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0. Teisinis pagrindas 

Krovinių sauga yra svarbi ne tik pati savaime, bet ir privaloma pagal įstatymus, siekiant išvengti 
pažeidimų. Svarbu pabrėžti, kad pažeidimų atveju, jei pažeidimai yra (neprotingų ar aplaidžių) 
veiksmų arba jų netaikymo (tinkamo atidumo nebuvimas arba aplaidumas) rezultatas, už tai 
reikia atsakyti. 
 
Pagrindinis principas yra toks, kad atlikdami įprastus darbus bei vykdydami sutartinius 
įsipareigojimus asmenys turi visada dirbti ir vykdyti savo įsipareigojimus kiek įmanoma 
kruopščiau ir atidžiau (įskaitant vadybininkų patikrinimą, ar mūsų subrangovų procesai atitinka 
visus privalomus reikalavimus ir imamasi visų priemonių apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų).  
 
Vežant netinkamai pritvirtintus krovinius esama pavojaus labai sunkiai ar net mirtinai sužaloti 
žmones, tokiu atveju gali būti taikomos ne tik civilinės žalos sureguliavimo priemonės (piniginis 
žalos atlyginimas), bet ir baudžiamasis procesas (baudos, įkalinimas ir pan.). Be to, baudžiamąją 
atsakomybę prisiima ne tik asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja krovinių tvarkymo operacijoms. 
Tokios baudžiamosios procedūros taip pat gali būti taikomos (tai labai priklauso nuo konkrečios 
nacionalinės baudžiamosios teisės sistemos) ir „ArcelorMittal“ įmonės viduriniosios grandies ir 
aukščiausiajai vadovybei, kuri atlieka tam tikrą vaidmenį tokiose operacijose ir kuri 
i) privalo užtikrinti, kad visos reikalingos saugos priemonės bus prieinamos, 
ii) apmokyti atitinkamus darbuotojus geros praktikos ir supažindinti su rizika, 
iii) faktiškai tiesigiai atsako už visų saugos procesų reikalavimų atitikimo ir tinkamą darbų atlikimo 
stebėjimą. 
 
 Krovimo saugos reikalavimų būtinybė 
 
Krovimo saugos įtaisų ir procedūrų taikymas yra privalomas pagal nelaimingų atsitikimų 
prevencijos standartus, aukščiau išdėstytus bendruosius atsakomybės taikymo principus ir 
įvairias teisines taisykles bei standartus, pradedant nuo labai detalių konkrečių krovinių 
transportavimo ir krovimo saugos procedūrų, kuriuos galioja kai kuriose šalyse, iki bendrųjų 
reikalingo atidumo ir administracinių reguliavimo principų, galiojančių savo bendrosiomis 
nuostatomis tokiems darbams ir privalomų kitose šalyse.  
 
Keliose šalyse narėse naudojamos krovinių tvirtinimo taisyklės, tačiau savo apimtimi ir turiniu jos 
dažnai skiriasi, todėl tarptautiniams pervežėjams labai sunku suprasti, kokie minimalūs krovinių 
tvirtinimo reikalavimai yra privalomi transportuojant krovinius už vienos šalies ribų. Dėl to bet 
kuriuo atveju kroviniu tvirtinimas transporto priemonėje turi būti atliekamas visoje Europoje 
nuosekliai taikant atitinkamus standartus ir geriausios praktikos gaires, tokias kaip „Europos 

 2 psl. iš 11 



 

 3 psl. iš 11 

krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo geriausios praktikos 
gairės“ ir Europos standartas EN 12195-1, tai yra svarbūs dokumentai, reglamentujantys krovinių 
tvirtinimo saugumą nepriklausomai nuo konkrečios šalies teisinės bazės.  
 
Tokios gairės yra svarbus nuorodinis dokumentas visiems valstybininėms ir privačioms 
organizacijoms, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusios su krovinių tvirtinimu, nes jose 
apibendrintos šios srities Europos specialistų sukauptos žinios ir jos yra skirtos padėti užtikrinti 
visoms susijusioms šalims atitinkamą saugos lygį, privalomą tarptautinėms pervežimo 
operacijoms. 
 
 
Svarbu: 
 
atsižvelgiant į bendruosius aukščiau minėtos atsakomybės principus tokie standartai turi būti 
vertinami kaip PRIVALOMI, o ne GALIMI taikyti.  
 
