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Вступ
Англомовна версія цього документа є офіційною версією
Цей буклет є додатком до стандарту Здоров’я і безпеки «Мінімальні інструкції з 
безпеки кріплення вантажу» (посилання ST 018)
Місцеві правила повинні відповідати ступеню оцінки ризику і вимогам Європейського 
стандарту EN12195.

Єдина офіційна версія цього буклету знаходиться за наступною веб-адресою:
www.arcelormittal.com/fce/transportsafety 

Цей буклет створений внутрішніми і зовнішніми експертами і, на думку ArcelorMittal, 
є найбільш придатним способом кріплення вантажу. Проте це не звільняє водія, його 
диспетчера або його компанію від попередження ArcelorMittal у випадку, якщо він 
виявить будь-які можливі невідповідності в наших вимогах. 

Цей документ був підготовлений робочою групою:

Koen Gerres з ArcelorMittal Gent
Oliver Dzietko з ArcelorMittal Bremen
Patrick Camps з APERAM Genk
Walter Hitzigrath з відділу постачання компанії Esch sur Alzette
François Treillard з центрального технічного відділу компанії Flat Carbon Europe
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Компанії вантажного автотранспорту, внутрішні та зовнішні склади, транспортні відділи 
компанії ArcelorMittal і за її межами.

Цей документ є стандартом на промислових майданчиках ArcelorMittal в Європі і 
керівництвом на неєвропейських майданчиках ArcelorMittal.

Цей документ відноситься до листової продукції (котушки, листи). 

Область дії додатку 0
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Плити не входять в область дії 
цього документа.1. Вимоги до 
транспортного засобу 1
В область дії цього буклету входять:

1.1. Загальні умови
У § 3.2 стандарту ST 18 представлені детальні вимоги до вантажних автомобілів

вантажівки тягачі та напівпричепи вантажні причепи

Рис. 1.1 i 1.2 – Фотографія звичайного планування причепа, оснащеного пазами і опорними 
конструкціями
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Рис. 1.3 i 1.4: Приклади поганої вантажної платформи [сміття, палети, бруд, дефекти 
покриття причепа тощо]

Точки кріплення 
повинні 
витримувати не 
менше 2 т кожна 
Мінімальна 
кількість точок 
кріплення: 8 пар 
(але, якщо достатньо 
меншої кількості 
точок кріплення, 
то вантажівку 
завантажать)

На одній точці 
кріплення повинно 
бути не більш 2 
ременів.
Якщо їх 2, вони 
не повинні бути в 
одному напрямку

   стропи

                         Точка      
    кріплення

   D1 Поганий приклад

   D1 Добрийприклад
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1.2 Типи причепів для транспортування котушок

	 1.2.1. Причеп з пазами 	
Покриття паза повинно бути гумовим або дерев’яним  

• При установці котушок в паз, відстань від підлоги повинна становити не менше 20 мм: 
це необхідно з метою безпеки.
• Похила частина повинна перебувати під кутом 35 градусів до горизонталі
• Ширина паза повинна складати не менше 60% від діаметра котушки
• Зазвичай використання опори прийнятне у всіх випадках і навіть є обов’язковим на 
багатьох заводах: слід використовувати не менше однієї пари попереду першої котушки; 
ці опори повинні бути вбудовані в поверхню навантаження.

Див. також рис. 1.1 та 1.2 Стандартне планування причепа, обладнаного пазами і 
опорними конструкціями.

D3 – Планування паза для котушок стандартного причепа або самоскида

Діаметр рулону

Ухил 35°

Мінімальний
проміжок:

20 мм

Ширина жолоба

Протиковзні
мати

Протиковзні
мати

Глибина
жолоба
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 1.2.2 Самоскид
Якщо цей пристрій приймає металургійний завод, є відповідні вимоги.

