev fal, ponyva) FB általános támasztóereje

A felső és az alsó raklap súlypontjára FA gyorsulási erő hat.

FA = mp * a  mp: a raklap tömege, a: gyorsulás (0,5 g vagy 0,8 g és g = 9,81 m/s2)

A súrlódási erőt a rakfelületre merőlegesen a rakományra ható gravitációs erő törtrészeként számít-
juk ki az EN 12195-1 szabványban meghatározott µ súrlódási tényező felhasználásával. 

FF = m * m * g µ: súrlódási tényező, m: a rakomány tömege, g = 9,81 m/s2

A jármű falainak (merev falak, ponyva) átfogó teherbírása a jármű fajtájától és a felépítmény szer-
kezetétől függ, és a jármű P raksúlyának függvénye. Az EN 12642 szabvány útmutatást tartalmaz 
az L és XL kategóriájú teherautókra és a három fő felépítmény-típusra (oldalponyvás, nyitott oldalú 
és dobozos típusú felépítmény) vonatkozóan. Az EN 283 szabvány használható a csereszekrények 
visszatartó erejének meghatározásához.

FB = s * P * g s: statikus teszt előírás az EN 12642 szabvány szerint, P: raksúly (kg), g = 9,81 m/s2

44. ábra: 3. példa
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A rakomány megengedett maximális mt tömegének kiszámításához, amely mellett a rakomány 
nem igényel további rögzítést, a gyorsulási erő, a súrlódási erő és a visszatartó erő eredőjének nullá-
nak kell lennie. Ha az összes erő eredője nulla, a rakomány nem mozog. FF és FB azért negatív, mert 
a gyorsulási erővel ellentétes irányban hatnak.

FA – FF – FB = mt * a – m * mt * g – s * p * g = mt * (a – mg) – s * p * g = 0

A fenti egyenlet a rakomány mt össztömegének behelyettesítésével oldható meg a következőképpen:

mt = (s * p * g)/(a – mg)

A rakomány megengedett maximális tömegét előre, hátra és oldalirányban is ki kell számítani. Az 
mt-re kapott legalacsonyabb érték jelenti azt az össztömeget, amely mellett a rakomány további 
rögzítés nélkül biztonságosan szállítható.

Ha a raklapok tömege egyenlő, egy raklap mp megengedett maximális tömegének számításához 
az mt  értékét el kell osztani a szállítójárművön található raklap-helyek számával. Ez az eljárás az 
EN 12642 szabványban foglaltaknak megfelelően egyenletes erőeloszlást tételez fel a jármű falai 
között. Így kapjuk meg az alábbi egyenletet:

mp = (s * p * g)/((a – μg) * N * k)  N: A teherautón/pótkocsin/csereszekrényben található 
raklap-helyek száma  
k: a raklap-rétegek száma

A több raklapból álló rakás (vagyis két egymáson fekvő raklap) maximális tömegének kiszámítá-
sához a számítást kétszer kell elvégezni, egyszer a felső rétegre (ahol s a jármű felső részéhez tar-
tozó érték, µ pedig a felső és az alsó raklap közötti súrlódási tényező), egyszer pedig a raklapokból 
álló rakásra (ahol s a teljes falra vonatkozó érték, µ pedig az alsó raklap és a jármű rakodófelülete 
közötti súrlódási tényező). 
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7. A rakomány rögzítésének ellenőrzése

A rakomány rögzítésének ellenőrzését az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre 
való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről szóló 2014/47/EU  irányelv 13.  cikkében és 
V. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

A vizsgálat célja annak ellenőrzése, hogy a rakomány rögzítésére alkalmazott rendszer képes-e 
ellenállni a 2014/47/EU irányelv 13. cikkében említett tehetetlenségi erőknek.

Az ellenőrzéseket minden esetben az EN 12195-1 szabványban és az ebben az útmutatóban foglalt 
elveknek megfelelően kell elvégezni.

Az ellenőrzés során a rakománynak és a rakomány rögzítésére szolgáló rendszernek láthatóak-
nak kell lenniük. Az erre meghatalmazott ellenőrök a plombákat eltávolíthatják. Ha a járművezető 
köteles a járművet kinyitni vagy a takarást szolgáló eszközöket eltávolítani. Az ellenőrnek szükség 
esetén be kell lépnie a jármű belsejébe, hogy az alkalmazott rögzítőrendszert megvizsgálhassa. A 
járművezető köteles minden szükséges információt megadni, valamint segítséget nyújthat a rako-
mány rögzítésére szolgáló rendszer hatékonyságának megállapításához többek között a jármű szi-
lárdságára vonatkozó tanúsítványok, a rakomány rögzítésére vonatkozó jegyzőkönyvek, vizsgálati 
jelentések, illetve teherelosztási rajzok rendelkezésre bocsátásával. 

Az ellenőr nem köteles javaslatot tenni a rakomány rögzítésére szolgáló rendszer módosítására, 
hogy az az előírásoknak megfeleljen. Sok esetben a megoldás kizárólag a teljes rakomány ugyan-
azon vagy más járművön történő átrakodásával, további rögzítőfelszerelések vagy jobb minőségű 
csomagolás alkalmazásával lehetséges. 

7.1. A hiányosságok osztályozása

A hiányosságokat az alábbi hiányossági osztályok valamelyikébe kell besorolni:

 – Nem jelentős hiányosság: Nem jelentős hiányosság akkor áll fenn, ha a rakományt megfelelően 
rögzítették, de biztonsági tanácsokra lehet szükség.

 – Jelentős hiányosság: Komoly hiányosság akkor áll fenn, ha a rakományt nem rögzítették kellő-
képpen, ezért a rakomány vagy annak egy része jelentős mértékben elcsúszhat vagy megdőlhet.

 – Veszélyes hiányosság: Veszélyes hiányosság akkor áll fenn, ha a rakománynak vagy a rakomány 
egy részének elvesztésével kapcsolatos, vagy valamilyen, közvetlenül a rakományhoz kapcso-
lódó kockázat közvetlenül veszélyezteti a közlekedés vagy a személyek biztonságát. 

Több hiányosság megléte esetén a szállítmányt a legmagasabb hiányossági osztályba kell besorolni. 
Mivel több hiányosság megléte esetén a hiányosságok hatása egymást erősítheti, a szállítmányt 
eggyel magasabb hiányossági osztályba kell besorolni.

7.2. Ellenőrzési módszerek

A vizsgálati módszer annak szemrevételezéssel történő értékelése, hogy megfelelő mennyiségben és 
megfelelő módon alkalmaztak-e a rakomány rögzítésére alkalmas eszközöket, és/vagy a húzóerők 
mérése, a rögzítés hatékonyságának kiszámítása és adott esetben a tanúsítvány ellenőrzése.
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Az ellenőrnek átfogó módon, az összes lényeges elem figyelembevételével kell megvizsgálnia, hogy 
a rakomány megfelelően van-e rögzítve. A lényeges elemek közé tartozik a jármű és annak a szállí-
tott rakományhoz való alkalmassága, a jármű felépítménye a rögzítés során igénybe vett részeinek 
szilárdsága és állapota, az alkalmazott módszer vagy módszerek, valamint a rögzítéshez használt 
eszközök.

7.3. A hiányosságok értékelése

A 4. mellékletben található táblázat tartalmazza a rakomány rögzítésének vizsgálatakor a szállít-
mány elfogadhatóságának megítélése céljából alkalmazható szabályokat.

A hiányosságok kategóriáit az e fejezet 7.1 fejezetében ismertetett osztályozásnak megfelelően eseti 
alapon kell megállapítani.

A táblázatban szereplő értékek tájékoztató jellegűek, és azokat iránymutatásnak kell tekinteni annak 
meghatározásához, hogy az adott körülményekre is figyelemmel – különösen a rakomány jellegétől 
függően – az ellenőr a saját mérlegelése alapján osztályozni tudja a hiányosságokat.

A veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK irányelv6 hatá-
lya alá tartozó szállítmányok esetében a fentieknél szigorúbb követelmények is érvényesülhetnek.

6 
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8. Példák a rakomány rögzítésére bizonyos áruféleségek esetén 

Ebben a fejezetben – a bevált gyakorlat alapján – bizonyos áruféleségek rakományainak rögzítésére 
szolgáló módszereket ismertetünk, amelyeket nem lehet egyszerűen a fenti alapelvek alkalmazásá-
val megtervezni.

8.1. Sík rakfelületen, A-alakú kereteken szállított táblás elemek

Az A-alakú kereteket igen széles körben használják nagyméretű lapos termékek, pl. síküveg, beton-
falak, széles acéllapok stb. szállítására.

Az A-alakú keretek lehetnek állandóan a járműhöz rögzítettek vagy levehetők, a tájolást illetően 
pedig menetirányba vagy oldalra is lehet őket fordítani.

A keretek megfelelő szilárdsága minden esetben kiemelkedő fontosságú. 

Az A-alakú keretek a táblákra ható tehetetlenségi erők 
következtében könnyen elhajolhatnak vagy eltörhet-
nek. A levehető keretek az emelés során is meghajol-
hatnak vagy eltörhetnek. Az A-alakú kereteket ennek 
megfelelően szakszerűen kell megtervezni, és ajánlott 
tanúsítványt kiállítani a keretre vonatkozóan, amelyen 
feltüntetik a rajta szállítható rakomány megengedett 
maximális súlyát, a rajta elhelyezett rakomány maxi-
mális magasságát, a rakomány kerethez történő rögzí-
tésének módját, illetve adott esetben a keret járműhöz 
történő rögzítésének módját is. A tanúsítványt a terve-
zőnek vagy a felelős személynek kell aláírnia.

Kivehető keretek esetében a rögzítési módnak biztosítania kell 
a táblákkal megrakott keret csúszása és dőlése elleni védelmet.  
Megfogószerkezetes rögzítés alkalmazása javasolt. Ha megfo-
gószerkezetes rögzítésre nincs lehetőség, helyi torlaszolással 
kell a csúszás elleni védelmet biztosítani. A dőlés megakadá-
lyozására gyakran a közvetlen kikötözés a megfelelő módszer. 
Megjegyzendő, hogy az A-alakú keret felső részétől induló, a 
járműfelépítmény felé tartó közvetlen kikötözés gyakran nem 
képes megakadályozni a keret megcsúszását.

Az A-alakú kereteket szimmetrikusan kell megterhelni és 
kirakodni: a keret mindkét oldalát nagyjából azonos súllyal 
kell terhelni. A megfelelően 
tervezett és használt A-alakú 

keretek igen megbízható szerkezetet biztosítanak nagyméretű táb-
lás áruk szállításához. Az A-alakú keretek kockázati besorolása a 
gyakorlatban a nem megfelelő használat miatt mégis magas. Ezen 
a területen a megfelelő oktatás erősen ajánlott.

46 ábra: Kivehető A-alakú keret

47 ábra: Az A-alakú keret 
talapzata

45 ábra: Összetört A-alakú keret
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Erősen ajánlott, hogy az A-alakú keret talapzata a ferde oldallal egyenes (vagy kisebb) szöget zárjon 
be a 43. ábrának megfelelően. Ha erre nincs lehetőség, a rakományt a rakfelülethez rögzített ékeken 
kell elhelyezni.

