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  كلياتتعاريف و  : فصل اول

  

  :شوند نامه به شرح زير تعريف مي اصطالحات بكار رفته در اين آيين -1ماده 

 در شبكة ها و جابجايي آنمتفاوتي داشته م احجااندازه، شكل و  كه هستند يهايبار  :معمولي بار -1-1

  : ندرار دارهاي زير ق ديبن در يكي از طبقهبه طور كلي . هاي كشور عموميت دارد جاده

 :  زير گروه تقسيم مي شوندچهارها خود به بار اين .هاي استوانه ايبار -الف

   ها  و بشكهاه ها، كالف رلها، قرقره •

 ها ها و شمش ها، ميلگردها، ميله ، چوبي با قطر زيادها لوله •

 هاي بتني لوله •

  . است بتني كه قطر ابتداي آن بيش از قطر انتهاي لوله لولة: لوله بتني فلنچي •

 .ورق مانند هاي مسطح؛بار  -ب 

از انواع . باشد ها تراكم كم، حجم زياد و ابعاد بزرگ ميبارخصوصيت اصلي اين : عدل، كيسه و گوني -ج 

 .هاي شكر و برنج اشاره نمود توان به عدل پنبه، كيسه و گوني ها ميباراين 

 بار كه از چندين اليه  )هاي كاغذي حاوي سيمان مانند كارتن و كيسه(است  واحدي  بستة پك: پك   -د 

 . گيرند  قرار مي  جهت حمل بر روي پالت و مشابه يا متفاوت تشكيل گرديده

عالوه بر اينكه بلند ساخته شده و   الوارهاي چوبي داري است كه از  پايهصفحه مشبكپالت : پالت   -ه 

از چهار جهت نيز ، ند تحمل كبارگيري و حمل و تكانهاي سخت را در زمان بارمي تواند به راحتي وزن 

 اغلب براي بسته بندي هاي باراين سيستم بسته بندي . كردن مي باشدجابجا قابل توسط شاخكهاي ليفتراك 

   . موجب سهولت و تسريع عمليات تخليه و بارگيري مي گرددوشده ساده استفاده 

صاالت و هاي با قطر كم، صفحات آهني، تيرآهن، ات  لولهمصنوعات فلزي، عبارتست از : باندل  -و 

به مي شوند دسته بندي  ميليمتر 5هاي سخت با قطر حداقل  توسط مفتولكه هاي مشابه چوبي  محموله

 .كندن كيلوگرم تجاوز 2000 وزن ناخالص هر دسته از نحويكه
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آیین نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار توسط وسایل نقلیه باربری جاده ای
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 راهسازي، آالت ماشين، وسايل نقليه ها، رتانكانواع كانتينرها،  بارها شاملاين  :حجيم هايبار  -ز 

  . مي باشندهاي بزرگ گسنرزي، توربينهاي برق، ترانسفورماتورها و آالت كشاو ينماش

ها،   است كه توسط ساختار بارگير وسيله نقليه اعم از ديوارهباري محاط، بارمنظور از :  محاطبار -ح 

هاي بارها،  ها، صندوق ها، كارتن اي، جعبه هاي فلهبارشود و شامل  هاي ديگر احاطه ميبارباربندها، درها و 

 .باشد  و غيره ميمتحرك

به بارهايي گفته مي شود كه احتمال جابجايي آنها در داخل وسيله نقليه هنگام حركت : بار متحرك -ط 

 ... .وجود دارد؛ مانند انواع دام و طيور؛ قطعات آويزان در بارگير مثل گوشت؛ مايعاتي مانند مالس، قير و 

بندي خاصي  ني و صنعتي كه نيازمند بستهبه بارهايي از قبيل محصوالت كشاورزي، معد: اي بار فله -ي 

 .نيستند اطالق مي شود

 بوده و توزيع 1,4 آن كمتر از بعد آن به كوچكترين بعد است كه نسبت بزرگترين باري:  متقارنبار -1-2

  .وزن آن نيز يكنواخت باشد

 بوده يا 1,4ر از  آن بيشتبعد آن به كوچكترين بعد است كه نسبت بزرگترين باري:  بار نامتقارن-1-3

  .  توزيع وزن آن يكنواخت نباشد

  .گيرد ، داخل يا روي آن قرار ميبار ي است كه بارقسمت ثابت يا غيرثابتي از وسيله نقليه : بارگير -1-4

 بارگيرد و از حركات افقي   قرار ميباراطراف ي است كه در مقابل يا قطعه، ابزار يا شيئ: قيد -1-5

   .كند جلوگيري مي

  .نصب مي گرددنوعي قيد مي باشد كه با استفاده از تعدادي ميخ : 1)بالكينگ(اتصالي قيد  -1-6

 كروي يا هايباركه براي جلوگيري از غلتيدن  مي باشد قيدنوعي : 2)كرادل(گهواره ايقيد   -1-7

   .در تماس با سطح خارجي بار قرار مي گيرد "رود به نحويكه مقطع محدب آن عموما اي بكار مي استوانه

                                                 
1
  blocking 

2
 cradle 
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اي شكل بزرگ به كار  هاي كروي و استوانهبار خاص است كه براي مهار گهواره اينوعي قيد : زين -تبصره 

  .رود مي

براي جلوگيري از چرخش  با مقطع مثلثي شكل و از جنس مصالح سخت است كه اي قطعه: گوه -1-8

 .رود اي شكل به كار مي هاي كروي يا استوانهبار

 را توسط بارگيرد تا بارگيري يا تخليه   قرار ميبارهاي   سته يا بين بي است كه زيرشيئ: جداكننده -1-9

اند، برخي نيز يك  ها از جنس چوب سخت يا نرم و به شكل مستطيل يا مربع جداكننده. ليفتراك آسان كند

 . در تماس استبارروكش الستيكي ضدلغزش دارند كه با 

 .رودمي بكار  بارو حفاظت هداري كه براي نگاست پذير و نرمي  شئ انعطاف: گير ضربه -1-10

 يا جلوي عرشه وسيله نقليه قرار دارد مانعي عمودي كه در قسمتهاي مختلف بارگير: يغه محافظت -1-11

 .كند  جلوگيري ميبارو از حركت رو به جلوي 

بين كفي و كابين راننده   مابخشي از بارگير وسيله نقليه است كه به صورت تيغه محافظ: سر تخته -1-12

 جلو سمت  بهبار راننده را از خطرات احتمالي جابجايي  خود،  و با توجه به مقاومتنصب شدهفي بر روي ك

 .كنند محافظت مي

گيرد تا   قرار ميبارهاي   يا بين اليهبار كه بين عرشة وسيله نقليه و ابزاري است: لغزش  ضد   اليه -1-13

 .سطوح را افزايش دهداصطكاك بين 

 و  كنترلبارگيرد تا فشار بند را روي   قرار ميبارهاي بيروني  روي لبهاي كه  وسيله: اي محافظ لبه -1-14

 . را از آسيب ديدگي محافظت نمايد و موجب سهولت در كشيدگي بند شودبارخود بند و 

ثابت  را به يكديگر و به محلهاي اتصال وسيله نقليه بار بندها ابزار ايمني هستند كه اجزاء :بند -1-15

 . ...ا وه ها، تسمه  زنجيرها، سيماع انو از قبيل.نمايند مي

 كرده را محكم  بندهاتوسط آچار مخصوصي ست بدين ترتيب كهابزاري براي كشيدن بندها: وينچ-1-16

 .دهد و در حالت كشش قرار مي

نوعي زنجير داراي قفل است كه با كشش و  فشار اهرم مخصوص، در جاي خود ثابت : جك لوي-1-17

 .مي شود
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 .گيرد  اتصال دو بند به يكديگر مورد استفاده قرار ميكه براياست ابزاري : رابط -1-18

تيرك قائم، جا ستون و بند  و از  به كار مي رودمهار چوبهابراي ابزاري است كه يكي از : كبونْ -1-19

 .محافظ تيرك تشكيل شده است كه از يك گروه بار محافظت مي كنند

 بارگير وسيله نقليه قرار گرفته و هايي گفته مي شود كه در طرفين يا انتهاي به مادگي: جا ستون -1-20

 .شوند  در آن نصب ميبارستونهاي محافظ 

 در برابر شرايط آب و هوايي و  رابارسو   از يك مانند چادر برزنتي ضد آب كهحفاظي: بارپوشش  -1-21

 . محافظت مي نمايد بار شسقوط و پخدر برابر از سوي ديگر 

داراي كف پوشيده و فاقد ديواره اطاق بار باشد و كفي به بارگير غيرثابتي گفته مي شود كه : كفي -1-22

آالت، رلها و بارهاي بسته بندي شده و در برخي موارد براي حمل كانتينر استفاده  عموماً براي حمل آهن

 .شود مي

 تعيين بار نيرويي است كه براي يك سيستم ايمن مهار  حداكثر:نيروي مجاز تجهيزات مهار -1-23

به عبارت ديگر نيروي مجاز يك سيستم . گردد مشخص ميتجهيزات ازنده توسط سمقدار آن گردد كه  مي

 ) الف-6، ضميمه 1-1بند. (  آن است)هاي اتصال محل(ن هاي آ مهار، كمترين نيروي مجاز هر يك از بخش

 ها، مجهز به يك يا چند محور در عقب هستند كه با توجه به كاربري، در  نيمه يدك: يدك نيمه -1-24

ريش يا شترگلو به  ها توسط صفحه نيمه يدك. شوند دار و غيره ساخته مي  اتاقدار، مخزنانواع مختلف كفي،

 .كنند  را بر روي محورهاي عقب كشنده اعمال ميبارشوند و قسمتي از وزن  كشنده متصل مي

اي است كه كليه   محور يا بيشتر مجهز هستند و ساختمان آنها به گونه2ها به حداقل  يدك: يدك -1-25

به . شوند كنند و با توجه به كارايي مورد نظر در انواع مختلف ساخته مي را بر روي خود حمل مي باروزن 

براي مهار بار تمهيدات خاصي هاي بدون ديواره بايد   در يدكبار خطر انحراف و سقوط منظور جلوگيري از

 .در نظر گرفت

ز نقطه اي به نقطه ديگر در داخل  امعموليهاي بارگونه عمليات حمل و نقل جاده اي انجام هر -2ماده 

  .كشور مستلزم رعايت مقررات و ضوابط مندرج در اين آيين نامه مي باشد



 5

  

  :ا رعايت كند موارد زير ربار مهار و نقل بايد حين بارگيري، حمل و  حملشركت يا موسسه  -3ماده 

 . آن و تخليه و نحوة بارگيريبار از نوع كامل آگاهي -الف

 ؛بار در رابطه با نحوه بارگيري، حمل و مهار ايمن بارفرستنده هاي  توجه به توصيه  -ب 

 ؛بارتامين تجهيزات الزم و انجام عمليات بارگيري و مهاربندي  -ج 

 ؛باراطالعات الزم به راننده براي حمل ايمن ارائه   -د 

 شركت بايد گزارشي از سيستم مهار آن شامل موارد زير توسط باربراي مستندسازي روش مهار  -4ماده 

  : و نقل تهيه شده و در اختيار راننده قرار گيرد  حملا موسسهي

  ؛بندي  و سيستم بستهبارتوصيف نوع  -الف

 ؛هاهاي آن ، اندازه و ساير ويژگيتجهيزات شامل نوع بنديتوصيف روش مهار  -ب 

  و سيستم مهار؛بارارائه تصوير از نوع   -ج 

 ؛انح احتماليمندرج نمودن توصيه هاي ايمني و فني در صورت بروز مشكالت و سو  -د 

  : موارد زير را رعايت كندبار مهار  بايد حين بارگيري، حمل وراننده  -5ماده 

 .آن آگاه باشد ديمهاربنو كنترل  نحوة بارگيري ،باربايد دقيقاً از نوع راننده  -الف

 .دونراننده و كمك راننده بايد در زمان بارگيري در محل امني مستقر ش  -ب 

مطابق  را باراتصاالت و مهار نده بايد تمام ، رانوقف يا ترمز ناگهاني و پس از هر تبار تخليهپيش از  -ج 

 . و از ايمني آن اطمينان حاصل كندبازبيني كرده 4مستندات ماده 

مثال منحرف شده يا ( باشد يمناسبنا در شرايط بار ،باز كردن قيد و اتصاالت و بارتخليه درصورتيكه هنگام   - تبصره

شركت يا بين هماهنگي انجام ، راننده موظف است براي )و تجهيزات مهار جابجا شده باشدصدمه ديده باشد و يا اينكه قيدها 

 . مراتب را به شركت يا موسسه حمل و نقل اطالع دهدبار گيرنده وموسسه حمل و نقل 

 و سيستم مهار آن را مورد بار  كيلومتر از مسير80 راننده بايد به طور متناوب بعد از طي حداكثر  -د 

 در مسير بار از عدم انحراف تنظيم كند و را بارر داده و در صورت لزوم مجدداً سيستم مهار بازبيني قرا

  ) الف-6، ضميمه 1-2بند.( باقيمانده مطمئن شود
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  : به انجام موارد زير اقدام نمايد بايد در محل بارگيري نسبتبار فرستنده -6ماده 

  ؛بارشخص نمودن آدرس صحيح گيرنده م -الف

 ؛بارن و محتواي وزمشخصات، تعيين   -ب 

  ؛)در صورت وجود بسته بندي(بندي  بستهصحتكنترل   -ج 

  . استبار خسارات ناشي از عيوب بسته بندي به عهده فرستنده - تبصره

 بار و مسئوليت بروز خسارات احتمالي در زمان تخليه  رعايت مسايل ايمني و فني،بار تخليه -7ماده 

  .  مي باشدباربر عهده گيرنده همگي 
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  تنظيم بار و  نحوه استقرار آن روي بارگير:  دوم فصل

  

 .در زمان بارگيري، وسيله نقليه باري بايد بر روي سطح صاف قرار گرفته باشد -8 ماده

 بوده و از فـضا و ظرفيـت كـافي جهـت جاسـازي و                باردر بارگيري بايد وسيله نقليه متناسب با         -9 ماده

 . برخوردار باشدبارحمل 

 پس از بارگيري نبايد از حدود تعيين شده در مقررات حمل و باريه و وزن، طول، عرض و ارتفاع وسيله نقل  - 1تبصره

 .نقل بار در راههاي كشور تجاوز كند

بايد  جهت حفظ تعادل، آن و نيز حصول اطمينان از توزيع وزني مناسب بارزدگي مجاز  براي رعايت بيرون  - 2تبصره

 ، 4- 4 ب و همچنين بند -6، ضميمه 1-1بند. ( از طول كافي برخوردار باشندكنند  حمل ميي طويلباراي كه  وسايل نقليه

  ) ه-6ضميمه 

مانند (ند، بايد به طور مناسب مهار شوند؛ هاي بزرگ مخصوص حمل مايعات اگر كامالً پرنشده باش تانكر  - 3تبصره

بر ثبات وسيله  آن حركات  به طور كامل محاط شده و از تاثيرگذاريباركه نحوي به )طراحي شبكه هاي مجزا در داخل تانكر

  .جلوگيري گردد نقليه

هاي با سطح صاف يا برجسته بدون در نظر گرفتن قيود الزم ممنوع  بارگيري بر روي كفي -10 ماده

 .است

بر روي بارگير مستقر نمود كه اوال مركز ثقل بار در براي پايداري بار بايد آنرا به گونه اي  -11 ماده

ت و شتاب وسيلة نقليه را تحت پايداري، جهت حرككمترين فاصله از كفي و سطح جاده قرار گيرد و ثانيا 

 ) ب-6، ضميمه 1-3بند. ( كندنبيش از حد مجاز به محورها فشار وارد ندهد و تأثير قرار 

 بارگير وسيله نقليه قرار وسطدرصورتيكه مركز ثقل بار الزاما در ارتفاع باال قرار گيرد و يا اينكه مركز ثقل در  -تبصره

 -6، ضميمه 1-2بند. ( اي با ارتفاع كمتر نظير كمرشكنها و با سرعت كمتري جابجا شودنداشته باشد، بايد بار توسط بارگيره

 )ب



 8

گيرند، بايد   مختلف اعم از كوچك و بزرگ روي وسيله نقليه قرار بارزماني كه بايد چند  -12 ماده

 .تر قرار داد هاي بزرگتر و مقاومبار يا روي )انتهاي بارگير (هاي ضعيف و آسيب پذير را پشتبار

تـوان    قرار دارند، مـي بارهايي كه مركز ثقل آنها در نيمه بااليي ارتفاع    باربه استثناء   بارها را   كليه   -13 ماده

  ) ب-6 ضميمه 2-3بند. ( سر تكيه داد و مهار نمود به تخته

سر بـر روي كفـي قـرار     تر از تخته     بايد اندكي عقب   بار وارده بر محور جلو بيش از حد باشد،          در صورتيكه بار    - 1 تبصره

 ) ب-6،  ضميمه 3-3بند. ( گيرد

 عقـب يـا گـروه محورهـاي       اي روي بارگير قرارگيرد كه مركز ثقل آن در جلوي مركز محـور               بايد به گونه   بار  -  2 تبصره

  ) ب-6، ضميمه 4-3بند. ( عقب تريلر و كاميون باشد

 ،5-3بنـد (. يدك جلوتر از مركز گـروه محورهـا قـرار گيـرد       و نيمه  باردر مورد نيمه تريلرها نيز بايد مركز ثقل            -  3تبصره

 ) ب-6ضميمه 

 جلوگيري از خميدگي و انحناي بيش از حد به منظور ا،ه هاي سنگين بر روي نيمه يدكباربارگيري در  - 4 تبصره

، 6-3بند. (  در وسط عرض كفي قرار گيرد، سپس توزيع وزن آن در طول بارگير صورت پذيردبارهاي طويل بايد ابتدا  كفي

  ) ب-6ضميمه 

  ) ب-6، ضميمه 7-3بند. (  جابجا شوند" بايد توامابار وزني متعادل بار، جداكننده ها و به منظور توزيع - 5 تبصره

اي بارگيري شوند كه  هايي كه از لحاظ ساختاري، پتانسيل ايجاد خطر را دارند، بايد به گونهبار -14ماده 

                           . شندنداشته با هنگام ترمزها يا انحراف وسيله نقليه براي راننده و ديگران خطري در پي 

 ) ب-6، ضميمه 8-3بند( 

براي جلوگيري از واژگون شدن بارهاي بلند، بايد زنجيرها را به دو طرف نيمه بااليي بار متصل       -15 ماده

. ) ب -6، ضـميمه    3-4بنـد . ( درجه نباشـد   60كنند بيش از    اي كه زنجير با افق ايجاد مي        نمود به نحويكه زاويه   

هـاي  بارايـن مـسأله بـراي       .  ارتفاع آن باشد   8/0كمتر از   نبايد  جهت حركت وسيله نقليه      در   بارطول  همچنين  

 .) ب-6، ضميمه 1-4بند ( هاي گاز نيز صادق است ها و كپسول هاي كاغذي، بشكه اي همگن نظير رل استوانه

  .بافته و طناب استفاده كرد براي بستن بارهاي بلند نبايد از تسمه  - 1 تبصره
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در ايـن مـوارد بايـد بـار را          . بارهاي بلند و ناپايدار و داراي شكل نامتقـارن را نبايـد تنهـا بـا بنـد مهـار كـرد                       - 2 تبصره

 .االمكان به صورت افقي بر روي كفي قرار داده و از وسيله نقليه و بارگيري با ساختار خاص استفاده نمود حتي

 نبايد كمتر باراده، عرض هاي افقي ج قوسحركت در هنگام  در بارثباتي  براي جلوگيري از بي -16ماده 

 ) ب-6، ضميمه 2-4بند. ( ارتفاع آن باشداز نصف 

هاي خاصي كه  ها، تانكرها و ساير كاميون كشي، كمپرسي هاي اسباب ميزان بارگيري در كاميون -17 ماده