(на додаток до інструкцій щодо звичайного типу причепа)
Див. D3
Паз повинен бути оснащений гумовим покриттям на всю ширину котушки.
Котушки повинні знаходитися на відстані не менше 20 мм від підлоги: це необхідно з 
міркувань безпеки.
Використання опорної конструкції є обов’язковим. 
Якщо стандартні опори не використовуються, то в бічні панелі самоскида повинні бути 
вмонтовані горизонтальні опорні конструкції.

Будьте обережні!
Дві горизонтальні поперечини 
без додаткових мотузок можуть 
використовуватися лише з дозволеними 
перекладинами і точками кріплення.

Рис. 1.5 та 1.6 Повний вид самоскида

Рис. 1.7 Опорна конструкція з мотузками в 
передній частині котушки;

Рис. 1.8 Опорна конструкція в передній і задній 
частині котушки без мотузок
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У § 3.1 надані деталі процедури кріплення.

1.3. Типи причепів для матеріалів на полозках/
упакованих в палети

1.3.1. Плоский причеп (повністю дерев’яна підлога)
· Застосовуються загальні умови (§1.1)

1.3.2. Причеп з пазами 
· Пази повинні бути закритими так, щоб навантажувальна платформа залишалася 
  стійкою і плоскою.
· Кришка паза повинна бути пласкою і забезпечувати таку ж підтримку вантажу, 
  як і решта частини вантажної платформи (кришка не повинна провисати).

Рис. 1.10 - Приклад причепа з встановленими 
кришками паза.

Рис. 1.9 Оптимальне рішення опорної конструкції в передній і задній частині котушки без мотузок
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1.4. Спеціальні вантажні пристрої 
 
1.4.1 Зйомні кузови

Зйомний кузов може бути також сконструйований для вантажних опор в поздовжньому 
напрямку.
У цьому випадку кріплення має виконуватися у відповідності зі стандартними вимогами 
до опор причепа. 

1.4.2 Морські контейнери

Кріплення в морських контейнерах не входить в область дії:
Див. приписи в посібнику відділу логістики ArcelorMittal в Антверпені в документі 
«Рекомендації щодо заповнення/навантаженні контейнерів», який знаходиться за 
адресою (посилання доступне лише для співробітників ArcelorMittal)
https://www.myarcelormittal.com/1intranet/home/BA/corporate/publications/Logistics/Pages/Publist.aspx 

Puc. 1: Зйомний кузов

Рис. 1,13 Випадок зйомного кузова, що обладнаний 
для навантаження котушок з віссю, поперечної 
напрямку руху; кріплення здійснюється двома 
ременями за допомогою чотирьох кутових 
запобіжників. З обох сторін слід встановити по 
парі опори. 

Puc. 2: Зйомний кузов, завантажений на причеп

Рис. 1.14 Такі ж ремені, як і для діючих причепів.
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Кріпильні пристрої 2
2.1 Кутові запобіжники

У транспортному засобі повинні бути запобіжники бічних кутів з синтетичним або 
аналогічним покриттям, оскільки їх застосування є обов’язковим за винятком особливих 
випадків, у яких рішення приймається металургійним заводом (залежно від якості та/
або упаковки продукту), наприклад, якщо пакувальний матеріал вже включає кутові 
запобіжники.

Перевізник повинен встановити відповідний тип (див. деякі рекомендовані типи нижче). 

Рис. 2.01 Обов’язковий кутовий захист

Рис. 2.03-1, 2.03-2, 2.03-3, 

Рис. 2.02 Необов’язковий кутовий захист
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2.2 Опори 

Опори повинні бути алюмінієвими або сталевими та мають бути частиною оригінального 
обладнання, що поставляється сертифікованим виробником причепів.

Вони повинні бути в належному стані.

