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 بسمه تعالی
 

وری  طی سالهای اخیر استفاده از نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در دنیا به افزایش بهره
نقل منجر  و های حمل برداری و نگهداری بهینه از طرحها و پروژه و ارتقاء کیفیت در اجرا، بهره

نقل  و در عرصه حملمنظور ارائه راهکارها و راهبردهای نوین  های جدیدی را به شده و افق
های  منظور ایجاد ارتباط بین حوزه رسانی در این زمینه به همین دلیل اطالع به. گشوده است

 در ترابری و نقل وزارت راه و پژوهشکده حمل. باشد مختلف یک ضرورت اجتناب ناپذیر می
های  هرسانی و بسترسازی علمی در زمین راستای ایفای تعهدات و وظایف خویش در امر اطالع

کوشد تا با عرضه نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده، در ایجاد  نقل می و مرتبط با حمل
 . تعامل و تبادل اطالعات مابین محققان و متخصصان این رشته نقش مفید و موثری ایفا نماید

بنـدی و مهـار بارهـا در          با توجه به اهمیت رعایت مسائل ایمنی در حمل و بسـته           در این راستا    
 مهار ایمنی انـواع بارهـا و        ضوابط ضمن ارایه    نامه حاضر تهیه شده که       آیین ای،  ادهجنقل    و  ملح

هـا، مؤسسـات،      شـرکت  استاندارد وسایل و تجهیزات ایـن امـر، حـدود وظـایف و مسـئولیت              
نامـه بـا     آیـین  این .رانندگان، فرستندگان و گیرندگان کاالها نیز در این خصوص مشخص شود          

ترابری و رئیس شورای عالی ترابـری کشـور، بایسـتی از     و وزیر محترم راهتوجه به ابالغیه  
همچنـین سـازمان راهـداری و       . سوی کلیه دستگاههای ذیربط مورد عنایـت قـرار گیـرد          

ای و معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری ناظر بر اجرای صحیح مفـاد آن                نقل جاده   و  حمل
باشد که کـل مجموعـه        طالعاتی با همین عنوان می    نامه مذکور قسمتی از پروژه م       آیین. باشند  می

 . گردد نامه ارائه می بصورت الکترونیکی تهیه و به همراه آیین
ترابری به این وسیله مراتب تشکر و قدردانی          و   تحقیقات و فناوری وزارت راه     ، معاونت آموزش 

 مجری اصـلی  / شتهافرا مهندس افشین شهپر  آقای  : خود را نسبت به کلیه اعضاء گروه تهیه کننده        
 ناظرین / یانتسعید شریفا  مهندس  و زاده شهریار افندی  دکتر و آقایان    و تیم همکار ایشان    پروژه
آقـای مهنـدس فرشـاد    و   ایمنـی رئیس بخشو   پروژهمسئول/ مهندس فرهاد مهریاری و   پروژه
 سازمانها و مؤسسـاتی کـه       ،از کلیه بخشها  . دارد   ابراز می    و  مسئول پروژه  کارشناس/ الهی  هیبت

 .     گردد  سپاسگزاری میدرمراحل تهیه و نظرخواهی این مجموعه همکاری نمودند
    

 

 محمد جعفر اكرام جعفري         
       معاون آموزش، تحقيقات و فناوري                                                    





 مؤلف پيشگفتار
 

ای، ارائه  ار بار وسایل نقلیه باربری جادههای مه نامه طور کلی هدف از تدوین تمام آیینب
طوریکه با  مجموعه مقرراتی جدید، کاربردی، کامل و مدون دربارۀ بارگیری و مهار بار است، به

ای بارگیری شود که از هرگونه خطرات  گونه هنقلیه حمل بار ب رعایت این مقررات، هر وسیله
یقات انجام شده در زمینۀ مهار بار و مطالعات و تحق. جانی و زیانهای مالی جلوگیری شود

نامه یا دستورالعمل  دهند در کشور آیین های موجود و مرتبط با آن نشان می نامه بررسی آیین
به این ترتیب، تهیۀ دستورالعملی مطابق . خاصی در زمینۀ مهار اصولی و ایمن بار وجود ندارد

 ارایۀ راهکارهایی نوین در جهت با اصول و قوانین جدید مهار بار در کشورهای پیشرفته و
پروژه حاضر . رود بهبود وضعیت بارگیری و مهار بار در کشور، امری ضروری به شمار می

 و حدود )تعریف مسأله، ضرورت موضوع(کلیات به  باشد که در فصل اول،  فصل می5شامل 
 آن روی در فصل دوم تنظیم بار و نحوه استقرار. ها پرداخته شده است وظایف و مسئولیت

بارگیر و در فصول سوم و چهارم وسایل و تجهیزات مهار بار و روشهای استفاده از آنها ارائه 
است و  نامه آورده شده هایی از مهار انواع بار با توجه به آیین در فصل پنجم، نمونه. است شده

قوانین و  .است های کنترل حمل و مهار بار ارائه شده المللی و چک لیست در ضمیمه عالئم بین
کنندۀ بار باید به  نامه بر این مبناست که هر وسیله نقلیه حمل های کلی مهار بار این آیین روش
ای بارگیری و رانده شود که برای راننده و اشخاص دیگر خطری نداشته باشد و آسیبی به  گونه

پکها و شده، شامل نامه به چگونگی مهار آنها پرداخته  بارهایی که در این آیین.  بار وارد نسازد
، باندل، عدل، کیسه و گونی، بارهای تخت، ها، میلگردها ها، چوب لولها، ه رلها، کالف، پالتها

های  سنگ بتنی و   راهسازی، لولهآالت  ماشین،وسایل نقلیهای، کانتینرها،  ، بار فلهبارهای محاط
  .باشند  میبزرگ

 نیز آقایان و  به ویژه بخش ایمنیریونقل وزارت راه و تراب در خاتمه از پژوهشکده حمل
حسین اشراقی که در تهیه پروژه با این شرکت  پور و مهندس محمد مهندس حسن فرضی

 همچنین از کلیه صاحب نظرانی که به نحوی در .گردد اند، سپاسگزاری می همکاری داشته
 .ایمنم تشکر و قدردانی می اند  اظهار نظر و انتشار این مجموعه سهیم بوده،بررسی
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 تعاريف و كليات  -۱

 : شوند نامه به شرح زير تعريف مي  اصطالحات بكار رفته در اين آيين -١ ماده
 كاال، داخل يا روي آن  قسمت ثابت يا غيرثابتي از وسيله نقليه باري است كه : بارگير - أ

 .گيرد قرار مي
 از بار عام، باري است كه به لحاظ اندازه، شكل و حجم بسيار متغير  منظور:بارعام  - ب

كلية بارهاي عام در يكي . هاي كشور عموميت دارد  جادهآن در شبكة است وجابجايي
 : گيرند هاي زير قرار مي بندي از طبقه

 مشابه يا هاي واحدي هستند كه از چندين اليه كاالي ها بسته پك: پكها و پالتها   -١
اي  به عنوان نمونه. گيرند  قرار مي اند و جهت حمل بر روي پالت متفاوت تشكيل شده

 .هاي كاغذي حاوي سيمان اشاره كرد توان به كارتن و كيسه از پكها مي
  ها  و بشكهاه ها، كالف رلها، قرقره  -٢
 ها ها و شمش ها، ميلگردها، ميله ، چوبها ، تيوبي با قطر زيادها لوله -٣

الف



 كليات                                                                                                            ٢

  ها و بارهاي تختورق -٤
خصوصيت اصلي اين بارها تراكم كم، حجم زياد و ابعاد : عدل، كيسه و گوني -٥

هاي شامل  توان به عدل پنبه، كيسه و گوني از انواع اين بارها مي. باشد بزرگ مي
 .شكر و برنج اشاره نمود

 آهني، تيرآهن، اتصاالت و هاي با قطر كم، صفحات  لولهمصنوعات فلزي، : باندل -٦
 ٥هاي سخت با قطر حداقل  هاي مشابه چوبي دسته بندي شده توسط مفتول مولهمح

 .  كيلوگرم تجاوز كند٢٠٠٠ميليمتر كه اصوالً نبايد وزن ناخالص هر دسته از 
منظور از بار محاط، باري است كه توسط ساختار بارگير وسيله نقليه : بارهاي محاط -٧

شود و شامل بارهاي  ديگر احاطه ميها، باربندها، درها و بارهاي  اعم از ديواره
 .باشد ها، بارهاي متحرك و غيره مي ها، صندوق ها، كارتن اي، جعبه فله

باري است كه ممكن است حين حركت، داخل وسيله نقليه : بارهاي متحرك  -
انواع دام وطيور، قطعات آويزان در بارگير مثل گوشت، مايعات . جابجا شود

 .شوند ارهاي متحرك محسوب ميشامل مالس، قير و غيره جزء ب

المللي را كاالهاي فله كشاورزي، معدني و  بخشي از مبادالت بين: اي بار فله  -
بندي خاصي نيستند و داخل انبارهاي  دهند كه نيازمند بسته صنعتي تشكيل مي

 .شوند كشتي يا كانتينرهاي مخصوص، بارگيري و حمل مي
 راهسازي، آالت ماشين، وسايل نقليه ها، تانكشامل انواع كانتينرها، : بزرگ بارهاي -٨

  .باشند آالت كشاورزي، توربينهاي برق و ترانسفورماتورها مي ماشين

 هاي بتني لوله -٩

 هاي بزرگ سنگ  -١٠

 ٤/١ آن كمتر از بعد آن به كوچكترين ُبعدباري است كه نسبت بزرگترين : بار متقارن
 .بوده و توزيع وزن آن نيز يكنواخت باشد

 آن بيشتر از عدب آن به كوچكترين بعدباري است كه نسبت بزرگترين : نبار نامتقار - ت
 . بوده و يا توزيع وزن آن يكنواخت نباشد٤/١