خص و محدودي كه شود، بايد از ظرفيت مهار بار مش در آنها از ساختار بارگير براي مهار بار استفاده مي

  .شود تبعيت نمايد توسط سازنده مشخص مي

بدين منظور بايد . اي طراحي شود كه طي سفر رها نگردد هر ستون و تير متحرك بايد به گونه -18ماده 

  .هاي مناسب استفاده كرد ستون را به طور مناسب داخل جا ستون قرار داد يا از قفل

  

  

  ابزار و تجهيزات مهار:  سومفصل 

  

اي  سرها، درهاي كناري، محافظ نرده ختار و تجهيزات مهاركنندة بارگير اعم از اتصاالت، تختهسا -19 ماده

 غيره بايد سالم و كارآمد باشند به نحويكه داراي مقاومـت كـافي در برابـر                 اي و     جلويي، سقف و پوشش نرده    

هـانيز كـه       و جداكننده  واره اي گهقيدهاي    ها،   گوهي از قبيل    تجهيزات. ز طرف بندها و بار باشند     فشارهاي وارد ا  

 . بايد به طور جداگانه و محكم به وسيلة نقليه متصل شوند بار به كار مي روند،تثبيتبراي نگهداري و 

كنند،  اي حمل مي اي كه بارهايي نظير ورق، صفحه، لوله و غيره را به صورت فله وسايل نقليه -20 ماده

 .جهز باشنددر كنار كفي م) جاستون(هاي اتصال ستون  بايد به محل

 . و از قابليت اتصال به بند نيز برخوردار باشندبوده سطوح اصطكاكي داراي ها بايد  گوه -21 ماده

و   تخليه به عنوان گوه استفاده كردهنگام بارگيري ومي توان هاي شن و خاك اره فقط  از كيسه -22 ماده

  . ممنوع استبار نقل و  هنگام حملآنها  به كارگيريبه دليل آنكه بر اثر حركت تغيير شكل مي يابند، 

 در برابر بار مورد نظر از مقاومت كافي برخوردار نباشند، بايد باال  سر و محافظ درصورتيكه تخته -23 ماده

 )  ج-6، ضميمه 1بند. (بسته مي شود، مهار گرددارتفاع دو سومي بار آنها با زنجيرهايي كه در هاي  و كناره
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 . درجه باشد30محافظ به كار مي رود، با افق بايد حداكثرزاويه زنجيري كه به منظور تقويت تخته سر و  -1 تبصره

هاي كناري بايد با بند و به طور متقاطع به بارگير  براي جلوگيري از حركت جانبي بار، ديواره -24 ماده

 ) ج-6، ضميمه 3-2بند(و )  ج-6، ضميمه 1-2بند. ( بسته شوند

 درون بارگير داراي تعادل باشند، براي مهار         شدة جاسازياگر بار يكپارچه يا پايدار باشد و يا مجموعة بارهاي             - 1 تبصره

  ) ج-6، ضميمه 2-2بند. (هاي كناري نيازي به استفاده از زنجير نيست ديواره

گيرند، مگر اينكه بدين منظور بزار مهار بار مورد استفاده قرار چادرها نبايد به تنهايي به عنوان ا -25 ماده

  .طراحي و ساخته شده باشند

.                  اسـت  مجـاز انـد،      شـده  جاسـازي له نقليـه    بارهـاي سـبكي كـه كـامالً درون وسـي          استفاده از چادر براي مهار        - 1 تبصره

 ) ج-6، ضميمه 3بند( 

هاي ساختماني، وسايل منـزل، بطـري، قـوطي و مـوارد              اي مانند مصالح و زباله      ونقل بارهاي فله    در مورد حمل    - 2 تبصره

 .رود وان ابزار ثانويه مهار بار بكار مشابه كه احتمال پراكنده شدن آنها وجود دارد، چادر بايد به عن

دهنـد، بايـد      در مقابل شرايط جوي از قبيل باد، باران و گرد و خاك كه احتمال آسيب ديدن بار را افزايش مـي                      - 3 تبصره

 .تر است در اين حالت، استفاده از چادرهاي برزنتي، مناسب. براي حفاظت بار از چادر استفاده نمود

متـر از    ميلي100 مهار بار، ميزان انحراف از بغل هر يك از بخشهاي آن بايد به        هنگام استفاده از چادر به عنوان       - 4 تبصره

 .طرفين محدود شود

هنگام استفاده  و هستند  مهار بارمجازجمله بندهاي  بكسل از فوالدي و سيم طناب، زنجير، تسمة -26 ماده

  :توجه نمود موارد زير از آنها بايد به

  . ه باشددبايد توسط سازنده مشخص شز بندها ظرفيت، مقاومت و عمر مفيد هر يك ا -الف

 اين ابزار. هستنداستاندارد  هايو رابطايجاد كشش مكانيكي  ابزار نيازمند ي فوق الذكرهمگي بندها -ب 

 . صدمه اي به كاربر وارد نكند و هدهنگام كشيدن بند، بند را رها نكراي طراحي شوند كه  بايد به گونه

 :، بايد موارد زير رعايت گرددها  هنگام ارزيابي دوام و مقاومت طناب -27 ماده

  .مقطع طناب در طول كل آن يكسان باشد  -الف 

 .اي در طول آن وجود داشته باشد طناب نبايد هيچگونه بريدگي يا گرههنگام كشيدن  -ب 
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شود و طناب بايد مجدداً كشيده  پس از كشيدن طناب، كشش اولية آن پس از مدت كوتاهي آزاد مي-ج 

 .شود

  )ج -6، ضميمه 1-4بند. (شوند  كفي متصل و كشيده مي بهها توسط گره طناب  -د 

 :بايد موارد زير رعايت گردددر مهار بار  براي استفاده از زنجير  -28 ماده

از نبايد  ، كه با بار و بارگير در تماس استيهاي زير در زنجير  يكي از ضعف وجوددر صورت -الف

 ) ج-6، ضميمه 2-4بند: ( زنجير استفاده نمود

 .ا خورده شدههاي شكسته ي حلقه -1

  .ها پريدگي، شيار، خراشيدگي يا فرسودگي در حلقه -2

   .گره خوردگي، پيچيدگي، خميدگي يا كشيدگي -3

 .زنجيرها نبايد با سيم يا پيچ به بارگير متصل شوند  -ب 

 ) ج-6، ضميمه 3-4بند. ( شعاع انحناي گوشة بار بايد بزرگتر از ضخامت زنجير باشد  -ج 

 ) ج-6، ضميمه 4-4بند. ( شود  استفاده  گير بايد از قالببراي اتصال زنجيرها به بار و بار  -د 

. لوي باشد لوي طول اضافي زنجير بايد حداقل برابر ماكزيمم بازشدگي دهانة جك در استفاده از جك -ه 

كشيدگي بيش از حد و منجر به ) لوي توسط جك(در غير اينصورت، تالش براي ايجاد كشش در زنجير 

 ) ج-6، ضميمه 5-4بند (.لوي خواهد شد دن جكنش صدمه ديدن زنجير يا بسته

وجه نبايد براي بلند كردن يا تخليه بار  شوند، به هيچ زنجيرهايي كه براي مهار بار استفاده مي  -و 

 . استفاده شوند

 آن زنجير دچار در اثر ه باشد ودردن وسايل نقلية سنگين استفاده شك  براي بكسلياگر از زنجير -ز 

 .استفاده نمودبراي مهار بار از آن نبايد  شود... كشيدگي و 

 ) ج-6، ضميمه 6-4بند: ( ها در نظر گرفتن موارد زير الزامي است براي استفاده از تسمه -29 ماده

 شده هنگام بسته بندي پكها، نبايد از نصف حداقل مقاومت تعيينها   تسمهايجاد شده درنيروي  -الف

  . تجاوز كند هكرد تعيين آناي كه سازنده براي  و يا اندازهبراي بار 

 .براي بستن بارهايي كه داراي سطوح لغزنده هستند، بايد از تسمه هاي فوالدي استفاده شود  -ب 
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 .وسيلة ديگري به كفي متصل نمودهر  را نبايد با گره يا تسمه ها  -ج 

 تأييد  مگر آنكه مورد؛در دماي باال بكار گرفتيا نبايد همراه مواد شيميايي و را بافته   هاي تسمه  -د 

 . باشدآن  سازنده

  :ها بايد موارد زير رعايت گردد بكسل براي استفاده از سيم -30 ماده

  بايـد حـداقل  ترين نقطة خميدگي نزديك. خم شوند ها ها و رابط  نبايد در نزديك بست سيم بكسلها  -الف

 . ها فاصله داشته باشد ها و رابط  سه برابر قطر سيم، از بستبه اندازه

  . بكسل برابر باشد ها بايد با ظرفيت بار سيم ظرفيت تحمل بار اتصاالت و گره -ب

.    اسـتفاده نمـود  ) تنگ چپ و راسـت  (ها بايد از بست تنظيم دوطرفه         بكسل  براي ايجاد كشش در سيم     -ج

  ) ج-6، ضميمه 7-4بند (
  
  
  
  
  

  استفاده از ابزار مهار بار:  چهارمفصل 

  

  :موارد زير الزامي است رعايت  اتصال بند به كفيبراي -31 ماده

، 1-1بند. (هاي نگهدارنده ريل وصل شوند  بايد به ستون كفي مجهز به ريل كناري باشد، بندهاگرا -الف

  ) د-6ضميمه 

هاي اتصال بايد  ها و محل بند شود، ريل به منظور مقاومت در برابر نيروهايي كه توسط بندها اعمال مي -ب 

 .  مقاومت كنند2-1 د، بند-6بتوانند در برابر نيروهاي مهار ذكر شده در جدول ضميمه 

 . وسيله نقليه حك شودبارگير ظرفيت نقاط مهار بار بايد واضح و برجسته روي  -ج 

 .توان به هر نقطه از ريل كناري كفي بست ها را مي طناب  -د 

 .دشونبه ريل كناري متصل نبايد ها  تسمه  -ه 
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را ممكن يهاي انتهايي و تجهيزات مشابه نبايد به ريل كناري فشار آورند، ز هاي دستي، بست وينچ  -و 

 . شونداست دچار خميدگي و له شدگي

اين ابزارها را نبايد به لبة ريل كناري يا به طور . اند ها فقط براي اتصال به زنجير طراحي شده قالب  -ز 

  .مستقيم به خود بار متصل نمود

اي،  هاي لبه  هاي تيز بار، بايد از محافظ براي محافظت بندها در برابر پارگي ناشي از لبه -32 ماده

  ) د-6، ضميمه 2بند. (اتصال بند با بار استفاده كردبندي محافظ در محل  ا يا ديگر وسايل بستهه روكش

  :بندها و اتصاالت بايد تعويض شونددر موارد زير  -33 ماده

آيد و بند بافته، ظاهري كركين مي   سطوح سخت و زبر پديد و بند تماسر اثر  ايجاد ساييدگي كه د-الف

  .مي كندپيدا 

  :قاومت اولية آنها كاسته شده باشدالتي كه در اثر عوامل زير از م بندها و اتصا-ب

 .خوردگي، خم شدگي و شكنندگي هاي مكانيكي اعم از فشار زياد بار، گره آسيب ديدگي -1

 .تماس با مواد شيميايي -2

 .دماي باال وگرماي زياد -3

 .تابش آفتاب به مدت طوالني -4

 .زدگي و پوسيدگي ديدگيهاي ناشي از زنگ آسيب -5

دها و اتصاالتي كه با جوشكاري ترميم يا تعمير شده و با سيم، پيچ يا وسايل مشابه، متصل شده  بن-ج

  .باشند و يا به واسطه سايش و خوردگي غيرقابل استفاده باشند

 .نبايد با لرزش بار از يكديگر جدا شوندها و لوالها  ها، قفل چفت -34 ماده

 آونگيد، به طوريكه از حركت باشنبسته كامال درهاي بارگير بايد به هنگام حركت وسيلة نقليه  -35 ماده

 . درها و آسيب ديدن ساير وسايل نقليه جلوگيري شود

متر از طـرفين    ميلي100در تعيين ظرفيت مهار بار درهاي كناري، ميزان انحراف از بغل هر يك از درها بايد به                - 1 تبصره

  .محدود شود
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  :ها رعايت موارد زير الزامي است در كاربرد چادرها و برزنت -36 ماده

جلوگيري  هاي چادر بايد با هم همپوشاني داشته باشند تا از نفوذ باد يا باران به داخل بارگير اليه -الف

 . كنند

 وسيله نقليه در زير  و عاليم هشداردهندة ها نبايد هيچيك از چراغها، پالكهنگام بستن چادر  -ب 

 ) د-6، ضميمه 1-3بند. (شوندچادر پنهان 

 -6، ضميمه 2-3بند (.ي بايد تعويض يا موقتاً تعمير شودهر نوع پارگچادرها در صورت وجود   -ج 

 )د

 ) د-6، ضميمه 1-4بند: (بايد موارد زير رعايت گرددها   جداكنندهدر كاربرد  -37 ماده

هاي ليفتراك  ايجاد فضاي كافي و سهولت قرارگيري دندانه ،ها براي جلوگيري از غلتيدن جداكننده -الف

 .تر زير بار قرار داد بايد آنها را از طرف ضخيمدر زير بار، 

گيرد، بايد توسط پيچ يا بست فلزي به عرشه متصل  اي كه مستقيماً روي عرشه قرار مي جداكننده  -ب 

 .شود 

 .يك جهت روي يكديگر قرار گيرند نبايد مستقيماً و در ها  جداكننده  -ج 

ا در زواياي اگر نياز است كه براي ايجاد پايداري بيشتر، ارتفاع جداكننده افزايش يابد، بايد آن ر  -د 

 .درست و به شكل يك در ميان روي يكديگر قرار داد

گيرند، بايد از مقاومت كافي  هاي بار قرار مي هايي كه به عنوان نگهدارنده بين اليه جداكننده  -ه 

 .برخوردار باشند

 . ناهمواري باشدشكستگي يارود، بايد عاري از  چوبي كه به عنوان جداكننده بكار مي  -و 

 چوبي نرم با اندازة ه هاي نبايد از جداكنند نظير قطعات فوالدي بزرگ، براي بارهاي سنگين  -ز 

 .استفاده شودمتر   ميلي100×100كوچكتر از 

هاي بااليي بايد دقيقاً در  هاي اليه ، جداكنندهباشداگر بار از چند اليه صلب و طويل تشكيل شده   -ح 

 )  د-6، ضميمه 2-4بند. ( هاي پاييني قرار گيرند  جداكننده راستاي

 .ها بسته شوند  محل قرارگيري جداكنندهرنبايد دبندها   - 1 تبصره
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  :گيرها به شرح زير است الزامات مربوط به زيراندازهاي الستيكي و ضربه -38 ماده

 براي كاهش تعداد بندها علي الخصوص هنگام مهار بارهايي كه سطوح لغزنده دارند، مي توان از -الف

 ) د-6، ضميمه 5بند. ( ده كرد استفازيراندازهاي افزايندة اصطكاك

روند،   بار در برابر حركات افقي بكار مي افزايش مقاومت اصطكاكي بين اجزايهايي كه براي اليه  -ب 

 .روي آنها باشدبر  درصد وزن بار قرارگرفته 50حداقلبايد 

گير براي جلوگيري از چرخش و غلتيدن بار بايد بزرگتر از يك  نسبت عرض به ارتفاع مقطع ضربه  -ج 

 . اشندب

روند، بايد متناسب با   يا قيد افقي بكار ميگهواره ايگير، گوه، قيد  قطعات چوبي كه به عنوان ضربه  -د 

نوع بار، از مقاومت فشاري، سائيدگي و استحكام كافي برخوردار باشند و تقريباً از ناهمواري،  شكستگي و 

 . شكاف عاري باشند

هاي  شود، براي قيد افقي بايد از چوب ر استفاده ميهاي فوالدي براي مهار با درصورتيكه از تسمه  -ه 

ها  شدن تسمه دار در اثر فشار تسمه، باعث شل هاي گوشه گردگوشه استفاده كرد، چراكه لهيدگي چوب

  .گردد مي

ايجاد ابزار مكانيكي ها، بندها و  گيرهاي چوبي، جداكننده تمام ابزارهاي مهار بار نظير ضربه -39 ماده

اين  .درار گيرنشوند، در جاي مناسب خود ق  و هنگامي كه استفاده نميشدهه مهار بايد روي وسيله نقلي كشش

 در آن پس از قرار دادن وسايل ار داد كه داراي ارتفاع كافي باشد به نحويكههايي قر ابزار را بايد داخل جعبه

  .اشد داشته بوجودبراي جلوگيري از وارد آمدن فشار و ضربه به ابزار مزبور كافي  فضاي خالي

ساختار وسيله نقليه را وسيله نقليه، نبايد بارگير تجهيزات و اتصاالت مهار نصب شده بر روي  -40 ماده

  .وسيله نقليه ممنوع استسازنده يا جوش دادن اتصاالت بدون تأييد سوراخ كردن همچنين . ضعيف كنند

ر صـورت لـزوم،    شـده و د   كليه وسايل مهار و اتصاالت بارگير بايد به طور منظم و مداوم بـازبيني و بازرسـي                  - 1 تبصره

 .پس از خاتمه يافتن عمر مفيد اين تجهيزات، نبايد از آنها استفاده كرد. تعمير يا تعويض گردند
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 :هاي استفاده از ابزار مهار آسيب ديده به شرح زير است ممنوعيت -41 ماده

لم باشند و روند، بايد سا ها، ساختار و اجزاي وسيله نقليه كه براي مهار بار بكار مي تمام سيستم -الف

  .هيچگونه بريدگي و خميدگي در آنها نباشد

 .رود، نبايد آسيب ديده باشد  و قيد افقي بكار ميگهواره ايگير، گوه، قيد  ي كه به عنوان ضربهئشي -ب

مطابق با بايد نبايد گره خورده باشد و تعميرات احتمالي نيز فوالدي  سيمي و تسمه زنجير، طناب -ج

  . گيرددستورات سازنده انجام

  

  

 ���� ��� :
��
 ����� �
��  

  

 .طور مناسب مهار شود كوچك باشد، بايد بهخيلي  حتي اگر، بار هرقطعه -42 ماده

 در صورت كوچك بودن ابعاد بار احتمال افت ميزان كشش بندها زياد است بنابراين بايد به طور منظم در طول - 1 تبصره

 .ا كنترل كردندها رسفر كشش ب

و با زاوية مناسب ر جهات مخالف با هرگونه حركت احتمالي بندها بايد ددر مهار كلية بارها،  -43 ماده

مالك مهار بار ) توسط اعمال نيروي عمودي بيشتر(ايي كه مسالة ايجاد اصطكاك در مهار باره. بسته شوند

بند سازد، به زاوية عمود نزديكتر باشد، نيروي فشاري  اي كه بند با راستاي افق مي خواهد بود هر چقدر زاويه

 ) ه-6، ضميمه 1-1بند. ( بزرگتر و كارايي بند در مهار بار بيشتر خواهد بود

در بارهاي داراي چرخ الستيكي، هرچقدر زاويه بستن بند به زاويه افقي نزديكتر باشد، كارايي بند و تأثير آن   - 1 تبصره

 ) ه-6، ضميمه 2-1بند. ( در مهار بار بيشتر خواهد بود

  

  "تپك و پال" نحوه مهار: بخش اول

بايد يا از طريق بند يا از طريق قرار دادن بار در شده روي پالت،  بندي براي مهار بارهاي بسته -44 ماده

بايد تركيب ) مهاربندي به وسيله بند(حالت اول  در .داخل محفظه مناسب نسبت به مهار بار اقدام نمود
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باري وجود داشته باشد، بايد از شدن تمام بارها جلوگيري كند و اگر احتمال رها شدن  بندي و بند از رها بسته

 ).  ه-6، ضميمه 1-2بند( مهاركننده هاي بيشتري استفاده نمود 

 براي تحقق .دارند، يكسان باشدهايي كه بر روي پالت قرار  در سرتاسر پكبايد بندها در فشار توجه شود كه  -1 تبصره