Užtikrinti apsaugą nuo pavojų privalo atsakingieji asmenys, krovimo darbus atliekantys 
darbininkai ir vairuotojai. 
 
 Įsipareigojimai ir atsakomybė, susijusi su krovinių tvirtinimu: 
 
Trumpai: už krovinių saugą potencialiai atsakingi ir įsipareigojimus prisiimantys asmenys yra: 
1. krovėjas (asmuo, kuris įkelia krovinį į sunkvežimį); 
2. jo vadovas; 
3. kompanija, kurioje jis dirba. 
4. vairuotojas; 
5. jo vadovas; 
6. kompanija, kurioje jis dirba. 
 
 
Išvada: vienintelis būdas apsisaugoti nuo baudžiamųjų procedūrų :  
1. imtis visų galimų priemonių rizikai išvengti; 
2. gebėjimas įrodyti atliktą rizikos analizę ir kokių priemonių buvo imtasi. 
 
Šį standartą parengė vidiniai ir išoriniai specialistai, jis apibūdina, „ArcelorMittal“ supratimu, 
tinkamiausią krovinių tvirtinimo metodą. Nepaisant to, tai neatleidžia vairuotojo, jo viršininko ar 
kompanijos nuo būtinybės informuoti „ArcelorMittal“, jei mūsų rekomendacijose aptinkama galimų 
netikslumų.  
Saugojimo ir krovimo vieta: 
 jei, „ArcelorMittal“ nuomone, tai bus reikalinga, jos darbuotojai 
- patikrins transporto priemonės būklę, apsauginių įtaisų buvimą, asmenines apsaugos 
priemones ir pažymėjimus bei krovinio pritvirtinimą po paėmimo; 
- įsikišti nelaimingo atsitikimo arba netinkamo elgesio pervežėjo / vairuotojo atžvilgiu atveju; 
- drausti prieigą asmenims neatitikimo atveju. 
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1. Apimtis, nuorodiniai dokumentai ir apibrėžimas 

Šis standartas taikomas gaminių krovimo ir gabenimo procedūroms Europoje1, už kurias 
atsakinga „ArcelorMittal“ arba kurias užsakė „ArcelorMittal“. 
Šio standarto turinys svarbus: 
• sunkvežimių kompanijoms, 
• vidiniams ir išoriniams sandėliams, 
• pervežimų skyriams „ArcelorMittal“ ir už jos ribų. 
 
Visose „ArcelorMittal“ darbo vietose už Europos ribų šis dokumentas turi būti naudojamas kaip 
nuorodinis. 
 
Grupės kompanijos laikysis bent jau galiojančių vietinių reikalavimų darbams, susijusiems su 
darbais su gaminiais. Jei šis standartas yra griežtesnis, bus taikomos jo nuostatos. 
Pagal rizikos vertinimą ir Europos standartą EN12195 reikia nustatyti vietines taisykles. 
 
Šis standartas yra papildytas atskiromis brošiūromis, skirtomis atskirų tipų gaminiams, 
pavyzdžiui, BROŠIŪRA – minimalūs metalinių plokščių gaminių tvirtinimo prieš pervežimą kelių 
transportu reikalavimai, nuoroda ST019  
Šiame standarte žodis „gamykla“ naudojamas „ArcelorMittal“ gamykloms ir kitai infrastruktūrai, 
priklausančiai „ArcelorMittal“, iš kurios yra pristatomi mūsų produktai, apibūdinti. 
 

2. Bendrumas 

Šiame standarte apibūdinami veiksmai, kuriuos turi atlikti mūsų darbuotojai arba sunkvežimių 
vairuotojai krovimo operacijos metu: 

o Sunkvežimo atvykimas 
o Krovinio sukrovimas į sunkvežimį 
o Krovinio tvirtinimas 
o Prieš sunkvežimiui išvažiuojant 

 
 

3. Sunkvežimo atvykimas 

3.1 Sunkvežimių vairuotojai 
Sunkvežimių vairuotojai turi turėti tokius dokumentus ir informaciją, kad galėtų patekti į AM 
krovimo zoną: 
- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 
- Kompanijos pavadinimą, 
- Išsamų prekių, kurios turi būti kraunamos, sąrašą, 
- Bendrąjį krovinio, kuris turi būti kraunamas, svorį, 
- Paskirties vietą po sukrovimo, 
- (ADR2 leidimą apkrovoms virš 25 t…) 
Vairuotojas nebus įleidžiamas, jei: 

- yra išgėręs, apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų arba atsiveža jų į AM darbo vietą; 
- paima keleivių ar gyvūnų (antras vairuotojas yra leidžiamas). 