-پ



 ٣                                            ...          بار نامه نحوة بارگيري، حمل و مهار ايمن آيين  

اي است كه از حركت افقي بار جلوگيري  سازه، ابزار يا شيء): بالكينگ(قيد افقي  - ث
 .كند
ال وسيله بندها ابزار ايمني هستند كه اجزاء بار را به يكديگر و به محلهاي اتص: بند

اي از  به عنوان زير مجموعه... ها و ها، تسمه انواع زنجيرها، سيم. نمايند نقليه متصل مي
 .شوند بندها تعريف مي

، جاستون و بند محافظ تيرك كه از يك گروه بار به مجموعة تيرك قائم: بونك - ج
 .گردد  از اين سيستم براي مهار چوب استفاده مي.كنند بونك گويند محافظت مي

سو حفاظت آن در برابر شرايط آب و هوايي  هدف از پوشاندن بار، از يك: وشش بارپ - ح
شدن بار  و از سوي ديگر محافظت از مردم و محيط زيست در برابر سقوط و پخش

به عنوان مثال چادر برزنتي پوشش ضد آبي است كه براي پوشاندن بار بكار . است
 .رود مي

 كه شاخكهاي ليفتراك در زير آن قرار داري است صفحه مشبك چوبي پايه: پالت - خ
هاي ساده  بندي معموالً براي حفاظت از بسته. كند گيرد و به راحتي آن را جابجا مي مي

شود و در نتيجه موجب سهولت و تسريع عمليات تخليه و  از پالت استفاده مي
د به شود تا بتوان پالت از الوارهاي چوبي بلند و محكمي ساخته مي. گردد بارگيري مي

راحتي وزن بار و تكانهاي سخت را در بارگيري و طول حمل تحمل كند و امكان 
 .باشد جابجايي از چهار جهت را دارا مي

براي حفظ نيروي اصطكاك در طول رانندگي، بار بايد همواره با وسيله : كشيدگي پيش - د
بدين منظور بند بايد به نحو صحيح، قبل از شروع حركت . نقليه در تماس باشد

 .وسيله نقليه، كشيده شود
مانعي عمودي كه در وسط يا جلوي عرشه وسيله نقليه قرار دارد و از : تيغه محافظ - ذ

 .كند حركت رو به جلوي بار جلوگيري مي

-ج

-چ



 كليات                                                                                                            ٤

سر و محافظ، تجهيزاتي هستند كه مابين كفي و كابين راننده  منظور از تخته: سر تخته - ر
 خود، راننده را از خطرات احتمالي  گيرند و با توجه به مقاومت بر روي كفي قرار مي

 .كنند جابجايي بار در جهت جلو محافظت مي
گيرد تا بارگيري يا تخليه بار را  هاي بار قرار مي  اي كه زير يا بين دسته شيء: جداكننده - ز

ها از جنس چوب سخت يا نرم و به شكل  جداكننده. توسط ليفتراك، آسان كند
ك روكش الستيكي ضدلغزش دارند كه با بار در اند، برخي نيز ي مستطيل يا مربع

 . تماس است
هايي كه در طرفين يا انتهاي بارگير وسيله نقليه قرار دارند و  مادگي: ستون  جا

 . شوند ستونهاي محافظ بار در آن نصب مي

 .گيرد ابزاري كه براي اتصال دو بند به يكديگر مورد استفاده قرار مي: رابط  - س

اي شكل  ل خاص است كه براي مهار بارهاي كروي و استوانهنوعي قيد كراد: زين  - ش
 .رود بزرگ به كار مي

 .پذير و نرمي كه براي نگهداري و حفاظت بار به بكار رود هر شئ انعطاف: گير ضربه  - ص
حداكثر وزن بار يا مسافر است كه با توجه به : ظرفيت يا وزن بار مجاز وسيلة نقليه  - ض

 .گردد مقررات فني مربوطه تعيين مينظر كارخانه سازنده و ضوابط و 
گيرد و از حركات  قطعه، ابزار يا شيءاي است كه در مقابل يا  اطراف بار قرار مي: قيد  - ط

 . كند افقي بار جلوگيري مي
اي بكار  قيدي كه براي جلوگيري از غلتيدن بارهاي كروي يا استوانه: قيد كرادل  - ظ

 . رود مي

نر كه روي كفي يدك، چفت شده و توسط مدهاي نوعي از كانتي: كانتينر اينترمدال  - ع
 .گردد ونقلي مختلف جابجا مي حمل

بارگيري غيرثابت داراي كف پوشيده و بدون ديواره اطاق بار كه عموماً براي : كفي  - غ
آالت، رل، كاالهاي بسته بندي شده و در برخي موارد كانتينر استفاده  حمل آهن

 .شود مي

 -ژ
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شكل و از جنس مصالح سخت است كه براي جلوگيري  با مقطع مثلثي اي قطعه: گوه   - ف
 .رود اي شكل به كار مي از چرخش كاالهاي كروي يا استوانه

اي كه بين عرشة وسيله نقليه و بار يا  وسيله): لغزش ضد (هاي افزايندة اصطكاك  اليه  - ق
 .گيرد تا اصطكاك بين اين سطوح را افزايش دهد هاي بار قرار مي بين اليه

 . بتني كه قطر ابتداي آن بيش از قطر انتهاي لوله است لولة: ي فلنچيلوله بتن  - ك
گيرد تا فشار بند را روي  هاي بيروني بار قرار مي اي كه روي لبه وسيله: اي محافظ لبه

بار كنترل كند و خود بند و بار را از آسيب ديدگي محافظت نمايد و موجب سهولت 
 .در كشيدگي بند شود

 نيرويي است كه براي يك سيستم ايمن مهار بار  حداكثر:زات مهارنيروي مجاز تجهي  - ل
به عبارت ديگر نيروي . كند اين ميزان را سازنده كاال مشخص مي. گردد تعيين مي

هاي آن و يا به  مجاز يك سيستم مهار، كمترين ميزان نيروي مجاز هر يك از بخش
 ) الف-٦، ضميمه ١-١بند. ( هاي اتصال آن است عبارت ديگر نيروي مجاز محل

فشار يا نيروي وزن وارده از سوي هريك از محورهاي وسيله نقليه بر : نيروي محوري   - م
 .سطح راه

ها، مجهز به يك يا چند محور در عقب هستند كه با توجه به   نيمه يدك  : يدك نيمه  
ها  نيمه يدك. شوند دار و غيره ساخته مي كاربري، درانواع مختلف كفي، اتاقدار، مخزن

شوند و قسمتي از وزن بار را بر  ريش يا شترگلو به كشنده متصل مي توسط صفحه
 .كنند روي محورهاي عقب كشنده اعمال مي

ابزاري براي كشيدن بندهاست كه با آچار مخصوصي، بندهاي استفاده شده را : وينچ           
 . دهد كند و در حالت كشش قرار مي محكم مي

اي   محور يا بيشتر مجهز هستند و ساختمان آنها به گونه٢قل ها به حدا يدك: يدك
كنند و با توجه به كارايي مورد نظر در  است كه كليه وزن بار را بر روي خود حمل مي

هاي بدون ديواره براي رفع خطر انحراف و  در يدك. شوند انواع مختلف ساخته مي
 . سقوط بار، بايد آنها را محكم به كفي متصل نمود

-گ

-ن

-و

 -ه
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نامه بر اين مبناست كه هر وسيله نقليه   مهار بار اين آيينهاي كلي نين و روشقوا -٢ ماده
اي بارگيري، مهار و رانده شود كه براي راننده و اشخاص  كنندة بار بايد به گونه حمل

 .ديگر خطري نداشته باشد و آسيبي به بار و محيط زيست وارد نگردد
 

ونقل مواد خطرناك است  نامه حمل  آيين نامه به مقرراتي كه مربوط به اين آيين -٣ ماده
ونقل بار در راههاي كشور و مقررات  نامه حمل پردازد؛ همچنين مقررات آيين نمي

نامه  رعايت قوانين آيين. شود ونقل كاالهاي ترافيكي را نيز شامل نمي مربوط به حمل
در نامه حمل كاالهاي ترافيكي الزامي بوده و  ونقل بار در راههاي كشور و آيين حمل

نامه، رعايت قوانين ذكر شده در  صورت مشاهده مواد قانوني مشابه با مواد اين آيين
 .نامه مذكور ارجحيت دارد دو آيين

 

بيني شده، حداقل امكانات مورد نياز  نامه پيش مجموعه سيستم مهار باري كه در آيين -٤ ماده
نقل مايل و هاي حمل باشد؛ در صورتي كه فرستندگان كاال و شركت براي مهار بار مي

 .توانند در جهت تقويت سيستم مهار اقدامات الزم را به عمل آورند باشند مي
 

نامه در هنگام جابجايي كاال رعايت نشده باشد  در صورتي كه مقررات اين آيين -٥ ماده
ادامه مسير توسط وسيله نقليه . گردد وسيله نقليه باربري توسط پليس متوقف مي

بود كه ضوابط و مقررات مربوط به مهار ايمن پذير خواهد  باربري در صورتي امكان
 .بار كامال رعايت شده باشد

 

 ونقل هاي شركتهاي متصدي حمل  حدود وظايف و مسئوليت-١-١
 : شركت متصدي حمل بايد حين بارگيري، حمل، مهار كاال موارد زير را رعايت كند -٦ ماده

 تريلر آگاه باشدو نحوة بارگيري آن روي  از نوع كاال اًبايد دقيق متصدي حمل شركت -أ 

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

 هاي الزم به راننده براي حمل ايمن بار ارائه توصيه -ج 

 حصول اطمينان از تناسب وسيله نقليه مورد استفاده و نوع بار مورد حمل -د 
 ن راننده از وزن هر بارگماردن شخصي براي نظارت بر بارگيري و نيز آگاه كرد -ه 