  . گاهي استفاده از مهاركننده هاي بيشتري الزامي استاين مطلب

ها از بندهاي بيروني به همـراه         بايد در تمام قسمت   اند،     محكم روي پالت بسته نشده     رهايي كه با -45 ماده

ها را مهار كنند، بايد بار را به كمـك سـاختار وسـيله                تك پك   اگر بندها نتوانند تك    و   دشو استفاده    اتصاليقيد  

  ) ه-6، ضميمه 2-2بند. ( نقليه يا ساير بخشهاي خود آن مهار كرد

  .ها و چادرهاي كناري، به هيچ وجه نبايد به تنهايي به عنوان سيستم مهاركنندة پالت بكار روند برزنت -1 تبصره

 و ي باركنند، اما براي مهار جلو ها در اغلب موارد بار را از عقب و طرفين مهار مي ها و پالت بندهاي روي پك -2 تبصره

  .كاهش تعداد بندها به نصف، بايد جلوي بار را بالك كرد

  

  "رلها، قرقره ها، كالفها و بشكه ها" نحوه مهار: دومبخش 

ها بايد توسط وسايل  ها و بشكه ها، كالف ها، قرقره  شكل از قبيل رلاي مهار بارهاي استوانه  -46 ماده

 هارعايت موارد زير در مورد مهار اين نوع باردر حالت كلي . بارگير با تجهيزات خاص يا كانتينرها انجام شود

 :الزامي است

جهت مهار نمودن اين نوع  هاي جانبي و ريل كناري كفي  نردهاستفاده از بند، حفاظ جلوي بارگير، -الف

 .بارها

 .اند هايي كه بالك يا جاسازي نشدهجلوگيري از حركت افقي باراستفاده از بندهاي جداگانه جهت   -ب 

روي پالت يا بر  وچكهاي ك رلها و  قرقرهمهار   وجداگانهي بزرگ به صورت هاها و رل قرقرهمهار   -ج 

 .هاي بسته به شكل جاسازي در محفظه

  .بارهااين نوع  براي مهاربرزنت يا چادر ممنوعيت استفاده از   -د 

 



 18

 :در مهار بارهاي استوانه اي كه به صورت عمودي قرار مي گيرند، موارد زير بايد رعايت گردد -47 ماده

كاهش تعداد بندها بايد از و نيز ار شدن بند از روي ب ديدن بار يا منحرف براي جلوگيري از آسيب -الف

  ) ه-6، ضميمه 1-3بند ( . استفاده كردهاي الستيكي اي و بالشتك هاي لبه محافظ

هاي  جهت ايجاد پايداري اين نوع بارها و در نتيجه كاهش تعداد  بندها، بايد آنها را در گروه -ب

  ) ه-6، ضميمه 2-3بند  ( .بندي كرده و توسط حفاظ جلويي يا كناري مهار كرد چندتايي بسته

 :در مهار بارهاي استوانه اي كه به صورت افقي قرار مي گيرند موارد زير بايد رعايت شود -48 ماده

ك كـردن     بال اين قيود توسط  . دگرد متحرك استفاده    گهواره اي بارها بايد از قيد      مهار اين نوع      براي -الف

 ) ه-6، ضميمه 3-3بند ( .شوند  مي كفي مهار  كناري هاي  ريلبهبند بستن جلويي يا  به حفاظ 

هاي  هاي افزايندة اصطكاك بين اليه  در صورتيكه اين نوع بارها داراي سطح لغزنده باشند، بايد از اليه-ب

  .بار يا بين بار و كفي استفاده كرد

يا گروه رلهاي فلزي كه به (گيرند  ميكه به طور عمودي روي كفي قرار مهار رلهاي فلزيدر  -49 ماده

طور  ، بايد حداقل دو بند از سمت چپ و يك بند از سمت راست وسيله نقليه به)مي شوندرديف چيده 

اي كمتر از  مورب از روي چشمي رل بگذرد و به سمت مقابل برسد كه حتي االمكان بايد اين بند بايد زاويه

 چشمي رل بند ديگري نيز بايد به صورت متقاطع با بندهاي مذكور از روي . درجه با افق ايجاد كند45

 ) ه-6، ضميمه 4-3بند.(بگذرد

  .   حركت رو به جلوي بار بايد از قيد افقي، زيراندازهاي افزايندة اصطكاك و بند استفاده كرد از براي جلوگيري-1 تبصره

هاي فلزي كه به صورت عرضي روي كفي قرار  براي جلوگيري از حركت رو به جلوي رل -50 ماده

براي . باشد درجه داشته 45اي كمتر از   ور كند به نحويكه زاويهگيرند، بايد دو بند از چشمي آن عب مي

 عالوه بر اين. جلوگيري از حركت رو به عقب نيز به صورت مشابه بايد حداقل يك بند از چشمي عبور كند

ثابت كردن اين  (استفاده شودنيز براي جلوگيري از غلتيدن رل  گهواره اي گوه يا قيد ،هاي چوب بايد از قطعه

 ) ه-6، ضميمه 5-3بند). (يزات به وسيله ميخ ممنوع استتجه

ديده شود، استفاده ) X( تحت هيچ شرايطي نبايد در داخل چشمي رل، از بند موربي كه مقطع آن به شكل ايكس- 1تبصره

  ) ه-6، ضميمه 6-3بند. ( كرد
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ها  شوند نيز مشابه مهار عرضي، رل طور افقي و در راستاي طول كفي بارگيري مي هاي فلزي كه به  در مهار رل- 2تبصره

. ( هايي را كه قطر تقريباً يكساني دارند، در يك گروه رل مهار كرد توان رل مي. شوند  مهار  بايد توسط قيود، بندها و قيد افقي

 ) ه-6، ضميمه 7-3بند

ر، آنها را به جلوي بارگي بايدشوند،  صورت عمودي بارگيري مي هاي كاغذي كه به  مهار رلبراي -51 ماده

اي باشد كه به ديوارة وسيله  هاي كاغذي به اندازه اگر تعداد رل ها تكيه داده و مهار نمود و ها يا ساير رل ديواره

نقليه نچسبد، براي جلوگيري از حركت بار به طرفين بايد فضاهاي خالي بين آن را پر كرد يا از قيد افقي، بند 

تقسيم   همچنين مي توان رلهاي كاغذي را به صورت متقارن.ودهاي افزايندة اصطكاك استفاده نم اندازه يا زير

  ) ه-6، ضميمه 8-3بند( .و در قسمتهاي جداگانه مهار نمود

هاي زيرين بارگيري شوند، مگر آنكه  شوند، نبايد روي اليه ها در چند اليه روي بارگير حمل  صورتيكه رلدر  - 1 تبصره

 . ها تا جلوي وسيلة نقليه امتداد داشته باشند اين اليه

كردن رل  رود يا با بالك هاي بعدي را بايد با ابزاري كه براي مهار اليه زيرين بكار مي هاي اليه دوم و اليه رل  - 2 تبصره

  . عقب و طرفين منحرف نشوديه پايين مهار كرد تا بار به جلو،به ال

 بايد شوند، هاي رديف فوقاني مي هاي ابتدايي و انتهايي رديف زيرين كه مانع حركت و جابجايي رل رل  - 3 تبصره

 در صورت يكسان بودن ارتفاع رلها مي توان از تجهيزاتي نظير زيراندازهاي .ها باشند  ميليمتر بلندتر از ساير رل38حداقل 

   .افزاينده اصطكاك زير آخرين رلها استفاده كرد

، بايد از ديوارة بارگير، شوند هاي كاغذي كه به طور عرضي روي بارگير حمل مي  مهار رلبراي  -52 ماده

  ) ه-6، ضميمه 9-3بند ( .يد افقي و يا بند استفاده كرد قگوه،

  .هاي انتهايي را نبايد با استفاده از درهاي عقب كاميون يا كانتينر مهار كرد رل  - 1 تبصره

 ميليمتر باشد، بايد براي مهار 200هاي بارگير بيشتر از  ها و ديواره ها و يا رل  رل اگر فضاي خالي بين رديف  - 2 تبصره

   .قي، بند و زيراندازهاي افزايندة اصطكاك استفاده كردقيد اف, ها بار از پركننده

اند، حمل نمود يا  اي كه به اين منظور طراحي شده را بايد توسط وسايل نقليههاي ميلگرد  كالف -53 ماده

   .اند، مهار كرد بندي كه براي اين نوع بار طراحي شده هاي مخصوص بسته با سيستم
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 گهواره اي طول وسيله نقليه بدون استفاده از قيدهاي هاي ميلگرد در هاي افقي كالف قرار دادن بسته  - 1 تبصره

 . مخصوص ممنوع است

 .توان با مهاركردن جداگانة هر كدام با بند و قيد افقي، حمل نمود  را ميتعداد كم ميلگردها  - 2 تبصره

  

  " ها ها و شمش ها، ميلگردها، ميله ، چوبها لوله  " نحوه مهار: سومبخش 

 قائم در  تيرك دوبه كاربردن حداقل  عالوه بر بارگير، بايد ها روي اي لوله  در حمل و مهار فله -54 ماده

جهت مهار بار از حركت به جلو و نيز  بند از )با هر اندازه طولي(هر طرف براي جلوگيري از سقوط لوله ها 

  .عقب استفاده شود

فته باشند، درصورتيكه لوله ها به دليل داشتن طول كمتر از طول بارگير وسيله نقليه پشت سر هم قرار گر  - 1 تبصره

 .براي هر رديف لوله بايد حداقل دو تيرك قائم در طرفين بارگير نصب شده باشد

 بار را از به اندازه كافي محكم بوده تااند و بايد  تيركهاي بازشدني براي تخليه خودكار و سريع طراحي شده  - 2 تبصره

  .انحراف به طرفين مهار كنند

 و جلوگيري از غلتيدن بار هنگام گير تخت به بارهاي گرد و طويل روي ضرها و  مهار لولهبراي  -55 ماده

يك بند عبور داده  از روي هر رديف لوله ،هاي قائم كناري بارگيري و تخليه، بايد عالوه بر استفاده از تيرك

، 2-4بند(. هاي قويتري استفاده كرد از تيركشود، بايد  صورتيكه كل بار توسط يك بند مهار مي شود و در

  ) ه-6ضميمه 

و  )شود  هنگام بارگيري و تخليه ميلولهگير دالبرشي مانع غلتيدن  ضربه(گير دالبرشي  در صورتي كه از ضربه - 1 تبصره

. ( هاي كناري نيست  استفاده شود  براي مهار بار هنگام تخليه و بارگيري نيازي به ستونيل و اشياء گرد و طو بند براي مهار لوله

در  نيروي كشش بندها به طور يكسان و تا  نيز بايد به شكل قوسي چيده شوندها هلول در اين صورت ) ه-6، ضميمه 3-4بند

 . هاي وسطي رديف باال سقوط خواهند كرد صورت لوله شود، در غير اينها وارد  جهت پايين به لوله

 مانند لوله هاي پالستيكي، چوب، ميلگرد و به طور كلي بارهاي پذير انعطافو هاي بلند  لوله  -56 ماده

 به طوريكه به آساني ندتوسط وسايل نقليه داراي ابعاد مناسب حمل شو بايد  داراي قطر كوچكند،بلندي كه

 ) ه-6، ضميم 4-4بند (.رعايت گرددزدگي مجاز  بيرون و قوانين مربوط به مهار شده
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كه به طور عرضي روي بارگير قرار مي گيرند، با يكي از دو روش زير هاي كوتاه  بارها و لوله -57 ماده

  :ودمهار مي ش

هاي كناري استفاده  هاي جانبي بار بايد از نرده ؛ در اين روش براي جلوگيري از حركتجاسازي -الف

 ) ه-6، ضميمه 5-4بند. ( نمود

ها  ها و چوب  باالي همة لولهبا عبور از ده وبايد به محافظ جلويي بسته شاين ابزار  ؛بندبه كارگيري   -ب 

شوند، هر  ها در چند قسمت بارگيري  و در صورتيكه لوله. شوند در انتهاي وسيله نقليه توسط وينچ كشيده 

  ) ه-6، ضميمه 7-4بند. ( بخش بايد به شكل قوسي مهار گردد

و نغلتند  طوري كنار هم قرار داد كه گهواره ايتوسط بند بر روي قيدهاي  اوال بايد هاي كوتاه و قطور را لوله  - 1 تبصره

به طور جداگانه با بند بست تا فشار را هاي بااليي  لولهو ثانيا )  ه- 6، ضميمه 8-4دبن( وزن آنها نيز روي وسيله نقليه تقسيم گردد

 ). ه- 6، ضميمه 6- 4بند(رد هاي پاييني را محكم نگه دا حاصل از بستن آنها، لوله

رتيب كه نسبت بدين تها باشد،   متناسب با ابعاد لولهگهواره ايقيد ابعاد بايد  ها له براي جلوگيري از غلتيدن لو - 2 تبصره

  ) ه-6، ضميمه 9-4بند. (  كمتر باشد8 به 5بين تكيه گاههاي لوله به قطر آن نبايد از 

 :انجام داد دو روش زير يكي از را مي توان به   چوب حمل  -58 ماده

كوتاه يا بلند كه بر روي كفي حمل مي شود، بايد   سته هاي چوبددر مهار طولي :  بارگيري طولي-الف

   ) ه-6، ضميمه 11-4بند( . راي مهار بار استفاده نموددست كم از دو بند ب

هاي  هاي جلو و عقب بارگير و چوب  متر است و توسط محافظ3هاي يك دسته كمتر از  اگر طول چوب  - 1 تبصره

 .گيرد، مهار كرد ها قرار مي ها يا ستون توان اين دسته را با حداقل يك بند كه تقريباً وسط بونك شوند، مي ديگر نيز مهار مي

  .روي مجاز تمام بندهاي مهاركننده، نبايد كمتر از يك ششم وزن دستة چوب باشدني  - 2 تبصره

 بارمهار در اين روش بارگيري، بايد چوبها را به شكل قوسي بارگيري نمود و براي :  بارگيري عرضي-ب

 چوبها .، استفاده نمودمي گيرندها قرار  سوم انتهايي طول چوب سوم يا دو از دو بند كه در فاصلة تقريبي يك

  ) ه-6، ضميمه 12-4بند( . به هيچ وجه نبايد از طرفين وسيله نقليه بيرون زدگي داشته باشدنيز 

به . دو بند مهار كردبا  حداقل  را بايد آنشود،  چوب به طور عرضي بارگيري ميكه تنها يك بسته وقتي  - 1 تبصره

 . در جلو و عقب بار كامالً با وسيلة نقليه در تماس باشندنحويكه بندها 
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مشابهي براي مهار ها يا تجهيزات   متر است، بايد در وسط داراي ستون10اي كه طول آن بيش از  وسيله نقليه  - 2 تبصره

 . نداز طول به دو قسمت مساوي تقسيم كرا بار باشد كه آن

وارد قبل بايد  بر رعايت معالوهاگر دو بسته چوب كوتاه كنار هم و به طور عرضي روي كفي قرار گيرند،   - 3 تبصره

 ) ه-6، ضميمه 13-4بند: ( ا نيز لحاظ نمودنكات زير ر

 .داشته باشدنهاي چوب فضاي خالي وجود  بين بسته -1

 .   تر از سطح كفي قرار گيرد  سانتيمتر باال10 تا 5/2 بين ها وبچانتهاي بسته  -2

 .  متر نباشد44/2ارتفاع بار از سطح كفي بيشتر از  -3

  .ديك بند به طور طولي روي هر بسته چوب بسته شوحداقل  -4

به طور كلي در حمل چوب بايد از وسيله نقلية مخصوص حمل چوب كه مجهز به امكاناتي  -59 ماده

اين تجهيزات بايد طوري مهار شوند كه . استفاده كرد... هاي كناري و  هاي الوار، تيرك ها، گيره مانند بونْك

ها كم و احتمال  كه اصطكاك سطح چوبهمچنين هنگامي . نقليه و بار جدا نشود هنگام حركت از وسيلة 

ها و  هاي كناري، بونْك به تيركلغزيدن آنها روي هم وجود دارد، بايد با به كار بردن ابزار ايمني و اتصال بند 

  .الوارگيرها بار را مهار نمود

 .، بايد در برابر تمام نيروهاي وارده مقاومت كنند كلية اجزاي سهيم در حمل ايمن چوب  - 1 تبصره

و نيروي مجاز هر بند نيز نبايد . كشش ايجاد شود) كمتر از نيروي مجاز بند(در هر بند بايد تا حد امكان   - 2 تبصره

  . كيلوگرم باشد1800كمتر از 

  

  

  "بارهاي تخت" نحوه مهار: چهارمبخش 

از طريق بستن به حفاظ جلويي، كناري، ريل بار را ها و بارهاي تخت بايد  براي مهار ورق -60 ماده

را با قرار دادن شيئي در زير، ارتفاع بار  و تمام جهات مهار نمود از ...ها و هاي قائم، ستون كناري كفي، تيرك

    ، ضميمه5بند.(درجه ايجاد كند30با افق زاويه بزرگتر از بندها  طوري تنظيم نمود كه آناطراف و يا روي 

 ) ه-6
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  " و عدل گونيه،كيس" نحوه مهار: بخش پنجم

 جاسازيها با زاوية مناسب   گوشه درباند وبايد بسته ها را به پهلو خوابراي مهار كيسه و گوني  -61 ماده

 هم در يك جهت قرار نگرفته و بار نيز شكل واحدي داشته باشد كرد به نحويكه دو رديف روي

  .  بايد از بند استفاده كرد  نشده باشند، براي مهار بارهاي كناريثابتهاي جانبي به خوبي  اگر نرده -1 تبصره

هاي افزايندة  بايد از اليههاي بار  براي گيرداري بيشتر اليه، هستند لغزنده راي سطوح مهار بارهايي كه دا در- 2 تبصره

 .اصطكاك استفاده شود

بايد نيمه پاييني بار را ) هاي پشم، كتان، خميرچوب و علوفة خشك بستهمانند (براي مهار عدلها  -62 ماده

بندها در مقابل فشار وارده از سوي گيرد جداگانه مهار نمود و براي تقويت بار كه بر روي كف بارگير قرار مي

  ) ه-6، ضميمه 1-6بند. ( ها از يك زنجير كه به باالترين نقطة باربند متصل است استفاده نمود عدل

  .هاي عقب و جلو مهار كرد ها را توسط بند به باربند در وسايل نقليه روباز بايد عدل -1 تبصره

  

  "باندلها" نحوه مهار: بخش ششم

سنگ و  ، قطعهيه چندال هايشده، مصالح ساختماني، تخته هاي پك  نظير الواريدر مورد بارهاي -63 ماده

د و در چيدمان آنها پايين نگهداشتن مركز ثقل  يكديگر قرار دا  هم و چسبيده به در كنار را باندلهابايدامثال آن 

دلهاي اليه زيرين يا روي بانمستقيما همچنين هنگام چيدن اليه هاي بعدي، باندلها را يا . بار را لحاظ نمود

 يا اليه اتصاليبراي مهار بار نيز بايد با استفاده از قيد . روي جداكننده هايي با جهت و اندازه مناسب قرار داد

ها و  ستوناز هاي افزاينده اصطكاك رديفهاي بار را تثبيت و براي جلوگيري از حركت بار به طرفين، 

، 3-6بند. ( دنمومهار بار را گيرند،   كه در يك رديف قرار مي يي و توسط بندهااستفاده كردهاي كناري  تيرك

 )  ه-6ضميمه 

 طول جداكننده بايد به اندازة طول باندل باشد و تمام سطح زيرين آن را نگه دارد و عرض جداكننده بيش از -1 تبصره

 .  ها اصطكاك كافي ايجاد كند ارتفاع آن بوده و بين اليه
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 متري از سطح كفي 85/1ها يا در ارتفاع  با چند بند كه روي رديف دوم باندلبايد هاي فوقاني  فهاي ردي باندل - 2 تبصره