A rakományt minden esetben megfelelően kell az A-alakú kerethez rögzíteni. Alapvetően az 5. feje-
zetben ismertetett módszereket kell alkalmazni. 

 – Mechanikai ütköző segítségével létrehozott helyi kitámasztás az ajánlott módszer arra, hogy 
megakadályozzák a táblák saját síkjukban történő elcsúszását. Ezt a módszert a meghatáro-
zott fajtájú és méretű táblákhoz tervezett A-alakú keretek esetén könnyű alkalmazni. Alternatív 
megoldásként alacsonyan elhelyezett vízszintes és ferde kötözés alkalmazható.

 – A táblák dőlésének megakadályozására két- vagy többszörös átkötés alkalmazható – a hevede-
reket az éles sarkoktól megfelelően védeni kell. A dőlés elleni védelmet szolgáló kötözések 
minimális száma függ az A-alakú keret dőlési szögétől, a szállítandó táblák vastagságától, a 
keret talapzatának dőlésszögétől, a táblák közötti súrlódástól, a hevederek rugalmasságától stb. 

 – Alternatív megoldás-
ként leszorításos lekö-
tözés alkalmazható az 
oldalirányú csúszás és 
dőlés megakadályozá-
sára. A kötözések szük-
séges minimális számát 
az EN12195-1 szab-
ványban található kép-
letek segítségével kell 
kiszámítani. Az olda-
lirányú elcsúszás alul 
elhelyezett támasztással 
is megakadályozható.

 – A rakomány és az A-alakú keret közötti érintkezési pontoknál javasolt csúszásgátló alátéteket 
vagy fát használni.

8.2. Farakományok

Ez a szakasz általános útmutatást nyújt a farakományok, azaz a feldolgozatlan fa és a fűrészáru biz-
tonságos szállításához szükséges óvintézkedésekkel kapcsolatban. A fa „élő“ áru, amelynek követ-
keztében a rakomány részei egymástól függetlenül elmozdulhatnak, ha a rögzítés nem megfelelő. 

8.2.1. Fűrészelt, csomagolt faáruk

A fűrészelt faárut általában az ISO 4472 szabványnak és ezzel rokon szabványoknak megfelelő szab-
ványos csomagokban szállítják. Ha a fán borítás, pl. zsugorfólia vagy csavaros fólia található, eltérő 
súrlódási értékeket kell alkalmazni. A csomagokat általában körbepántolják vagy összedrótozzák. 
Rakodás előtt ellenőrizni kell a pántok biztonságosságát. Ha a pántok meg vannak hibásodva vagy 
nem biztonságosak, különösen ügyelni kell annak biztosítására, hogy a teljes rakomány megfele-
lően rögzítve legyen a járművön. Az acél vagy műanyag pántok mindazonáltal nem alkalmasak a 
rakomány rögzítésére.

48 ábra: Rögzítés megtámasztás, A-alakú keret, átkötés és  
leszorításos kötözés együttes alkalmazásával
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49 ábra: Az ISO 4472 szabványnak megfelelő csomag

A fűrészelt faárut tartalmazó csomagokat lehetőleg középrakoncákkal felszerelt rakodófelületen 
kell szállítani. Középrakoncák használata esetén a következőképpen kell rögzíteni oldalirányú 
elmozdulás ellen minden áruszelvényt:

• Legalább két rakoncával, ha a szelvény hossza legfeljebb 3,3 m.

• Legalább három rakoncával, ha a szelvény hossza a 3,3 m-t meghaladja. 

A középrakoncák alkalmazása mellett minden szelvényt legalább három helyen legalább 400 daN 
előfeszítésű és egyenként legalább 1 600 daN rögzítőképességű leszorításos lekötéssel kell rögzíteni. 
Hosszanti irányban a csomagokat az általános rakományrögzítési elveknek megfelelően kell rögzíteni.

Ha nincsenek középrakoncák, de a csomagok megfelelően és mereven vannak kötegelve, a csoma-
gokat az általános rakományrögzítési elveknek megfelelően kell rögzíteni.

8.2.2. Kör keresztmetszetű faáru és csomagolatlan fűrészelt faáru 

Követni kell a terheléselosztás általános elveit, és biztosítani kell azt, hogy a rakomány lehetőség 
szerint a homlokfalnak támaszkodjon.  

Ajánlott megfeszíthető rögzítőláncos vagy hevederes kötözést alkalmazni. A szállítási művelet során 
minden kötözőelemet ellenőrizni kell, és azok feszességét mindvégig fenn kell tartani. Valamennyi 
kötözőelemnek legalább 1 600 daN rögzítőképességűnek kell lennie, és azokat 400 daN értékre kell 
előfeszíteni. Ajánlott önfeszítő feszítőeszközök alkalmazása.

A rakományt és a kötözőelemeket ellenőrizni kell, mielőtt a jármű erdei útról közútra hajtana.

Faárukat nem ajánlatos keresztirányban (azaz a jármű hossztengelyére merőlegesen) halmozva, 
elöl a homlokfalnak, hátul pedig a hátsó támasztásnak (tartógerendának) támasztva szállítani. Biz-
tonságosabb ezeket hosszirányban (azaz a jármű hossztengelyével párhuzamosan fektetve), több 
szelvényben szállítani, amelyeket külön-külön függőleges támasztások (rakoncák) tartanak meg.

Hosszirányú halmozás

Minden egyes kívül lévő rönköt vagy fadarabot legalább két pár függőleges támasznak (rakoncá-
nak) kell rögzítenie. A rakoncáknak elég szilárdaknak kell lenniük ahhoz, hogy 0,5 g oldalirányú 
gyorsulás mellett megakadályozzák, hogy a rakomány a jármű oldalfalán túlnyúljon. Az összes 
olyan fadarabot, amelynek a hosszúsága nem éri el a két rakonca közötti távolságot, a rakomány 
közepére kell helyezni, a rönköket pedig lehetőleg egymással szembefordítva kell elhelyezni úgy, 
hogy felváltva az alsó, illetve a felső végük nézzen előre. Ezáltal biztosítható a kiegyensúlyozott 
terhelés. A fadarabok végei legalább 300 mm-rel nyúljanak túl a rakoncákon. 
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Kör keresztmetszetű faáru szállítása

A legfelső kívül lévő fadarabok egyikének a közepe sem lehet magasabban a rakoncák felső végénél. 
A legfelül fekvő középső fának magasabban kell elhelyezkednie, mint az oldalsóknak, hogy „meg-
koronázza“ a rakományt, ami lehetővé teszi a rakomány megfelelő leszorításos lekötözését, amint 
ezt az alábbi ábra mutatja:

A fákat lejtős állítólécre vagy fogaslécre kell fektetni.

50 ábra: Kör keresztmetszetű faáru helyes (balra) és helytelen (jobbra) rakodása

Járműszerelvény homlokfallal rendelkező vontatójárművel

Az első faáru-szelvény előtt – a vezetőfülke és a faáru között – a járművet homlokfallal kell felsze-
relni. A homlokfal szilárdsága meg kell, hogy feleljen az EN12642 XL szabványban foglaltaknak. A 
rakomány nem nyúlhat a homlokfalnál magasabbra.

Minden egyes rakományszelvényre (farakásra) a következő számú leszorításos lekötözésre használt 
kötözőelemet kell kifeszíteni: 

a) Legalább egy kötözőelemet, ha a rakományszelvényben található fáknak még megvan a 
kérge, és azok legfeljebb 3,3 m hosszúak; 

b) Legalább kettő kötözőelemet, ha a rakományszelvény hosszabb 3,3 m-nél, vagy ha a fa kér-
gét már lehántották (a hossztól függetlenül). 

A leszorító kötözőelemeket minél szim-
metrikusabb elrendezésben az egyes rako-
mányszelvényeket határoló elülső és hátsó 
oldalrakonca-párok között (keresztirány-
ban) kell kifeszíteni. 

Járműszerelvény homlokfallal nem ren-
delkező vontatójárművel

Ha a jármű nem rendelkezik megfelelő szi-
lárdságú homlokfallal vagy automata előfe-
szítőkkel, több kötözőelemre van szükség, 
azaz 2 db kötözőelemre, ha a faáru legfel-
jebb 3 m hosszú, 3 db kötözőelemre 5 m-ig, 
illetve 4 db kötözőelemre 5 m felett. 

Megjegyzés: Ha a faáru felszíne havas és/vagy jeges, a fennmaradó súrlódásnak megfelelően további 
kötözőelemekre van szükség.

51 ábra: Kör keresztmetszetű faáru rögzítése
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Keresztirányú halmozás

A lapos rakodófelületű járműre keresztirányban halmozott faárut a hagyományos visszatartási 
módszerekkel nem lehet megfelelően rögzíteni. A kísérletek szerint a keresztirányban berakodott 
faáru vészfékezés esetén a folyékony rakományhoz hasonlóan viselkedik. Nem tekinthető elfogad-
ható rakományrögzítési eljárásnak az, ha a jármű eleje és vége között a faáru felső részén pántot 
vagy láncot húznak végig keresztpántokkal. 

Keresztirányban felrakott faárut kizárólag merev oldalfalak vagy rácsos falak között szabad szállí-
tani. Rácsos fal esetén a rakomány darabjai nem férhetnek át a rács nyílásain. A rakományt hosz-
szanti irányban merev válaszfalakkal vagy rakoncákkal szelvényekre kell osztani. Egyik szelvény 
sem lehet hosszabb 2,55 m-nél. Mindegyik szelvényt legalább két helyen legalább 400 daN előfeszí-
tésű és egyenként legalább 1 600 daN rögzítőképességű leszorításos lekötéssel kell rögzíteni.

52 ábra: Keresztirányban halmozott faáru oldalsó kapuval 

8.2.3. Hosszú rudak

A hosszú rudak és egész fák szállítása a fafuvaro-
zás nagyon speciális területe. A hosszúság okozta 
probléma hosszú túlnyúlással hagyományos fél-
pótkocsikkal is megoldható. Ilyen esetben elvi-
leg ugyanazok a szabályok lennének érvényesek, 
mint a szabványos hosszúságú faáru szállítása-
kor, de a kötözőelemek számának és szilárdsá-
gának számításakor figyelembe kellene venni a 
plusz hosszt. A legtöbb esetben mindazonáltal 
ez a megoldás nagyon hosszú fák esetében nem 
alkalmazható.

A fákat ezért két, egy-egy pár rakoncával felsze-
relt forgó alvázra rakodják. Ennek tipikus esete, 
hogy utánfutót használnak, amelyet a vontató 
járművel kizárólag a rakomány köt össze. Ezeknek az utánfutóknak általában a teher és az után-
futó által bezárt szögnek megfelelően mechanikusan vagy hidraulikusan vezérelhető kormányoz-
ható tengelye van. Az utánfutót a vontató jármű a rakomány segítségével vontatja, de az utánfutó 
saját fékberendezéssel van ellátva. Különösen vészfékezés esetén van szükség a vontató jármű fék-
rendszere és az utánfutó fékrendszere közti tökéletes összhangra, hogy elkerülhető legyen, hogy az 
utánfutóról nagy erőhatás érje a vontató járművet. Az ilyen járművek esetén tehát nagyon fontos a 
megfelelő karbantartás.