الف
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ها و نحوه قرار  گير حصول اطمينان از قرارگيري صحيح بار، انتخاب مناسب ضربه -و 
 گرفتن آنها و مهار كامل محموله

 حصول اطمينان از آنكه تخلية بار براي افراد خطري ندارد -ز 

آگاهي كامل از مشخصات كاال و تأثيرات آن بر شرايط زيست محيطي و خطرات  -ح 
 احتمالي

 ل اطمينان از بيمه بودن كاالحصو -ط 
 

هاي با سطح صاف،  بارگيري بدون در نظر گرفتن الزامات مهار ايمن، بر روي كفي -٧ ماده
هاي داراي سطح برجسته نيز به لحاظ لغزنده بودن تفاوت چنداني  كفي. ممنوع است

 .هاي صاف ندارند با كفي
 

هاي كوچك  بشي.هنگام بارگيري و تخليه، تريلر بايد در سطحي صاف قرار گيرد -٨ ماده
 .كنند محل بارگيري و تخليه، فشار وارد بر اتصاالت مهار را دو چندان مي

 

در صورت . طور مناسب مهار شود  هرقطعه از بار، هر قدر كه كوچك باشد، بايد به -٩ ماده
العاده كم شود، بنابراين كشش  كوچك بودن ابعاد بار، ممكن است كشش بندها، فوق

 وسيله نقليه و نيز به طور منظم در طول سفر كنترل بندها بايد بالفاصله پس از حركت
 .گردد

 

براي مستندسازي روش مهار بار بايد گزارشي از سيستم مهار آن شامل موارد زير  -١٠ ماده
 :ونقل تهيه شده و در اختيار راننده قرار گيرد توسط متصدي حمل

 بندي  توصيف نوع بار و سيستم بسته -أ 

 هاي آن  و ساير ويژگيتوصيف روش مهار شامل نوع بند، اندازه  -ب 

 زا استفاده شده نوع سطوح اصطكاكي يا شيء اصطكاك -ج 

 ها تعيين نوع پك -د 

 بار بندي  روش بسته -ه 

 ارائه تصوير از نوع بار و سيستم مهار  -و 

الف
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نامه، بر اساس رأي  ونقل از مفاد اين آيين در صورت تخلف شركت متصدي حمل -١١ ماده
غو پروانه فعاليت و تعطيلي نامه حمل بار و مسافر و مدت ل  آيين١٢كميسيون ماده 
 .ونقل رفتار خواهد شد اي، با شركت متصدي حمل ونقل جاده مؤسسات حمل

 

 هاي رانندگان  حدود وظايف و مسئوليت-٢-١
 : هنگام بارگيري بايد مالحظات زير رعايت گردد -١٢ ماده

 .راننده بايد دقيقاً از نوع كاال و نحوة بارگيري آن روي تريلر آگاه باشد -أ 

ك راننده بايد هنگام جابجايي بار و قرار گرفتن آن روي وسيله نقليه در راننده و كم -ب 
محل امني مستقر شوند و زماني كه عمليات بارگيري توسط ليفتراك يا جرثقيل به 

 .اتمام رسيد، شروع به مهار بار كنند
 

 : هنگام تخليه بايد مالحظات زير رعايت شود -١٣ ماده
 راننده بايد تمام بار را بازبيني كند و كه تريلر در محل تخليه قرار گرفت، زماني  -أ 

 .ها و اتصاالت، از ايمني آن اطمينان حاصل كند براي باز كردن تسمه

چنانچه بار براي باز كردن تسمه و اتصاالت در شرايط مناسبي قرار نداشته باشد، به   -ب 
عنوان مثال منحرف شده باشد، صدمه ديده باشد يا قيد افقي مناسبي نداشته باشد، 

 . ش از باز كردن اتصاالت بايد تدابيري براي تخلية ايمن بار انديشيدپي

توان از يك ليفتراك يا جرثقيل  چنانچه بار براي باز كردن اتصاالت ايمن نباشد، مي  -ج 
البته راننده و كمك راننده . براي مهاركردن آن هنگام بازكردن اتصاالت استفاده نمود

 . قرار گيرندبايد هنگام تخلية بار در محل مناسبي
 

راننده بايد تغييرات ناشي از نوع بار را بر روي وسيله نقليه به لحاظ وزن، شكل،  -١٤ ماده
اندازه، توزيع وزني و حجمي كه ثبات، حركت و ترمز گرفتن وسيله نقليه را تحت 

 كيلومتر از مسير و ٨٠دهند، مد نظر داشته باشد و بعد از طي حداكثر تأثير قرار مي
ر و سيستم مهار آن را مورد بازبيني قرار دهد و در صورت لزوم به طور متناوب، با

الف

الف
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 از عدم انحراف بار در مسير باقيمانده مطمئن تنظيم كند ومجدداً سيستم مهار بار را 
 ) الف-٦، ضميمه ١-٢بند. ( شود

 

 در رابطه با ميزان بررسي سيستم مهار در طول سفر راننده بايد موارد زير را رعايت  -١٥ ماده
 : كند

 . كردن آن در طول سفر آشنا باشد ده بايد با مشخصات بار و تعداد دفعات چكرانن -أ 
 . بار بايد پيش از حركت كنترل شود -ب 

 انحراف و نشست بار در طول سفر بندها را شل خواهد كرد، بنابراين بايد طي سفر  -ج 
 .نيز بار و بندها مرتباً كنترل شوند

 .كنترل شود هنگام توقف در طي راه و حركت مجدد، بار بايد  -د 

 . بعد از ترمزهاي شديد و ناگهاني نيز بار و بندها بايد كنترل شوند -ه 
 

اي   قانون اصالح پاره٦نامه، بر اساس ماده  در صورت تخلف راننده از مفاد اين آيين -١٦ ماده
اي به استفاده از صورت وضعيت  از مواد قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده

 ١٤/٨/٨٢ مورخ ٢٧٢٨٣ت /٤٥٧٢٨همچنين مصوبه  و ١٣٦٨و بارنامه مصوب سال 
 .هيأت محترم وزيران، با راننده رفتار خواهد شد

 

 هاي فرستندگان كاال  حدود وظايف و مسئوليت-٣-١
 :وظايف فرستنده كاال در محل بارگيري -١٧ ماده

 مشخص نمودن آدرس صحيح گيرنده كاال  -أ 
 تعيين وزن و محتواي كاالها  -ب 

 صدتعيين زمان رسيدن كاال به مق  -ج 

  ديدن آنها تعيين قيمت كاالها و خسارات ناشي از آسيب  -د 

 ونقل دريافت رسيد از متصدي حمل  -ه 

نامه توسط  بندي، بارگيري و مهار صحيح بار طبق ضوابط اين آيين كنترل نحوه بسته  -و 
 . نماينده فرستنده كاال

الف

الف
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نامه، از طريق  در صورت تخلف فرستنده كاال از وظايف مشخص شده در اين آيين -١٨ ماده
 .راجع ذيصالح پيگرد قانوني به عمل خواهد آمدم

 

 هاي گيرندگان كاال  حدود وظايف و مسئوليت-٤-١
 :وظايف گيرنده كاال در مقصد -١٩ ماده

 بررسي كاالها و اطمينان از سالم بودن آنها و عدم وجود خسارت  -أ 

 كنترل وزن و محتواي كاالها  -ب 

 بررسي زمان رسيدن كاال به مقصد  -ج 

 النظارت بر نحوه تخليه كا  -د 

 ونقل يا راننده مبني بر دريافت كاال دادن رسيد به متصدي حمل  -ه 
 

نامه، از طريق  در صورت تخلف گيرنده كاال از وظايف مشخص شده در اين آيين -٢٠ ماده
 .مراجع ذيصالح پيگرد قانوني به عمل خواهد آمد

الف



 
 
 
 
 

 
 فصل دوم

 
 تنظيم بار و نحوه استقرار آن روي بارگير

 
اين وسيله . با باري كه قرار است حمل كند، انتخاب شودوسيله نقليه بايد متناسب  -٢١ ماده

 . بايد از ظرفيت مناسب حمل بار و نيز فضاي كافي براي جاسازي بار برخوردار باشد
ي كشور راههانامة حمل بار در  وسيلة نقليه نبايد بيشتر از ميزان باري كه در آيين  -1 تبصره

ز نبايد از حد مجاز و طول، عرض و ارتفاع بار ني. تعيين شده است، بارگيري شود
قانوني آن تجاوز كنند، زيرا احتمال برخورد آن با موانع سر راه در طول سفر وجود 

 .دارد
زدگي مجاز بار و نيز حصول اطمينان از توزيع وزني مناسب بار  براي رعايت بيرون  -2 تبصره

كنند، بايد از طول كافي  اي كه بار طويل حمل مي جهت حفظ تعادل، وسايل نقليه
 ) ٥ -٦، ضميمه ٤-٤ ب و همچنين بند -٦، ضميمه ١-١بند. (ر باشندبرخوردا

هاي بزرگ مخصوص حمل مايعات اگر كامالً پرنشده باشند، بايد به طور  تانك  -3 تبصره
به طور كلي وسايل نقلية مخصوص حمل مايعات و بارهاي فله . مناسب مهار شوند



                                                             تنظيم بار و نحوة استقرار آن روي بارگير١٢  

 تا حركات بار، اي طراحي شوند كه بار را به طور كامل محاط كنند بايد به گونه
 . ثبات وسيله نقليه را تحت تأثير قرار ندهد

 

براي پايداري بيشتر بار، استقرار كاال بر روي بارگير بايد از جهتي انجام گيرد كه  -٢٢ ماده
 .مركز ثقل بار در كمترين فاصله از كفي و سطح جاده قرار گيرد

 

شد، سرعت هرچه مركز ثقل بار در ارتفاع باالتري از سطح زمين قرار داشته با -٢٣ ماده
به همين دليل حمل بارهاي با مركز ثقل . وسيله نقليه هنگام دور زدن بايد كمتر باشد