 ) ه-6، ضميمه 2-6بند. ( گيرند، مهار شوند قرار مي

نامه   اين آيين-65ماده  اي،  بارهاي فلهاند، در بخش مهار  ل نشده يا باندالوارها يا مصالح ساختماني كه جاسازي -3 تبصره

  .گيرند مورد بررسي قرار مي

  

  "بارهاي محاط" نحوه مهار: بخش هفتم

در  محكم به يكديگر بست و بايدرا ا آنه ،بارهاي محاطبراي جلوگيري از حركت افقي  -64 ماده

. تك مهار نمود ا تكشود، آنها ر حركت آنها سبب كاهش تعادل وسيله نقليه  صورتيكه امكان انجام آن نباشد و

،  بايد از جداكننده هايي مثل پالت) مخصوصا بارهاي شكستني(همچنين براي ممانعت از جابجايي بار 

 )  ه-6، ضميمه 7بند( . گيرها استفاده نمود هاي چوبي يا ضربه تيرك

 . دنموتوسط بارهاي بزرگتر احاطه و مهار را بارها و اشياء كوچكتر بايد   - 1تبصره

 و خاصيت ارتجاعي فنر و تايرهاي وسيله نقليه احتمال سطه وجود ناهمواري در سطح جادههايي كه به وابار  - 2تبصره

 . ، بايد با بند بسته شوندوجود داردبه بيرون آنها پرتاب شدن 

دار مهار كرد، مگر آنكه ساختار بارگير   سنگين را نبايد با محاط كردن در داخل بارگير ديوارهبارهاي يكپارچة  - 3تبصره

  .بار را مهار كندتمام حركات افقي 

اي قرار گيرد  بايد دقت نمود كه بار كامالً محاط شود و يا در وسيله نقليهاي  در مهار بارهاي فله -65 ماده

وزن درون  همچنين براي مهار بارهاي سبك .كه در آن احتمال ريختن هيچ قسمت از بار وجود نداشته باشد

هاي ناشي از ناهمواري سطح جاده  ت تأثير پرشهاي روباز كه در تماس با جريان باد هستند و يا تح كاميون

 ) ه-6، ضميمه 1-8بند.(  استفاده كرد هاي توري گيرند، بايد از چادرهاي برزنتي و روكش قرار مي

ي بدون  جانبي و يا تيپرها هيچ عنوان نبايد توسط وسايل نقليه با بارگيرهاي بدون محافظ اي به بارهاي فله  - 1 تبصره

 ) ه-6، ضميمه 2- 8دبن. ( حايل حمل شوند ديواره
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كانتينرها و بارگيرهاي در  بايد هستندهاي مختلفي  اشكال و اندازهكه داراي ها  اي نظير آهن قراضه بارهاي فله  - 2 تبصره

 .شوندبغلدار حمل 

 .ه هنگام حمل آهن قراضه بايد دقت نمود تا هيچ يك از قطعات، مهار نشده باقي نمانندب  - 3 تبصره

هاي پالستيكي، تاير، ابزارآالت،  ، محفظه ، جعبه، صندوق ي از كارتنشامل انبوه(اي  در مهار بارهاي واحد فله  - 4 تبصره

  :موارد زير بايد رعايت گردد) …، آجر و مصالح ساختماني، بطري

  از حركات افقي آن جلوگيريه يا بارگيري شود كه با حذف فضاهاي خالي بين آنها، بايد طوري بستهااين نوع بار -1

 .شود

 . بندي گردد اع يكسان بستهبار بايد در همة نقاط با ارتف -2

  .تر بايد در زير بار قرار بگيرند اشياء سنگين -3

  :موارد زير بايد رعايت شود) حيوانات، بارهاي معلق و مايعات( بارهاي متحرك مهار در  -66 ماده

هاي متحرك حمل  اند يا در صندوق اخته شدههايي كه به اين منظور س در محفظهبايد : حيوانات -الف

 ) ه-6ميمه ، ض1-9بند( .شوند 

 بارهايي نظير گوشت كه در وسيله نقليه  براي به حداقل رساندن حركت و جابجايي: بارهاي معلق  -ب 

 ) ه-6، ضميمه 2-9بند( .تك مهار نمود اند يا اينكه تكچسببه يكدگر آويزان هستند، بايد آنها را 

 در اين تانكرها .به شاسي وسيله نقليه متصل شودبايد هاي مخصوص حمل مايعات  تانكر: مايعات  -ج 

  . ليتر قرار نگيرد1700بايد فضاي داخلي به نحوي شبكه بندي شده باشد كه در هر قسمت بيش از 

  

 "كانتينرها" نحوه مهار: بخش هشتم

هاي پيچي خاص يا  يد هر كانتينر را با تجهيزات ايمني از قبيل قفلبا اين نوع باردر مهار  -67 ماده

كه اين تجهيزات بايد مانع حركت كانتينر )  ه-6، ضميمه 1-10بند(تجهيزات مخصوص به بارگير متصل نمود

همچنين به منظور تراز  . سانتيمتر در جهت عمودي شوند5/2 سانتيمتر در جهت افقي و بيش از 3/1بيش از 

كردن كانتينر و ممانعت از جركت آن، بايد يا قاب پاييني آنرا در در تماس كامل با بارگير وسيله نقليه قرار داد 
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اي كه اوال تحمل وزن كانتينر را داشته باشد و ثانيا به طور   يا نقاط انفصال كانتينر و كفي را توسط قطعهو

 . جداگانه به بارگير وسيله نقليه متصل شده باشد، پر كرد

  ) ه- 6، ضميمه 2- 10بند  (.جلو وعقب كانتينر را بايد به صورت جداگانه مهار كرد  -1تبصره

ضمن لحاظ نمودن  ي،هاي پيچ مي توان به جاي استفاده از قفل تن 5/22كمتر از  وزن با يتينرهايدر مهار كان -2تبصره

 )ه- 6 ، ضميمه3- 10بند(: دكر استفادهزنجير از شرايط زير 

 و راست  كيلوگرم كه توسط تنگ چپ2000ميليمتر و قدرت كشش حداقل  8ز چهار زنجير با قطر حداقل  استفاده ا -الف

 . شوند كشيده مي

 .به صورت عرضيحداقل چهار عدد جداكنندة چوبي در دو انتهاي كانتينر قرار دادن   -ب 

 بين كانتينر و 6/0مقاوم در برابر فشار و كشش با ضريب اصطكاك حداقل هاي افزايندة اصطكاك  اليهاستفاده از   -ج 

 .ها جداكننده

 .كانتينر با سطح كفيعدم تماس مستقيم   -د 

 .جهت مهار كانتينرقسمت عقب و كناره بارگير ستونهاي محافظ در به كار گيري   -ه 

بر روي  در صورت عدم استفاده از قفلهاي پيچي در مهار كانتينرهاي خالي مي توان كانتينر را   -68 ماده

هاي چوبي و يا زيراندازهاي الستيكي قرار داده و از بندهاي متقاطع و يا عمودي جهت  كفي چوبي، جداكننده

 همچنين در اين حالت بايد هر كانتينر توسط يك زنجير، ) ه-6، ضميمه  5-10بند(مهار آن استفاده نمود 

  ) ه-6، ضميمه 4-10بند. ( شوند، مهار گردد هاي پايين كانتينر متصل مي سيمي يا ابزاري كه به گوشه طناب

  .ذار نباشدد كه در حركت و سرعت و شتاب وسيله نقليه تاثيرگنبه نحوي بارگيري و مهار شوبايد  هاكانتينر -1 تبصره

  

  ")مخصوص حمل مايعات و پودرها(مخازن و تانكرها" نحوه مهار: بخش نهم

اي بارگيري شود كه ارتفاع مركز ثقل آن، درون مثلث متساوي  اين نوع بارها بايد به گونه -69 ماده

 الساقيني قرارگيرد كه طول قاعده آن برابر با فاصله بيروني تايرهاي محور بارگيري شده و زواياي مشابه آن

  ). ه-6، ضميمه 11بند(  باشند  درجه64كمتر از 
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هنگامي كه كامالً پر براي حمل كانتينرهاي تانكري بايد از تريلرهاي كم ارتفاع استفاده كرد و  -70 ماده

  .نيستند، براي حفظ ثبات آنها به هنگام دور زدن بايد از تسمه محافظ استفاده كرد

توجه ) مثالً حركت مايع در جهات مختلف(بايد به ماهيت ديناميكي بار  در تعيين نيروهاي الزم براي مهار بار -1 تبصره

 .نمود

اده كرد كه با اتصاالت بارگيري مناسب مهار از فبراي مهار اين نوع بارها بايد از تجهيزاتي است -71 ماده

ن مركز ها نيز به دليل باال بود وسيلة نقليه حامل تانكر. قبيل قفل پيچي به بارگير وسيله نقليه متصل شده باشد

 ). ه-6، ضميمه 15بند( ها به آرامي حركت كند  ثقل اين نوع بارها بايد در پيچ

  

  "دستگاههاي چرخ الستيكي" نحوه مهار: بخش دهم

در   درجه نسبت به افق25كمتر از با زاويه بندها ستيكي بايد هاي داراي چرخ اله دستگادر مهار  -72 ماده

بايد   به بار، عمودينيروي عمال ا به منظورده و شبستههر گونه حركت بار  مخالف در جهتو عقب بار 

 براي حفظ تماس تايرها به اين بندهاهمچنين  ). ه-6، ضميمه 1-12بند( باشد صفر يش از با افق بآنهازاويه 

 .كشيده شوند كفي بايد پيش

 . درصد وزن بار باشد20 نيروي داخل اتصاالت بايد حداقل -1تبصره

 داراي بندها با افق  زاويهعالوه بر آنكه ي جلوگيري از پرش بار بايد ر افقي، برا مهااعمال هنگام -73 ماده

 : ه شودبه كار گرفتنيز  روش زير يكي از دو ) ه-6، ضميمه 2-12بند( مي باشد 2 به 1نسبت 

  . يا چرخهاي آنرا خارج كردنمودبار را بالك  -الف

ش اين بندها بايد حداقل برابر ها استفاده كرد كه ظرفيت كش از بند عمودي اضافي در محل چرخ  -ب

  ) ه-6، ضميمه 3-12بند. ( نصف وزن وسيله نقليه مورد حمل باشد

 ابتدا كيلوگرم بايد 4500هاي با وزن برابر يا كمتر از  ها و وانت ها، كاميون براي حمل اتومبيل -74 ماده

 ) ه-6، ضميمه 1-13بند(كنترل نمود) سبك و دو محوره مخصوصا هنگام حمل وسايل نقليه(ارتفاع كل بار را 

 25سپس به وسيله حداقل دو بند در جلو و عقب بار، آنرا مهار كرد به نحويكه بندها با افق زاويه كمتر از 

هاي ثابت آنها را كشيده و  پس از آنكه بندها به وسيله نقليه متصل گرديد، با استفاده از وينچ. درجه ايجاد كنند
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بندها بايد به هنگام كشيده ( .ها، مهار نمود ل قرارگيري چرخچرخها را توسط گوه يا گودي موجود در مح

  )شدن به تمام چرخهاي وسيله نقليه نيرويي به سمت پايين وارد نمايند

بايد از حركات طولي، جانبي و عمودي اتومبيل، كاميونت و  اند بندهايي كه براي بستن دور چرخها طراحي شده -1تبصره

 .وانت جلوگيري كنند

اي كه به اين  اند بايد روي وسيله نقليه شدن به اتومبيل، كاميونت و وانت طراحي شده ندهايي كه براي متصل ب-2تبصره

 .، بكار روند منظور ساخته شده

ها و بندها كه احتمال حركت آنها در طول سفر وجود دارد، بايد به دقت  هاي چرخ و ابزارآالتي نظير رمپ  گوه-3تبصره

  .ننده مهار شوندروي وسايل نقليه حمل ك

 .هاي ترمز و ساير تجهيزات دستگاه صدمه بزنند شوند، نبايد به لوله  وقتي بندها به محورها يا چرخها بسته مي-4تبصره

 حتي اگر از وسيله نقليه مخصوص حمل سواري نبايد مهار نشده روي وسيله ديگري حمل كردوسايل نقليه را  -5تبصره

  .استفاده شود

  .هاي خاص آن استفاده كرد تفاده از جرثقيل، براي مهار بار بايد از بندها و وينچهنگام اس - 6تبصره

موارد ها بايد  ها و وانت ها، كاميونت  وسايل نقليه تصادفي سبك از قبيل اتومبيلدر حمل و مهار -75 ماده

   :زير لحاظ شود

  . بار از روي وسيلة نقليه منحرف نشود -الف

 . روي وسيله نقليه رها نشوندباز ماشين تصادفي از قطعات شل و نيمه  -ب 

.     بندي و بارگيري شود هاي پوشاننده، بار بايد به صورت يك پك بسته در صورت استفاده از توري  -ج 

 ) ه-6، ضميمه 2-13بند( 

  :حمل نمود كه  به نحوي روي وسايل نقليهدار اين نوع بار را بايد  در صورت استفاده از بارگير ديواره -د 

 .شند، به طوريكه ديوارها باالتر از بار قرار گيرنداز چهار طرف محصور با -1

از سه طرف محصور باشند، به طوريكه ديوارها باالتر از بار قرار گيرند و براي مهار بار حداقل از  -2

 . كيلوگرم هستند، استفاده شود2268دو بند كه هر يك داراي نيروي مجازي معادل 

 ناب استفاده كرد نبايد براي مهار ماشينهاي تصادفي از ط-تبصره
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راي مهار بار حداقل از ها باالتر از بار قرارگيرند و ب از دو طرف محصور باشند، به طوريكه ديواره -3

 . كيلوگرم هستند، استفاده شود2268 بند كه هر يك داراي نيروي مجازي معادل سه

ل چمن نظير موتورهاي برق ديزلي، كمپرسور، وسايآالت كوچك  ماشيندستگاهها و براي مهار  -76 ماده

 به طوريكه بند پس از عبور از داخل حلقه بكسل بار استفاده نمودمهار براي  دو بند ازحداقل بايد ... زني و 

  ) ه-6، ضميمه 14بند(  .شود به عرشه متصل 

زن و لودرهاي كوچك را بايد بدون بند عمودي و با جاسازي آنها در   تايردار كوچك از قبيل چمنهايدستگاه -1تبصره

  :نظير تريلرها و تيپرها مهار كرد، مشروط بر اينكهاي  نقليه وسايل

 .هاي انتهايي آن نيز از استحكام كافي برخوردار باشند و سازهوسيله نقليه بغلدار بوده  -1

 ميليمتر باالتر از عرشه و 300 حداقل روند  كناري و انتهايي به كار ميهايي كه به عنوان قيد افقي بلندي سازه -2

 .هاي دستگاه مورد حمل باشدباالتر از چرخ

  

  "لوله هاي بتني" نحوه مهار: بخش يازدهم

لوله ها را به صورت گروههاي مجزا توسط   بايدها روي كفيبر هاي بتني   حمل لولههنگام -77 ماده

هاي آن گروه باشد، به يكديگر بست تا غلت   از نصف كل وزن لولهبيشبندهايي كه نيروي مجاز آنها 

 .كند، مهار نمود  جداگانه بايد توسط بندي كه از داخل آن عبور ميهر لوله را نيز. نخورند

 سانتيمتر يا دو عدد 1,25 به قطر  )بكسل يا سيم( درصورتيكه لوله ها جداگانه مهار نگردد بايد يك عدد زنجير-هتبصر

 متر از 0/3 همچنين در هر.ها بست  سانتيمتر را به صورت طولي روي هر گروه از لوله1به قطر تقريبي ) بكسل يا سيم(زنجير

ند طولي  عبور كنند يا از روي دو ب طول بار بايد از يك بند عرضي استفاده كرد كه اين بندها ممكن است يا از داخل لوله ها

 ). ه-6، ضميمه 1-16بند( رديف انتهايي بار بگذرند

 :هاي بتني موارد زير بايد رعايت گردد  كردن لوله در بالك -78 ماده

از يك يا چند قطعه چوب يا مواد متراكم ديگري كه به طور متقارن حول خط مركزي ،  براي قيد افقي -1

  ) ه-6، ضميمه 2-16بند. ( شود گيرند بايد استفاده  لوله قرار مي

 . در صورت استفاده از يك قطعه چوب، بايد طول آن حداقل به اندازه نصف طول هر لوله باشد -2
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 .چهارم ابتدايي و انتهايي لوله قرار داد  در يكدر صورت استفاده از دو قطعه بايد آنها را -3

 . سانتيمتر باشد10×15 بايد    حداقل ابعاد چوب قيد افقي -4

 .هاي بتني بايد زير بند از روكش استفاده گردد براي جلوگيري از آسيب لوله -5

 : قرار دادرديفدر يك يا چند به شرح زير را مي توان  هاي بتني با قطر يكسان لوله -79 ماده

هـا از   گيرند، بايد با توجه به تعداد لولـه  قرار  رديفر طول بارگير در يك      ها د    لوله همةكه  رتيدرصو -الف

( اسـتفاده نمـود  ) دسـته (و يا به صورت جزئي در يك يا دو گـروه ) دسته(هاي چيدن كامل در يك گروه    روش

  ) ه-6ضميمه ، 3-16بند

هاي زيرين بايد كـل طـول   رديفهاي   لوله بارگيري شوند،رديف چندها در  در حالتيكه الزم باشد لوله     -ب

هـاي پـاييني قـرار     وسط لولـه  هاي باالتر بايد دقيقاً روي فضاي ايجاد شده ت        هاي رديف   گير را بپوشانند و لوله    بار

  . ) ه-6ضميمه ، 4-16دبن (گيرند

انتهايي بارگير، براي ثابت كردن لوله هاي زيرين، لوله ابتدايي و انتهايي را بايد توسط گوه، قيد افقي، محافظ   - 1تبصره

مابقي لوله .  درجه دارد، مهار نمود45ستونهاي كناري و حداقل يك بند كه از داخل لوله ها عبور مي كند و زاويه اي كمتر از 

ضميمه   ،5-16بند(هاي عقبي و جلويي مهار كرد هاي رديف زيرين را نيز به وسيله بند به بارگير بست يا با تكيه دادن آن به لوله

 ). ه-6

، ضميمه 6- 16بند( جداگانه مهار نمود ) بر حسب قطر(ها را  ها متفاوت باشد، هر گروه از لوله اگر قطر لوله  - 2تبصره

  ). ه-6

بايد حداقل دو قيد طولي با هاي بتني فلنچي در يك رديف  لولهو مهار بارگيري  به منظور  -80 ماده

براي چيدن . فاصله داشته باشندمناسب را در زير لوله ها قرار داد تا به اندازه كافي از سطح كفي ضخامت 

يا به موازات يكديگر  ) به هم پيوسته(لوله ها نيز مي توان آنها را يا به صورت تناوبي در خالف جهت هم

 )     ه-6، ضميمه 7-16بند( .قرار داد) فاصله دار(

  و مخالف با جهترا به صورت همهاي هر رديف  ها در بيش از يك رديف، بايد لوله براي بارگيري اين لوله  - تبصره

 سمت و مخالف با هاي يك رديف به يك تر دهانه بزرگتر لوله به عبارت ساده. ددا رديف قبلي قرار جهت قرارگيري

  ). ه-6، ضميمه 8-16بند( ديگر باشدرديف 
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  "سنگها" نحوه مهار: بخش دوازدهم

منظور اي كه به اين  هستند بايد توسط وسيلة نقليه تن 5 وزن بيش ازكه داراي هايي سنگ -81 ماده

گاه بزرگتر و وسيعتري دارند، روي  به طور كلي سنگها بايد از طرفي كه تكيه اند حمل گردند؛ طراحي شده

ها براي تمام  اين مهاركننده.  سانتيمتر مهار شوند10 ×10بارگير قرار گرفته و حداقل با دو قيد چوبي در ابعاد 