Kreipdamiesi dėl įvažiavimo sunkvežimių vairuotojai pagal pareikalavimą turi parodyti savo 
asmenines apsaugos priemones. 

                                                 
1 Metalo laužui ši procedūra netaikoma; vidinis gabenimas AM patalpose taip pat nėra reglamentuojamas 
pagal šį standartą. 
2 Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio pervežimo kelių transportu (ADR). 



 

Sunkvežimių vairuotojai turi turėti ir naudoti mažiausiai tokias asmenines apsaugos priemones: 
 
  apsauginį šalmą  

 apsauginius batus. 
 

jei to reikalauja vietinės taisyklės, jie taip pat privalo turėti ir naudoti: 
 apsauginius akinius,  

 apsaugines nuo pjūvių saugančias 
pirštines 
krovimo ir priežiūros darbams 
atlikti, 

 drabužius, padengiančius visą 
kūną, 

  

klausos apsaugines priemones, 

kitas priemones, kurios gali būti nurodytos vietinėse taisyklėse (pvz., apsaugines priemones nuo 
rūgščių, ryškias liemenes ir pan.). 
 
Bendrosios saugos taisyklės sunkvežimių vairuotojams 
• Teikti pirmenybę geležinkelio eismui, šakiniams krautuvams, keltuvams 
• Laikytis ir paisyti duodamų signalų 
• Laikytis greičio apribojimų 
• Sustojus išjungti variklį 
• Visus priekaboje esančius daiktus laikyti tvarkingai 
• Tausoti aplinką (naudotis šiukšlinėmis, pranešti apie alyvos nuotėkius ir pan.) 
• Draudžiama perimti (užimti) judančias transporto priemones. 
• Laikytis bendrųjų kelių taisyklių greitkeliuose (mobiliųjų telefonų naudojimas, saugos diržai ir 

pan.) 
• Stovėti tik tam skirtose parkavimo vietose 
• Naudotis tam skirtomis patalpomis (dušu, poilsio kambariu, valgykla) 
 
Taip pat rekomenduojama (o kai kuriose gamyklose – net privaloma) 
•  Neleisti asmenų į kabiną darbo metu. 
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3.2 Transporto priemonės 
Transporto priemonės turi būti prižiūrimos taip, kad jose ir su jomis dirbti būtų saugu. 
Krovimo platforma Krovimo platforma turi būti plokščia, tvirta, stabili, gerai prižiūrima (be 
trūkstamų ar sulūžusių lentų), švari, uždara ir sausa (išskyrus atviras priekabas). 
Švari reiškia be purvo ir skysčių. Jei „ArcelorMittal“ dispečeris nusprendžia, kad priekaba nešvari, 
kroviniai į ją nebus kraunami. 
1 ir 2 pav. Blogos krovimo platformos pavyzdžiai  

    
 
Priekinė siena: transporto priemonėje bus sumontuota priekinė siena tarp kabinos ir krovimo 
platformos. 
Jei prie priekinės sienos tvirtinamas krovinys, ji turi būti patvirtinta kaip tinkama konkrečiam 
kiekiui pritvirtinti ir tvirtinant krovinį šio apribojimo viršyti negalima. 
 
Tvirtinimo taškai: 
Į transporto priemonės konstrukciją turi būti įtrauktas pakankamas kiekis krovinio tvirtinimo taškų. 
Priekabos rėmas nėra tvirtinimo taškas (jei dėl to nėra vietoje susitarta). 
Kiekvienas tvirtinimo taškas turi būti su kabliu, pajėgus atlaikyti numatytą tvirtinamų medžiagų 
tempimo stiprumo ribą. 
Tvirtinimo taškai turi būti geros būklės (ne smarkiai surūdiję ir pan.) 
3 ir 4 pav. 
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3.3 Tvirtinimo įtaisai 
Privaloma naudoti tvirtinimo įtaisus: priklausomai nuo gamyklos, tai gali būti sintetinio pluošto 
juostos, plieninės grandinės ar lynai.  
(Kai kuriose vietose grandines naudoti draudžiama: sužinokite iš anksto!). 
Krovinių juostų skaičius turi būti pakankamas kroviniui saugiai pritvirtinti. 
 