 .باال، بايد با احتياط بيشتري انجام شود

اي با يدك با ارتفاع كم، نظير تريلرهاي كمرشكن  بار را بايد توسط وسيلة نقليه  -1 تبصره
، ١-٢بند. ( ستفاده كرداي كه پايداري بيشتري دارند، ا حمل نمود يا از وسايل نقليه

 ) ب-٦ضميمه 
 

 استقرار بار بر روي بارگير بايد به نحوي باشد كه پايداري، هدايت، كاهش و  -٢٤ ماده
       .افزايش شتاب وسيلة نقليه را تحت تأثير قرار ندهد و به محورها فشار نياورد

 )  ب-٦، ضميمه ١-٣بند( 
 

روي وسيله نقليه قرار زماني كه بايد چند بار مختلف اعم از كوچك و بزرگ   -٢٥ ماده
تر  گيرند، بايد بارهاي ضعيف و آسيب پذير را پشت يا روي بارهاي بزرگتر و مقاوم 

هدف از اين كار جلوگيري از آسيب ديدن بارهاي كوچك به هنگام ترمز . قرار داد
 .گرفتن و كاهش ناگهاني شتاب است

 

 به استثناء بارهايي كه مركز سر تكيه داد و مهار نمود، توان به تخته  كلية بارها را مي -٢٦ ماده
گونه بارها نيروي زيادي بر  اين. ثقل آنها در نيمه بااليي ارتفاع بار قرار دارند

 )  ب-٦ ضميمه ،٢-٣بند.( كنند محورهاي جلوي وسيلة نقليه وارد مي
تر از  در صورتيكه بار وارده بر محور جلو بيش از حد باشد، بار بايد اندكي عقب  -1 تبصره

 ) ب-٦،  ضميمه ٣-٣بند. ( في قرار گيردسر بر روي ك تخته
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  اي روي بارگير قرارگيرد كه مركز ثقل آن در جلوي مركز محور بار بايد به گونه  -2 تبصره
 ) ب-٦، ضميمه ٤-٣بند. ( عقب يا گروه محورهاي عقب تريلر و كاميون باشد

يدك جلوتر از مركز گروه  در مورد نيمه تريلرها نيز بايد مركز ثقل بار و نيمه  -3 تبصره
 ) ب-٦، ضميمه ٥-٣بند ( .جلوگيري شود نوسان وسيله نقليه از تا قرار گيرد امحوره

ها براي جلوگيري از خميدگي  در مورد بارگيري بارهاي سنگين بر روي نيمه يدك  -4 تبصره
هاي طويل بايد ابتدا بار در وسط عرض كفي قرار گيرد،  و انحناي بيش از حد كفي

 ) ب-٦، ضميمه ٦-٣بند. ( سپس توزيع وزن آن در طول بارگير صورت پذيرد
. بر روي بارگير بستگي دارد ميزان بارمحوري به محل قرار گرفتن مركز ثقل بار   -5 تبصره

ها به جلو و عقب بدون حركت دادن بار، وزن بار روي  حركت دادن جداكننده
 ) ب-٦، ضميمه ٧-٣بند. ( دهد محورها را تغيير نمي

 

اي  طر را دارند، بايد به گونه بارهايي كه از لحاظ ساختاري، پتانسيل ايجاد خ -٢٧ ماده
بارگيري شوند كه هنگام ترمزها يا انحراف وسيله نقليه براي راننده و ديگران 

 ) ب-٦، ضميمه ٨-٣بند. ( نداشته باشند خطري در پي 
 

         بارهاي با ارتفاع زياد حتي اگر به خوبي نيز مهار شده باشند، بايد با احتياط -٢٨ ماده
 .حمل شود

واژگوني بارهاي بلند به هنگام ترمزهاي شديد، طول بار در براي جلوگيري از   -1 تبصره
اين مسأله براي .  ارتفاع آن باشد٨/٠جهت حركت وسيله نقليه نبايد كمتر از 

هاي گاز نيز  ها و كپسول هاي كاغذي، بشكه اي همگن نظير رل بارهاي استوانه
 ) ب-٦، ضميمه ١-٤بند. ( صادق است

هاي افقي جاده، عرض بار نبايد  ر حركت در قوسثباتي بار د براي جلوگيري از بي  -2 تبصره
 ) ب-٦، ضميمه ٢-٤بند. (  ارتفاع آن باشد٥/٠كمتر از 

براي جلوگيري از واژگون شدن بارهاي بلند، بندها بايد به نيمه بااليي بار و در دو   -3 تبصره
     .  درجه بيشتر نباشد٦٠كنند از اي كه با افق ايجاد مي طرف آن بسته شوند و زاويه

 ) ب-٦، ضميمه ٣-٤بند( 
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براي بستن بارهاي بلند بايد از زنجير استفاده نمود، زيرا به هنگام استفاده از   -4 تبصره
شوند و پيش از آنكه به كشش  بافته و طناب، اين بندها دچار كشيدگي مي تسمه

 .الزم برسند، بار بلند واژگون خواهد شد

در اين . ا با بند مهار كردبارهاي بلند و ناپايدار و داراي شكل نامتقارن را نبايد تنه  -5 تبصره
االمكان به صورت افقي بر روي كفي قرار داده و از وسيله  موارد بايد بار را حتي

 . نقليه و بارگيري با ساختار خاص استفاده نمود



 
 
 
 
 
 

 فصل سوم
 

 وسايل و تجهيزات مهار
 

ي، سرها، درهاي كنار ساختار و تجهيزات مهاركنندة بارگير اعم از اتصاالت، تخته  -٢٩ ماده
. اي و غيره بايد سالم و كارآمد باشند  اي جلويي، سقف و پوشش نرده محافظ نرده

اگر هر يك از اين وسايل آسيب ببينند يا به قدر كافي مقاوم نباشند، بار منحرف 
 .كند شود و سقوط مي مي

 

هاي خاصي كه در آنها  ها، تانكرها و ساير كاميون كشي، كمپرسي هاي اسباب  كاميون -٣٠ ماده
شود، از ظرفيت مهار بار مشخص و  تار بارگير براي مهار بار استفاده مياز ساخ

باشد،  اين ظرفيت كه اصوالً بايد متناسب با ابعاد بارگير . محدودي برخوردار هستند
 . شود توسط سازنده مشخص مي

 

روند،  كردن آن بكار مي  به طوركلي ابزار و تجهيزاتي كه براي نگهداري بار و بالك -٣١ ماده
اين . قدر كافي در برابر فشارهاي وارد ازطرف بار و بندها مقاوم باشندبايد به 
بايد به طور جداگانه و محكم به ) ها قيدهاي كرادل و جداكننده ها،  گوه(تجهيزات

 .وسيلة نقليه متصل شوند
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اي حمل  اي كه بارهايي نظير ورق، صفحه، لوله و غيره را به صورت فله وسايل نقليه -٣٢ ماده
در كنار كفي مجهز باشند تا ) جاستون(هاي اتصال ستون   محلكنند، بايد به مي

 .ها در آنها جاي بگيرند ستون

بدين . اي طراحي شود كه طي سفر رها نگردد هر ستون و تير متحرك بايد به گونه  -1 تبصره
هاي مناسب  منظور بايد ستون را به طور مناسب داخل جا ستون قرار داد يا از قفل

 .استفاده كرد
 

طوح پر اصطكاكي داشته باشند و از قابليت اتصال به بند نيز برخوردار ها بايد س گوه -٣٣ ماده
 . كنند اين بندها گوه را به وسيله نقليه متصل مي. باشند

توان هنگام بارگيري و تخليه به عنوان گوه  هاي شن و خاك اره فقط مي از كيسه  -1 تبصره
مود چراكه در اثر ونقل بار استفاده ن ها نبايد به هنگام حمل از اين كيسه. استفاده كرد

 . دهند حركت در جاده شكل خود را از دست مي
 

 در برابر بار مورد نظر از مقاومت كافي برخوردار  سر و محافظ  درصورتيكه تخته -٣٤ ماده
هاي آنها، ظرفيت اين تجهيزات را افزايش  نباشند، بايد با بستن زنجير به باال و كناره

كند و اگر در ارتفاع دو  مز، مقاومت ميهاي ناشي از تر اين زنجير در برابر شوك. داد
 )  ج-٦، ضميمه ١بند. (سومي بار قرار گيرد، كارايي بيشتري خواهد داشت

بند سمت ديگر متصل  بند به ريل طرف ريل استفاده از يك زنجير طويل كه از يك  -1 تبصره
گيرد، به جاي استفاده از دو زنجير كوتاه، در جذب و دفع  بر  سر را در شود و تخته

 .ها بسيار كارآمدتر است ضربه

دليل اين امر حفظ كارآمدي و .  درجه باشد٣٠زاويه اين زنجير با افق بايد حداكثر  -2 تبصره
 ٨يك زنجير با ضخامت . هاي اتصال زنجير است نيز كاهش نيروي عمودي در محل

 درجه از دو طرف قرار گيرد، نيروي مهاري برابر با حداقل ٣٠متر كه در زاويه  ميلي
 . كند  مي تن ايجاد٥/٦



 ١٧                                            ...          بار نامه نحوة بارگيري، حمل و مهار ايمن آيين  

به اين ترتيب . هاي كناري را بايد با بند و به طور متقاطع به بارگير بست  ديواره -٣٥ ماده
 ) ج-٦، ضميمه ١-٢بند. ( حركت جانبي بار، مهار خواهد شد

پارچه و داراي پايداري مناسبي باشد و يا مجموعة بارهاي پك شدة  اگر بار يك  -1 تبصره
هاي كناري نيازي به استفاده از  رهدرون بارگير داراي تعادل باشند، براي مهار ديوا