Обов’язковий мінімум: 2 пари, рекомендується не менше 3 пар.
Слід використовувати стільки пар опор, скільки є в наявності.
Мінімальні розміри складають:
• ширина 70х70 мм
• висота 1200 мм (максимальна висота повинна встановлюватися на кожному заводі в 
залежності від обмежень встановлених кранів), ми рекомендуємо висоту від 1200 до 
1500 мм

Рис. 2.04 i Рис. 2.05 Опори

2.03-4, 2.03-5, 2.03-6
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2.3 Кришки пазів

Якщо використовувати опори неможливо, для збереження відстані в пазу можна 
використовувати кришку паза. Тоді кришки паза повинні бути частиною оригінального 
обладнання, що поставляється сертифікованим виробником причепів.

Вони повинні складатися до рівня нижньої частини отвору котушки і закріплюватися.

Рис. 2.09-1, 2.09-2, 2.09-3, 2.09-4, 2.09-5, 2.09-6 Приклади рекомендованих типів кришок паза при 
використанні для збереження відстані

Рис. 2,06 Рис. 2,07 Рис. 2,08
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2.4 Крiплення мотузками

Обов’язковим є використання мотузок з мінімальною міцністю:
• LC  ≥ 2000 даН
• STF  ≥ 300 даН
• При використанні нейлонових ременів вони повинні відповідати стандарту EN12195-2
• При використанні ланцюгів вони повинні відповідати EN12195-3
• Якщо використовуються троси, вони повинні відповідати стандарту EN12195-4 
(використання тросів залишається на розсуд металургійних комбінатів)

Ремені/ланцюга/троси повинні бути в гарному стані і мати маркування (із розбірливим 
написом)

a LC : Міцність мотузки: максимально припустима пряма сила, яку мотузка може витримувати при 
її використанні (EN 12195-1)
bСтандартна сила натягу = залишкова сила після фізичного ослаблення рукоятки натяжного 
пристрою (EN 12195-1). Є характеристикою натяжного пристрою (який маркується для певних STF).

Рис. 2.11 Гарні нейлонові ремені

Нейлонові ремені

Рис. 2,10
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Рис. 2.12-1, 2.12-2 i 2.12-3 Приклади пошкоджених 
ременів

Рис. 2.13 Ланцюг у належному стані Пристрій безпеки працює неналежним чином

Ланцюги
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Рис. 2.16-1 i 2.16-2 Храповик в належному стані

Троси

2.5 Храповики

Рис. 2.15-1, 2.15-2 Троси в неналежному стані
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2.6 Мати проти ковзання
Використання матів проти ковзання є обов’язковим
Вони мають бути видимі після навантаження 
Роль матів проти ковзання полягає у збільшенні коефіцієнта тертя.
Вони повинні бути в належному стані.

Необхідні характеристики матів проти 
ковзання:
- коефіцієнт ковзання ≥ 0,6;
- вони повинні витримувати тиск 125 т/м²;
- ширина ≥ 100 мм;
- товщина 
• Звичайний причеп: ≥ 6 мм;
• самоскид: близько 20 мм (див. місцеві 
вимоги для цих випадків).

Рис. 2.17 Приклад: належний 
мат проти ковзання

Рис. 2.19 Мати проти ковзання в звичайних 
причепах з пазами

Рис. 2.20 Мати проти ковзання для самоскидів

Рис. 2.18 Приклад: неналежний мат проти ковзання (порваний)
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D4: Мат проти ковзання в пазі з розмірами

D5: Мати проти ковзання, які використовуються з палетамі/полозами

- Довжина:
          • котушки: довжина > ширини паза/нахилу

   • листи: мати проти ковзання: 2 довжини вантажної поверхні
• палети: 2 довжини пазу 

Можуть застосовуватись
протиковзні мати,
що складаються з
окремих секцій

Пачка листів

Протиковзні мати

Платформа трейлера
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Для ефективності матів проти ковзання необхідно уникати контакту між вантажем 
(котушкою, палетою, полозами, гратчастими коробками, ящиками тощо) і поверхнею 
навантаження.