Krovinių juostos neturi būti nusidėvėjusios ar pažeistos. Tai patikrinama vizualiai apžiūrint 
sunkvežimio vairuotojui ir (arba) krovinius kraunantiems darbininkams. Jei įtaisas pažeistas 
(įpjautas, susimazgęs ir pan.), jo naudoti negalima. 
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 pav. Prastos būklės juostų pavyzdžiai 

 
 
Įtempikliai (reketai) turi būti tokie, kad jais būtų lengva įtempti tvirtinimo virves, jie turi būti 
užfiksuoti, kad netikėtai neatsipalaiduotų. 

• Jei naudojamos nailoninės juostos, jos turi atitikti EN12195-2 reikalavimus 
• Jei naudojamos grandinės, jos turi atitikti EN12195-3 reikalavimus 

Ar naudoti lynus, turi nuspręsti gamykla (jei lynai naudojami, jie turi atitikti EN12195-4 
reikalavimus) 
 
Juostos / grandinės / lynai turi būti pažymėti ir būti geros būklės 
6 pav. Tvirtinimo įtaisų su žymėjimu pavyzdys 
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4. Krovinio sukrovimas į sunkvežimį 

Krovinio krovimą prižiūri „ArcelorMittal“ darbuotojai. Sunkvežimio vairuotojas privalo patarti, kaip 
sudėti krovinius sunkvežimyje. 
Maksimalus krovinio svoris pagal paskirties vietą turi būti nustatytas atsižvelgiant į nacionalinius 
įstatymus. 

 
Sunkvežimių vairuotojų elgesys 
Sunkvežimio vairuotojai privalo dirbti saugiai ir krovimo bei iškrovimo vietose elgtis pagal 
standartą. 
Vairuotojai privalo: 
• visada būti mandagūs ir bendradarbiauti; 
• prieš pradedant krovimą vairuotojas turi saugiai nudengti sunkvežimį ir patikrinti, kad 

priekabos grindys būtų švarios ir sausos; 
• dėvėti atitinkamas asmenines apsaugos priemones; 
• griežtai laikytis saugos nurodymų, taikomų krovimo zonoms; 
• visada būti netoli transporto priemonės; 
• nelaimingų atsitikimų atveju laikytis vietos taisyklių: bet kuriuo atveju vairuotojas turi palikti 

savo transporto priemonę taip, kad ji netrukdytų privažiuoti pagalbos tarnybų 
automobiliams. 

• Tvirtinkite krovinį, kaip aprašyta papildomose „ArcelorMittal“ pateiktose brošiūrose arba, jei 
tokios informacijos nėra, kaip aprašyta Europos standarte. 

• Naudokitės turimomis pagalbinėmis priemonėmis (mobiliais laiptais, platformomis ir pan.) 
prieiti prie sunkvežimio platformos, jei „ArcelorMittal“ pateikia tokias priemones. 

 
Vairuotojai negali (sąrašas nėra išsamus): 
• nesaugiai atidaryti ar uždaryti stogo; 
• būti ant priekabos krovimo metu; 

Išimtis: kai reikia atjungti gaminį nuo krano, prieiga prie priekabos leidžiama tik atlikus 
vietinį rizikos įvertinimą ir imantis reikalingų apsauginių priemonių 

• liesti krovinį ar keltuvą arba juos nukreipti rankomis; 
• nesaugiai lipti ant šoninių bortų; 
• iššokti arba nušokti nuo priekabos; 
• valdyti „ArcelorMittal“ priklausančią techniką (šakinius krautuvus, kranus ir pan.);3 
• eiti po kroviniu; 
• būti ar stovėti tarp krovinio ir tvirtinimo taško. 
• … 
 

 

                                                 
3 Gamyklos gali leisti sunkvežimių vairuotojams valdyti tokią techniką, tačiau tik po apmokymo, pvz., 
surengto „ArcelorMittal“ darbuotojų. 
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5. Krovinio tvirtinimas 
Po sukrovimo sunkvežimio vairuotojas krovinį pritvirtina pagal Europos standartą ir kitus 
dokumentus, išvardintus šio standarto 1 sk. 
Kiekvienas vairuotojas: 
• turi naudoti tik geros būklės (tvirtinimo) įtaisus; 
•  turi naudotis įranga gerai ir saugiai (pvz., kopėčiomis ir pan.), priklausomai nuo vietinių 

sąlygų (kopėčios irgi turi būti geros būklės, žr. 9 sk); 
• yra atsakingas už krovinio paskirstymą ant savo transporto priemonės platformos. 
Prieš vežant krovinius visada reikia pritvirtinti ir įtempti (prieš sunkvežimiui išvažiuojant iš 
gamyklos), net jei kelionė yra trumpa. 
Ant priekabos negali likti nepritvirtintų objektų (pvz., griovelių dangčių, atramų, padėklų, įtempimo 
virvių ir pan.).  