، ضميمه ٢-٢بند. (كنند هاي كناري به راحتي بار را مهار مي زنجير نيست و ديواره
 ) ج-٦

توانند از انحراف آن به طرفين  ها نمي چنانچه بار بلند و ناپايدار باشد، ديواره  -2 تبصره
 ) ج-٦، ضميمه ٣-٢بند( .جلوگيري كنند

 

ان ابزار مهار بار مورد استفاده قرار گيرند، مگر اينكه  چادرها نبايد به تنهايي به عنو -٣٦ ماده
 .بدين منظور طراحي و ساخته شده باشند

اند،  استفاده از چادر براي مهار بارهاي سبكي كه كامالً درون وسيله نقليه پك شده  -1 تبصره
مناسب است، ولي در مورد بارهايي كه احتمال جابجايي آنها روي عرشه وجود 

 ) ج-٦، ضميمه ٣بند. ( ي در استفاده از چادر انديشيددارد، بايد تمهيدات خاص

هاي ساختماني،  اي واحد مانند مصالح و زباله ونقل بارهاي فله در مورد حمل  -2 تبصره
وسايل منزل، بطري، قوطي و موارد مشابه كه احتمال پراكنده شدن آنها وجود دارد، 

 چادر پاره يا رود، مشروط برآنكه چادر به عنوان ابزار ثانويه مهار بار بكار مي
 .سوراخ نباشد و بار نيز به آن صدمه نزند وآن را پاره نكند

در مقابل شرايط جوي از قبيل باد، باران و گرد و خاك كه احتمال آسيب ديدن بار   -3 تبصره
در اين حالت، . دهند، بايد براي حفاظت بار از چادر استفاده نمود را افزايش مي

 .تر است زي و مهار ايمن بار، مناسباستفاده از چادرهاي برزنتي به لحاظ جاسا

در تعيين ظرفيت مهار بار چادر ، ميزان انحراف از بغل هر يك از بخشهاي آن،   -4 تبصره
 .متر از طرفين محدود شود  ميلي١٠٠بايد به 
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بكسل ازجمله بندهاي متداولي هستند كه همگي  فوالدي و سيم طناب، زنجير، تسمة -٣٧ ماده
در اين باره رعايت موارد زير الزامي . شندبا هاي مكانيكي و رابط مي نيازمند كشنده

 :است
 . ظرفيت، مقاومت و عمر مفيد هر يك از بندها بايد توسط سازنده مشخص شود -أ 

هاي مكانيكي و رابط هستند، اين نوع ابزارآالت نيز بايد  همگي بندها نيازمند كشنده -ب 
 . مطابق استانداردهاي شناخته شده، ساخته شوند

اي طراحي شوند كه هنگام كشيدن بند، بند را رها نكنند  گونهاين تجهيزات بايد به  -ج 
 . زني نداشته باشند كند، هيچگونه پس و نسبت به فردي كه با ابزار كار مي

 .ظرفيت اتصاالت بايد واضح و برجسته روي وسيله نقليه حك شود -د 
 
 

 :ها، بايد موارد زير رعايت گردد  هنگام ارزيابي دوام و مقاومت طناب -٣٨ ماده

 .ها در هر متر از طول آن، بررسي شود  بين رشتهسطح  و -أ 
براي (اي در طول آن  هنگام كشيدن يك طناب نبايد هيچگونه بريدگي يا گره -ب 

 .وجود داشته باشد) جلوگيري از باز شدن آن در اثر كشش

شود و طناب  پس از كشيدن طناب، كشش اولية آن پس از مدت كوتاهي آزاد مي -ج 
 .بايد مجدداً كشيده شود

 ) ج-٦، ضميمه ١-٤بند. ( شوند ها توسط گره به كفي متصل و كشيده مي بطنا -د 
 

 : براي استفاده از زنجير بايد موارد زير رعايت گردد -٣٩ ماده

هايي از زنجير كه با بار و  هاي زير در قسمت در صورت وجود يكي از ضعف -أ 
 ) ج-٦، ضميمه ٢-٤بند: ( بارگير در تماس است نبايد از آن زنجير استفاده نمود

 هاي شكسته يا خورده شده حلقه -١

 ها  پريدگي، شيار، خراشيدگي يا فرسودگي در حلقه -٢

 گره خوردگي، پيچيدگي، خميدگي يا كشيدگي  -٣

الف

الف

الف
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زنجيرها نبايد با سيم يا پيچ به بارگير متصل شوند، زيرا با ظرفيت زنجير سازگار  -ب 
 .نيستند

ر اين صورت، شعاع انحناي گوشة بار بايد بزرگتر از ضخامت زنجير باشد، در غي -ج 
 ) ج-٦، ضميمه ٣-٤بند. ( يابد  درصد كاهش مي٢٥بندي زنجير تا  ظرفيت بسته

ها بايد به  قالب. شود  استفاده  براي اتصال زنجيرها به بار و بارگير بايد از قالب -د 
 ) ج-٦، ضميمه ٤-٤بند. ( زنجيرهاي مناسب و اندازة خود متصل شوند

كه طول اضافي زنجير بايد حداقل برابر لوي بايد دقت نمود  در استفاده از جك -ه 
در غير اينصورت، تالش براي ايجاد كشش . لوي باشد ماكزيمم بازشدگي دهانة جك

لوي  نشدن جك منجر به صدمه ديدن زنجير يا بسته) لوي توسط جك(در زنجير 
لوي  از آنجا كه طول اضافي در زنجيرهاي كوتاه، كمتر از دهانة جك. خواهد شد

 ) ج-٦، ضميمه ٥-٤بند. (  از اين كشنده براي زنجير مناسب نيستاست استفاده

وجه نبايد براي بلند كردن يا  شوند، به هيچ زنجيرهايي كه براي مهار بار استفاده مي -و 
نقلية سنگين استفاده  كردن وسايل براي بكسل زنجير اگر از. بار استفاده شوند تخليه
 .لي در آن، نبايد از آن استفاده نمود كشيدگي زنجير يا ايجاد هر مشكدرصورتشود، 

 

              )ج-٦ضميمه ،٦-٤بند(  :است زيرالزامي موارد گرفتن نظر در ها تسمه از  استفاده  براي -٤٠ ماده

ها در مورد يك پك، نبايد بيشتر از نصف حداقل  بندي و كشش تسمه نيروي بسته  -أ 
كند،  بار خود تعيين مياي كه سازنده براي مجموعه  مقاومت تعيين شده و يا اندازه

 . باشد
بندي  بارهاي داراي سطوح لغزنده براي مهار مناسب و كارآمد، نيازمند نيروي بسته  -ب 

، بايد از  بندي و بستن اينگونه بارها روي كفي بااليي هستند، بنابراين براي بسته
 .شود هاي فوالدي استفاده  تسمه

 .ي به كفي متصل نموداين نوع بندها را نبايد با گره يا وسيلة ديگر  -ج 

بافته نبايد همراه مواد شيميايي و در دماي باال بكار گرفته شوند، مگر آنكه  هاي تسمه -د 
 . به تأييد سازنده رسيده باشد

 

الف
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 :ها بايد موارد زير رعايت گردد بكسل براي استفاده از سيم -٤١ ماده
ش بايد ترين نقطة خم نزديك. خم شوند ها و رابطها  اين بندها نبايد در نزديك بست -أ 

  .ها فاصله داشته باشد ها و رابط حداقل سه برابر قطر سيم، از بست

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

) تنگ چپ و راست(ها بايد از بست تنظيم دوطرفه  بكسل براي ايجاد كشش در سيم -ج 
) ج-٦، ضميمه ٧-٤بند . (استفاده نمود

الف



 
 
 
 
 
 

 صل چهارمف
 

 استفاده از ابزار مهار بار
 

 :در رابطه با اتصال بند به كفي بايد به نكات زير توجه نمود -٤٢ ماده
هاي نگهدارنده ريل  درصورتيكه كفي مجهز به ريل كناري باشد، بندها بايد به ستون  -أ 

 ) د-٦، ضميمه ١-١بند. ( وصل شوند
ها و  بند شود، ريل ل ميبه منظور مقاومت در برابر نيروهايي كه توسط بندها اعما  -ب 

 -٦هاي اتصال بايد بتوانند در برابر نيروهاي مهار ذكر شده در جدول ضميمه  محل
 .  مقاومت كنند٢-١د، بند

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

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

 .به ريل كناري متصل كرد» گره زدن«افته را نبايد با هاي ب تسمه  -ه 

هاي انتهايي و تجهيزات مشابه نبايد به ريل كناري فشار  هاي دستي، بست وينچ  -و 
 .آورند، زيرا ممكن است دچار خميدگي و لهيدگي شوند

اين ابزارها را نبايد به لبة ريل . اند ها فقط براي اتصال به زنجير طراحي شده قالب  -ز 
 .يا به طور مستقيم به خود بار متصل نمودكناري 

الف



                                                                                 استفاده از ابزار مهار بار٢٢  
 

اي طراحي شوند كه با لرزش بار از يكديگر  ها و لوالها بايد به گونه ها، قفل  چفت -٤٣ ماده
 .جدا نگردند

 

درهاي بارگير بايد به هنگام حركت وسيلة نقليه مهار شوند، به طوريكه از حركت  -٤٤ ماده
 . پاندولي درها و آسيب ديدن ساير وسايل نقليه جلوگيري شود

در تعيين ظرفيت مهار بار درهاي كناري، ميزان انحراف از بغل هر يك از درها بايد   -1 تبصره
 .متر از طرفين محدود شود  ميلي١٠٠به 

اگر نياز است كه در طول سفر درهاي باگير باز باقي بمانند، بايد در اين حالت   -2 تبصره
 .طول و عرض مجاز وسيله نقليه رعايت شود

.  كناري، به چگونگي اتصال آنها بستگي داردهاي مقاومت و ثبات درها و محافظ  -3 تبصره
براي جلوگيري از انحراف يا خميدگي آنها، اين تجهيزات بايد به شكلي مناسب 