53 ábra: Egész fák szállítása
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A rakományt rakonca-páronként legalább két 
kötözőelemmel kell rögzíteni, hogy az egyik 
kötözőelem hibája esetén is maradjon vissza-
tartó erő. Mindegyik kötőelemet legalább stf = 
750 daN erővel elő kell feszíteni. Az elülső és a 
hátsó rakonca-pároknál legalább 2 000 daN elő-
feszítést kell alkalmazni.

Az ilyen szállítási műveletekhez sok országban 
különleges engedélyre van szükség. Számos kie-
gészítő óvintézkedést, pl. kiegészítő világítást, 
villogó fényt, sőt kísérő járművet is előírhatnak.

8.3. Nagy konténerek 

A megfogószerkezetek befogadására kiképzett rögzítési pontokkal ellátott ISO-konténereket és 
hasonló teherszállító tartályokat lehetőleg olyan rakodófelületeken kell szállítani, amelyek meg-
felelő rögzítőszerkezettel vannak felszerelve. Mindazonáltal a nagy, közúti szállításra alkalmas 
konténereket – függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e rakományt – az 5.  fejezetben ismertetett 
módszerrel vagy több módszer együttes alkalmazásával is lehet rögzíteni a 6. fejezetben található 
számításoknak megfelelően. 

8.4. Mozgó munkagépek szállítása 

Az alábbi szakasz azzal kapcsolatos útmutatást tartalmaz, hogy milyen intézkedésekre van szükség 
a lánctalpas és kerekes „mozgó munkagépek“, pl. daruk, földtoló gépek, úthengerek, talajgyaluk, 
villástargoncák, ollós munkapadok vagy emelőkosaras daruk biztonságos szállításához olyan jár-
műveken, amelyek korlátozás nélkül közlekedhetnek az EU területén. Nem tér ki a szakasz a nagy 
munkagépek stb. olyan speciális járművön történő szállítására, amelyek közúti használata enge-
délyhez van kötve. Az ebben a szakaszban található általános tanácsok ugyanakkor számos esetre 
érvényesek.

Erősen ajánlott, hogy az ipari munkagépek gyártói részletes utasításokat adjanak arra vonatkozóan, 
hogy miként kell rögzíteni az általuk gyártott termékeket a szállítás során, illetve milyen rögzítőbe-
rendezések szükségesek azok rögzítéséhez, továbbá adjanak útmutatást a biztonságos berakodásra 
és rögzítésre vonatkozóan. A gyártóknak továbbá szükség esetén kötözési pontokkal kell felsze-
relniük a munkagépeket, és ezeket a pontokat megfelelő jelöléssel kell ellátniuk. A szállítás céljára 
kialakított kötözési pontokkal felszerelt munkagépek rögzítésekor ezeket a pontokat kell használni 
és a gépeket a gyártó utasításainak megfelelően kell felrakni a szállító járműre és rögzíteni. Ameny-
nyiben a gyártó ajánlásai nem állnak rendelkezésre, a kötözőelemeket vagy rögzítőberendezéseket 
a munkagépnek csak olyan részeihez szabad hozzáerősíteni, amelyek teherbírása elegendő ahhoz, 
hogy a szállítás során ellenálljanak a valószínűsíthető igénybevételnek. Például: a lánctalpas trak-
torok láncaihoz kizárólag abban az esetben szabad rögzítőhevedereket vagy láncokat erősíteni, ha 
ezt a gyártó engedélyezte.

A járművezetőknek nagy körültekintéssel kell eljárniuk az ilyen jellegű szállítási műveletekkel kap-
csolatos jellemző veszélyforrásokat illetően:

• A járművezetőnek indulás előtt ellenőriznie kell a szállítmány méreteit és hogy vannak-e az 
útvonalon esetleges akadályok, pl. alacsony szerkezeti magasságú hidak. A jármű és a rako-
mány együttes magasságát jelző figyelmeztetést fel lehet tüntetni a vezetőfülkében.

11 ábra: Mozgó munkagép szállítása
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• Ha a rakomány súlypontja magasan van, ez jelentősen befolyásolhatja a jármű stabilitását, ezért 
az ilyen munkagépeket csak alacsonyan lévő rakodófelülettel rendelkező járműveken ajánlatos 
szállítani.

A kerekes vagy lánctalpas munkagépeket le kell kötözni a szállítójárműre és a gép rögzítőfékét be 
kell kapcsolni. A rögzítőfék hatékonyságát a munkagép és a szállítójármű rakodófelülete között 
érvényesülő súrlódási ellenállás és a rögzítőfék fékezési teljesítménye szabja meg. Ez még szokásos 
vezetési feltételek mellett sem lehet elégséges, így a járművet kiegészítő eszközökkel kell rögzíteni. 
Ezt a kiegészítő rögzítést kötözési rendszerrel és/vagy olyan eljárással kell megvalósítani, amely 
a biztonságosan a járműhöz rögzített rögzítőszerkezet segítségével megakadályozza a rakomány 
előre vagy hátra történő elmozdulását. Ennek a szerkezetnek a szállított gép kerekeit, lánctalpait 
vagy más részét kell megtartania.

Az összes mozgatható szerelvényt, pl. gémet, támasztékot, kart, kezelőfülkét stb. a gyártó által aján-
lott szállítási helyzetbe kell hozni, valamint rögzíteni kell azokat, hogy a gép fő felépítményéhez 
képest ne mozdulhassanak el.

A munkagépnek a szállítójárműre történő berakodását megelőzően el kell távolítani róla minden 
olyan szennyeződést, amely a gépről lehullva akadályt képezhetne a közúton, vagy kárt okozhatna 
más járművekben. A rámpán, a munkagép kerekein és a szállítójármű rakodófelületén nem marad-
hat olaj, kenőanyag, jég stb., ami a rakomány és a rakodófelület közötti súrlódást csökkentheti. 

A gépet lehetőleg úgy kell a szállítójármű rakodófelületén elhelyezni, hogy a jármű fő felépítmé-
nyének egy része — pl. hattyúnyak, lépcső vagy a homlokfal — vagy a rakodófelületen keresztül 
biztonságosan a jármű alvázkeretéhez erősített keresztirányú elem megakadályozza a gép előre irá-
nyuló elmozdulását. Továbbá az ipari munkagépet és minden róla lekapcsolt szerelvényt úgy kell 
elrendezni, hogy ne lépjük túl a jogszabályilag engedélyezett tengelyterhelési határértékeket, és az 
elrendezésnek ne legyen a jármű biztonságos irányítására nézve hátrányos hatása. Indulás előtt 
ellenőrizni kell az alacsony rakodófelületű szállítójármű alja és az útfelület közötti távolságot annak 
megállapításához, hogy elegendő-e ez a távolság a jármű fennakadásának elkerüléséhez.

A kerekes és könnyű lánctalpas munkagépeket úgy kell rögzíteni, hogy minimálisra csökkenjen 
az útfelület által keltett, a szállítójármű által átadott és a jármű kerekei és felfüggesztő egységei 
által felerősített lökések következtében létrejövő függőleges irányú lengés hatása. Ahol lehetséges, 
a munkagép felfüggesztő egységét rögzíteni kell, és a függőleges irányú mozgást kötözéssel vagy 
más visszatartó módszerekkel kell korlátozni. Ellenkező esetben a munkagép tartószerkezete vagy 
alváza alá támasztékokat kell fektetni. Amennyiben a gép nincs alátámasztva, a lánctalpainak vagy 
hengereinek teljes érintkezési felülete, kerekei szélességének pedig legalább a fele a szállítójármű 
rakodófelületére támaszkodjon. Ha a lánctalpak túlnyúlnak a szállítójármű vázszerkezetén, a mun-
kagép tartószerkezetét vagy alvázát alá kell támasztani.

Annak érdekében, hogy a munkagép ne mozdulhasson el előre, oldalirányban vagy hátra, azt a szál-
lítójármű rögzítési pontjaihoz erősített kötözőláncokkal vagy -hevederekkel rögzíteni kell. Minden 
felhasznált kötözőelemnek rendelkeznie kell valamiféle feszítőszerkezettel.

Annak eldöntése során, hogy hány rögzítési pontot használjunk fel a visszatartó rendszer kialakítá-
sakor, a következő tényezőket kell figyelembe venni:

1. A járművet úgy kell elhelyezni, hogy megfelelő legyen a terhelés eloszlása, teljesüljenek a ten-
gelyterhelésre vonatkozó jogszabályi előírások, és az a jármű irányíthatóságát ne veszélyeztesse.

2. Milyen egyéb szerkezeti tulajdonságai vannak a szállítójárműnek, amelyek hozzájárulnak a 
rakomány megtartásához?
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3. A munkagépnek kerekei, lánctalpai vagy hengerei vannak?

4. Mekkora a szállítandó munkagép súlya?

5. Legalább négy lekötési pontot ajánlatos használni.

6. Legalább négy különálló rögzítési pontot ajánlatos használni.

7. A vezetőfülkén vagy a mozgó munkagépek fedelén át vezetett leszorításos lekötözés alkalma-
zása nem javasolt.

FIGYELMEZTETÉS: A rakodófelületen túlnyúló vagy rögzítetlen helyzetű berendezésekkel a jár-
művet még rövid távolságon sem szabad vezetni!

8.5. Személygépkocsik, furgonok és kisméretű utánfutók szállítása

Ez a szakasz az M1 és N1 osztályokba tartozó 
járművek (a továbbiakban: „szállítandó gépko-
csi“) más közúti járműveken (a továbbiakban: 
„szállítójármű“) történő közúti szállításával fog-
lalkozik. Járműszállításkor erősen ajánlott kife-
jezetten erre a célra kialakított szállítójárművet 
használni. 

Az alábbiakban ismertetett iránymutatások nem 
írják felül a szállítójármű gyártója által kiadott 
útmutatóban szereplő utasításokat. Ennek meg-
felelően erősen ajánlott, hogy a szállítójármű-
vek gyártói kifejezetten az adott szállítójárműre 
vonatkozó iránymutatást adjanak a szállítandó 
gépkocsik rögzítéséhez. Ehhez hozzátartozik, 
hogy a szállítójármű használati utasítása eltérő értékeket állapít meg a szállítandó gépkocsik enge-
délyezett maximális tömegére vonatkozóan.

Az ilyen típusú szállítójárművek esetén különös figyelmet kell fordítani a maximális hosszra, szé-
lességre, magasságra és tömegre vonatkozó jogszabályi előírásokra.

Az alábbi iránymutatások alapvetően kizárólag abban az esetben érvényesek, ha a szállítójármű 
gyártója nem adott útmutatót a jármű használatához.

Ha a szállítójármű mozgó rámpákkal és rakfelületekkel van felszerelve, ezeket kizárólag abban az 
esetben szabad használni, ha ezzel kapcsolatban szakértő személy előzetesen felvilágosítást adott 
vagy a kezelésüket illetően részletes használati útmutató alapján tájékozódtak. A szállítandó gépko-
csik berakodásakor a gyártó utasításainak megfelelően kell eljárni a mozgó rámpák és rakfelületek 
menet közben történő helyzetét illetően is. Be kell tartani a gyártó arra vonatkozó útmutatásait, 
hogy hogyan kell rögzíteni a rámpákat és rakfelületeket a szállítás során. A kezelő személyzet biz-
tonságát szolgáló valamennyi eszközt – pl. a kapaszkodókat és létrákat – a gyártó által kiadott 
használati utasításnak megfelelően kell használni. Erősen ajánlott, hogy a gyártó által adott útmu-
tató egy példánya a szállítás során rendelkezésre álljon, hogy a rendőrség vagy a közúti műszaki 
ellenőrzést végző személyzet tájékozódhasson annak tartalmáról.