 
 

6. Prieš sunkvežimiui išvažiuojant (ilgiems gaminiams) 
Prieš sunkvežimiui išvažiuojant AM darbuotojas ir sunkvežimio vairuotojas kartu turi atlikti 
krovinio krovimo ir tvirtinimo rezultato kokybės patikrinimą. (Pavyzdys: žr. priedą). 
Jie pasirašo bendrą dokumentą, kuriame turi būti nurodyti mažiausiai tokie duomenys: 
• data, 
• kompanijos pavadinimas, 
• sunkvežimio vairuotojo vardas ir pavardė, 
• sunkvežimio registracijos Nr., 
• pateikiamos krovinio tvirtinimo nuotraukos (su data ir vairuotojo parašu). 
 
7. Detalus kai kurių sunkvežimių patikrinimas (plokštiems gaminiams ir AMDS) 
Patikrinimas sunkvežimiuose bus atliekamas pagal žemiau išvardintas taisykles. 
Patikrinimų dažnis: 
Visose gamyklose reguliarūs patikrinimai bus atliekami mažiausiai 5 %4 (privaloma) 10 % 
(rekomenduojama) atvejų kas mėnesį (rekomenduojama kasdien) prieš sunkvežimiui išvažiuojant 
iš gamyklos. 
Patikrinimai ypač turi būti orientuoti į naujas pervežimo kompanijas, naujus sunkvežimių 
vairuotojus arba jei esama abejonių (pvz., jei praeityje pervežimų kompanija ne visada veikė 
patikimai). 
Apie neatitikimus (kiekviena gamykla) turi reguliariai informuoti pevežimo kompaniją 
Šis informavimas yra pervežimų kompanijos vertinimo dalis pagal gamykloje taikomą vertinimo 
procedūrą. 
Pervežimų kompanijos, kurios nuolat nesilaiko taisyklių, turi būti įtrauktos į „ArcelorMittal“ juodąjį 
sąrašą.  
 
8. Po išvykimo 
Kiekvienas vairuotojas: 
• yra atsakingas už apsauginių įtaisų įtempimą pervežimo metu.  
Darbas su prekėmis 
• Pervežimų kompanijai / vairuotojui draudžiama atlikti darbus su prekėmis pervežimo metu ar 

po jo. 
 

 

                                                 
4 Ši privaloma minimali riba gali būti didesnė brošiūrose, skirtose konkretiems atskiriems produktams, arba 
padidinta pagal vietinį susitarimą. 



 

9. Geriausia praktika 
9.1. Pritaikytų platformų atidaryti (uždaryti) sunkvežimio stogą pavyzdys (žr. toliau). 
7 pav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Kad būtų galima lengviau prieiti prie priekabos ir apsisaugoti nuo kritimų, galima naudoti 
kai kurias fiksuotas arba nešiojamas kopėčias. 

8-1 ir 8-2 pav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Jei taikoma, reikia po prekėmis patiesti neslystantį kilimėlį, kad sumažėtų slydimo 
pavojus. 

Atskiriems gaminiams naudoti neslystančius kilimėlius yra privaloma (žr. brošiūras ar vietines 
taisykles). 

9 pav. 
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Priedas 
 
 

Patikrinimas po sunkvežimo krovimo 
 
 

Data: 
 
Pervežimų kompanijos pavadinimas: 
Sunkvežimio registracijos Nr.: 
Priekabos registracijos Nr.: 
Sunkvežimio vairuotojo pavardė: 
 
Prekių tipas: 
Užsakymo Nr.: 
Paskirties vieta po sukrovimo (klientas): 
Bendras svoris: 
 
Nuotraukos: 

- bendrasis krovimo vaizdas 
- bendrasis krovinio tvirtinimo vaizdas 
- detalus krovinio tvirtinimo vaizdas 

 
 
 
 
Parašai:  Sunkvežimio vairuotojas  ArecelorMittal auditorius 
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