 .ها تكيه داده نشوند متصل گردند و به بندها يا برزنت
 

هاي  هاي تيز بار، بايد از محافظ  براي محافظت بندها در برابر پارگي ناشي از لبه -٤٥ ماده
بندي محافظ در محل اتصال بند با بار   يا ديگر وسايل بستهها اي، روكش گوشه

 ) د-٦، ضميمه ٢بند. ( استفاده كرد
 

 :ها رعايت موارد زير الزامي است در كاربرد چادرها و برزنت -٤٦ ماده
هاي چادر بايد با هم همپوشاني داشته باشند تا از نفوذ باد يا باران به داخل  اليه  -أ 

 . بارگيرجلوگيري كنند

 و عاليم  ها ها، پالك يك از چراغ ن چادر بايد دقت شود كه هيچهنگام بست  -ب 
 ) د-٦، ضميمه ١-٣بند. (هشداردهندة وسيله نقليه در زير چادر پنهان نشوند

ها بزرگتر  هر نوع پارگي در برزنت بايد تعويض يا موقتاً تعمير شود تا شكاف  -ج 
 ) د-٦، ضميمه ٢-٣بند. (نگردند

 

ها از   مختلف بار را بايد با استفاده از جداكنندههاي  به داليل گوناگون، بخش -٤٧ ماده
 ) د-٦، ضميمه ١-٤بند: (ها  در استفاده از جداكننده. يكديگر مجزا كرد

الف
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تر زير بار قرار  ها بايد آنها را از طرف ضخيم براي جلوگيري از غلتيدن جداكننده  -أ 
 .داد

يچ يا بست فلزي به گيرد، بايد توسط پ اي كه مستقيماً روي عرشه قرار مي جداكننده  -ب 
 .شود عرشه متصل 

نبايد مستقيماً و دريك جهت روي يكديگر قرار گيرند، زيرا احتمال  ها  جداكننده  -ج 
 .ناپايداري و واژگوني آنها وجود خواهد داشت

اگر نياز است كه براي ايجاد پايداري بيشتر، ارتفاع جداكننده افزايش يابد، بايد آن   -د 
 .ل يك در ميان روي يكديگر قرار دادرا در زواياي درست و به شك

هايي كه به منظور تحمل وزن بار، نيروي ناشي از كشش بندها و شوك  جداكننده  -ه 
هاي بار  اندازها، به عنوان نگهدارنده بين اليه ناشي از عبور وسيله نقليه از روي دست

 .گيرند، بايد از مقاومت كافي برخوردار باشند قرار مي

رود، بايد عاري از برجستگي، شكستگي و  داكننده بكار ميچوبي كه به عنوان ج  -و 
 .ناهمواري باشد

ة چوبي نرم با اندازة  براي بارهاي سنگين نظير قطعات فوالدي بزرگ، جداكنند  -ز 
 .متر بسيار ضعيف است و نبايد بكار رود  ميلي١٠٠×١٠٠كوچكتر از 

ليفتراك در زير هاي  براي ايجاد فضاي كافي زير بار و سهولت قرارگيري دندانه  -1 تبصره
اين كار بسيار . ضخامت آن زير بار قرار داد بار، نبايد جداكننده را از طرف كم

باشد، زيرا ممكن است جداكننده در ترمزهاي شديد بغلتد و بندها و  خطرناك مي
 . كل مهار رها شود

 

هاي بااليي  هاي اليه اگر بار از چند اليه صلب و طويل تشكيل شده است، جداكننده -٤٨ ماده
 )  د-٦، ضميمه ٢-٤بند. ( هاي پاييني قرار گيرند  جداكننده يد دقيقاً در راستايبا

ها و  ها بسته شوند، در اثر انقباض اگر بندها بين محل قرارگيري جداكننده  -1 تبصره
هاي بار شل خواهند شد، اين   بار ناشي از حركت وسيلة نقليه و تكان هاي خمش

 .شود امر سبب حركت و جابجايي بار مي
 

الف



                                                                                 استفاده از ابزار مهار بار٢٤  

گيرها به  ها اعم از زيراندازهاي الستيكي و ضربه مات مربوط به انواع جداكنندهالزا -٤٩ ماده
 :شرح زير است

بايد از زيراندازهاي افزايندة اصطكاك براي كاهش تعداد بندها، مخصوصاً براي  -أ 
 ) د-٦، ضميمه ٥بند. ( بارهاي داراي سطوح لغزنده، استفاده كرد

يش اصطكاك بين اجزاء بار در برابر حركات هايي كه براي ايجاد و افزا مقاومت اليه -ب 
 . درصد وزن بار قرارگرفته روي آنها باشد٥٠روند، بايد برابر افقي بكار مي

نسبت عرض به . هاي بار بستگي دارد گير به نوع و حداكثر فاصله اليه ابعاد ضربه -ج 
گير براي جلوگيري از چرخش و غلتيدن بار بايد بزرگتر از يك  ارتفاع مقطع ضربه

 . باشند

گير، گوه، قيد كرادل يا براي قيد افقي بار بكار  قطعات چوبي كه به عنوان ضربه -د 
روند، بايد متناسب با نوع بار، از مقاومت فشاري، سائيدگي و استحكام كافي  مي

 . برخوردار باشند و تقريباً از ناهمواري،  شكستگي و شكاف عاري باشند

شود، براي قيد افقي بايد  هار بار استفاده ميهاي فوالدي براي م درصورتيكه از تسمه -ه 
دار در اثر  هاي گوشه هاي گردگوشه استفاده كرد، چراكه لهيدگي چوب از چوب

 .گردد ها مي شدن تسمه فشار تسمه، باعث شل
 

 :شوند  ابزار مهار به شرح زير جاسازي و محافظت مي -٥٠ ماده
ها را  ها، بندها و كشنده گيرهاي چوبي، جداكننده تمام ابزارهاي مهار بار نظير ضربه -أ 

شوند، در جاي مناسب  بايد روي وسيله نقليه مهار كرد و هنگامي كه استفاده نمي
  .خود قفل نمود

اي كه  هايي قرار داد كه داراي ارتفاع كافي بوده به گونه اين ابزار را بايد داخل جعبه -ب 
، فضاي خالي متر روي ابزار  ميلي٣٠٠پس از قرار دادن وسايل داخل جعبه، حداقل 

 .وجود داشته باشد
تجهيزات و اتصاالت مهار نصب شده بر روي وسيله نقليه، نبايد محور يا ساختار  -٥١ ماده

سوراخ كردن يا جوش دادن اتصاالت بدون تأييد . وسيله نقليه را ضعيف كنند

الف

الف
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هاي سازنده وسيله نقليه نيز بايد لحاظ  توصيه .نقليه ممنوع است وسيله سازنده
 .گردد

 

ايل مهار و اتصاالت بارگير بايد بطور منظم و مداوم بازبيني و بازرسي و در كليه وس -٥٢ ماده
 . صورت لزوم، تعمير يا تعويض شوند

 . در صورت به اتمام رسيدن عمر مفيد اين تجهيزات، نبايد از آنها استفاده كرد  -1 تبصره
 

 :بندها و اتصاالت بايد تحت شرايط زير تعويض شوند  -٥٣ ماده
         آيد و  بند روي سطوح سخت و زبر پديد ميايجاد ساييدگي كه بر اثر مالش  -أ 

 .گردد كند كه منجر به پارگي آن مي ، ظاهري كركين پيدا ميبافته بند
 درصد يا بيشتر از مقاومت اولية آنها ١٠بندها و اتصاالتي كه در اثر عوامل زير تا   -ب 

 .كاسته شده باشد
وردگي، خم شدگي و خ هاي مكانيكي اعم از فشار زياد بار، گره آسيب ديدگي  -١

 شكنندگي

 تماس با مواد شيميايي  -٢

 دماي باال وگرماي زياد  -٣

 تابش آفتاب به مدت طوالني  -٤

 زدگي و پوسيدگي ديدگيهاي ناشي از زنگ آسيب  -٥

بندها و اتصاالتي كه با جوشكاري ترميم يا تعمير شده و با سيم، پيچ يا وسايل   -ج 
 .وردگي غيرقابل استفاده باشندمشابه، متصل شده باشند و يا به واسطه سايش و خ

 

 :هاي استفاده از ابزار مهار آسيب ديده به شرح زير است  ممنوعيت -٥٤ ماده

 روند، بايد  ها، ساختار و اجزاي وسيله نقليه كه براي مهار بار بكار مي تمام سيستم  -أ 
 .هنگام بكارگيري سالم باشند و هيچگونه بريدگي و خميدگي در آنها نباشد

رود، نبايد  گير، گوه، قيد كردال و قيد افقي بكار مي ن ضربهشيءاي كه به عنوا  -ب 
 .دهد آسيب ديده باشد زيرا كارايي سيستم مهار را كاهش مي

الف

الف



                                                                                 استفاده از ابزار مهار بار٢٦  

 :فوالدي بايد با استانداردهاي زير مطابقت داشته باشند سيمي و تسمه زنجير، طناب  -ج 
 .بندها و ابزارهاي مهار بار نبايد گره خورده باشند -١
 .لزوم، بايد مطابق با دستورات سازنده انجام گيردتعمير بند، در صورت  -٢

اي بست و مهار كرد كه هنگام حركت وسيله نقليه،  هر بند را بايد به گونه -٣
 .باز و رها نشود

  



 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم
 

 مهار انواع بارها
 

 در مهار كلية بارها، بندها بايد در جهات مخالف با هرگونه حركت بار و با زاوية  -٥٥ ماده
توسط اعمال (در مهار بارهايي كه مسالة ايجاد اصطكاك بيشتر . وندمناسب بسته ش