56 ábra: Gépkocsik szállítása
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Mivel a szállítandó gépkocsik hátrafelé többnyire nem képesek nagy sebességgel mozogni, azokat 
menetirányban célszerű felrakodni. A gépkocsikat úgy kell elhelyezni, hogy az egyenlő oldalirányú 
teherelosztás érdekében a súlypontjuk a jármű hosszanti függőleges középső síkjában helyezkedjen 
el. Függőleges irányban az optimális tehereloszlás úgy érhető el, ha a nehezebb gépkocsikat az alsó 
rakfelületen helyezik el. 

Ha a szállítójármű nincs teljesen tele, különös figyelmet kell fordítani a teherelosztásra vonatkozó 
útmutatóra, különös tekintettel a szállítójármű, illetve adott esetben az utánfutó minimális és maxi-
mális tengelyterhelési értékeire. A függőleges teherelosztás szabályaira is különös gondot kell for-
dítani. Általános szabályként a rakomány súlypontjának a lehető legalacsonyabban kell elhelyez-
kednie.

A gépkocsik rögzítése a súrlódás, a torlaszolásos és a kötözéses rögzítési eljárások együttes alkal-
mazásával történik:

a) Súrlódás:  
A szállítandó gépkocsi használati útmutatójának megfelelően a gépkocsi fékezését szolgáló 
valamennyi eszközt fel kell használni, azaz a sebességváltót „parkolási“ helyzetbe, első vagy 
hátrameneti sebességbe kell állítani és a kézi vagy elektronikus fékeket be kell kapcsolni.

b) Torlaszolás:  
A gépkocsi kerekeit a kerekek elé és/vagy mögé elhelyezett ékkel vagy rúddal kell megtá-
masztani. Az ékek vagy támasztórudak kialakítása lehetőleg a szállítójármű adottságainak 
megfelelő legyen és azok rögzíthetők legyenek a járművön. Ellenkező esetben az ékeket 
vagy rudakat a rakodófelülethez kell rögzíteni, hogy menet közben ne mozdulhassanak 
el. Egyes esetekben a gépkocsik kerekei számára hornyokat alakítanak ki. A torlaszolásos 
rögzítést szolgáló valamennyi eszköz esetén a támasztó eszköz hatásos magassága a kerék 
átmérőjének legalább 17 %-a legyen.

c) Lekötés:  
A kerekeket leszorításos lekötözéssel rögzítik. Az EN 12195-2 szabványnak megfelelő heve-
dereket kell alkalmazni. A hevederek rögzítőképessége minimum 1  500  daN legyen. A 
hevederek mindkét végének közvetlenül a rakfelülethez kell csatlakoznia. A hevedert hosz-
szanti irányban a gumiabroncs futófelületén kell átvezetni és az abroncshoz minél közelebb 
rögzíteni a rakfelülethez. Az emelőkar megfelelő elhelyezése érdekében a kötözőelemet az 
erre a célra szolgáló eszközök vagy a támasztórudak segítségével más irányba lehet vezetni. 
Ugyanez vonatkozik a hornyokban elhelyezett kerekekre is.

Általános szabályként a szállítandó gépkocsi két kerekét a kerekek előtt és mögött elhelyezett ékek-
kel, valamint a b) és c) pontoknak megfelelően felszerelt kötözőelemekkel kell rögzíteni. Lehetőleg 
két egymással átlósan szemben lévő kereket kell rögzíteni. A szállítójármű végén elhelyezett utolsó 
gépkocsi esetén a szállítójármű hátsó végéhez közelebbi tengelyen lévő egy további kereket is rög-
zíteni kell. 

A menetiránnyal megegyező irányban elhelyezett gépkocsik esetén az első kerék rögzítését az egyik 
első kerék előtt elhelyezett támasztó ékkel is helyettesíthetik. 

Ferde rakfelületen elhelyezett gépkocsik esetén három kereket kell rögzíteni; ezek közül az egyiket 
két ékkel és a fenti b) és c) pontoknak megfelelően felszerelt kötözőelemmel kell rögzíteni. A másik 
két kereket a b) pontnak megfelelően két ékkel vagy a c) pontnak megfelelően kötözéssel kell rög-
zíteni.
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57 ábra: Gépkocsiszállításkor alkalmazott rögzítési módszerek

58. ábra: Gépkocsik szállításakor alkalmazott rögzítési módszerek

Rugós járművek rögzítésekor nem ajánlott a rugózott tömeget közvetlenül a szállítójárműhöz rög-
zíteni. Ha mégis ilyen módszert alkalmaznak, azt eseti alapon kell mérlegelni. Az ilyen módszer 
kidolgozása során mérlegelendő paraméterek számossága nem teszi lehetővé a fentihez hasonló 
általános iránymutatások alkalmazását a rugós járművek nem rugózó alkatrészeiknél (vagyis álta-
lában a kerekeiknél) történő rögzítésére.

8.6. Teherautók, pótkocsik és alvázak szállítása teherautón

Ez a szakasz az M2, M3, N2 és N3, valamint O3 és O4 osztályokba tartozó nehézjárművek (a továb-
biakban: „szállítandó nehézjármű“) más közúti járműveken (a továbbiakban: „szállítójármű“) 
történő közúti szállításával foglalkozik. Az alábbi iránymutatások nem írják felül a szállítójármű 
gyártója által kiadott útmutatóban szereplő utasításokat. Ennek megfelelően erősen ajánlott, hogy 
a szállítójárművek gyártói kifejezetten az adott szállítójárműre vonatkozó iránymutatást adjanak a 
szállítandó nehézjárművek rögzítéséhez. Ehhez hozzátartozik, hogy a szállítójármű használati uta-
sítása eltérő értékeket állapít meg a szállítandó nehézjárművek engedélyezett maximális tömegére 
vonatkozóan.

Ha a szállítójármű gyártója nem biztosított útmutatót a szállításhoz, a 4–20 t tényleges súlyú, max. 
1,25 m kerékátmérőjű teherautók és pótkocsik szállítására az alábbi iránymutatások alkalmazan-
dók.

Általános szabályként ugyanazokat az alapelveket kell alkalmazni, mint az M1 és N1 kategóri-
ába tartozó, az előző fejezetben tárgyalt járművekre. Az alkalmazandó hevederes kötözőelemek 

Csak kötözés (c) pont)
Kötözéses és torlaszolásos 
rögzítés (b) és c) pont)

Kötözéses és torlaszolásos rögzítés (b) és c) pont) Kötözéses és torlaszolásos rögzítés (b) és c) pont)
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teherbírásának (LC) el kell érnie a 2 500 daN 
értéket.

Két egymással átlósan szemben lévő kereket 
kell rögzíteni. Kettőnél több tengelyes nehéz-
járművek szállítása esetén minden további 
tengelyt egy további kötözőelemmel kell rög-
zíteni. Ezekhez a kiegészítő kötözőelemek-
hez nincs szükség ékek vagy támasztórudak 
alkalmazására.

8.7. Tekercselt áruk szállítása 

8.7.1. 10 tonnát meghaladó súlyú tekercselt áruk

A nehéz, pl. acél vagy alumínium tekercseket lehetőség szerint kifejezetten erre a célra készült jár-
műveken, úgynevezett tekercsszállító járműveken kell szállítani. 

A tekercsszállító járműveken a jármű rakodófelületén a menetiránnyal párhuzamosan ék alakú 
vájat van kialakítva. Az ék lejtése a vízszintes síkhoz képest jellemzően 29°-os és 35°-os. Amennyi-
ben a tekercs súlya az ék ferde részére támaszkodik, nincs szükség további rögzítésre az oldalirá-
nyú csúszás, illetve gördülés megakadályozására. A hosszirányú csúszást jó minőségű csúszásgátló 
alátétek alkalmazásával akadályozhatjuk meg. Ezek az alátétek azonban nem akadályozzák meg 
a tekercs oldalirányú szétcsúszását. Az oldalirányú szétcsúszás nagymértékben függ attól, hogy 
milyen szorosan tekercselték fel a tekercset, a tekercs rétegei közötti súrlódástól, valamint a tekercs 
csomagolásától is. A túlságosan lazán feltekercselt, csúszós anyagú nehéz tekercsek szétcsúszását 
gyakran több acélpánt sem képes megakadályozni. A tekercs előtt (a rés legyen 40 mm-nél kisebb) 
elhelyezett rúd megakadályozza a tekercs előrecsúszását és szétcsúszását. A tekercs bal- és jobbol-
dalán felszerelt ferde kötözőelem megakadályozza a tekercs hátrafelé történő csúszását, illetve szét-
csúszását. A rudak és a kötözőelemek szükséges minimális teherbírása a tekercs tömegétől és attól 
függ, hogy mennyire hajlamos a tekercs a szétcsúszásra. Az alábbi képen a szorosan feltekercselt, 
dőlésre nem hajlamos acéltekercsek rögzítésével kapcsolatos főbb követelményeket foglaltuk össze. 
Az ettől eltérő tekercsekhez tartozó értékek meghatározására ajánlatos gyakorlati tesztet végezni.

60. ábra: Acéltekercsek szállítása

A nagy átmérőjű, rövid tekercsek gyakran dőlésre hajlamosak. Az ilyen tekercsek dőlését úgy 
lehet megakadályozni, hogy több tekercset állítunk egymás mellé, hogy egymást támasszák, vagy a 

59. ábra: Teherautók és pótkocsik szállítása
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tekercs(ek) előtt megfelelő erősségű hosszabb rudakat használunk. A jármű merev falaihoz erősí-
tett vízszintes támasztórúd is megfelelő megoldás lehet.

61. ábra: Tekercs szállítása különleges szállítójárművön

Ha tekercsszállító jármű nem áll rendelkezésre, erősen ajánlott az alábbi képeken bemutatott, a 
tekercs csúszásának, gördülésének, dőlésének és szétcsúszásának megakadályozására szolgáló acél-
szerkezet alkalmazása. 

62. ábra: Tekercsek szállítására szolgáló acélszerkezet

8.7.2. 10 tonnánál kisebb súlyú tekercsek

A könnyű és közepesen nehéz acél és alumínium (és hasonló anyagú) tekercseket lehetőleg a 
8.10.a bekezdésben bemutatott tekercsszállító járművön kell szállítani.