ول سنگ را در بر بگيرند، به صورت متقارن چهارم ط كند و به طريقي كه حداقل سه عرض سنگ كفايت مي

  .شوند در زير سنگ قرار داده مي

 . ترين سمت آن به سمت جلوي وسيله نقليه قرار گيرد اگر قطعه سنگي نوك تيز باشد، بايد باريك  - 1 تبصره

، بايد آن را وجود داشته باشد احتمال غلتيدن آن گرد باشد و ، گرد يا نيمه سنگ قطعهترين قسمت  اگر پهن  - 2 تبصره

كه سنگ روي قيدها و عرشه د و قيد را روي بارگير محكم نمود به نحوي از جنس چوب سخت قرار داگهواره ايل قيد داخ

 .بخوابد و از سه جهت با قيدها در تماس باشد تا از غلتيدن آن جلوگيري شود

تيز،   نوكهايعبور كند و در مورد سنگ هااز بين شكافيك بند مورب در سنگ بايد صورت وجود شكاف در   - 3 تبصره

 .   آنچنانكه شكل هندسي سنگ سبب محكمتر شدن بندها شودترين قسمت آن بگذرد بند بايد از پهن

 .  درصد نيروي مجاز آنها باشد10ميزان كشش بندها بايد دست كم به اندازة   - 4 تبصره

ر لغزد، دست كم در سه نقطه با عرشه تماس دارد و بايد آن را با بندهاي متقاطع مها هر قطعه سنگي كه نمي  - 5 تبصره

 .تر هستند، استفاده شود قياس با ديگر بندها ايمندر كه بندهاي زنجيري متقاطع از شود كه مي  صيهتو . نمود

زنجيري كه به طور عرضي به بارگير متصل مي شوند،  حداقل با دو بندبايد ي هاي مكعب سنگ -82 ماده

 كه براي نگهداري  وبيهاي چ به نحويكه محل اتصال بندها تا حدامكان به محل قرارگيري قيد مهار گردند

توجه گردد كه نيروي مجاز بندها بايد به اندازه نصف وزن سنگ باشد . روند نزديك باشد ها بكار مي سنگ

  .) ه-6، ضميمه 1-17بند(

هر سنگ را به  بايد پايدار عالوه برملزومات مذكور در ماده قبل هاي غيرمكعبي براي مهار سنگ -83 ماده

 بست به نحويكه بندها از مركز سنگ عبور كرده و Xمتقاطع به شكل طور مجزا با حداقل دو بند زنجيري 

توجه گردد كه نيروي مجاز  .توسط يك بند و يا وسيله رابط ديگري در محل تقاطع به يكديگر متصل شوند

  .) ه-6، ضميمه 2-17بند( بندها بايد حداقل به اندازه نصف وزن سنگ باشد
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را توسط يك زنجير حلقوي            هر سنگدار بايد  غير مكعبي ناپايهايسنگبه منظور مهار   -84 ماده

سوم ارتفاع آن احاطه  اي بين نيم تا دو  در نقطه-است كه نيروي مجاز آن حداقل به اندازة نصف وزن سنگ -

از حركت افقي بار مانع  كه   سپس توسط چهار زنجير، زنجير حلقوي را مهار كرده و مكانيسم اتصاليوكرد 

چهارم وزن سنگ داشته و در صورت  اين زنجيرها بايد نيروي مجازي حداقل برابر با يك. دد، ايجاد نموگرد

 ) ه-6، ضميمه 3-17بند( .  درجه تجاوز نكند45كنند از  اي كه با افق ايجاد مي امكان زاويه

  

  "سازه هاي خاص" نحوه مهار: بخش سيزدهم

سمت به بارگير يا قو با بند    خاص حملقيدهاي گهواره ايهاي خاص و بزرگ بايد روي  سازه -85 ماده

همچنين بايد در زير اين نوع بارها از زيراندازهاي الستيكي يا ضربه گيرهاي چوبي . مهار شوندجلويي 

 به صورت سفارشي ساخته شده و وزن سازه را  مورد استفادهقيدهاي گهواره ايقابل ذكر است . استفاده كرد

 .)ه -6، ضميمه 18بند (.كنند روي عرشه پخش مي

  

  "كانكس ها" نحوه مهار: بخش چهاردهم

اي بارگيري شوند كه بتوان آن را به حفاظ جلويي بالك كرد و در   بايد به گونهكانكس ها -86 ماده

 .صورتيكه امكان انجام آن نباشد، براي جلوگيري از حركت رو به جلوي بار بايد بندها را به عقب بار بست

مكعبي شكل هندسي  از آنجاييكه.  بندهاي جداگانه استفاده كردبراي مهار طرفين و انتهاي بار نيز بايد از

گيرد،  ير آن قرار مي بايد از قيدهاي فلزي يا چوبي كه زشود و از بستن مستقيم بند به آن مي مانع كانكسها

  .) ه-6، ضميمه 19بند ( استفاده كرد

استفاده از بندهاي . باشدمي  تن 3روند  يه كار م بندهايي كه براي اين نوع بار ب حداقل ظرفيت كششي كليه-1تبصره

  . تر به وزن كانكس، محتويات آن و زواياي بندها بستگي دارد مقاوم

  



 33

  "كاروان ها و تريلرهاي كوچك" نحوه مهار: بخش پانزدهم

تريلرهاي داراي ميله اتصال بايد از طريق انتهاي اين ميله و دو طرف چرخها يا / كاروان -87 ماده

ها با دو بند جداگانه كه در جهت مخالف و به   محورها يا چرخ بر اين اساس بايدندمحورهاي آنها مهار گرد

  .اند، مهار شوند طور مورب قرار گرفته

تريلر رو /حتي االمكان به نحوي بارگيري شوند كه قسمت جلوي كاروانتريلرهاي كوچك بايد /كاروانبه طور كلي  -1تبصره

 يك قطعه بسته شدناندكي از انتهاي كفي بيرون بزند و ضمن آنكه ميله اتصال با صال  ميله اتبه نحويكهبه عقب بارگير باشد 

  . مشخص مي گردد بايد توسط بندهاي متقاطع در عقب عرشه مهار شودبه آن پارچه داراي رنگ روشن و واضح 

گير يا روي سه   يا روي ضربه بايد ميله اتصال راامكانپذير نباشد نيزمذكور در بند فوق درصورتيكه روش بارگيري  -2تبصره

 ) ه-6، ضميمه 20بند ( .اي كه براي اين منظور ساخته شده و يا بر روي تير افقي قرار داد پايه

  

  "ماشين آالت سنگين" نحوه مهار: بخش شانزدهم

اند،  اي كه بدين منظور طراحي شده آالت سنگين را بايد با وسايل نقليه قطعات بزرگ ماشين -88 ماده

شود مركز ثقل بار تا حد  ين بارگيرها از زمين ارتفاع كمي دارند و اين مسأله موجب ميكفي ا. حمل نمود

هر يك از بخشهاي بار نيز كه قابليت . امكان به زمين نزديك باشد و حداكثر ثبات وسيله نقليه تأمين شود

 75حداقل به طور كلي بايد  .چرخش داشته باشد بايد هنگام حمل مهار شده و روي كفي خوابانده شود

  .گاهي وسيله نقليه حمل شونده بر روي كفي وسيله نقليه قرار گيرد درصد نقاط تكيه

 مخصوص افزايش كننده يا تيرهاي هاي عريض  محافظتر از كفي باشد، بايد ازاگر دستگاه متحركي عريض   - 1 تبصره

 ميليمتر در خارج از كفي 150ش از گاه نبايد بي  ضمن در نظر گرفتن آنكه قسمتهاي بدون تكيه.گاهي استفاده نمود سطح تكيه

 .امتداد داشته باشند

وسايل نقليه و دستگاههاي  يد از جلو و عقب با بند و را با)چرخ زنجيري(نقليه چرخدار و شني وسايل  - 2 تبصره

 .بكسل مهار كرد متحرك را با زنجير يا سيم
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  :  زير مهار گردندمواردآالت و وسايل نقلية سنگين راهسازي بايد مطابق  ماشين -89 ماده

از نقاط ، بايد دستگاههايي كه اغلب بارگيري و حمل مي شوندبراي مهار : نقاط اتصالاستفاده از  -الف

، ضميمه 2-21بند( .اتصال مخصوص آنها كه بدين منظور طراحي و ساخته شده اند، براي مهار استفاده نمود

  ) ه-6

  . شده اند، نبايد براي مهار استفاده شودبر روي آن تعبيه اتصالي كه به منظور بلند كردن بار  نقاط - تبصره

به دليل عبور هاي شني   آسيب ديدن و خرد شدن تيغهبه منظور جلوگيري از: بندهااستفاده از   -ب 

ساير بندها ).  ه-6، ضميمه 4-21بند(زنجير از روي آن، استفاده از بند قائم در مهار اين نوع بار ممنوع است 

 .  درجه ايجاد نمايند35زاويه اي بيش از  بارگير و در راستاي جلو هاي طولي  نيز نبايد نسبت به لبه

  ) ه-6، ضميمه 3-21بند. ( زنجيرها را نبايد با پيچاندن دور قسمتهاي مختلف بار محكم كرد -تبصره

 شني ها را نبايد با زنجيرهايي كه با زاويه نامناسب و توسط قالب به تسمه شني: مهار شني -90 ماده

 يا غلتك فلزي  هاي داراي چرخ ها و ماشين  براي مهار شني.) ه-6، ضميمه 5-21بند( اند، مهار كرد وصل شده

به نحويكه زاويه اي كه در عقب بين زنجير و متقاطع استفاده كرد  بايد در جلو و عقب بار از  دو زنجير

.  درجه باشد45ستاي جلو ايجاد مي شود  و زاويه اي كه در جلو نسبت به را30راستاي جلو ايجاد مي شود 

 .) ه-6، ضميمه 6-21بند(

 در صورتيكه جلوي يك شني نسبت به حركت رو به جلو بالك شده باشد بايد براي مهار حركت رو به جلوي -1تبصره

ركت دستگاه به ح دستگاه، تيغه را روبروي شترگلوي تريلر قرار داد يا بازوها را روي شترگلو ثابت كرد و براي جلوگيري از

وند، اگر اين زنجيرها به نحو مناسب و زاويه دار بسته ش.  بستي آن و دو زنجير نيز به جلوايد دو زنجير متقاطع به انتهاطرفين ب

  .  رو به عقب دستگاه نيز بكار روندد براي مهار حركتتوان مي

هاي  دهاي جداگانه مهار مي شود و قسمتگير چوبي و استفاده از بن حركت تيغه با قراردادن آن روي ضربه -2تبصره

ها به هنگام خاموش بودن موتور فعالند مهار  كننده مفصلي وسيله نقليه با جا انداختن مكانيزم قفل و نيز اطمينان از اينكه كنترل

  .) ه-6 ، ضميمه7-21بند( .شود مي

 30را با زاويهدو بند متقاطع  بايد حركت رو به جلو براي جلوگيري از: مهار بيل مكانيكي  -91 ماده

هاي شني روبروي  درجه نسبت به راستاي جلو به دو طرف عرشه متصل نموده و يا با قرار دادن چرخ
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با بستن دو بند متقاطع با زاوية به عقب بيل مكانيكي حركت رو به روش مشابه . شترگلوي تريلر آنرا مهار كرد

حركت به طرفين بار نيز با بندهاي   و درجه نسبت به راستاي جلو به دو طرف عرشه مهار مي شود45

براي جلو گيري از چرخش كابين و . گردد كنند، مهار مي متقاطعي كه حركات رو به جلو و عقب را مهار مي

 .حركت بازو و قاشقك نيز به ترتيب از جا انداختن قفل چرخشي آن و بستن بند استفاده مي شود

بايد تيغه يا جام دستگاه را در  رو به جلوحركت براي مهار : شني   چرخبلدوزر و لودرمهار  -92 ماده

 را كه با راستاي جلو ثابت كرد يا دو بند متقاطعهاي آن را روي سر شترگلو  برابر شترگلو قرار داد و ناخن

براي مهار حركت رو به عقب نيز بايد  .هاي اتصال به دو طرف كفي بست سازند، در محل  درجه مي30زاوية 

كه دوبند متقاطعي  .سازند، به دو طرف كفي متصل كرد  درجه مي45راستاي جلو زاوية دو بند متقاطع را كه با 

  .كنند، حركت طرفين را نيز مهار مي نمايند كه حركت رو به عقب و جلو را كنترل مي

  .حركت عمودي تيغه، قاشقك و ريپر هم با بستن بند افقي از روي آنها مهار مي شود -تبصره

را با قرار دادن قاشقك در برابر شترگلو يا بستن بندهاي  كت رو به جلوحر: مهار لودر چرخ دار -93 ماده

حركت رو به عقب بار را نيز بايد با . گذرند مهار كرد  درجه از داخل حلقه بكسل مي30متقاطعي كه با زاويه 

ا حركات عمودي قاشقك ر .گذرند مهار كرد  درجه از داخل حلقه بكسل مي45بندهاي متقاطعي كه با زاويه 

 .نمود  مهار درجه نباشد،25ي كه زاويه آن با افق بيش از نيز بايد به صورت جداگانه با بند

در برابر شترگلو و يا بستن بندهاي دستگاه با قرار گرفتن  حركت رو به جلو: مهار گريدر -94 ماده

 نيز با مهار حركت رو به عقب شود و  درجه نسبت به راستاي جلو به حلقه بكسل مهار مي30متقاطع با زاويه

       راستاي جلو به حلقه بكسل يا محلهاي اتصال انجام به  درجه نسبت 45بستن بندهاي متقاطع با زاويه 

حركت به طرفين نيز با اصطكاك ناشي از تماس تايرها با عرشه و بندهاي متقاطعي كه حركات رو  .مي گيرد

گير چوبي  ه نيز با پايين آوردن آن روي ضربهحركت تيغ .شود كنند، مهار مي به جلو و رو به عقب را مهار مي

 .شود  مهار مي درجه نباشد،25 اي كه زاويه آن با افق بيش از و با استفاده از بند جداگانه

با قراردادن دستگاه در برابر شترگلو يا تخته سر يا بستن  بايد حركت رو به جلو: مهار غلتك -95 ماده

ي جلو به حلقه بكسل يا محلهاي اتصال مهار كرد و حركت  درجه نسبت به راستا30بندهاي متقاطع با زاويه 

.  درجه نسبت به راستاي جلو به حلقه بكسل مهار كرد45رو به عقب را بايد با بستن بندهاي متقاطع با زاويه 
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 كنترلكنند،  با بندهاي متقاطعي كه حركات رو به جلو و رو به عقب را كنترل مينيز طرفين   حركت به

 .شود مي

 پيش از حمل دستگاه و به منظور كاهش وزن و افزايش ايمني در مهار غلتك، مايع داخل چرخ غلتك بايد خالي - تبصره

 .شود

محافظ   بايد دستگاه را در برابر شترگلو يا تختهركت رو به جلو براي مهار ح: مهار ليفتراك -96 ماده

از قالب هستند و  جلو راستاي به  درجه نسبت30زاويه كه داراي جلويي بارگير قرار داد و با دو بند متقاطع 

 درجه 45براي مهار رو به عقب نيز از دو بند متقاطع  كه داراي زاويه  .نمودگذرند آن را مهار  بكسل مي

  .گذرند استفاده مي شود هستند و از داخل قالب بكسل مي نسبت به راستاي جلو

 مجاز باشد، بايد تيركهاي ليفتراك باز و به صورت تفاع ليفتراك پس از بارگيري بيش از مقاديرر درصورتيكه ا-تبصره

  .جداگانه مهار گردد

  

  

  تخلفات : ششمفصل 

  

  :در صورت عدم رعايت ضوابط اين آيين نامه با تخلفات به شرح زير برخورد خواهد شد -97 ماده

 در صورت تخلف شركت يا موسسه حمل و نقل از مفاد اين آيين نامه، بر اساس مفاد آيين نامه -الف

ر و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي موسسات حمل و نقل جاده اي، با شركت يا موسسه حمل با

  .حمل و نقل رفتار خواهد شد

 قانون اصالح پاره اي از مواد قانون 6 در صورت تخلف راننده از مفاد اين آيين نامه بر اساس ماده -ب

 و 1368 صورت وضعيت و بارنامه مصوب سال الزام شركتها و موسسات ترابري جاده اي به استفاده از

 هيات محترم وزيران، با راننده 14/8/82 مورخ 27283ت /45728همچنين جدول جرايم موضوع مصوبه 

  .رفتار خواهد شد
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 در صورت تخلف فرستنده يا گيرنده بار از وظايف مشخص شده در اين آيين نامه، موضوع از طريق                   -ج

 . پيگرد قانوني قرار خواهد گرفتمراجع ذيصالح توسط ذينفع مورد

براي مهـار  بيني شده، حداقل امكانات مورد نياز  نامه پيش مجموعه سيستم مهار باري كه در آيين    -98 ماده

توانند در جهـت   نقل مايل باشند مي و  هاي حمل شركت يا موسسه و باركه فرستندگان باشد؛ در صورتي    بار مي 

  .ورندتقويت سيستم مهار اقدامات الزم را به عمل آ

 و نقل بار در راهها، آيين نامه حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك  نامه به مقررات حمل اين آيين -99 ماده

پردازد و در صـورت وجـود مـواد قـانوني             و دستورالعمل جابجايي محموالت ترافيكي در راههاي كشور نمي        

  .مشابه، رعايت مقررات ياد شده ارجحيت دارد

 تدوين و كليه دستورالعملهاي مغاير با آن  ضميمه8 تبصره و 49  ماده و100اين آيين نامه در  -100ماده 

   .ملغي مي باشد
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   نيروي مجاز بند - 1

 است كه براي مهار بار در برابر حركت  مالك تعيين تعداد تجهيزات مهار الزم، نيروي مجاز بندهايي- 1-1

  :توان از رابطة زير بدست آورد مقدار نيروي مجاز را مي. روند آن به هر طرف بكار مي

)  1-1 (                          
NT

W
WLL

Kg

)()/(
)(

×
=

50  

WLL =كيلوگرم(مجاز بندها    نيروي(  

W = كيلوگرم( وزن باري كه قرار است مهار شود(  

N T=   بندهاي مورد نيازتعداد  

 هاي بار و مهار آن در نحوة راندن وسيله نقليه    تأثير ويژگي- 2

 ملزومات مربوط به تأثيرات بار و مهار آن در نحوه راندن، هدايت و دور زدن وسيله نقليه حين - 2-1

  :رانندگي به شرح زير است

 .بندي بستگي دارد حوه بسته ميزان لزوم بررسي بار به نوع بار، نوع سيستم مهار، ناهمواري جاده و ن -أ 

هاي برق،  ها مراقب كابل راننده بايد در حمل بارهاي عريض و بلند، هنگام دور زدن و عبور از زير پل -ب 

  .هاي راهنمايي و ساير موانع باشد چراغ

زده،  هاي يخ اي كه بارهاي بلند و متحرك از قبيل مايعات، دام، گوشت احتمال واژگوني وسايل نقليه -ج 

ها بسيار  كنند، در پيچ  مي المپ باال، وسايل نقليه موتوري و ابزارآالت با چرخ الستيكي حملبتن با اس

 .زياد است

وقتي بار سبكي روي محورها قرار . عملكرد ترمز تحت تأثير وزن بار و نحوة توزيع آن قرار دارد -د 

 مسأله تأثير و گيرد، احتمال قفل شدن و لغزيدن چرخها در ترمزهاي ناگهاني وجود دارد؛ اين مي

 .دهد كارآمدي ترمز و هدايت ماشين را كاهش مي

هاي ناهموار، افزايش سرعت سبب افزايش نيروها و در نتيجه  هنگام دورزدن و حركت در جاده -ه 

 .شود افزايش احتمال انحراف بار مي
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   تناسب بار با طول بارگير - 1

شود كه  دهد كه روي يك وسيله نقليه كوتاه حمل مي الف، بار طويلي را نشان مي) 1-6(شكل شماره  - 1-1