اي كه بند با  مالك مهار بار خواهد بود هر چقدر زاويه) نيروي عمودي بيشتر
سازد، به زاوية عمود نزديكتر باشد، نيروي فشاري بند بزرگتر و  راستاي افق مي

 )٥-٦يمه ، ضم١-١بند. ( كارايي بند در مهار بار بيشتر خواهد بود

در بارهاي داراي چرخ الستيكي، هرچقدر زاويه بستن بند به زاويه افقي نزديكتر   -1 تبصره
 )٥-٦، ضميمه ٢-١بند. ( باشد، كارايي بند و تأثير آن در مهار بار بيشتر خواهد بود

 

 : شده روي پالت، رعايت موارد الزامي است بندي براي مهار بارهاي بسته -٥٦ ماده
 .اي جاسازي نمود ار كرد و يا در داخل محفظهاين بارها را بايد با بند مه  -أ 

 شدن تمام كاالها  بندي و بند از رها در مهار پالت توسط بند بايد تركيب بسته  -ب 
 اگر احتمال رها شدن كااليي برود، بايد از يك مهاركنندة اضافي . جلوگيري كند
 )٥-٦، ضميمه ١-٢بند. ( استفاده نمود

الف



                                                                                مهار انواع بارها           ٢٨  

. گيرند، يكسان باشد يي كه بر روي پالت قرار ميها فشار بندها بايد در سرتاسر پك  -ج 
 .هاي بيشتري استفاده كرد بدين منظور بايد از مهاركننده

 :اند، موارد زير بايد رعايت گردد در مورد بارهايي كه محكم روي پالت بسته نشده  -1 تبصره
 .  استفاده گردد هاي بار بايد از بندهاي بيروني به همراه بالك در تمام قسمت  -أ 

ها را مهار كنند، بايد بار را به كمك ساختار وسيله  تك پك ها نتوانند تكاگر بند  -ب 
 )٥-٦، ضميمه ١-٢بند. ( نقليه يا ساير بخشهاي خود آن مهار كرد

ها و چادرهاي كناري، به هيچ وجه نبايد به تنهايي به عنوان سيستم  برزنت  -ج 
 . ندمهاركنندة پالت بكار روند، مگر آنكه براي بارهاي خاص طراحي شو

كنند،  ها در اغلب موارد بار را از عقب و طرفين مهار مي ها و پالت بندهاي روي پك  -د 
 .اما براي مهار جلو و كاهش تعداد بندها به نصف، بايد جلوي بار را بالك كرد

 

ها بايد توسط  ها و بشكه ها، كالف ها، قرقره اي شكل از قبيل رل  مهار بارهاي استوانه -٥٧ ماده
رعايت موارد زير در مورد . يزات خاص يا كانتينرها انجام شودوسايل بارگير با تجه

 :مهار اين نوع بار الزامي است

اين نوع بارها را بايد با استفاده از بند، قيد افقي آنها به حفاظ جلوي بارگير،   -أ 
 .هاي جانبي و ريل كناري كفي، مهار نمود نرده

اند، بايد با  بالك يا جاسازي نشدههايي كه  ها و كالف ها، قرقره ها، رل در مهار بشكه  -ب 
 .بندهاي جداگانه مانع از حركت افقي آنها گرديد

هاي  ها و رل شوند، در حاليكه قرقره هاي بزرگ بايد جداگانه مهار  ها و رل قرقره  -ج 
 .شوند هاي بسته مهار مي كوچك، روي پالت يا به شكل جاسازي در محفظه

 .دقرار گيراستفاده اي مورد   بارهاي استوانههارنبايد براي مبرزنت يا چادر به تنهايي   -د 
 :هاي عمودي موارد زير بايد رعايت گردد ها و بشكه ها، كالف در مهار رلها، قرقره  -1 تبصره

كاهش تعداد و شدن بند از روي بار  ديدن كاال يا منحرف براي جلوگيري از آسيب -أ 
، ١-٣بند ( .رد استفاده كهاي الستيكي اي و بالشتك هاي لبه محافظبندها بايد از 

 )٥-٦ضميمه 

الف

الف

الف
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جهت ايجاد پايداري اين نوع بار و در نتيجه كاهش تعداد  بندها، بايد آنها را در  -ب 
بند . ( بندي كرده، توسط حفاظ جلويي يا كناري مهار كرد هاي چندتايي بسته گروه

  )٥-٦، ضميمه ٢-٣

 :عايت شودهاي افقي موارد زير بايد ر ها و بشكه ها، كالف در مهار رلها، قرقره  -2 تبصره
اين قيود . دگرداي افقي بايد از قيد كرادل متحرك استفاده  بارهاي استوانه مهار براي  -أ 

 كفي مهار   كناري هاي  ريلبهبند بستن جلويي يا  به حفاظ ك كردن  بال توسط
 )٥-٦، ضميمه ٣-٣بند ( .شوند مي

غزنده نيز براي بارگيري و حمل تعداد زيادي از اين نمونه بار كه داراي سطح ل  -ب 
 .هاي بار و بار و كفي استفاده كرد هاي افزايندة اصطكاك بين اليه هستند، بايد از اليه

 

گيرند، رعايت موارد  هاي فلزي كه به طور عمودي روي كفي قرار مي  در  مهار رل -٥٨ ماده
 )٥-٦، ضميمه ٤-٣بند: ( زير الزامي است

از روي چشمي رل طور مورب  حداقل دو بند بايد از سمت چپ وسيله نقليه به -أ 
 ٤٥اي كمتر از  در صورت امكان، اين بند بايد زاويه. بگذرد و به سمت راست برسد

 .درجه با افق ايجاد كند

طور مورب از روي چشمي رل  حداقل يك بند بايد از سمت راست وسيله نقليه به -ب 
اي كمتر از  در صورت امكان، اين بند نيز بايد زاويه. بگذرد و به سمت چپ برسد

 . درجه با افق ايجاد كند٤٥

بندهايي . طور متقاطع با بندهاي ديگر از روي چشمي رل بگذرد حداقل يك بند به -ج 
 .كنند بايد تا حدامكان به چشمي رل نزديك باشند كه از روي رل عبور مي

 حركت رو به جلوي بار بايد از قيد افقي، زيراندازهاي افزايندة  ازبراي جلوگيري -د 
 .ه كرداصطكاك و بند استفاد

شوند نيز صدق  هايي كه به رديف چيده مي  رل موارد فوق در مورد مهار گروه  -1 تبصره
 . كند مي

 

الف
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گيرند، رعايت  هاي فلزي كه به صورت عرضي روي كفي قرار مي در مهار رل  -٥٩ ماده
 )٥-٦، ضميمه ٥-٣بند: ( موارد زير الزامي است

  عبور كند حداقل بايد دو بند براي جلوگيري از حركت رو به جلوي رل از چشمي -أ 
 . درجه داشته باشد٤٥اي كمتر از   و در صورت امكان زاويه

 . ، بندي مشابه بند قبل الزم است  براي جلوگيري از حركت رو به عقب رل -ب 
 تحت هيچ شرايطي نبايد در داخل چشمي رل، از بند موربي كه مقطع آن به شكل  -ج 

 )٥-٦، ضميمه ٦-٣بند. ( ديده شود، استفاده كرد) X(ايكس

 گوه يا قيد كرادل استفاده ،هاي چوب اي جلوگيري از غلتيدن رل بايد از قطعهبر -د 
 .شود

 . استفاده از ميخ براي ثابت كردن اين تجهيزات ممنوع است -ه 
شوند نيز  طور افقي و در راستاي طول كفي بارگيري مي هاي فلزي كه به در مهار رل  -1 تبصره

توان  مي. شوند  مهار  افقيها بايد توسط قيود، بندها و قيد  مشابه مهار عرضي، رل
، ٧-٣بند. ( هايي را كه قطر تقريباً يكساني دارند، در يك گروه رل مهار كرد رل

 )٥-٦ضميمه 
 

شوند، موارد زير بايد  صورت عمودي بارگيري مي هاي كاغذي كه به  در مهار رل -٦٠ ماده
 :رعايت گردد

ها و يا ساير بارهاي   ساير رل،ها هاي كاغذي را بايد به جلوي بارگير، ديواره رل -أ 
 .ديگر چسباند و مهار كرد

اي باشد كه به ديوارة وسيله نقليه نچسبد، براي  هاي كاغذي به اندازه اگر تعداد رل -ب 
جلوگيري از حركت بار به طرفين بايد فضاهاي خالي بين آن را پر كرد يا از قيد 

 )٥-٦، ضميمه ٨-٣بند. ( نمودهاي افزايندة اصطكاك استفاده  اندازه افقي، بند يا زير
هاي  شوند، نبايد روي اليه ها در چند اليه روي بارگير حمل مي در صورتيكه رل -ج 

 . ها تا جلوي وسيلة نقليه امتداد داشته باشند زيرين بارگيري شوند، مگر آنكه اين اليه
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بكار هاي بعدي را بايد با ابزاري كه براي مهار اليه زيرين  هاي اليه دوم و اليه رل  -د 
 عقب و طرفين ،كردن رل به اليه پايين مهار كرد تا بار به جلو رود يا با بالك مي

 .منحرف نشود
هاي رديف  هاي ابتدايي و انتهايي رديف زيرين كه مانع حركت و جابجايي رل رل  -ه 

ها باشند يا توسط   ميليمتر بلندتر از ساير رل٣٨شوند، بايد حداقل  فوقاني مي
ليمتر باالتر بيايند، البته استفاده از بالشتك درآخرين رل مجاز  مي٣٨بالشتك حداقل 

 . نيست
 

، ٩-٣بند: ( شوند هاي كاغذي كه به طور عرضي روي بارگير حمل مي در مهار رل  -٦١ ماده
 )٥-٦ضميمه 

   البته اين .  قيد افقي و يا بند مهار كرد، گوه،ها را بايد توسط ديوارة بارگير رل -أ 
 .زار ديگري محكم و ثابت شوندتجهيزات نيز بايد توسط اب