A szállításhoz ékágy is használható. Az ékágy olyan szerkezet, amely vízszintes tengelyű tekercsek 
elhelyezésére szolgál: 

 – a tekercset tartó ékek lehetőleg érjék át a tekercset teljes szélességében; 

 – legyen olyan eszköz, amellyel beállítható az ékágy ékjei közötti távolság; 

 – stabil alátámasztás és megfelelő távolság a tekercs alatt; 

Tekercsek ékágyban történő szállításához a tekercs súlyától függően az alábbiakban bemutatott 
bármelyik rögzítési megoldás alkalmazható. A rögzítőelemek minimális teherbírása a tekercs 
tömegétől és a tekercs szétcsúszásának megakadályozására szolgáló csomagolás minőségétől függ. 
Minden esetben ajánlott csúszásgátló alátétek alkalmazása a tekercs és az ékágy, valamint az ékágy 
és a rakodófelület között.
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A tekercs átmérője

35 
fok

A támasztóru-
dak minimális 
távolsága:  
0,6 * a tekercs 
átmérője

Minimá-
lis távolság: 
20 mm

Rakodófelület

63. ábra: Ékágy jellemzői

64. ábra: Könnyű tekercs 65. ábra: Közepesen nehéz tekercs

66. ábra: Közepesen nehéz tekercs

8.8. Italok

Az italrakományok rögzítése nem könnyű feladat, ha a rakományegységek merevsége nem tanú-
sított. Leszorításos lekötözésre nincs lehetőség, mivel a kötözőelemek kárt tehetnek az italokban. 
Bár különleges raklap-borítással vagy üres raklapokkal a leszorításos lekötözés alkalmazása elvileg 
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megoldható lenne, a szénsavmentes italokat tartalmazó PET-palackok a lefelé irányuló szorítóerők 
és az oldalirányú tehetetlenségi erők együttes hatására könnyen deformálódhatnak. Az ajánlott 
megoldás ilyen rakományok esetén négy rakományegység vízszintes csoportosítása.

Rendszeres italszállítás esetén különleges italszállító jármű alkalmazása javasolt. Az ilyen jármű-
veken általában az XL besorolásnál magasabb minőségű ferde felhúzható oldalfedelek találhatók, 
amelyek a jármű középső része felé húzzák az italokat.Ezeken a járműveken a hosszirányú szim-
metriatengelyük mentén a mai napig nincs rögzített vagy kivehető korlát. Az italokat a szállítás 
során menetirányban a homlokfal, illetve egyes esetekben köztes korlátok tartják meg. 

8.9. Raklapra rögzített áruk szállítása

Az áruszállításban leggyakrabban használt raklap az EUR-raklap (ISO 445-1984). Rendszerint 
fából készül, szabványos méretei: 800x1200x150 mm. 

67. ábra: EUR-raklap

Ha a raklapra vele azonos méretű vagy kisebb rakománydobozokat raknak, a raklap az oldalfal 
nélküli rakodófelülethez hasonló rakományhordozóként viselkedik. A rakománynak a raklaphoz 
képesti elcsúszása vagy elbillenése ellen kötözést kell alkalmazni, a fentiekben leírt módszerekhez 
hasonlóan. Ezért a szükséges rakományrögzítés kiszámításánál fontos figyelembe venni a rako-
mány és a raklap felszíne közötti súrlódási együtthatót. A megrakott raklap magassága/szélessége 
és súlya közötti arányt is figyelembe kell venni (itt a megrakott raklap súlya megegyezik a rako-
mányszelvény súlyával).

A rakománynak a raklaphoz való rögzítésére bármilyen módszer használható — pl. kötözés, zsu-
gorfólia stb. —, de a megrakott raklap legalább 26°-os megdöntése esetén nem keletkezhet jelentős 
deformálódás. 

68. ábra: EUR-raklaphoz kötözött rakományegység 
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A keretes raklap használata igen elterjedt az élelmiszerszállításban. A görgős raklapok különösen 
hatékonyan rögzíthetők torlaszolással, de alkalmazhatók más módszerek is. 

A lehetséges maximális biztonság érdekében XL besorolású járművön szállítandó, két rétegben fel-
rakott EUR-raklapokból álló teljes rakomány esetén az alábbi módszer ajánlott a raklapok elhelye-
zésére:

 – a 15 elülső rakományszelvényben a raklapokat két sorban keresztirányban rakják fel (30 rak-
laphely).

 – a hátsó szelvényben a raklapokat három sorban hosszirányban rakják fel (3 raklaphely).

69. ábra: Raklapok elhelyezése XL besorolású járműben

A kereskedelemben speciális, pl. görgős raklapok is széles körben használatosak.

70. ábra: Görgős raklap oldaltartókkal és szorítórudakkal

8.10. Raklapon szállítandó áruk rögzítése keresztirányú kötözéssel

Raklapon szállítandó áruk, pl. raklapon lévő – zsugorfóliával, raklapcsomagoló fóliával vagy nyújt-
ható fóliával megfelelően csomagolt – zsákok esetén különféle kötözőelemek együttes alkalmazása 
ajánlott. Ezzel a „keresztirányú kötözésnek“ nevezett eljárással a csoportba rendezés, a leszorításos 
kötözés és a direkt kötözés rögzítő hatásait együttesen lehet felhasználni. Ez a módszer minden-
fajta méretű raklaphoz használható, teljes rakományok és részleges rakományok esetén egyaránt. 
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Megfelelő vizsgálat és tanúsítás esetén keresztirányú leszorításos lekötözés és keresztirányú ferde 
lekötözés is alkalmazható.

A keresztirányú leszorításos kötözés alapvetően két vagy négy raklapból álló csoportra alkalmazott 
két hagyományos hevederes kötözőelemből áll. A két kötözőelemet a hagyományos leszorításos 
lekötözésnek megfelelően alkalmazzuk azzal a különbséggel, hogy a jármű két oldalán található 
lekötési pontokat átlóson kötjük össze, így a rakomány tetején a hevederek a 71. és 72. ábrán látható 
módon keresztezik egymást.

71. ábra: Két raklap keresztirányú  
kötözőelemmel rögzítve

72. ábra: Négy raklap keresztirányú  
kötözőelemmel rögzítve

A keresztirányú leszorító kötözőelem megakadályozhatja a raklapok oldalirányú elcsúszását és 
dőlését. 

Alakváltozásra hajlamos áruk esetén a keresztirányú leszorító kötözőelem hatékonyságát nem lehet 
kiszámítani, mivel az függ a súrlódási tényezőtől, a rakomány tömegétől és méreteitől, valamint 
a deformálódás mértékétől is. A kötözés hatékonyságát ezért tesztelni kell. Az EN  12642  szab-
vány B. mellékletében vagy az EN 12195-1 szabvány D. mellékletében ismertetett teszt jelzi, hogy 
képes-e a raklapon keresztirányú leszorító kötözőelemmel rögzített rakomány a gyorsulási erőknek 
a szükséges mértékben ellenállni. 

Egyes esetekben a fentiekben ismertetett keresztirányú lekötözés nem képes ellenállni a menetirány-
ban fellépő tehetetlenségi erőknek. Ilyen esetben úgynevezett keresztirányú ferde lekötést lehet 
alkalmazni. Mindkét hevedert a raklapokból álló csoport egyik elülső felső sarkánál vezetik el a 
73. képen bemutatott módon.  A keresztirányú ferde lekötés a menetirányban a hagyományos ferde 
lekötéshez hasonló visszatartó erőt fejt ki. 
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73. ábra: Négy raklap keresztirányú ferde kötözőelemmel rögzítve

A rakomány jellegétől függően a kétféle keresztirányú kötözés és torlaszolásos rögzítés valamilyen 
módja együttesen is alkalmazható. A 74. ábrán a rögzítőelemek nagyon hatásos együttes alkalma-
zása látható: torlaszolásos rögzítés a homlokfal segítségével, továbbá egy vagy két keresztirányú 
ferde kötözőelem és egy-egy keresztirányú leszorító kötözőelem a fennmaradó raklap-csoportok 
esetén. 

74. ábra: Raklapok rögzítése pótkocsin torlaszolás, valamint keresztirányú leszorító és ferde 
kötözőelemek segítségével
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8.11. Vegyes rakományok

Vegyes rakomány esetén a rakomány minden 
részét rögzíteni kell bármely irányú csúszás, dőlés 
és elmozdulás ellen. A vegyes rakományokat lehe-
tőleg torlaszolással kell rögzíteni, de további lekö-
tésre is szükség lehet. Elvileg mindenfajta rako-
mány rögzíthető az előző szakaszokban ismertetett 
módokon vagy a gyorskötözési útmutatóban talál-
ható utasításoknak megfelelően.

75. ábra: Hátsó irányú elmozdulás elleni 
rögzítőelemek együttes alkalmazása vegyes 
rakomány esetén
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1. függelék Szimbólumok

FA: gyorsulási erő 

FF: súrlódási erő 

FD: közvetlen rögzítési erő 

FB: rögzítőerő 

FC: a jármű felépítménye és a rakomány valamely része vagy a rakomány két része közötti érintke-
zési erő

FT: heveder effektív húzóereje 

LC: egy kötözőelem rögzítőképessége az EN 12195-2/4 szabványban található meghatározás szerint 

STF: egy kötözőelem standard húzóereje az EN 12195-2/4 szabványban található meghatározás sze-
rint 

SHF: egy kötözőelem standard kézereje az EN 12195-2/3 szabványban található meghatározás sze-
rint

m : tömeg

bx : a közvetlen kikötözés vízszintes vetülete és a hosszanti irány által bezárt szög

by : a közvetlen kikötözés vízszintes vetülete és a keresztirány által bezárt szög

a: a kötözőelem és a vízszintes sík által bezárt szög 

μ: súrlódási tényező az EN 12195-1:2010 szabványban található meghatározás szerint

HG: a súlypont magassága a rakodófelülethez képest

LG: a dőlési tengely és a súlypont közötti vízszintes távolság

RBC: referencia támasztó teherbírás
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2. melléklet Gyorskötözési útmutató

A gyorskötözési útmutató egyszerű gyakorlati utasításokat tartalmaz a rakomány rögzítésére az 
EN 12195-1:2010 európai szabványban található képleteknek, valamint az ebben az iránymutatás-
ban megfogalmazott elveknek megfelelően.

A.2.1. Eljárás és korlátozások

A gyorskötözési útmutatóban szereplő kötözési táblázatok azt a tonnánkénti (1 000 kg) rakomány-
súlyt jelzik, amelynek az elcsúszását vagy borulását az adott kötözőelem megakadályozza. A táblá-
zatokban szereplő értékeket két tizedesjegyre kerekítve adtuk meg.

Ahol a táblázatban a „nincs kockázat“ kifejezés szerepel, az azt jelenti, hogy nem áll fenn a rako-
mány megcsúszásának vagy borulásának a veszélye. A megcsúszás vagy borulás kockázatának hiá-
nya ellenére ajánlott minden 4 tonnányi rakományhoz legalább egy leszorításos kötözőelemet vagy 
hasonló rögzítést alkalmazni annak érdekében, hogy a kitámasztás nélkül szállított rakomány a 
rezgés következtében ne mozdulhasson el.

A.2.2. A rakomány rögzítésére alkalmazott eszköznek ellen kell állnia...

... menetirányban a rakomány súlya 0,8-ed részének

... oldalirányban és a menetiránnyal szemben a rakomány súlya 0,5-ed részének

... oldalirányban a rakomány súlya 0,6-ed részének, amennyiben fennáll a rakomány megbillené-
sének kockázata

0.5
(billenés kockázata 
esetén 0,6)

0.5
(billenés kockázata 
esetén 0,6)

0.8

0.5

A.2.3. A gyorskötözési útmutató alapján végzett rögzítés feltételei

A rögzítéssel meg kell akadályozni, hogy a rakomány a szállítás során fellépő erők hatására bármely 
irányba megcsússzon vagy megdőljön.
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A rakomány rögzítését megfogószerkezettel, torlaszolással vagy kötözéssel vagy ezen módszerek 
együttes alkalmazásával kell végezni.