بارگيري صحيح همان ) ب(شكل . زدگي و توزيع نامناسب بار و عدم تعادل بارگير است نتيجة آن بيرون

  .دهد بار را نشان مي

  

 بارگيري صحيح) ب(انتخاب نامناسب بارگير، ) الف) : (1-6(شكل شماره 

 بودن مركز ثقل بارگير به منظور پايداري بيشتر   پايين- 2

د و بر مركز اي حمل شود كه مركز ثقل آن تا حد امكان به سطح زمين نزديك باش  بار بايد به گونه- 2-1

قرار دادن بار به اين شكل از احتمال واژگون شدن وسيله نقليه به هنگام دور زدن . سطح كفي قرار گيرد

 )) 2-6(شماره شكل . (اين موضوع در مورد بارهاي سنگين از اهميت بيشتري برخوردار است. كاهد مي

 

 پايين بودن سطح كفي تريلر به واسطة ايجاد ماكزيمم پايداري): 2-6(شماره شكل 

  )موقعيت بار روي بارگير(  قراردادن بار روي بارگير- 3

  .دهد نحوة استقرار صحيح و غلط بار را بر روي بارگير نشان مي) 3-6(شكل شماره  - 3-1
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  نحوة استقرار صحيح و غلط بار بر روي بارگير): 3-6(شكل شماره 

سـر تكيـه داد، زيـرا در ايـن حالـت، بـار وزن و فـشار بـسياري بـر                         بارهاي سنگين را نبايد به تخته      - 3-2

.  بـاري كـه مركـز ثقـل بـااليي داشـته باشـد       كنـد، مخـصوصاً   محور هدايت كننده وسيله نقليـه وارد مـي   

  ))4-6(شكل شماره (

   

  قرارگيري نامناسب بار به دليل فشار بيش از حد بر محور جلو) : 4-6(شكل شماره 

ي جلو بيش از حد باشد، به منظور توزيع بهتر وزن روي  در صورتي كه وزن بار وارده بر محورها- 3-3

  ))5-6(شكل شماره . (تر قرار گيرد محورها بار بايد روي كفي اندكي عقب

  

 توزيع مناسب وزن بار بر روي محورها) : 5-6(شكل شماره 
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كننده و جلوگيري از قرار گرفتن بار بيش از حد   براي حصول اطمينان از آزاد بودن محورهاي هدايت– 3-4

 عقب يا گروه محورهاي عقب تريلر و كاميون  روي محور عقب، مركز ثقل بار بايد جلوتر از مركز محور

  .دهد اسب بار را بر روي بارگير نشان ميقرارگيري نامناسب و من) 6-6(شكل شماره . قرار گيرد

 

  قرارگيري نامناسب و مناسب بار بر روي بارگير) : 6-6(شكل شماره 

 بايد جلوتر از مركز گروه يدك مركز ثقل بار و نيمه) 7-6(شكل شماره تريلرها مطابق   در مورد نيمه- 3-5

محورها قرار گيرد، علت اين امر اعمال وزن و نيروي كافي بر روي محورهاي محرك اصلي در جهت 

 .توليد نيروي كشش بيشتر و پايداري وسيله نقليه است

  

  يدك و نامناسب بار بر روي نيمهقرارگيري مناسب ) : 7-6(شكل شماره 

  ))8-6(شكل شماره ( بارگيري بارهاي سنگين بر روي نيمه يدك هاي طويل - 3-6
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  چيدمان نامناسب و مناسب بار روي بارگير) : 8-6(شكل شماره 

ميزان بار . توان با وزن كردن آن يا از طريق محاسبه بدست آورد ري وسيله نقليه را مي ميزان بار محو- 3-7

ها به جلو  حركت دادن جداكننده. بر روي بارگير بستگي دارد محوري به محل قرار گرفتن مركز ثقل بار 

  ))9-6(شكل شماره . (دهد و عقب بدون حركت دادن بار، وزن بار را روي محورها تغيير نمي

 

  ها نمايش ثابت بودن ميزان بار محوري با تغيير محل جداكننده) : 9-6(شكل شماره 

  .  بارگيري بارهاي داراي ساختار خطرناك- 3-8
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  نمايش بارگيري  بارهاي داراي ساختار خطرناك) : 10-6(ره شكل شما

  پايداري بار بر روي بارگير - 4

باشد، بار هنگام ترمزهاي ) H( درصد ارتفاع 80كمتر از ) L(اگر طول ) 11-6(شكل شماره  مطابق - 4-1

  .ثبات خواهد بود جلو بيشديد در جهت 

L

H

 

  پايداري و ناپايداري بار هنگام كاهش شتاب ناگهاني) : 11-6(شكل شماره 

باشد، بار در ) H(اع آن  درصد ارتف50كمتر از ) W(اگر عرض بار ) 12-6(شكل شماره  مطابق - 4-2

  .و احتمال واژگوني آن وجود خواهد داشت ها ناپايدار خواهد بود قوس
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W

H
H

 

  ها پايداري و ناپايداري بار هنگام حركت در قوس) : 12-6(شكل شماره 

  .دهد نحوة بستن بارهاي بلند را توسط بند نشان مي) 13-6(شكل شماره  - 4-3

H

H

 

  نحوة بستن بندها براي ايجاد پايداري بار) : 13-6(شكل شماره 

هند، ولي در مورد بارهاي بلند د شوند و پايداري بار را افزايش مي ها به آساني كشيده مي ها و تسمه طناب

 . گردند در صورتيكه بندها در موقعيت مناسبي بسته نشوند سبب واژگون شدن بار مي
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   تخته سرها و محافظ ها- 1

ه شكل شمارمطابق با .  مهار بار را ندارندها هنگام ترمزهاي شديد توانايي سرها و محافظ بسياري از تخته

اين ابزارآالت بار را هنگام . توان ظرفيت آنها را افزايش داد هاي محافظ مي با بستن زنجير به باال و كناره) 6-14(

  .كنند ترمزهاي شديد مهار مي

  

   افزايش ظرفيت مهار محافظ) : 14-6(ه شكل شمار

   ديواره هاي كناري- 2

شوند، بار را محكم گرفته و مانع از باز شدن  هاي كناري بسته شده و كشيده مي  بندهايي كه به ديواره- 2-1

هاي كناري آن را  دار و نحوة مهار ديواره بارگير بغل) 15-6(شكل شماره . گردند ها مي  و انحراف ديواره

  . دهد نشان مي

  

  هاي كناري بارگير مهار ديواره) : 15-6(شكل شماره 
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وعة بارهاي پك شدة درون پارچه و داراي پايداري مناسب و يا مجم هاي كناري، بارهاي يك  ديواره- 2-2

شكل شماره  .(كنند و نيازي به استفاده از بند نيست بارگير را كه داراي تعادل هستند، براحتي مهار مي

)6-16((  

  

   صلب و پايدارهاي پك) : 16-6(شكل شماره 

  ))17-6(شكل شماره . (توانند بارهاي بلند و ناپايدار را مهار كنند هاي كناري به تنهايي نمي   ديواره- 2-3

  

  هاي بلند و ناپايداري آنها پك) : 17-6(شكل شماره 
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  چادر- 3

شكل شود كه در  ها و چادر مي زدگي و برآمدگي چادر به واسطه حركت بار، سبب كشيدگي تسمه بيرون

  . نشان داده شده است) 18-6(شماره 

  

  تغيير شكل و كشيدگي چادر به واسطة حركت بار) : 18-6(شكل شماره 

 هاي بندي و رابط ها  بندها، كشنده- 4

هر دو گره براي مهار انتهاي . نشان داده شده است) 19-6(شكل شماره هايي از گره طناب در  نمونه- 4-1

در اين حالت دو سر . شود خفت و دوخفت در وسط طناب نيز استفاده مي گره نيم. روند طناب بكار مي

 .شوند هاي كناري مخالف بسته مي ناب به ريلط

  

  هاي انتهايي گره) ب(خفت و دوخفت،  گره نيم) الف) : (19-6(شكل شماره 

توان از گرة دوسر مطابق   براي كوتاه كردن طول طناب يا كاهش كشش در قسمت ضعيف شده مي-

كاهش كشيدگي با پخش نيروي كشش در طول طناب و در مركزگره انجام . استفاده كرد) 20-6(شكل شماره 

  .شود مي
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  گره دوسر) : 20-6(شكل شماره 

) 21-6(شكل شماره شود كه در   براي متصل كردن دو طناب با قطر متفاوت از گره پله استفاده مي-

  .نشان داده شده است

  

  گره پله) : 21-6(شكل شماره 

  ))22-6(شكل شماره . (هاي موجود در زنجير  ضعف- 4-2

  

  هايي از زنجيرهاي مستعمل  نمونه) : 22-6(شكل شماره 

بندي زنجير تا  باشد، ظرفيت بسته) D(كمتر از ضخامت زنجير) R( شعاع انحناي گوشة بار چنانچه- 4-3

  ))23-6(شكل شماره . (يابد  درصد كاهش مي25
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D

R

R>D

  

  ا ضخامت زنجيررابطة شعاع انحناي گوشة بار ب) : 23-6(شكل شماره 

  . دهد هاي موجود و مورد استفاده را نشان مي اي از قالب نمونه) 24-6(شكل شماره  - 4-4

  

  قالب زنجير) : 24-6(شكل شماره 

كردن  ها با خم صورت، قالب تصل شوند، در غير اينها بايد به زنجيرهاي مناسب و اندازة خود م قالب

كردن بار، حين  چنانچه زنجير به واسطة نشست. شوند هاي اتصال، سبب ضعيف شدن عملكرد زنجير مي محل

  .ها وجود دارد حركت كشش اولية خود را از دست بدهد، احتمال جدا شدن قالب

براي ايجاد كشش . روند  براي مهار بار بكار ميهاي مختلفي  با توجه به نوع بند استفاده شده، كشنده- 4-5

لوي ثابت  دو جك) 25-6(شكل شماره . شود لوي استفاده مي هاي مياني يا جك در زنجيرها از كشنده

  .دهد وگردان را نشان مي
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  ها لوي انواع جك) : 25-6(شكل شماره 

وقتي يك كشندة زنجير آزاد . هايي كه مورد تأييد سازنده نباشد، خطرآفرين است استفاده از كشنده

تواند به شدت بچرخد و تمام انرژي ذخيره شده در زنجير را آزاد كرده به فرد، آسيب  شود، بازوي آن مي مي

  . زدگي را كاهش داد توان نيروي پس احي شده كه با حركت آرام بازو، مينوع استاندارد آن طوري طر. رساند

  ))26-6(شكل شماره ( دستي آن  بافته و كشنده اي از تسمه  نمونه– 4-6

  

  ستي د بافته و كشنده تسمه) : 26-6(شكل شماره 

. شود ها استفاده مي بكسل  و راست براي ايجاد كشش در سيم  از بست تنظيم دوطرفه يا تنگ چپ- 4-7

  . كنند دار و يا با اهرم مخصوص كار مي دندة ضامن اين وسايل با چرخ) 27-6(اره شكل شممطابق 
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  طرفه، تنگ چپ و راست هاي تنظيم دو بست) : 27-6(اره شكل شم

زنند و حتي در روي زنجيرهاي كوتاه بدون  ها هنگام آزاد شدن، پس نمي لوي ها برخالف جك تنگ

زنجير و اگر يك تنگ آزادانه نچرخد، سبب چرخش . كنند استفاده از دسته تا اندازة زيادي كشيدگي ايجاد مي

نحوة استفاده از زنجير و ) 28-6(شكل شماره . شود و مانع از كشش كافي در بند خواهد شد پيچيدگي آن مي

  .دهد تنگ را نشان مي

  

استفاده از تنگ و زنجير) : 28-6(شكل شماره 
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    اتصال بند به كفي- 1

هايي  بندها ميله ريل. هاي نگهدارنده ريل وصل شوند بايد به ستون) 29-6(شكل شماره  بندها مطابق - 1-1

  .شوند هاي كناري به آنها متصل مي و ريل ند گير هاي كفي قرار مي فوالدي هستند كه در كناره

  

  نحوة اتصال بند به ريل كناري كفي) : 29-6(شكل شماره 

  ))1 -6(جدول شماره . ( حداقل ظرفيت قابل تحمل نقاط اتصال تجهيزات مهار بار در وسايل نقليه- 1-2

  حداقل ظرفيت نقاط اتصال بندها به وسيله نقليه) : 1 -6(جدول شماره 

 حداقل ظرفيت نقاط مهار بار وزن خالص وسيله نقليه

  كيلوگرم250  تن و كمتر1

  كيلوگرم500  تن1 – 5/3

  تن2  تن5/3 -12

  تن4  تن12بيشتر از 

   بند و بار حفاظت از- 2

از طرف ديگر اين . شوند هاي تيز بار، پاره مي ها به آساني در اثر تماس با لبه هاي بافته و طناب تسمه

اي،  هاي گوشه براي رفع اين مشكل بايد از محافظ. شوند ها، مانع ايجاد كشش يكسان در دوطرف بند مي لبه

-6(شكل شماره مطابق . د با بار استفاده كرداتصال بنبندي محافظ در محل  ها يا ديگر وسايل بسته روكش
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دهند و مهار بهتري  اي گرد، نرم و صاف قابليت كشش بند را در دو طرف بار افزايش مي هاي گوشه حفاظ) 30

  .كنند براي بار فراهم مي

  

   لبه بار استفاده از محافظ) : 30-6(شكل شماره 

   كاربرد چادرها و برزنت- 3

  .دهد نحوة صحيح پوشاندن بارگير با چادر را نشان مي) 31-6(شكل شماره  - 3-1

  

   و روي بارگيربستن چادر اطراف) : 31-6(شكل شماره 

  ))32-6(شكل شماره ( تعمير يا تعويض موقتي چادر برزنتي - 3-2
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  شده و نحوة تعمير موقت آن چادر برزنتي پاره) : 32-6(شكل شماره 

  ها    جداكننده- 4

  ))33-6(شكل شماره (نها ها و روش استفاده درست و نادرست از آ  انواع جداكننده- 4-1

 

  انواع جداكننده و روش استفاده درست و نادرست آن) : 33-6(شكل شماره 

  ))34-6(شكل شماره (ها در مورد بارهاي صلب   روش قرارگيري جداكننده- 4-2
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 ها و روش استفاده درست و نادرست آنها در مورد بارهاي صلب نحوة قرارگيري جداكننده) : 34-6(شكل شماره 

   زيراندازهاي افزايندة اصطكاك- 5

بندي را بطور  تعداد بندهاي مورد نياز براي بستهاين مسأله .  بسيار لغزنده باشندتوانند ميبرخي از بارها 

شكل شماره هاي بار مطابق  با استفاده از زيراندازها و افزايش اصطكاك بين اليه. دهد گيري افزايش مي چشم

رانداز ضريب اصطكاك بدست آمده از عمده بارهايي كه روي زي. توان تعداد بندها را كاهش داد مي) 6-35(

  . است6/0گيرند، معموالً بيش از  الستيكي با اصطكاك باال قرار مي

  

   و زيراندازالستيكي استفاده از جداكننده) : 35-6(شكل شماره 
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   تأثير زاوية بند- 1

 در مهار بارها توسط بند، با افزايش مقدار زاوية بند از راستاي افق، درصد تأثير آن نيز افزايش - 1-1

  )) 2-6(جدول شماره . (يابد در اين حالت تعداد بند مورد نياز براي مهار بار كاهش مي. يابد مي

  زاوية بند و درصد تأثير آن در مهار بارها) : 2-6(جدول شماره 

 ( % )درصد تأثير زاوية بند  )درجه(زاويه  تصوير

 
90 100 

 
60 85 

 
45 70 

 
30 50 

  
15  25  

 شود، بسيار كاهش كه زاويه بند به قائم نزديك مي  نيروي مهار بارهاي داراي چرخ الستيكي، هنگامي– 1-2

. يابد، به طوريكه هرچه زاويه بند بيشتر شود، براي مهار مناسب بار به تعداد بند بيشتري نياز است مي

  . دهد تأثير زاوية بستن بند را نشان مي) 3-6(جدول شماره 

   مهار وسايل چرخ الستيكيزاوية بند و درصد تأثير آن در) : 3-6(جدول شماره 

 ( % )درصد تأثير زاوية بند  )درجه(زاويه  تصوير

 

25 90 

 

30 86 

 

45 70 

 

60 50 
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  ها ها و پالت   پك- 2

هاي درون يك پك به  ممكن است اليه. دي و ايجاد پك براي مهار بار به تنهايي كافي نيستبن  بسته- 2-1

تك بارها از  ها وجود دارد، بر روي يكديگر بلغزند و تك دليل داشتن سطوح لغزنده يا ذراتي كه بين اليه

طور كامل مهار   را بههاي دروني تواند تمام اليه اي بيروني نمي بندي تسمه وسط پك بيرون بزنند، زيرا بسته

 .كند

كاال نيازمند ) 36-6(شكل شماره بندي كاالي روي پالت براي مهار آن كافي نباشد، مطابق  وقتي كه بسته

  . مهاركننده و پالت خواهد بود

 

  محافظ جلويي بارگير براي مهار باراستفادة تركيبي از بند، پالت و) : 36-6(شكل شماره 

شده روي پالت و مهار آن توسط ساختار بارگير و بند را   بندي جاسازي بار بسته) 37-6(شكل شماره  - 2-2

  .دهد نشان مي

   

  هار آن توسط ساختار بارگير و بندشده روي پالت و م  بندي جاسازي بار بسته) : 37-6(شكل شماره 

   بار استوانه اي- 3
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بايد ) 38-6(شكل شماره مطابق  شدن بند از روي بار ديدن كاال يا منحرف  براي جلوگيري از آسيب- 3-1

  . شود اي استفاده  هاي لبه از محافظ

 

  اي هاي لبه هاي قائم توسط بند و استفاده از محافظ مهار رل) : 38-6(شكل شماره 

ها در اغلب موارد مانع از حركت آنها به عقب و  ها و كالف ها، بشكه ها، قرقره بندهاي روي رل - 3-2

توان از  گردد، اما براي كاهش تعداد بندها و جلوگيري از حركت رو به جلوي بار مي طرفين مي

 بالك كردن اين نوع بار به حفاظ جلويي يا ،هاي الستيكي بالشتك استفاده از هاي ديگري از قبيل روش

هاي  هاي عمودي را توسط بند و استفاده از حفاظ مهار بشكه) 39-6(شكل شماره . كناري استفاده كرد

  .دهد كناري و جلويي نشان مي

  

 هاي كناري و جلويي ها توسط بند و استفاده از حفاظ مهار بشكه) : 39-6(شكل شماره 

خود اين قيدها، . دهد هاي افقي توسط قيد كرادل نشان مي اي از مهار رل نمونه) 40-6(شكل شماره  - 3-3

  .اند يلة بند و محافظ جلويي مهار شدهبه وس
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  هاي افقي توسط بند، قيد كرادل و حفاظ جلو مهار رل) : 40-6(شكل شماره 

  .ها نغلتند توان با گوه نيز مهار كرد تا هنگام بارگيري يا تخلية بار، رل اين نوع بار را مي

  .دهد هاي فلزي را بصورت عمودي نشان مي نحوة مهار رل) 41-6(شكل شماره  - 3-4

 

  هاي عمودي نحوة مهار رل) : 41-6(شكل شماره 

  .شوند هاي فلزي است كه بصورت عرضي بارگيري مي ار رلمربوط به مه) 42-6(شكل شماره  - 3-5
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  ها نحوة مهار عرضي رل) :  42-6(شكل شماره 

  .نشان داده شده است) 43-6(شكل شماره  نحوة غير اصولي مهار رل فلزي در - 3-6

 

  مهار غير اصولي رل عرضي بر روي كفي) : 43-6(شكل شماره 

ها توسط قيود، بندها و قيد  ها در راستاي طول بارگير نيز مشابه مهار عرضي، رل  در بارگيري افقي رل– 3-7