Пачка листів

Протиковзні мати
Жолоб Рулон

D6: Неналежне розміщення матів проти ковзання

Рис. 2.21 (Погано)
Вантаж в контакті з поверхнею причепа 
(тут: кришка паза)

Рис. 2.22 (Добре)
Вантаж не контактує з поверхнею причепа
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Ми рекомендуємо, щоб мати розташовувалися як мінімум кожні 300 мм

< 300 mm

Пачка листів

Протиковзні мати
Жолоб Рулон

Рис. 2,23
Слід зазначити, що мати 
проти ковзання помітні після 
навантаження.

D7: Належне розміщення матів проти ковзання
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2.7 Сходи (якщо надається вантажоперевізником)

Вони повинні бути в належному стані.

2.8 Опори даху

- Опори даху повинні бути в належному стані
- Слід завжди відкривати дах за допомогою відповідного обладнання

Рис. 2.24-1, 2.24-2, 2.24-3 - Приклади сходів у неналежному стані
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Правила кріплення сталевої 
продукції 3
3.0 Загальні зауваження
На наступних кресленнях представлені принципи кріплення, проте водії вантажівок 
і металургійні комбінати повинні звірятися з розрахунковими формулами, які дають 
кількість мотузок з урахуванням ваги продукції, коефіцієнта тертя матів проти ковзання, 
LC, STF мотузок тощо.

Див. список літератури 

Позначення на кресленнях пояснюються на наступних сторінках

Опора

Протиковзний мат

Канати

Захист кромки рулону
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2

1

Напрямок руху

Напрямок руху

CS01 Кріплення котушки зі ставленням ≥ 0,66 на причепі з пазами

3.1. Котушки без полозів
3.1.1 Coil with width/height ratio ≥ 0.66
Як вантажити котушки з великим відношенням ширина/висота
На причепі з пазами 

26 ArcelorMittal
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Напрямок руху

Це рішення можна повторити для навантаження більшої кількості котушок на причепі, 
див. наступну сторінку

5

3

4
Необхідно переконатися, що мотузки спрямовані вперед! 

CS01 Погано

Напрямок руху

Напрямок руху

Опора у
прямому
контакті з
боковою
поверхнею
рулону

Горизонтальна проекція:

Напрямок руху

27ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

Iнший приклад

2

1

CS02 кілька котушок у пазі

Напрямок руху

Напрямок руху
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Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

29

3

4

5

6

7

Напрямок руху

Напрямок руху

Кришки жолоба
використовуються як
розпірки між другим та
третім рулоном Напрямок руху

Опори у прямому
контакті з боковою
поверхнею рулону

Кришки жолоба
використовуються
як розпірки

висота кришок жолоба, складених у штабель, має сягати, щонайменш,
рівня отвору рулону

Горизонтальна проекція:

Профільна проекція: Напрямок руху

Напрямок руху

Розпірки мають
обов’язково бути закріплені

29ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

На самоскиді 

2

1

CS03 котушка на самоскиді 

Напрямок руху

Напрямок руху
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Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

31

53

4

Напрямок руху

Напрямок руху

Напрямок руху

передній
торець

тильний
торець

Горизонтальна проекція:
зі встановленими опорами

Настійливо рекомендується

6

Напрямок руху

31ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.1.2 Котушки з відношенням ширина/висота <0,66 на причепі з пазами 

2

1

CS04 Котушки з відношенням <0,66 на причепі з пазами

Напрямок руху

Напрямок руху
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Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

33

3

4

Гарна альтернатива: Див також інші можливості, що містяться у списку літератури

5

6

Напрямок руху

Опора у
прямому
контакті з
боковою
поверхнею
рулону

Горизонтальна проекція

Напрямок руху

Напрямок руху

Напрямок руху

Приклади: Рис. 3.1 i 3.2 з бременської інструкції з навантаження.
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.2. Котушки на полозках або на палетах

3.2.1. Котушки з горизонтальною віссю 

2

1

CS05 Котушки - горизонтальна вісь отвору спрямована вбік

Напрямок руху

Напрямок руху
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Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

35

3

4

5

6

Рис. 3,3 

Напрямок руху

Опори: настійливо
рекомендується

Напрямок руху

Опори: настійливо
рекомендується

перед завантаженням на платформу
рулон та полози мають бути щільно
й міцно стягнуті канатом

Напрямок руху

Опори: настійливо
рекомендується

Напрямок руху

Опори: настійливо
рекомендується

35ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

2

1

CS06 Котушки - горизонтальна вісь отвору спрямована вперед

Така ситуація дозволяє здійснювати бічне розвантаження за допомогою вилочного 
навантажувача.