Kötözőeszközök

A gyorskötözési útmutatóban található táblázatokban 
szereplő értékek számítása azon a feltevésen alapul, hogy;

... a kötözési pontok 2 000 daN (2 tonna) erőnek képesek 
ellenállni

... a kötözőelemek rögzítőképessége (LC) 1  600  daN 
(1,6 tonna)

... STF = 400 daN húzóerejű (400 kg erővel megfeszített) 
kötözőelemek.

A kötözőelemeket a szállítás egész ideje alatt legalább 400 daN (400 kg) erővel kell megfeszíteni.

A.2.4. Torlaszolás

A rakomány rögzítésére lehetőleg a torlaszolásos módszert kell alkalmazni.

A torlaszolásos rögzítés során a rakományt vagy annak részeit közvetlenül a homlokfalhoz, az 
oldalfalakhoz, a rakoncákhoz, támasztékokhoz, falakhoz vagy a rakomány más részeihez támaszt-
ják, hogy azok mozgását megakadályozzák. A teljes rakomány-torlaszolás rögzítése esetén az üres 
térközök összege bármely vízszintes irányban nem haladhatja meg a 15 cm-t. A kompakt és merev 
rakományelemek, pl. acél, beton vagy kő elemek között fennmaradó térközöket lehetőség szerint 
minél kisebbre kell csökkenteni.

6 szelvény

2 sor
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Ha a rakományt megfelelő magasságban megtámasztják, ez gyakorlatilag megakadályozza annak 
csúszását és megbillenését.

Ha a rakományt csak az alsó részén támasztják meg, a billenés megakadályozása érdekében kötö-
zésre lehet szükség; lásd a gyorskötözési útmutatóban található kötözési táblázatokat.

Homlokfal és végfal

12,5 tonna raksúlyt meghaladó méretű, az EN 12642 L szabványnak megfelelő járművek homlok-
falai és végfalai.

Homlokfal - EN 12642 L

Súrlódási 
tényező, μ

A rakomány a menetiránnyal azonos irányban a 
homlokfalra nehezedő engedélyezett súlya tonnában

0,15 7,8

0,20 8,4

0,25 9,2

0,30 10,1

0,35 11,3

0,40 12,7

0,45 14,5

0,50 16,9

0,55 20,3

0,60 25,4

Végfal - EN 12642 L

Súrlódási 
tényező, μ

A rakomány a menetiránnyal ellentétes irányban a  
a végfalra nehezedő engedélyezett súlya tonnában

0,15 9,0

0,20 10,5

0,25 12,6

0,30 15,8

0,35 21,0

0,40 31,6
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Ha a rakomány súlya a táblázatban szereplő értékeket meghaladja, a torlaszolás mellett kötözéses 
rögzítésre is szükség van.

100 mm (4”) szög 

100 mm (4”) SZÖG 
Egy szög által a rakomány csúszása ellen megtartott súly tonnában

μ

Oldalirányban Menetirányban Menetiránnyal ellentétesen

Mindkét oldalon – 100 mm (4”) - 
szög 100 mm (4”) - szög 100 mm (4”) - szög

Sima Horganyzott Sima Horganyzott Sima Horganyzott

0,2 0,36 0,53 0,18 0,26 0,36 0,53

0,3 0,55 0,80 0,22 0,32 0,55 0,80

0,4 1,1 1,6 0,27 0,40 1,1 1,6

0,5 nincs kockázat nincs kockázat 0,36 0,53 nincs kockázat nincs kockázat

0,6 nincs kockázat nincs kockázat 0,55 0,80 nincs kockázat nincs kockázat

0,7 nincs kockázat nincs kockázat 1,1 1,6 nincs kockázat nincs kockázat

Ezek az IMO 3.18 számú modelltanfolyamában szereplő értékek az EN 12195-1:2010 szabványnak 
megfelelően újraszámításra kerültek.

Lekötözetlen rakományok és az elmozdulás kockázata

Ha a rakomány megcsúszásának vagy borulásának a veszélye nem áll fenn (amint az az útmutató 
táblázataiban szerepel), a rakomány kötözőpántok vagy -hevederek nélkül szállítható.

A megcsúszás vagy borulás kockázatának hiánya ellenére általános szabályként ajánlott minden 4 
tonnányi rakományhoz legalább egy leszorításos kötözőelemet vagy hasonló rögzítést alkalmazni 
annak érdekében, hogy a kitámasztás nélkül szállított rakomány a rezgés következtében ne moz-
dulhasson el.
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A.2.5. A rakomány rögzítésének más módjai

A rakományok rögzítése súrlódásos vagy kötözéses módszerrel is lehetséges.

A szükséges lekötések számítása

Ha a lekötés célja a rakomány elmozdulásának megakadályozása;

1. Számítsa ki a rakomány csúszásának megakadályozásához szükséges kötözőelemek számát.

2. Számítsa ki a rakomány billenésének megakadályozásához szükséges kötözőelemek számát.

3. A két érték közül a magasabbik adja meg a minimálisan szükséges kötözőelemek számát.

Támasztó szegélyléc

Egyes esetekben a rakományszelvények számánál kevesebb kötözőelem is használható. A rako-
mány minden szelvényét rögzíteni kell.

„Támasztó szegélylécek“ alkalmazásával szétteríthetjük a kötözőelemek hatását. Ezek a lécek (mini-
mum 25 mm x 100 mm méretű) falécekből készülhetnek. A szegélylécek ezzel megegyező szilárd-
ságú más anyagból, pl. alumíniumból vagy hasonló anyagból is készülhetnek. A rakomány minden 
második szelvényéhez legalább egy kötözőelemet kell felhasználni, mindkét végén egyet-egyet.

A.2.6. Csúszás 

A rakomány és a rakodófelület (vagy az alatta elhelyezkedő rakományréteg) közötti súrlódás nagy-
mértékben befolyásolja a csúszás megakadályozásához szükséges kötözőelemek számát.

A 4.  függelékben található táblázat jelzi az egymással vagy a jármű rakodófelületével érintkező 
anyagok szokásos kombinációja esetén jelentkező tipikus súrlódási tényezőket.

A táblázatban szereplő értékek száraz és nedves felületekre vonatkoznak, ha az érintkező felületek 
tiszták, épek és zúzmara-, jég- és hómentesek. Ellenkező esetben 0,2 súrlódási tényezőt (µ) kell 
alkalmazni. Olajos vagy zsíros felületek esetében nagy körültekintéssel kell eljárni.
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Közvetlen kikötözés esetén, ha a rakomány kismértékben elmozdulhat, mielőtt a kötözőelemek 
megnyúlása a kívánt visszatartó erőt kifejti, dinamikus súrlódással kell számolni, amely a súrlódási 
tényező 75  %-ának felel meg. Ezt a hatást a gyorskötözési útmutatóban szereplő táblázatokban 
feltüntettük.

A.2.7. Billenés

A billenés ellen védett rakomány maximális súlyát az ebben a gyorskötözési útmutatóban szereplő 
táblázatokban találhatja meg.

Ki kell számítani a rakomány H/B (a magasság és a szélesség hányadosa) vagy a H/L (a magasság és 
a hosszúság hányadosa) értékét.

A számításokban kapott eredményeket felfelé kell kerekíteni a táblázatokban szereplő legkö-
zelebbi értékre.

Olyan rakomány-elemek, amelyeknek a súlypontja a középpontjukhoz közel található

Az alábbi ábrák a rakomány magasságának (H), hosszának (L) és szélességének (B) számítási mód-
ját mutatják be.

Egyetlen rakomány 
elem

A rakomány egy 
szelvénye (három sor 

és két réteg)

L

L

H

H

B

B
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Olyan rakományelemek, amelyeknek a súlypontja nem esik egybe a középpontjukkal 

Ha a rögzítendő rakomány-elem súlypontja a középpontja felett vagy attól oldalra helyezkedik el, a 
magasság, szélesség és hosszúság mérését az alábbi ábrának megfelelően kell elvégezni.

 H = A rakodófelülettől a súlypontig mért távolság
 B = A súlypont és az oldalsó borulási pont közötti legrövidebb távolság
 L =  Az ábra szerinti távolság

A.2.8. Hurkos kötözés

Hurkos kötözés esetén a rakomány-elemet egy-egy hevederrel mindkét oldalon rögzítjük. A hur-
kos kötözés billenés elleni védelmet is biztosít. A hosszú rakomány-elemeket legalább két hurkos 
kötözőelemmel kell rögzíteni.
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Amennyiben a rakomány-elem több szelvényből áll, és a szelvények egymást támasztják és meggá-
tolják a csavarodást, lehetséges, hogy rakományszelvényenként csak egy hurkos kötözőelemre van 
szükség.

Egy pár hurkos kötözőelem által a rakomány csúszása ellen megtartott súly tonnában

µ* Oldalirányban µ* Oldalirányban

0,15 4,7 0,45 13

0,20 5,4 0,50 nincs kockázat

0,25 6,2 0,55 nincs kockázat

0,30 7,3 0,60 nincs kockázat

0,35 8,7 0,65 nincs kockázat

0,40 11 0,70 nincs kockázat

* A súrlódási tényezőt ld. a 4. függelékben

Egy pár hurkos kötözőelem által a rakomány billenése ellen megtartott súly tonnában

Oldalirányban

H/B 1 sor 2 sor 3 sor 4 sor 5 sor

0,6 nincs kockázat nincs kockázat nincs kockázat 6,5 4,1

0,8 nincs kockázat nincs kockázat 5,6 3,1 2,3

1,0 nincs kockázat nincs kockázat 3,1 2,0 1,6

1,2 nincs kockázat 4,6 2,1 1,5 1,3

1,4 nincs kockázat 3,0 1,6 1,2 1,0
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Egy pár hurkos kötözőelem által a rakomány billenése ellen megtartott súly tonnában

Oldalirányban

H/B 1 sor 2 sor 3 sor 4 sor 5 sor

1,6 nincs kockázat 2,2 1,3 1,0 0,86

1,8 nincs kockázat 1,8 1,1 0,86 0,74

2,0 nincs kockázat 1,5 0,94 0,75 0,65

2,2 5,1 1,2 0,83 0,67 0,58

2,4 3,7 1,1 0,74 0,60 0,53

2,6 2,9 0,96 0,66 0,54 0,48

2,8 2,4 0,86 0,61 0,50 0,44

3,0 2,0 0,78 0,56 0,46 0,41

3,2 1,8 0,72 0,51 0,43 0,38

Az ezekben a táblázatokban szereplő értékek kizárólag abban az esetben érvényesek, ha a hurkos 
kötözőelem két végét különböző lekötési pontokhoz rögzítik. Ha a hurkos kötözőelem mindkét végét 
ugyanahhoz a lekötési ponthoz erősítik, ennek a pontnak a kötözőelem rögzítőképességének 1,4-szere-
sét kell megtartania.

A.2.9. Ferde kötözés

A ferde kötözést a rakomány-elemek előre és/vagy hátra történő mozgásának megakadályozására 
használják. Fontos, hogy a rakodófelület és a kötöző heveder által bezárt szög nem haladhatja meg 
a 45°-ot.
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A ferde kötözésnek több módja lehetséges. Mindazonáltal ha a kötözőelemet nem vezetik keresztül 
a rakomány-elem felső élén, a rakomány súlyának billenési határértékei csökkennek.

