
 
 

ALERT BEZPIECZEŃSTWA 

Data: 27 sierpnia 2019 r. 

Dotyczy: Transport ciężkich i ponadgabarytowych elementów turbin 
wiatrowych  

Kontekst: W ciągu ostatnich tygodni obserwujemy znaczny wzrost 
liczby poważnych wypadków drogowych związanych z 
transportem dużych podzespołów. W większości przypadków 
miało miejsce przewrócenie wysokich jednostek 
transportowych. 

Jakich działań należy oczekiwać od firm transportowych i innych zaangażowanych podmiotów?  

 

 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości kierowcy samochodów ciężarowych / 
eskortujących muszą natychmiast przerwać transport: 

• warunki drogowe lub pogodowe mogą nie być zgodne z planem 

• mogą wystąpić problemy techniczne lub operacyjne 

• w przypadku błędów w łączności między kierowcą samochodu 
ciężarowego a kierowcą eskortującym 

 
 
 
 
 

 

Firma transportowa musi zadbać o przestrzeganie wymogów 
technologicznych przy każdym transporcie ciężkich i 
ponadgabarytowych elementów turbin wiatrowych: 

• przed rozpoczęciem transportu należy dokładnie sprawdzić 
drogi i mosty, np. wykonując próbny przejazd w celu 
potwierdzenia trasy 

• należy wcześniej ustalić wszystkie miejsca, w których wymagana 
jest specjalna pomoc ze strony samochodów pilotujących / 
operacje manewrowania. Kierowcy powinni być również 
poinformowani i przygotowani do trasy. 

• ustanowić jasny proces komunikacji między kierowcą 
samochodu ciężarowego, manewrowym i samochodem 
eskortującym zaangażowanym w operację 

• dostosować prędkość jazdy do zmiennych warunków 
pogodowych lub drogowych, pory dnia, a także do 
doświadczenia każdego z kierowców w przewożeniu danego 
elementu 

• manewrowy nie może być w żadnym wypadku zmuszony do 
wykonywania wielu zadań podczas transportu 

 
Nadchodzące działania: Grupa robocza ds. kultury bezpieczeństwa w energetyce wiatrowej 

podzieliła wypadki w transporcie i sytuacje grożące wypadkiem na 3 

kategorie: 

(1) Błąd człowieka (błędy kierowcy, niewłaściwe sterowanie i komunikacja 

pomiędzy kierowcą samochodu ciężarowego i kierowcą eskortującym / 

manewrowym) 

(2) Niewystarczające modyfikacje przeprowadzone na terenie zakładu i na 
drogach 

(3) Awarie techniczne lub sprzętowe (również dotyczące opakowania) 

 

 



Niezależnie od stałej uwagi, jaką wszyscy producenci oryginalnych urządzeń poświęcają kwestii 

właściwych ZACHOWAŃ i kształtowaniu ŚWIADOMOŚCI, grupa robocza VDMA ds. kultury 

bezpieczeństwa w energetyce wiatrowej będzie pracować nad listą kontrolną, która będzie ustalana 

i wdrażana w przypadku każdego transportu elementów turbin wiatrowych w celu pogłębiania 

automatycznej świadomości procesu. Ponadto rozwiązania cyfryzacji należy dodatkowo wykorzystać do 

tworzenia np. wczesnych sygnałów alarmowych. Stwierdzono również, że kierowca samochodu 

eskortującego pełni wiele ról, które muszą zostać zweryfikowane (brak świadomości i czas reakcji), aby 

opracować dalsze konkretne działania. 