3

Напрямок руху

Напрямок руху

Напрямок руху

перед завантаженням на платформу
рулон та полози мають бути щільно
й міцно стягнуті канатом
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Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

Рис. 3,5 

4

Напрямок руху

Варіант 1: використання опор
 (настійливо рекомендується)  

закріпити два інші рулони
таким же чином, як і перший

Горизонтальна
проекція: зі
встановленими
опорами 

Напрямок руху

Варіант 2: без опор

закріпити два інші рулони
таким же чином, як і перший

37ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

D10 Rest coils upside view5

3.2.2. Котушки з вертикальною віссю 

2

3

1

4

CS07 Котушки - вертикальна вісь 

Напрямок руху

Напрямок руху

Напрямок руху

перед завантаженням на
платформу рулон та полози
мають бути щільно й міцно
стягнуті канатом

Напрямок руху

Напрямок руху
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Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

39

Принцип кріплення таких котушок наступний:

D8

D9

... але з пристроєм, що запобігає падінню синіх і зелених мотузок.
Однією з можливостей для досягнення цієї мети є додавання спеціальної мотузки з двома 
петлями, як показано нижче за допомогою чорної мотузки:

DСм. на рис. 3.6:
З «Європейських практичних 
рекомендацій
з кріплення вантажу на 
дорожньому транспорті» (с. 175)

8

7

6
Примітка:

Напрямок руху

Напрямок руху

Напрямок руху

червоний канат є обов’язковим, якщо
вага перевищує 5 т, за винятком випадків,
коли розрахунками доведено, що в ньому
немає потреби. 

Напрямок руху

Напрямок руху

39ArcelorMittal
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3.3. Інші котушки (менше 3 тонн), які вантажаться     
 трансверсально до напрямку руху
Примітка: Інші котушки можуть бути різними на одному причепі
Представлені нижче рішення є лише деякими способами, але місцеві методики 
металургійних заводів можуть вимагати інших способів.
Щоб уникнути зісковзування, інші котушки повинні навантажуватися близько до опор 
або торцевої стіни. 
• Решта котушок повинна навантажуватися на мати проти ковзання по всій довжині 
причепа.
• Кожна з решти котушок (див. нижче) повинна кріпитися проти кочення за допомогою 2 
клинів (не прибитих цвяхами).

Додаткові рекомендації полягають у розміщенні більш важких котушок поблизу опорних 
пристроїв (торцевої стіни або стійок).
Слід зазначити, що ланцюга не можна замінювати мотузками, оскільки в іншому випадку 
мотузки будуть розтягуватися (тому що ми не знаємо фактичної ваги котушки) 

Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

D10 Інші котушки, вид зверху
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Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213 Ми не будемо розглядати інші способи кріплення інших котушок (оскільки таких способів 
дуже багато).

Спеціальні способи кріплення та причепи також можуть використовуватися після їх 
затвердження металургійним заводом.

Напрямок руху

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Опора
Палета
Додатковий ремінь

Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

D11 Інші котушки, вид зверху - інший спосіб
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3.4 Зв’язані листи на палетах
Тут «зв’язка» позначає кілька листів або упаковок, покладених разом як єдиний блок для 
переміщення за допомогою декількох металевих ременів.