Ha például a ferde kötözőelemmel a rakomány-elemet annak fele magasságánál rögzítik, az a táb-
lázatban szereplő súlynak mindössze a felét fogja megtartani.

Ebben a ferde kötözési 
példában mindkét oldalon két 
rögzítési pont található, ame-
lynek segítségével a táblázat-
ban szereplő súly kétszeresét 
képes megtartani.

Egy ferde kötözőelem által a rakomány csúszása ellen megtartott súly tonnában

µ* Menetirány-
ban

Menetirány-
nyal ellenté-

tesen
µ* Menetirány-

ban

Menetirány-
nyal ellenté-

tesen

0,15 3,7 6,6 0,45 6,7 19

0,20 4,1 7,6 0,50 7,5 nincs koc-
kázat

0,25 4,5 8,8 0,55 8,4 nincs koc-
kázat

0,30 4,9 10 0,60 9,6 nincs koc-
kázat

0,35 5,4 12 0,65 11 nincs koc-
kázat

0,40 6,0 15 0,70 13 nincs koc-
kázat

* A súrlódási tényezőt ld. a 4. függelékben
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Egy ferde kötözőelem által a rakomány billenése ellen megtar-
tott súly tonnában

Ha az oldalirányban bezárt szög az 5°-ot 
meghaladja, a táblázatban jelzett értékeket 
a következőképpen kell csökkenteni: 

5°- 30°-os szög ⇒ 15 % 

30°- 45°-os szög ⇒ 30 %

H/L Menetirányban Menetiránnyal ellen-
tétesen

1,2 nincs kockázat nincs kockázat

1,4 54 nincs kockázat

1,6 26 nincs kockázat

1,8 19 nincs kockázat

2,0 15 nincs kockázat

2,2 13 101

2,4 12 55

2,6 11 40

2,8 10 32

3,0 9,9 28

3,2 9,5 25

A.2.10. Közvetlen kikötözés

 
 
A kötözőelemeket a zöld szögekben kell 
rögzíteni az ábrának megfelelően.

 
 
Ez biztosítja, hogy az egyes rako-
mány-elemeket a táblázatban szereplő 
értékeknek megfelelően rögzítsék.

 
 
A hevedereket a súlyponton keresztül 45°-
os szögben keresztbe futó két egyenes által 
határolt területen belül kell rögzíteni.
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Egy egyenes kötözőelem által a rakomány csúszása  
ellen megtartott súly tonnában

µ* Oldalirány-
ban

Menetirány-
ban

Menetirány-
nyal ellenté-

tesen
µ* Oldalirány-

ban
Menetirány-

ban

Menetirány-
nyal ellenté-

tesen

0,15 1,5 0,82 1,5 0,45 5,4 1,9 5,4

0,20 1,8 0,95 1,8 0,50
nincs koc-

kázat 2,2 nincs koc-
kázat

0,25 2,2 1,1 2,2 0,55
nincs koc-

kázat 2,6 nincs koc-
kázat

0,30 2,6 1,3 2,6 0,60
nincs koc-

kázat 3,0 nincs koc-
kázat

0,35 3,3 1,4 3,3 0,65
nincs koc-

kázat 3,5 nincs koc-
kázat

0,40 4,2 1,7 4,2 0,70
nincs koc-

kázat 4,2 nincs koc-
kázat

* A súrlódási tényezőt ld. a 4. függelékben

Egy egyenes kötözőelem által a rakomány billenése  
ellen megtartott súly tonnában

H/B Oldalirányban H/L Menetirányban Menetiránnyal ellen-
tétesen

1,2 nincs kockázat 1,2 nincs kockázat nincs kockázat

1,4 nincs kockázat 1,4 8,2 nincs kockázat

1,6 nincs kockázat 1,6 3,8 nincs kockázat

1,8 nincs kockázat 1,8 2,6 nincs kockázat

2,0 nincs kockázat 2,0 2,0 nincs kockázat

2,2 4,1 2,2 1,7 13,0

2,4 3,2 2,4 1,5 6,9

2,6 2,6 2,6 1,4 4,9

2,8 2,3 2,8 1,2 3,9

3,0 2,0 3,0 1,2 3,3

3,2 1,9 3,2 1,1 2,9
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A.2.11. Leszorításos lekötözés

Az alábbi táblázat használatával kapcsolatban 
megjegyzendő, hogy a kötözőelem és a rakodó-
felület által bezárt szög nagyon fontos tényező 
a rögzítésnél. A táblázatokban szereplő értékek 
75° és 90° közötti szögek esetén érvényesek. 
Ha a szög 30° és 75° között van, kétszer ennyi 
kötözőelemre van szükség, vagy a táblázatban 
szereplő értékek felével kell számolni. 

Ha a szög kisebb, mint 30°, a rakományt más 
módon kell rögzíteni.

Egy leszorító kötözőelem által a rakomány csúszása  
ellen megtartott súly tonnában

m* Oldalirányban Menetirányban Menetiránnyal ellentétesen

0,15 0,31 0,15 0,31

0,20 0,48 0,21 0,48

0,25 0,72 0,29 0,72

0,30 1,1 0,38 1,1

0,35 1,7 0,49 1,7

0,40 2,9 0,63 2,9

0,45 6,4 0,81 6,4

0,50 nincs kockázat 1,1 nincs kockázat

0,55 nincs kockázat 1,4 nincs kockázat

0,60 nincs kockázat 1,9 nincs kockázat

0,65 nincs kockázat 2,7 nincs kockázat

0,70 nincs kockázat 4,4 nincs kockázat

* A súrlódási tényezőt ld. a 4. függelékben

Egy leszorító kötözőelem által a rakomány billenése 
ellen megtartott súly tonnában

Oldalirányban
H/L Menetirányban

Menetirány-
nyal ellen-

tétesenH/B 1 sor 2 sor 3 sor 4 sor 5 sor

0,6
nincs 

kockázat
nincs 

kockázat
nincs 

kockázat 5,8 2,9 0,6 nincs kockázat nincs 
kockázat

0,8
nincs 

kockázat
nincs 

kockázat 4,9 2,1 1,5 0,8 nincs kockázat nincs 
kockázat

1,0
nincs 

kockázat
nincs 

kockázat 2,2 1,3 0,97 1,0 nincs kockázat nincs 
kockázat
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Egy leszorító kötözőelem által a rakomány billenése 
ellen megtartott súly tonnában

Oldalirányban
H/L Menetirányban

Menetirány-
nyal ellen-

tétesenH/B 1 sor 2 sor 3 sor 4 sor 5 sor

1,2
nincs 

kockázat 4,1 1,4 0,91 0,73 1,2 nincs kockázat nincs 
kockázat

1,4
nincs 

kockázat 2,3 0,99 0,71 0,58 1,4 5,3 nincs 
kockázat

1,6
nincs 

kockázat 1,5 0,78 0,58 0,49 1,6 2,3 nincs 
kockázat

1,8
nincs 

kockázat 1,1 0,64 0,49 0,42 1,8 1,4 nincs 
kockázat

2,0
nincs 

kockázat 0,90 0,54 0,42 0,26 2,0 1,1 nincs 
kockázat

2,2 4,5 0,75 0,47 0,37 0,32 2,2 0,83 7,2

2,4 3,3 0,64 0,42 0,33 0,29 2,4 0,68 3,6

2,6 2,4 0,56 0,37 0,30 0,26 2,6 0,58 2,4

2,8 1,8 0,50 0,34 0,28 0,24 2,8 0,51 1,8

3,0 1,4 0,45 0,31 0,25 0,22 3,0 0,45 1,4

3,2 1,2 0,41 0,29 0,24 0,21 3,2 0,40 1,2

Ha a rakomány egyes szelvényeinek rögzítéséhez több kötözőelemet használnak, a feszítésre használt 
eszközöket lehetőleg kétoldalt váltakozva kell elhelyezni.

A menetiránnyal megegyező és azzal ellentétes irányú mozgásra vonatkozó számításokban kapott 
értékek azon a feltevésen alapulnak, hogy a kötözőelemeket egyenletesen osztják meg a rakomány 
szelvényei között.

A.2.12. Egyéb kötözőelemek

A rögzítőképesség és húzóerő értékeket a kötözőelemeken feltüntetik. 
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Újraszámítás

Amennyiben 1 600 daN rögzítőképességi vagy 400 daN húzóerő értéktől eltérő eszközöket hasz-
nálunk, a csúszásra és billenésre vonatkozó táblázatokban szereplő értékeket az alábbi szorzókkal 
kell szorozni.

Az újraszámításkor soha ne használjunk a lekötési pont teherbírásánál nagyobb rögzítőképességi 
vagy húzóerő értékeket.

Módszerek

Hurkos kötözés

Actual LC Multiplication factor
1600

=

Ferde kötözés

Actual LC Multiplication factor
1600

=

Közvetlen kikötözés

Actual LC Multiplication factor
1600

=
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Leszorításos lekötözés
Csúszásra:

Actual S
Multiplication factorTF

400
=

Billenésre az alábbi tényezők közül a legalacso-
nyabbat kell alkalmazni:

Actual S
or Actual LC Multiplication factorTF

400 1600
=

A.2.13. Több rétegből álló rakomány

Több rétegben felrakott, oldalirányban nem megtámasztott rakomány elemeinek rögzítéséhez 
szükséges leszorító kötözőelemek számának meghatározása.

Az alábbi négy lépés alkalmazása

1. Számítsa ki a teljes szelvény megcsúszásának megakadályozásához szükséges kötözőelemek 
számát az alsó réteg és a rakfelület közötti súrlódási érték felhasználásával!

2. Számítsa ki a felső szelvény megcsúszásának megakadályozásához szükséges kötözőelemek szá-
mát a felső és az alsó réteg közötti súrlódási érték felhasználásával!

3. Számítsa ki a teljes szelvény megbillenésének megakadályozásához szükséges kötözőelemek 
számát.

4. A fenti három számítás eredményeképpen kapott értékek közül a legmagasabb számot kell 
figyelembe venni.
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A.2.14. Más jellegű rakományok

Gördülő áruk

A gördülő áruk mozgását ékkel vagy hasonló 
támasztékokkal kell megakadályozni.