  .شوند مهار مي) 44-6(شكل شماره ، مطابق  افقي

 

 ها مهار طولي رل) : 44-6(شكل شماره 

دهد كه فضاي خالي  هاي كاغذي را داخل كانتينر نشان مي اي از مهار رل نمونه) 1-6(تصوير شماره  - 3-8
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  .پر شده است  ها توسط بالشتك بين رل

   

  هاي كاغذي به طور عمودي و در چند اليه مهار رل) : 1-6(تصوير شماره 

  .دهد اي از مهار رل كاغذي را كه بصورت عرضي بارگيري شده نشان مي نمونه) 2-6(تصوير شماره  - 3-9

  

 هاي كاغذي به طور عرضي مهار رل) : 2-6(تصوير شماره 

  ها ها و شمش ها، ميلگردها، ميله ها، تيوبها، چوب  لوله- 4

بندي به  گيرهاي دالبرشي، بسته ها و ابزارهاي خاصي مانند ضربه براي حمل اين نوع بارها بايد از روش

ونقل، خسارت بار و كاال، زمان بارگيري و تخليه  حملها هزينه  اين روش. صورت باندل و كانتينر استفاده كرد

 .كنند دهند و از سوي ديگر ايمني مهار را نيز در هر سفر تضمين مي را كاهش مي
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اي لوله نشان  هاي قائم و بند را در بارگيري و مهار فله نحوة استفاده از تيرك) 45-6(شكل شماره  - 4-1

 .دهد مي

 

  هاي قائم به همراه بند نحوة استفاده از تيرك) : 45-6(شكل شماره 

ها و مهار كلي  تك رديف گير تخت را در دو حالت مهار تك استفاده از ضربه) 46-6(شكل شماره  - 4-2

  . هاي قويتري استفاده كرد وم بايد از تيركدر حالت د. دهد بار نشان مي

 

  گيرهاي تخت  مهار بارهاي طويل و گرد با استفاده از ضربه روش) : 46-6(شكل شماره 

ر دالبرشي يكطرفه و دوطرفة به همراه بند را گي نحوة استفاده از دو نوع ضربه) 47-6(شكل شماره  - 4-3

  . دهد نشان مي
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  هاي طويل نحوة استفاده از بند و دو نوع دالبرش براي مهار لوله) : 47-6(شكل شماره 

زدگي مجاز بارهاي طويل و با قطر  بين بندها و ميزان بيرونحداكثر فاصلة ) 4-6(جدول شماره  - 4-4

 .  دهد كوچك را با توجه به طول آنها نشان مي

  زدگي مجاز بارهاي طويل با توجه به طول آنها حداكثر فاصلة بين بندها و ميزان بيرون) : 4-6(جدول شماره 

(��ل ����  mm(  
��(��� ���ه ��اآ�� � mm( ر  ��اآ�� ���ون� ��(زد mm( 

2500 ٥٠٠ ١٥٠٠ 

٣٠٠٠ 1800 ٦٠٠ 

٤٠٠٠ 2400 ٨٠٠ 

١٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠ 

١٢٠٠ ٣٦٠٠ ٦٠٠٠ 

١٤٠٠ ٤٢٠٠ ٧٠٠٠ 

١٦٠٠ ٤٨٠٠ ٨٠٠٠ 

  

  . دهد روش جاسازي و مهار عرضي بارهاي كوتاه را نشان مي) 48-6(شماره شكل  - 4-5
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  روش جاسازي و مهار جانبي بارهاي كوتاه) : 48-6(شماره شكل 

  .دهد چگونگي مهار بارهاي كوتاه و قطور را نشان مي) 49-6(شكل شماره  - 4-6

 

  هاي كوتاه و قطور نحوه حمل عرضي لوله : )49-6(شكل شماره 

  .باشد هاي قطور در چند بخش مي مربوط به بارگيري لوله) 50-6(شكل شماره  - 4-7

 

 ت قوسيها در چندين بخش و به صور نحوة مهار لوله) : 50-6(شكل شماره 

  . دهد هاي قطور را توسط زين و بند نشان مي اي از مهار لوله نمونه) 51-6(شكل شماره  - 4-8
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  هاي قطور توسط كرادل خاص اي از مهار لوله نمونه:  ) 51-6(شكل شماره 

اي شكل گردند و امكان تطبيق و  ايد طوري طراحي شوند كه مانع غلتيدن اشياء استوانهها ب  كردال- 4-9

بدين منظور بايد نسبت فاصله بين نقاط تماس قيد .  بارها را داشته باشند سازگاري با انواع مختلف اندازه

 كرادل

4-10  ) w ( به قطر استوانه)D ( ت زاوية گوه مورد  باشد كه در اين صور8 به 5برابر يا بزرگتر از نسبت

  . درجه خواهد بود39استفاده برابر 

D

W

W

D
=

  

  اي ابعاد مناسب قيد كرادل براي جلوگيري از غلتيدن بار استوانه:  ) 52-6(شكل شماره 

هاي  هاي بااليي چوب ها، بندها و چيدمان قوسي اليه ركنحوة استفاده از تي) 53-6(شكل شماره  - 4-11

  . دهد  در دو حالت نشان مي بلند با ابعاد مختلف را
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  هاي بلند در يك وسيلة نقلية بارگيري شده نحوة مهار صحيح چوب) : 53-6(شكل شماره 

  .دهد هاي كوتاه را از نماهاي مختلف نشان مي هار صحيح عرضي چوبم) 54-6(شكل شماره  - 4-12

 

  ها  نحوة صحيح مهار عرضي چوب) : 54-6(شكل شماره 

  . دهد هاي كوتاه در دو رديف را نشان مي نحوة مهار عرضي بسته چوب) 55-6(شكل شماره  - 4-13
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H

 

  هاي كوتاه به طور عرضي نحوة مهار صحيح چوب: ) 55-6(شكل شماره 
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   بارهاي تخت- 5

ها معموالً ارتفاع كمي دارند، به همين علت استفاده از بند به تنهايي براي مهارشان  ورقهاي آهني و ديسك

افزايش زاوية بند در ) 56-6(شكل شماره در . دهد أثير و قدرت آن را كاهش ميكافي نيست زيرا زاوية كم بند ت

 . مهار بارهاي تخت، با استفاده از جداكننده نشان داده شده است

  

  روي بار تخت به منظور افزايش زاويه بندقرار دادن شيء بر ) : 56-6(شكل شماره 
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   عدل و باندل- 6

. دهد نشان مي  را توسط بندها، باربندهاي جلويي و انتهايي  نحوة مهار عدل) 57-6(شكل شماره  - 6-1

  .  كنند ها از عقب و جلو بار را مهار مي بندها از طرفين و باربند

 

  ها توسط بند و استفاده از زنجير براي تقويت باربندها مهارعدل) : 57-6(شكل شماره 

هايي كه در سه يا چهار رديف  عدل. كنند هاي باالي عدل را مهار مي چادرهاي برزنتي مخصوص، اليه

علت اين موضوع عدم استحكام . شوند سمت بيرون خم ميزنند و از باال به  شوند، از پايين بيرون مي چيده مي

 . هاست بار و اصطكاك كم عدل

 ))58-6(شكل شماره (ها در چند رديف   مهار باندل- 6-2

 

  ندهاي بلند توسط ب مهار باندل) : 58-6(شكل شماره 

اند،  هايي كه در چند رديف بارگيري شده  باندل هاي كناري از حركات جانبي ها و تيرك  ستون- 6-3
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 كه در يك رديف قرار  توسط بندهايي) 59-6(شكل شماره ها مطابق  اين باندل. كنند جلوگيري مي

  .شوند گيرند، مهار مي مي

                                                                                                                                                                                                                                                                 

  هاي قائم ها در چند رديف توسط بند و تيرك  مهار صحيح باندل) : 59-6(شكل شماره 

  بارهاي محاط- 7

 محاط براي جلوگيري از حركت بار استفاده از بالشتك جداكننده را در مهار بارهاي) 3-6(تصوير شماره 

 .دهد نشان مي

  

  استفاده از جداكننده ) : 3-6(تصوير شماره 
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 اي  بارهاي فله- 8

  )) 60-6(شكل شماره . (هاي توري اي توسط چادرهاي برزنتي و روكش  مهار بارهاي فله- 8-1

  

  اي هاي توري براي مهار بارهاي فله استفاده از چادر و روكش) : 60-6(شكل شماره 

  .دهد  جانبي را نشان مي اي توسط بارگيرهاي با محافظ حمل بارهاي فله) 61-6(شكل شماره  - 8-2

 

  اي توسط تيپر حمل بارهاي فله) : 61-6(شكل شماره 

   بارهاي متحرك- 9

پذيري  موجودات زنده به دليل حركت مدام در داخل تريلر، موجب برهم خوردن تعادل فرمان - 9-1

گاه به دليل اجتماع تعدادي از آنها در يك گوشه و تغيير مركز جرم، احتمال بروز  حتي. شوند خودرو مي

 .خطرات بسياري وجود دارد

هاي يخچالدار، وضعيت اين نوع بار بسيار ناپايدارتر است،  بودن ارتفاع مركز جرم كاميونبه دليل باال - 9-2

 .بنابراين بايد در حمل اينگونه بارها احتياط بيشتري نمود
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  بزرگ بارهاي- 10

هاي پيچي خاصي درون آنها  هايي هستند كه قفل ها داراي مادگي كانتينرها، براي مهار در گوشه - 10-1

  .دهد  نشان ميدر كانتينرهارا ي پيچي ها نحوة استفاده از قفل) 62-6( شماره شكل. شود چفت مي

 

  هاي پيچي و چفت و بست شدن آنها نحوة عملكرد قفل) : 62-6(شكل شماره 

  .مهار نمود) 63-6(شكل شماره نتينر را بايد به صورت جداگانه و مطابق عقب كا و جلو - 10-2

 

  هاي پيچي كانتينر مهار شده برروي بارگير توسط قفل) : 63-6(شكل شماره 

. هاي پيچي و با استفاده از زنجير  بدون استفاده از قفل5/22وزن مهار كانتينرهاي بارگيري شده تا   – 10-3

  ))64-6(شكل شماره (
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  مهار كانتينر بارگيري شده توسط زنجير) : 64-6(شكل شماره 

براي مهار كانتينرها هاي پيچي  از چفت و بستكه نتوان  در صورتي) 65-6(شكل شماره مطابق  - 10-4

هاي پايين كانتينر  آالتي كه به گوشه سيمي يا يراق توسط يك زنجير، طناب بايد كانتينر را ،استفاده كرد

  .شوند، مهار نمود متصل مي

  

  نحوة مهار بخش پاييني كانتينر خالي) : 65-6(شكل شماره 

شكل ، )66-6(شكل شماره . ( استفاده از بندهاي متقاطع يا عمودي براي مهار كانتينرهاي خالي- 10-5

 ))67-6(شماره 
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  نحوة مهار كانتينرهاي خالي توسط زنجيرهاي متقاطع  به همراه جزئيات بستن زنجير    ) : 66-6(شكل شماره 

  

  نحوة مهار كانتينرهاي خالي توسط زنجيرهاي عمودي ) : 67-6(شكل شماره 

  ميليمتر به همراه 8توان از زنجيري به قطر معادل   تن، مي7/2 كانتينرهاي خالي تا وزن براي مهار

 . كيلوگرم استفاده كرد1000هاي مخصوص و مقاومت كشش حداقل  بست

  ها و تانكرها   مخزن- 11

  ))68-6(شكل شماره . (هاي كم ارتفاع يدك بارگيري و حمل كانتينرهاي تانكي بر روي نيمه
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گيرد كه ارتفاع كانتينر از  الساقين مذكور قرار مي  مركز ثقل تانك در صورتي داخل مثلث متساوي-

  . متر باشد  ميلي1100، كمتر از  )H(سطح زمين 

  

  تفاعهاي كم ار يدك بارگيري و حمل كانتينرهاي تانكي بر روي نيمه) : 68-6(شكل شماره 

ارايه ) 5-6(جدول شماره شده، اعداد   درجه براي پايداري تانك بارگيري 64 به منظور تأمين زاويه -

  .شده است

  ارتفاع پايداري تانك از سطح زمين ) : 5-6(جدول شماره 

 آنارتفاع مجاز تانك به منظور تأمين پايداري 

٢٤٢٥ ٢٤٥٠ ٢٤٧٥ ٢٥٠٠ 2400 ٢٣٠٠ 
 ����� ���و�� 

( �ی�ه� از ی��ی�� mm( 

٢٣٦٠ ٢٤٦٠ ٢٤٩٠ ٢٥١٠ ٢٥٣٥ ٢٥٦٠ 
  ماكزيمم ارتفاع مجاز 

(*�آ) '&%  ��$  mm( 
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  وسيلة چرخ الستيكي- 12

  ))69-6(شكل شماره ( زاويه و محل بستن بند در مهار وسايل چرخ الستيكي - 12-1

  

  زاوية بستن بند) : 69-6(شكل شماره 

  ))70-6(شكل شماره (آالت چرخ الستيكي   زاويه توصيه شده براي بستن بندها در مهار ماشين- 12-2

  

  نسبت زاوية توصيه شده براي بستن بند) : 70-6(شكل شماره 

كردن بند عمودي براي مهار پرش وسايل  الستيكي و اضافه هاي متفاوت مهار بار چرخ  روش– 12-3

 ))71-6(شكل شماره (الستيكي  چرخ

  

 هاي متفاوت مهار افقي و بستن بند  روش) : 71-6(شكل شماره 

  ها ها، وانت  اتومبيل ها، كاميونت- 13
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 .دهد  مييك اتومبيل را نشاناي از مهار  نمونه) 72-6(شكل شماره  - 13-1

 

  اي از مهار يك اتومبيل نمونه) : 72-6(شكل شماره 

همانطوركه ديده . دهد اي از مهار وسايل نقليه تصادفي را نشان مي نمونه) 4-6(تصوير شماره  - 13-2

كند و مجموعاً توسط  هاي پوشاننده، به صورت يك پك عمل مي شود، بار به واسطة استفاده از توري مي

  .مهار شده استزنجير 

  

  حمل وسايل نقليه تصادفي) : 4-6(تصوير شماره 

 آالت كوچك  ماشين- 14

نشان داده شده، تايرهاي الستيكي حركت بار را به طرفين و بندها ) 73-6(شكل شماره همانطور كه در 
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جهت ايجاد كشش در بندها از تنگ چپ و راست . كنند  را مهار مينيز حركت رو به عقب و جلوي بار

  .شود استفاده مي

  

  آالت كوچك توسط بند مهار ماشين) : 73-6(شكل شماره 

  ها  تانكر- 15

ار قفل پيچي بر روي كفي يك بارگير نشان مهار يك تانكر كوچك را توسط چه) 74-6(شكل شماره 

  . دهد مي
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  هاي پيچي تانكر مهار شده بر روي بارگير توسط قفل) : 74-6(شكل شماره 

 هاي بتني    لوله- 16

در . استهاي بتني توسط بند  ربوط به نحوه مهار طولي و عرضي لولهم) 75-6(شكل شماره  - 16-1

 .گردد هاي فلزي استفاده مي قسمت عقب بارگير نيز از پايه

  

  ها توسط بند نحوه مهار طولي و عرضي لوله) : 75-6(شكل شماره 

  .دهد ها را توسط يك و دو قطعه چوب نشان مي كردن لوله نحوه بالك) 76-6(شكل شماره  - 16-2

 

  ها كردن لوله نحوه بالك) : 76-6(شكل شماره 

شكل شماره ها بايد مطابق  ا توجه به تعداد لولهها با قطر يكسان و در يك رديف، ب  در چيدمان لوله– 16-3

هاي چيدن كامل در يك رديف كامل و يا به صورت جزئي در يك يا دو قسمت استفاده  از روش) 6-77(

  .كرد
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  ها در يك رديف ي لولهچيدمان گروه) : 77-6(شكل شماره 

شكل شماره ها، باالترين رديف مطابق  قطر در دو رديف، با توجه به تعداد لوله هاي هم در چيدمان لوله 16-4

  .شود هاي چيدمان كامل و جزئي در يك يا دو قسمت بارگيري مي  به يكي از روش )6-78(

  

  ها در دو رديف نحوة بارگيري لوله) : 78-6(شكل شماره 

 .دهد هاي با قطر يكسان را در يك رديف نشان مي ة مهار لوله نحو) 79-6(شكل شماره  - 16-5
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  ها توسط بند و قيد افقي مهار لوله) : 79-6(شكل شماره 

هاي با قطر متفاوت را توسط بند و قيد افقي بر روي يك كفي  نحوة مهار لوله) 80-6(شكل شماره  - 16-6

  .دهد نشان مي

  

 ها، با قطر متفاوت توسط بند و قيد افقي مهار گروه لوله) : 80-6(شكل شماره 
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 .دهد هاي بتني فلنچي را در يك رديف نشان مي بارگيري لوله)  81-6(شكل شماره  - 16-7

 

  هاي فلنچي در يك رديف گيري لولهنحوة بار) : 81-6(شكل شماره 

  .باشد هاي فلنچي در چند رديف مي مربوط به بارگيري لوله) 82-6(شكل شماره  - 16-8

 

  ر دو رديفهاي فلنچي د نحوة بارگيري لوله) : 82-6(شكل شماره 



 89

  
 ها    سنگ- 17

 . دهد شكل را نشان مي هاي مكعبي مهار سنگ) 83-6(شكل شماره  - 17-1

 

  هاي مكعبي نحوة مهار سنگ) : 83-6(شكل شماره 

 ))84-6(شكل شماره . (هاي غيرمكعبي پايدار سنگ استفاده از رابط براي اتصال بندها در مهار - 17-2

  

  هاي غيرمكعبي پايدار مهار سنگ) : 84-6(شكل شماره 

  ))85-6(شكل شماره . (هاي غيرمكعبي ناپايدار  نحوة مهار سنگ– 17-3
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 ناپايدار هاي گرد نحوه مهار سنگ) : 85-6(شكل شماره 

  هاي خاص  سازه- 18

  ))5-6(تصوير شماره . (استفاده از كرادل خاص براي مهار بارهاي خاص

  

  روش مهار بار خاص توسط زين) : 5-6(تصوير شماره 



 91

  
 ها  كانكس- 19

 ))86-6(شكل شماره . (ها توسط بند و بالك مهار كانكس

  

  روش مهار كانكس) : 86-6(شكل شماره 

  كاروان و تريلرهاي كوچك- 20

 .دهد ها را نشان مي مهار كاروان توسط ميلة اتصال و چرخ) 87-6(شكل شماره 

  

  اي از مهار يك كاروان نمونه) : 87-6(شكل شماره 
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 ها  شني- 21

  .شونده بكسل عقب وسيله نقليه حمل  نحوة اتصال صحيح و نادرست زنجير به قالب– 21-1

شوند، وسيله نقليه را به شكلي  شونده نصب مي ل عقب وسيله نقليه حملبكس دو زنجيركه به قالب

  .كنند مناسب در برابر حركت به طرفين مهار مي

تواند از حركات جانبي  كند، نمي چرخد و از آن عبور مي استفاده از يك زنجير كه دور قالب بكسل مي

كي باشد تا اصطكاك الزم را ايجاد كند و جلوگيري كند، مگر آنكه وسيله نقليه داراي چرخهاي الستيكي كوچ

 ))88-6(شكل شماره . (سطح تماس چرخها با كفي همواره حفظ شود

  

  اتصال زنجير به شني) : 88-6(شكل شماره 

شوند  ندها به آساني بسته ميكردن بندها مجهز باشد، ب  اگر دستگاه به نقاط اتصال خاصي براي وصل– 21-2

توان از توليد كنندگان و فروشندگان  اين اتصاالت را مي. جويي خواهد شد و در زمان بارگيري صرفه

  ))89-6(شكل شماره . (زنجير تهيه نمود
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  استفاده از نقاط اتصال) : 89-6(شكل شماره 

شونده،  هاي مختلف بار سبب شكستگي قسمتهايي از وسيله نقليه حمل يچاندن زنجير دور قسمت پ- 21-3

 ))90-6(شكل شماره . (هاي مختلف آن خواهد شد هاي تيز بخش شدن لبه هاي ترمز و ضعيف نظير لوله

  

  درست زنجير اتصال نا) : 90-6(شكل شماره 

به همين . باشد  بخاطر وزن زياد دستگاه، نيازي به افزايش نيروي اصطكاك در مهار اين نوع بار نمي– 21-4

دليل بستن عمودي زنجير تاثير چنداني در مهار اين بار نداشته و عبور آن از روي شني دستگاه، باعث 

 ))91-6(شكل شماره . (گردد صدمه ديدن آن مي
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  مهار نادرست شني توسط زنجير) : 91-6(شكل شماره 

  ))92-6(شكل شماره . ( اتصال قالب به تسمه و مهار نامناسب شني- 21-5

  

  مهار و اتصال نامناسب قالب به شني) : 92-6(شكل شماره 

 ))93-6(شكل شماره . (  نحوة بستن شني با زنجيرهاي متقاطع– 21-6
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  مهار صحيح شني) : 93-6(شكل شماره 

 ))94-6(شكل شماره . ( مهار شني بالك شده توسط زنجير– 21-7

  

  شده مهار شني بالك) : 94-6(شكل شماره 
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   و-6ضميمه 

  

  

 �����                       �� # )6�#� # 
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  انواع بند

  1ـ زنجير

 انواع زنجيرها) : 6 -6(جدول شماره 

Size Working Load Limit 

7 mm (1/4 in) 590 kg (1300 lb.) 