3.4.1 Один ряд зв’язаних листів на палетах

2

1

CS08 Один ряд зв’язаних листів на палетах

Напрямок руху

Напрямок руху

Протиковзний мат
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3

4

5

6

7

8

Перед завантаженням на
платформу листи та палета
мають бути щільно й міцно
стягнуті канатом

Напрямок руху

Варіант 1: опори

Напрямок руху

Варіант 1: опори

Напрямок руху

Варіант 1: опори

Перед завантаженням на
платформу листи та палета
мають бути щільно й міцно
стягнуті канатом

Напрямок руху

Варіант 2: задні і канати

Напрямок руху

Варіант 2: задні і канати

Напрямок руху

Варіант 1: опори

43ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.4.2 Зв’язані листи на палетах, складені одна на одну

2

1

CS09 Зв’язані листи на палетах, складені одна на одну

Напрямок руху

Напрямок руху

Протиковзний мат
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Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

3

4

Напрямок руху

Перед завантаженням на платформу
листи та палета мають бути щільно
й міцно стягнуті канатом

Напрямок руху

Рис. 3.7

45ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.4.3 Два ряди зв’язаних листів на палетах

2

3

1

4

CS10 Два ряди зв’язаних листів на палетах

5

6

Напрямок руху

Напрямок руху

Протиковзний мат

Напрямок руху

Варіант 1: опори

Варіант 1: опори

Перед завантаженням на платформу
листи та палета мають бути щільно
й міцно стягнуті канатом

Напрямок руху

Напрямок руху

Варіант 1: опори

Напрямок руху

Варіант 1: опори
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Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

47

8

7

11

10

9

Напрямок руху

Варіант 2: задні канати

Напрямок руху

Варіант 2: задні канати

Напрямок руху

Варіант 2: задні канати

Перед завантаженням на платформу
листи та палета мають бути щільно
й міцно стягнуті канатом

Напрямок руху

Варіант 2: задні канати

Напрямок руху

Варіант 2: задні канати
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3

3.4.4 Комплексний вантаж зі зв’язаних листів

2

1

CS11 Комплексний вантаж зі зв’язаних листів

Напрямок руху

Напрямок руху

Напрямок руху

Протиковзний мат

Сталеві/Пластикові стропи
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Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213
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4

7

8

5

6

Горизонтальна проекція:

Опори у прямому контакті
з боковою поверхнею пачки

Напрямок руху

Напрямок руху

Горизонтальна проекція:

Палета у прямому контакті
з боковою поверхнею пачки

Напрямок руху

Напрямок руху

Напрямок руху
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the 
trailer.

• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would 
stretch (the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213

D10 Rest coils upside view

3.5 Листи без палет

Всі листи завантажуються одночасно (перед завантаженням їх зв’язують)

2

1

CS 12 Листи без палет

Напрямок руху

Напрямок руху

Протиковзний мат
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Передній борт

Ланцюг
Ремінь
Дерев’яний клин
Протиковзний мат

Напрямок руху

12345678910111213
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3

4

Необов’язково спочатку пов’язувати верхню частину, а потім нижню чи навпаки.

5

6

7
Напрямок руху

Напрямок руху

Напрямок руху

Напрямок руху

Напрямок руху
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Загальна інформація:
Довідник BGL
http://www.bgl-ev.de/web/service/angebote_publikationen.htm

Див. 3.0 «Актуальна інформація про кріплення вантажів», листопад 2006 року, компанія 
Alfred Lampen- 
Verlag Günter Hendrisch GmbH & Co. KG
http://www.ladungssicherung.de
 (де представлені формули розрахунку кількості кріпильних мотузок в § 6, у якому 
розраховується кріплення вантажу) 

Див. 3.1.2 Рiшення щодо крiплення котушки з відношенням ширина/висота < 0,66 на 
причепі з пазами
CargoPin role system 
http://www.eversgmbh.com/Homepage/Securing/Load-safety/Rolls-of-metal-tarpaulin-co-
vers/AA-Metal-rolls-and-plan-trailers/Securing-of-rolls-of-metal.aspx
 

 

Список літератури

ArcelorMittal



53ArcelorMittal