Nem merev áruk

Ha a szállított áru nem merev, akkor az útmutató-
ban feltüntetettnél több rögzítőelemre van szükség.
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3. függelék Súrlódási tényezők

Az EN 12195-1:2010 szabvány irányadó B. mellékletének kivonata

Az érintkezési felületen anyagok kombinációja (a) Súrlódási tényező 
m

Fűrészelt fa

Fűrészelt fa – szövetalapú laminált/rétegelt lemez 0,45

Fűrészelt fa – hornyolt alumínium 0,4

Fűrészelt fa – zsugorfólia 0,3

Fűrészelt fa – rozsdamentes acéllemez 0,3

Gyalult fa

Gyalult fa – szövetalapú laminált/rétegelt lemez 0,3

Gyalult fa – hornyolt alumínium 0,25

Gyalult fa – rozsdamentes acéllemez 0,2

Műanyag raklap

Műanyag raklap – szövetalapú laminált/rétegelt lemez 0,2

Műanyag raklap – hornyolt alumínium 0,15

Műanyag raklap – rozsdamentes acéllemez 0,15

Acél és fém

Acél rekesz – szövetalapú laminált/rétegelt lemez 0,45

Acél rekesz – hornyolt alumínium 0,3

Acél rekesz – rozsdamentes acéllemez 0,2

Beton

Érdes felületű beton – fűrészelt fapallók 0,7

Sima felületű beton – fűrészelt fapallók 0,55

Csúszásgátló alátét 

Gumi 0,6 (b)

Egyéb anyagok a vonatkozó tanúsít-
vány szerint (c)

a Ellenőrizni kell, hogy az alkalmazott súrlódási tényezők érvényesek-e az adott szállítási műveletre. 
Száraz vagy nedves, de tiszta, olaj-, jég- és zsírmentes felület. Ha az érintkező felületek nem tiszták és 
zúzmara-, jég- és hómentesek, nem alkalmazható μ = 0,2-nél magasabb súrlódási tényező. Olajos és 
zsíros felületek esetén nagy körültekintéssel kell eljárni.
b Közvetlen kikötözés esetén fμ = 1,0 érték alkalmazható.
c Amennyiben a súrlódást növeli különleges anyagokat, pl. csúszásgátló alátétet használnak, a súrló-
dási tényezőt a tanúsítvánnyal kell igazolni.
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4. függelék A hiányosságok értékelése

Elem Hiányosságok

A hiányosságok értékelése

Nem jelen-
tős Jelentős Veszélyes

A A szállítási csomagolás nem teszi lehetővé a rakomány helyes rögzítését Az ellenőr állapítja meg

B Egy vagy több rakományegység elhelyezése nem megfelelő Az ellenőr állapítja meg

C A jármű nem alkalmas az adott rakomány szállítására  (a 10. pontban 
felsoroltaktól eltérő hiányosság) Az ellenőr állapítja meg

D A jármű felépítményében nyilvánvaló hibák vannak  (a 10. pontban 
felsoroltaktól eltérő hiányosság) Az ellenőr állapítja meg

10 A jármű alkalmassága

10.1 A raktér homlokfala (amennyiben részt vesz a rakomány rögzítésé-
ben)

10.1.1 Az alkatrész meggyengülését okozó rozsdásodás vagy alakváltozás  
A raktér épségét veszélyeztető törött alkatrész x x

10.1.2 Nem kielégítő szilárdság (adott esetben tanúsítvány vagy címke) 
A szállított rakományhoz képest nem kielégítő magasság x x

10.2. A raktér oldalfalai (amennyiben részt vesznek a rakomány rögzítésé-
ben)

10.2.1.
Az alkatrész meggyengülését okozó rozsdásodás vagy alakváltozás, az 
ajtózárak és zsanérok állapota nem kielégítő 
Az alkatrész törött; hiányzó vagy nem működő zsanérok vagy ajtózárak

x x

10.2.2.
A támasztóelem nem kielégítő szilárdságú (adott esetben tanúsítvány 
vagy címke)  
A szállított rakományhoz képest nem kielégítő magasság

x x

10.3.2. Az oldalfal deszkáinak állapota nem kielégítő 
Törött alkatrész x x

10,3. A raktér hátsó fala (amennyiben részt vesz a rakomány rögzítésében)

10.3.1.
Az alkatrész meggyengülését okozó rozsdásodás vagy alakváltozás, az 
ajtózárak és zsanérok állapota nem kielégítő 
Az alkatrész törött; hiányzó vagy nem működő zsanérok vagy ajtózárak 

x x

10.3.2. Nem kielégítő szilárdság (adott esetben tanúsítvány vagy címke) 
A szállított rakományhoz képest nem kielégítő magasság x x

10,4. Rakoncák (amennyiben részt vesznek a rakomány rögzítésében)

10.4.1.
Az alkatrész meggyengülését okozó rozsdásodás vagy alakváltozás, 
vagy a járműhöz való nem kielégítő odaerősítés  
Az alkatrész törött; a járműhöz gyengén van odaerősítve

x x

10.4.2. Nem kielégítő szilárdság vagy nem megfelelő kialakítás 
A szállított rakományhoz képest nem kielégítő magasság x x

10.5. Lekötési pontok (amennyiben részt vesznek a rakomány rögzítésében)

10.5.1. Nem kielégítő állapot vagy nem megfelelő kialakítás 
Nem bírják el az előírt feszítőerőt x x

10.5.2. Túl kevés rögzítési pont 
Túl kevés rögzítési pont az előírt rögzítőerőhöz képest x x

10,6. Előírt speciális eszközök (amennyiben részt vesznek a rakomány 
rögzítésében)

10.6.1. Nem kielégítő állapot, sérülés 
Az alkatrész törött; nem bírja el a szorítóerőt x x

10.6.2. Nem alkalmas a rakomány szállítására 
hiányzik x x
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Elem Hiányosságok

A hiányosságok értékelése

Nem jelen-
tős Jelentős Veszélyes

10,7. Padozat (amennyiben részt vesz a rakomány rögzítésében)

10.7.1. Nem kielégítő állapot, sérülés 
Az alkatrész törött; Nem bírja el a rakományt x x

10.7.2. Nem elegendő maximális terhelhetőség 
Nem bírja el a rakományt x x

20 Visszatartási módszerek

20.1. Megfogószerkezetes rögzítés, torlaszolásos rögzítés és közvetlen 
kikötözés

20.1.1 A rakomány közvetlen rögzítése (torlaszolásos rögzítés)

20.1.1.1
A homlokfaltól mért távolság (amennyiben részt vesz a rakomány 
rögzítésében) túl nagy  
15 cm-nél nagyobb és átfúródhat a fal

x x

20.1.1.2.
Az oldalfaltól mért távolság (amennyiben részt vesz a rakomány rögzí-
tésében) túl nagy  
15 cm-nél nagyobb és átfúródhat a fal

x x

20.1.1.3.

A hátsó faltól mért távolság (amennyiben részt vesz a rakomány rögzí-
tésében) túl nagy  
15 cm-nél nagyobb és átfúródhat a fal x x

20.1.2. Rakományrögzítő berendezések, pl. rögzítősínek, rögzítődeszkák, 
rögzítőlécek és ékek elöl, oldalt és hátul

20.1.2.1.
Nincs megfelelően a járműhöz erősítve  
Nincs megfelelően odaerősítve 
Nem bírja el a szorítóerőt, laza

x x x

20.1.2.2.
Nem megfelelő rögzítés 
Nem kielégítő rögzítés 
Teljesen hatástalan

x x x

20.1.2.3. A rögzítőberendezés nem tölti be kellőképpen a célját 
A rögzítőberendezés céljára teljes mértékben alkalmatlan x x

20.1.2.4. A csomagolás rögzítésére választott módszer elmarad az optimálistól 
A választott módszer teljes mértékben alkalmatlan x x

20.3.1 Közvetlen rögzítés hálóval és takaróponyvával 

20.1.3.1.

A háló és a takaróponyva állapota (A címke hiányzik/sérült, de az 
eszköz még jó állapotban van) 
A rögzítőeszköz sérült  
A rögzítőeszköz súlyosan megrongálódott és használatra már nem 
alkalmas

x x x

20.1.3.2. A háló és a takaróponyva rögzítőképessége túl alacsony  
Nem bírja el az előírt szorítóerő 2/3-át x x

20.1.3.3. A háló és a takaróponyva nincs kellőképpen rögzítve 
A rögzítés nem bírja el az előírt szorítóerő 2/3-át x x

20.1.3.4. A háló és a takaróponyva nem tudja kellőképpen rögzíteni a rakományt  
Céljára teljességgel alkalmatlan x x

20.1.4. A rakományegységek elválasztása és a rések párnázóanyaggal való 
kitöltése 

20.1.4.1. Az elválasztó eszköz és a párnázóanyag nem kielégítő alkalmassága  
Az egységek közötti rések túl nagyok x x

20.1.5. Közvetlen kikötözés (vízszintes, keresztirányú, átlós, hurkos és 
ferde kötözés)

20.1.5.1. A rögzítőerő nem felel meg a követelményeknek 
Kevesebb, mint az előírt rögzítőerő 2/3-a x x
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Elem Hiányosságok

A hiányosságok értékelése

Nem jelen-
tős Jelentős Veszélyes

20,2. Frikciós reteszelés

20.2.1. Az előírt rögzítőerő elérése

20.2.1.1. A rögzítőerő nem felel meg a követelményeknek  
Kevesebb, mint az előírt rögzítőerő 2/3-a x x

20,3. Felhasznált rögzítőeszközök

20.3.1 A rögzítőeszközök nem töltik be kellőképpen a céljukat  
Az eszköz céljára teljesen alkalmatlan x x

20.3.2.

A címke (pl. jelzőszalag/tesztszalag a hevederen) hiányzik/sérült, de az 
eszköz még jó állapotban van 
A címke (pl. jelzőszalag/tesztszalag a hevederen) hiányzik/sérült, és az 
eszköz jelentős mértékben elhasználódott

x x

20.3.3.
A rögzítőeszköz sérült  
A rögzítőeszköz súlyosan megrongálódott és használatra már nem 
alkalmas

x x

20.4.3. Helytelenül használt hevedercsörlő  
Hibás hevedercsörlő x x

20.5.3. Helytelenül használt rögzítőeszköz (pl. nincs élvédő) 
Hibás (pl. összecsomósodott) rögzítőeszköz használata x x

20.6.3. A rögzítőeszköz nincs megfelelően rögzítve  
Kevesebb, mint az előírt rögzítőerő 2/3-a x x

20.4. Kiegészítő felszerelések (pl. csúszásgátló alátétek, élvédők)

20.4.1.
A célnak nem megfelelő felszerelés használata  
Hibás felszerelés vagy a felszerelés helytelen használata  
A felszerelés egyáltalán nem felel meg a felhasználás céljára

x x x

20,5. Ömlesztett anyagok, valamint könnyű és ömlesztett rakomány 
szállítása

20.5.1.
A jármű üzemeltetése közben az útra kifújódó ömlesztett rakomány 
zavarhatja a forgalmat 
Veszélyezteti a forgalmat

x x

20.5.2. Az ömlesztett rakományt nem biztosították kellőképpen  
A rakományvesztés veszélyezteti a forgalmat x x

20.5.3. A könnyű rakományt nem fedték le 
A rakományvesztés veszélyezteti a forgalmat x x

20.6. Kör keresztmetszetű faáruk szállítása

20.6.1. A rakomány (rönkök) részben lazán vannak rögzítve x

20.6.2. A rakományegység rögzítőereje nem megfelelő  
Kevesebb, mint az előírt rögzítőerő 2/3-a x x

30 A rakomány egyáltalán nincs rögzítve x
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HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ?

Ingyenes kiadványok:

• egy példány:  
az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu),

• több példány, valamint plakátok, térképek rendelése:  
az Európai Unió képviseletein keresztül (http://ec.europa.eu/represent_hu.htm),  
nem uniós országokban a küldöttségektől (http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm),  
a Europe Direct szolgáltatáson keresztül (http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm) vagy a 
00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszám tárcsázásával (ingyenesen hívható az EU egész területéről) (*).

(*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül, telefonfülkékből és 
hotelekből a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni).

Megvásárolható kiadványok:

• az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu).

Előfizetéses kiadványok:

• az Európai Unió Kiadóhivatalának forgalmazó partnereitől 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_hu.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm
http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://bookshop.europa.eu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm
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