8 mm (5/16 in) 860 kg (1900 lb.) 

10 mm (3/8 in) 1200 kg (2650 lb.) 

11 mm (7/16 in) 1590 kg (3500 lb.) 

13 mm (1/2 in) 2040 kg (4500 lb.) 

16 mm (5/8 in) 3130 kg (6900 lb.) 

Chain Mark PC 

3 
Examples 

30 

 

 

   2بافته تركيبي ـ تسمة

  .د داراي نيروي مجازي مبتني بر عرض آن مطابق جدول زير استاين نوع بن
 

 انواع تسمه بافته تركيبي) : 7 -6(جدول شماره 

Width WLL 

45 mm (1-3/4 in) 790 kg (1750 lb.) 

50 mm (2 in) 910 kg (2000 lb.) 

75 mm (3 in) 1360 kg (3000 lb.) 

100 mm (4 in) 1810 kg (4000 lb.) 

 

                                                
1
 . Chain 

2
 . Synthetic Webbing 
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      1ـ طناب سيمي

  .نيروي مجاز اين طناب به قطر آن بستگي دارد و مطابق جدول زير محاسبه مي شود
 

 انواع طناب سيمي) : 8 -6(جدول شماره 

Diameter WLL 

7 mm (1/4 in) 640 kg (1400 lb.) 

8 mm (5/16 in) 950 kg (2100 lb.) 

10 mm (3/8 in) 1360 kg (3000 lb.) 

11 mm (7/16 in) 1860 kg (4100 lb.) 

13 mm (1/2 in) 2400 kg (5300 lb.) 

16 mm (5/8 in) 3770 kg (8300 lb.) 

20 mm (3/4 in) 4940 kg (10900 lb.) 

22 mm (7/8 in) 7300 kg (16100 lb.) 

25 mm (1 in) 9480 kg (20900 lb.) 

 

 

   ٢ـ طناب مانيل

 

 انواع طناب مانيل) : 9 -6(جدول شماره 

Diameter WLL 

10 mm (3/8 in) 90 kg (205 lb.) 

11 mm (7/16 in) 120 kg (265 lb.) 

13 mm (1/2 in) 150 kg (315 lb.) 

16 mm (5/8 in) 210 kg (465 lb.) 

20 mm (3/4 in) 290 kg (640 lb.) 

25 mm (1 in) 480 kg (1050 lb.) 

 

 

   3هاي تركيبي ـ طناب

استر، نايلوني و نايلوني بافته بسته به قطر آنها از جدول زير بدست  پروپيلن، پلي  نيروي مجاز طناب پلي

  .آيد مي
 

                                                
1 . Wire Rope(6 x 37, Fiber Core) 
2
 . Manila Rope 

3
 . Synthetic Fiber Rope 
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 انواع طناب تركيبي) : 10 -6(جدول شماره 

Diameter WLL 

10 mm (3/8 in) 185 kg (410 lb.) 

11 mm (7/16 in) 240 kg (530 lb.) 

13 mm (1/2 in) 285 kg (630 lb.) 

16 mm (5/8 in) 420 kg (930 lb.) 

20 mm (3/4 in) 580 kg (1280 lb.) 

25 mm (1 in) 950 kg (2100 lb.) 

 

    1ـ تسمه فوالدي

  . آيد ض آن از جدول زير بدست مينيروي مجاز اين ابزار با توجه به عر
 

 انواع تسمه فوالدي) : 11 -6(جدول شماره 

Width-thickness inch WLL 

1-1/4 x 0.029 540 kg (1190 lb.) 

1-1/4 x 0.031 540 kg (1190 lb.) 

1-1/4 x 0.035 540 kg (1190 lb.) 

1-1/4 x 0.044 770 kg (1690 lb.) 

1-1/4 x 0.050 770 kg (1690 lb.) 

1-1/4 x 0.057 870 kg (1925 lb.) 

2 x 0.044 1200 kg (2650 lb.) 

2 x 0.050 1200 kg (2650 lb.) 

  هاي توري و روكش براي حمل بارها انواع شبكه

  الف ـ انواع شبكه توري

  2توري نايلوني )1

ونقل بارهاي حجيم و  در حمليل قابليت كشساني آن  نايلوني ساخته شده و به دلاين چادر از الياف

اگر سوراخي در آن ايجاد شود به دليل نوع بافت پارچه اين سوراخ . گيرد بزرگ بسيار مورد استفاده قرار مي

  .ماند كند و در همان اندازه ايجاد شده باقي مي گسترش پيدا نمي

دور چادر نيز طنابي . شود نوع كار انتخاب مي متر بوده و طول آن با توجه به 7/3 اين چادر داراي عرض

شود و از طريق طنابهاي ديگر به  دوخته شده است كه پس از قرار گرفتن بار اين طناب به دور بارگير كشيده مي

 .شود  ميمشاهده) 6-6(در تصوير شماره اي از اين نوع توري  نمونه. شود بارگير متصل مي

                                                
1
 . Steel Strapping 

2
. Netpaulin 
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  تصويري از توري نايلوني ): 6-6(تصوير شماره 

1ها  ميليمتري مناسب براي حمل بار توسط كفي50توري نايلوني با منافذ ) 2
 

 ميليمتري است؛ همچنين به دليل مقاومت باال و 50اين توري از الياف نايلوني ساخته شده و داراي منافذ 

  . قابليت باالي كشساني آن بسيار كاربرد دارد

اين نوع از . ها نيز پس از به وجود آمدن سوراخ يا پارگي اين نقص گسترش نخواهد يافت  اين توريدر

وهوايي نيز مقاومت خود را حفظ  ها در برابر اشعه ماوراء بنفش مقاوم هستند و در شرايط مختلف آب توري

ها كاربرد  شود، اين نوع توري  ميها نيز، كه مهار بار در آنها به سختي انجام در حمل بار بر روي كفي. كنند مي

  . گيرند فراواني دارند؛ به طور مثال در حمل و مهار چوب و آجر، مورد استفاده قرار مي

   2ها شبكه توري براي حمل زباله) 3

در الياف اين شبكه اجسام نوك تيزي . شود ها استفاده مي از اين نوع توري در حمل مواد زائد و زباله

اين شبكه يكبار مصرف است و . شود رود و مانع از پراكنده شدن آنها مي  مواد فرو ميوجود دارد كه داخل

  . شود هنگام تخليه بارها همراه آنها تخليه مي

جنس اين توري از .  قيمت باشد شود كه ارزان به دليل يكبار مصرف بودن اين توري به نحوي طراحي مي

اند، تشكيل شده   ميليمتري به هم بافته شده50هاي  اال كه در شبكهاتيلن با چسبندگي و قابليت ديد ب فيبرهاي پلي

 )7-6(تصوير شماره اي از اين توري در  نمونه. و اطراف آن نيز مانند موارد قبل طنابهايي تعبيه شده است

  .شود مشاهده مي

                                                
1
. NYNOT

TM
 

2
. SKIP NET 
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  ها شبكه توري براي حمل زباله): 7-6(تصوير شماره 

  

   1سي.وي. شبكه توري پي) 4

اين . رود هاي نايلوني به كار مي اي جديد است كه به عنوان جايگزيني براي توري جنس اين شبكه از ماده

سي ساخته شده و رنگ آن نيز با توجه به نوع .وي.استر با پوششي از جنس پي توري از نخهاي تابيده پلي

  .شود ل تعيين ميونق محموله مورد تحويل و يا خواست شركت حمل

توان آن را براي بار مشخصي  هاي نايلوني قابليت كشساني ندارد و تنها مي اين نوع توري بر خالف توري

  .كه براي آن طراحي شده به كار گرفت

تواند ساخته شود و به دليل وجود يك  اي مي از آنجا كه وزن اين توري سبك است، تقريباً در هر اندازه

. ماند وهوايي وزن آن همچنان سبك باقي مي  آب نيست و بنابراين در شرايط مختلف آبسي جاذب.وي.اليه پي

توان بر روي آن شكلهايي براي تبليغات شركت و يا به عنوان ايجاد  از ديگر مزاياي اين توري آن است كه مي

  .منعي در مقابل دزديده شدن طراحي كرد

   2تهاي دواليه براي حمل كاالهاي گرانقيم   توري )5

ها  اين شبكه. روند نقل كاالهاي با ارزش مانند حمل تجهيزات كامپيوتر به كار مي ها براي حمل اين توري

استر نازك در دور تا دور آن  شود و يك شبكه پلي سي ساخته مي.وي.داراي منافذ درشت بوده و از جنس پي

مانند تغيير در اندازه شبكه، نوع .  داده شودتواند تغييراتي در آن مطابق با سليقه مشتري همچنين مي. وجود دارد

توان بر روي آن شكلهايي براي تبليغات  ها نيز بسيار متنوع است و مي رنگ اين توري. ها و نقاط اتصال قالب

                                                
1
. P.V.C 

2
. CONTAINER NETS & INTERNAL NETS 
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هايي براي بستن  ها نيز قالب در كناره. شركت و يا به عنوان ايجاد مانعي در مقابل دزديده شدن طراحي كرد

  .جود داردتوري به بارگير و
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سي .وي.با پوشش پي) براي حمل بارهاي گرانقيمت(هاي دواليه   خصوصيات نوعي از توري): 12 -6(جدول شماره 

  استر در دو طرف آن پلي

m

g
 سي.وي.الياف پارچه پوشيده با پي 280

m

g
 ن خالص الياف پارچهوز 140

 وزن

mm

N

50

 نخ تابيده 3200

mm

N

50

 نخ تنيده 2600

 قابليت كشش

cm/9نخ تابيده  رشته 

cm/9نخ تنيده  رشته 
 جنس

 مقاومت در مقابل پارگي .بسيار عالي، تحت هيچ شرايطي پاره نخواهد شد

 

  ب ـ انواع روكش
 

  روكش ضد آب )1

در وزنهاي متفاوت و متنوعي . ها در برابر پوسيدگي مقاوم بوده و ضد آب نيز هستند  نوع روكشاين

 يا نوع كتاني هستند PVCشوند بسيار سبكتر از نوع  نوعي از آنها كه براي مهار بار استفاده مي. باشند موجود مي

يابد و قابل تعمير نيز  رش نميدر صورت صدمه ديدن مانند سوراخ شدن، خرابي گست. كنند و آب را جذب نمي

  .باشد مي

  
  سي براي حمل غالت، الوار و مصالح ساختماني .وي.روكش پي) 2

سي ضد آب و ضد پوسيدگي است و براي حفاظت كاالها از عوامل جوي مورد استفاده .وي. پي روكش

و ) ل در برابر نور خورشيدبه طور مثا( بوده  اين نوع روكش در برابر اشعه ماوراي بنفش مقاوم. گيرند قرار مي

وزن آنها سبك و براي . كنند در برابر شرايط مختلف آب و هوايي همچنان مقاومت كششي خود را حفظ مي

همچنين از اين نوع روكش براي حمل غالت نيز . پوشش الوارها و مصالح ساختماني بسيار مناسب هستند

  .شود استفاده مي
  روكش كتاني براي حمل مواد غذايي) 3

هاي كتاني ضد آب و ضد پوسيدگي هستند اما از آنجا كه الياف كتاني اليافي طبيعي هستند،  روكش
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تركيبي از نفوذپذيري و ضدآب بودن، استفاده از آنها را در پوشش مواد غذايي بر روي . نفوذپذير نيز هستند

  .سازد ها مناسب مي كفي

مزيت ديگر روكش كتاني آن . شوند كش پوشيده ميزميني معموالً با اين نوع رو براي مثال علوفه و سيب

  .شود اين است كه در زمستان مانع از يخزدگي كاال مي

پذيري در برابر ضربه و  توان به افزايش وزن آن در مقابل خيس شدن و آسيب از معايب اين روكش مي

  .شود  ميمشاهده) 8-6(روكش در تصوير شماره اي از اين  نمونه. صدمات اشاره نمود

  

  

  اي از روكش كتاني  نمونه): 8-6(تصوير شماره 

  ريزه  روكش براي حمل سنگ)٤

اين روكش از جنس پارچه سبك كنفي با وزن
2

m

g 543اين نوع روكش ارزان قيمت . شود  ساخته مي

شايان ذكر است اين . شود  حمل سنگ از آن استفاده ميبوده و در مقابل گرما مقاوم است وبه همين دليل در

اين نوع روكش در تصوير شماره       . اهميت نداردنوع پارچه ضد آب نيست كه و اين مسأله در حمل سنگ 

  .شود مشاهده مي) 6-9(
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  ريزه اي از روكش براي حمل سنگ نمونه): 9-6(تصوير شماره 

 

  روكش ضد آب پروپيلن)5

روكش پروپيلن ضد آب بوده و . اين روكش سبك بوده و نسبت به وزن آن مقاومت خوبي دارد

  .باشد جايگزين خوبي براي روكش نوع كنفي مي
 

  روكش ضد احتراق)٦

  .شود سوزي به كار ميرود و مانع از گسترش آتش مي اين نوع روكش براي موارد آتش
 

  حمل علوفه و نمكاتيلن براي  روكش پلي )7

  .روند اين نوع روكش براي حمل علوفه و نمك كه بايد دور از نور خورشيد باشند، به كار مي

  
  هاي ضد يخ روكش) 8

ضد يخ از دو اليه  روكش. اند زدگي كاالها طراحي شده ها به طور خاص براي جلوگيري از يخ اين روكش

از اين نوع روكش براي حمل . شود شود، ساخته مي استر كه يك اليه ضد آب نيز بين آنها دوخته مي پلي

  .شود بينند، استفاده مي زميني، آسفالت و انواع كاالهايي كه از سرما آسيب مي سيب
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   ز-6 ضميمه
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 .از اين قسمت بلند شود فاسد شدني . شودبا دقت حمل .از قالب استفاده ننماييد

   
 

 .سر قالب از اين طرف داخل شود .از انداختن بار جلوگيري شود مركز ثقل بار
براي باز كردن بسته از اشياء تيز 

 .استفاده نشود

    

 . از يخ زدن محافظت شود
در محل خنك و به دور از يخ 

 .زدن باشد
 . از يخ زدن محافظت شود .به صورت يخ زده حفظ شود

    

 . گرما محفوظ بداريداز  .از گرما محفوظ بداريد  .از گرما محفوظ بداريد  .از يخ زدن محافظت شود
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به دور از رطوبت نگهداري 

  .شود
  .به دور از رطوبت نگهداري شود  .به دور از رطوبت نگهداري شود

به دور از رطوبت نگهداري 

  .شود

   
 

از انباشتن كاال بر روي كاال 

  .اكيداً خودداري شود

از انباشتن كاال بر روي كاال اكيداً 

  .خودداري شود
  .از انداختن بار جلوگيري شود

به دور از رطوبت نگهداري 

  .شود

   
 

از چرخيدن بار جلوگيري 

 .شود
 .از چرخيدن بار جلوگيري شود .از چرخيدن بار جلوگيري شود

دن بار جلوگيري از چرخي

  .شود

  
 

 

 حيوانات زنده
در صورت استفاده از زنجير از اين 

 .قسمت بلند كنيد

در صورت استفاده از زنجير از اين 

 .قسمت بلند كنيد

  وسايل عكاسي 

 )بسيار حساس(
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 شكستني .شكستني از اين سمت بلند شود شكستني
در صورت استفاده از ليفتراك 

 .بلند كنيداز اين قسمت 

    
 وزن خالص وزن كل .به وسيله گيره بلند شود .ليفت بلند شود با فورك

   

 

 

تر  يك طرف بار سنگين

  .است، احتياط كنيد
  مركز ثقل بار

تر است،  يك طرف بار سنگين

  .احتياط كنيد
 حداكثر وزن مجاز روي بار
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  :بندها

 عدم وجود ساييدگي و پارگي در محل سطوح سخت، زبر و پارگي -

  عدم ايجاد ظاهر كركين در بندهاي بافته يا اليافي -

شدگي، شكستگي، خوردگي،  خوردگي، خم عدم وجود خراشيدگي، فرسودگي، گره -

 واع بندهاپيچيدگي و كشيدگي در كليه ان

 ديدگي در اثر گرماي زياد عدم وجود آسيب -

 وجود كشش كافي در بندها  -

 عدم ازدياد طول در بندها به دليل كشش بيش از حد -

 كنترل زاويه بسته شدن بندها -

  ها ها و رابط بكسل در نزديكي بست شدگي سيم عدم وجود خم -

 هاي زنجير عدم تغيير در زواياي حلقه -

 

  :باندلها

 كت نسبت به وضعيت اوليهعدم مشاهده حر -

 

  :ها و رلها ها، لوله چوب

 ها ها و لوله كنترل بيرونزدگي مجاز چوب -

 عدم لغزش و تغيير در وضعيت اوليه كاالها -

 عدم حركت و جابجايي در رلهاي رديف پايين -

 هاي بارگير كنترل چسبيدن رلهاي كاغذي به كناره -

 بررسي جابجايي قيدهاي كرادل نسبت به وضعيت اوليه -

  :بار فله

  قائم بودن تيركهاي عمودي -

 يكسان بودن ارتفاع نقاط مختلف بار  -
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  :بارهاي متحرك

 ها  ها، رلها و كالف ها، قرقره عدم حركت افقي در بشكه -

 

 : آالت ماشين

آالت توسط بندهايي كه به محورها يا  هاي ترمز و ساير تجهيزات ماشين صدمه نديدن لوله -

 اند چرخهاي ماشين بسته شده

 

  :هيزات وسيله نقليهتج

  هاي كناري  عدم مشاهده خميدگي در ريل -

 ها  ها و لوال ها، قفل جدا نشدن چفت -

 هاي كناري  عدم مشاهده خميدگي و انحراف در درها و محافظ -

 عدم مشاهده حركت پاندولي و انحراف غير مجاز در درها -

 بازرسي كليه وسايل مهار و اتصاالت بارگير  -

 

  :چادر

  يك از بخشهاي چادر انحراف مجاز هر -

 ها و عالئم هشدار دهنده در زير چادر  ها و بالك پنهان نشدن چراغ -

 هاي چادر  كنترل همپوشاني اليه -

 عدم وجود پارگي در چادر -

 

  :ها جدا كننده

  بررسي پايداري آنها -

 گيرها عدم مشاهده شكاف، شكستگي و لهيدگي در ضربه -

 