 .هاي انتهايي را نبايد با استفاده از درهاي عقب كاميون يا كانتينر مهار كرد رل -ب 
 ٢٠٠هاي بارگير بيشتر از  ها و ديواره ها و يا رل  رل اگر فضاي خالي بين رديف -ج 

زايندة  قيد افقي، بند و زيراندازهاي اف،ها ميليمتر باشد، بايد براي مهار بار از پركننده
 . اصطكاك استفاده كرد

 

 : هاي ميلگرد موارد زير بايد رعايت شود در مهار كالف -٦٢ ماده
اند، حمل  اي كه به اين منظور طراحي شده اين نوع بار را يا بايد توسط وسايل نقليه  -أ 

اند،  بندي كه براي اين نوع بار طراحي شده هاي مخصوص بسته نمود يا با سيستم
 .مهار كرد

هاي ميلگرد در طول وسيله نقليه بدون استفاده از  هاي افقي كالف هقرار دادن بست  -ب 
توان با  البته تعداد كم ميلگردها را مي. قيدهاي كرادل مخصوص ممنوع است

 .مهاركردن جداگانة هر كدام با بند و قيد افقي، حمل نمود
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         بند: ( ها روي بارگير، رعايت موارد زير الزامي است اي لوله  در حمل و مهار فله -٦٣ ماده
 )٥-٦، ضميمه ١-٤

هاي قائم براي جلوگيري از سقوط بار از طرفين و  در مهار اين نوع بار بايد از تيرك  -أ 
 .بند جهت مهار بار از حركت به جلو و عقب استفاده شود

اند و بايد به اندازه  تيركهاي بازشدني براي تخليه خودكار و سريع طراحي شده  -ب 
 .ار را از انحراف به طرفين مهار كنندكافي محكم بوده تا تمام ب

 تيرك قائم در هر طرفطرفين بايد حداقل از دو   براي جلوگيري از پخش بار به   -ج 
 .استفاده گردد

 

گير تخت رعايت موارد زير الزامي  ها، بارهاي گرد و طويل روي ضربه  در مهار لوله -٦٤ ماده
 )٥-٦، ضميمه ٢-٤بند: ( است

ي از غلتيدن بار هنگام بارگيري و تخليه، بايد از در اين روش مهار، براي جلوگير  -أ 
 .گير تخت استفاده كرد هاي قائم كناري به همراه ضربه تيرك

 .شوند  با عبوردادن بند از روي هر رديف لوله، مهار  ها بايد تمام لوله  -ب 

هاي قويتري  شود، بايد از تيرك درصورتي كه كل بار توسط يك بند مهار مي  -ج 
 . استفاده كرد

 

 و اشياء گرد و طويل   گير دالبرشي و بند براي مهار لوله  صورتي كه از ضربهدر  -1 تبصره
) شود  هنگام بارگيري و تخليه ميلولهگير دالبرشي مانع غلتيدن  ضربه(استفاده شود 

، ٣-٤بند. ( هاي كناري نيست براي مهار بار هنگام تخليه و بارگيري نيازي به ستون
 )٥-٦ضميمه 

 شكل قوسي چيده شوند، در اين صورت نيروي كشش بندها به  نيز بايد بهها لوله -أ 
هاي  صورت لوله شود، در غير اين ها وارد مي طور يكسان و در جهت پايين به لوله
 . وسطي رديف باال سقوط خواهند كرد
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 : بايد رعايت شود زير مواردپذير هاي بلند انعطاف  در مهار لوله -٦٥ ماده
و به طور كلي بارهاي بلندي كه داراي قطر ي پالستيكي، چوب، ميلگرد ها هلول  -أ 

كوچكند، بايد توسط وسايل نقليه داراي ابعاد مناسب حمل شوند، به طوريكه به 
زدگي مجاز نيز رعايت  آساني مهار شوند و قوانين مربوط به طول و عرض و بيرون

 .گردد
كامل مهار هاي انتهايي بار به طور  زدگي اينگونه بارها بايد از نظر طولي و بيرون  -ب 

 .شوند تا تأثيرات حركات شالقي آنها به حداقل برسد

 درصد طول بار باشد و حداقل بايد با دو ٢٠زدگي اين بارها نبايد بيشتر از بيرون  -ج 
 )٥-٦، ضميمه ٤-٤بند. ( عدد بند مهار شوند

 

 :هاي كوتاه رعايت نكات زير الزامي است  در مهار بارها و لوله -٦٦ ماده
گيرند،  كه به طور عرضي روي بارگير وسيله نقليه قرار ميبارهاي با طول كوتاه   -أ 

 .شوند  مهار  بايد با استفاده از بند يا جاسازي

ها بگذرند و  ها و چوب بندها بايد به محافظ جلويي بسته شوند، از باالي همة لوله  -ب 
 . شوند در انتهاي وسيله نقليه توسط وينچ كشيده 

هاي كناري  هاي جانبي بار بايد از نرده تدر روش جاسازي براي جلوگيري از حرك  -ج 
 )٥-٦، ضميمه ٥-٤بند. ( استفاده نمود

هاي بااليي را به طور  هاي كوتاه و قطور، بايد لوله براي بارگيري و مهار لوله  -د 
هاي پاييني را محكم نگه  جداگانه با بند بست تا فشار حاصل از بستن آنها، لوله

 ) ٥-٦، ضميمه ٦-٤بند. ( دارد
شوند، هر بخش بايد به شكل قوسي  ها در چند قسمت بارگيري  رتي كه لولهدرصو  -ه 

، ٧-٤بند. ( تواند هر بار را به خوبي مهار كند در اين حالت، بند مي. مهار گردد
 )٥-٦ضميمه 

ي قطور را بايد توسط بند بر روي قيدهاي كرادل طوري كنار هم قرار داد ها لوله  -1 تبصره
 )٥-٦، ضميمه ٨-٤بند. ( يله نقليه تقسيم گرددو وزن آنها نيز روي وسنغلتند كه 
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ها باشد، اين  ها، ابعاد كرادل بايد متناسب با ابعاد لوله له براي جلوگيري از غلتيدن لو  -2 تبصره
 )٥-٦، ضميمه ٩-٤بند. ( امر محاسبات خاص خود را دارد

 

 :ها بايد موارد زير رعايت گردد  در مهار چوب -٦٧ ماده
 ،ها حمل چوب كه به امكاناتي مانند بونكها بايد با وسيله نقلية مخصوص  چوب  -أ 

 . هاي كناري يا ساير وسايل مشابه مجهز است، حمل شوند  تيرك،هاي الوار گيره

ها سهيم هستند، بايد طوري طراحي و ساخته  كلية اجزايي كه در ايمني حمل چوب  -ب 
 .شوند كه در برابر تمام نيروهاي وارده مقاومت كنند

نقليه و بار جدا   مهار شوند كه هنگام حركت از وسيلة هاي كناري بايد طوري تيرك  -ج 
ها و الوارگيرها، بار  هاي كناري و بونك بندها نيز بايد با وصل شدن به تيرك. نگردند

 .را مهار كنند

هر بند بايد تا آنجا كه .  كيلوگرم باشد١٨٠٠نيروي مجاز هر بند نبايد كمتر از   -د 
 .شش نبايد از نيروي مجاز آن بيشتر باشداين ك ممكن است محكم كشيده شود، البته

اي باشد كه اصطكاك بين آنها كم بوده و احتمال  ها به گونه كه سطح چوب هنگامي  -ه 
لغزيدن آنها روي هم وجود داشته باشد، بايد از بند و ابزارهاي ايمني بيشتري 

 . استفاده كرد
 

، ضميمه ١١-٤بند: ( شوند هايي كه به طور طولي بارگيري مي  در مهار بسته چوب -٦٨ ماده
٦- 5( 

شود، بايد دست كم با دو  هر دسته چوب بلند كه به طور طولي روي كفي حمل مي  -أ 
 .بند مهار گردد

 .هر دسته چوب كوتاه بارگيري شده، بايد توسط دو بند مهار شود  -ب 

هاي جلو و   متر است و توسط محافظ٣هاي يك دسته كمتر از  اگر طول چوب  -ج 
توان اين دسته را با حداقل  شوند، مي گر نيز مهار ميهاي دي عقب بارگير و چوب

 .گيرد، مهار كرد ها قرار مي ها يا ستون يك بند كه تقريباً وسط بونك
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نيروي مجاز تمام بندهاي مهاركننده، نبايد كمتر از يك ششم وزن دستة چوب   -د 
 .باشد

ي هايي كه به طور عرضي رو افزون بر ملزومات ماده قبل، در مورد بسته چوب  -1 تبصره
 )٥-٦، ضميمه ١٢-٤بند: ( شوند، رعايت موارد زير الزامي است كفي حمل مي

سوم طول آنها  ها در رديف پايين، بيش از يك زدگي چوب به هيچ وجه نبايد بيرون  -أ 
 . باشد

 بايد آن را با حداقل ،شود كه تنها يك بسته چوب به طور عرضي بارگيري مي وقتي  -ب 
 در جلو و عقب بار كامالً با وسيلة نقليه در تماس بندها نيز بايد. دو بند مهار كرد

 . باشند

سوم يا دوسوم  شود، بايد آنها را در فاصلة تقريبي يك وقتي از دو بند استفاده   -ج 
 . ها قرار داد انتهايي طول چوب

ها يا   متر است، بايد در وسط داراي ستون١٠اي كه طول آن بيش از  وسيله نقليه  -د 
هار بار باشد كه آن را از طول به دو قسمت مساوي تقسيم تجهيزات مشابهي براي م

 . كنند

شود، بايد تحمل مقاومت در  هر تيرك يا ستوني كه در اثر نيروي بندها كشيده مي -ه 
 .برابر آن نيرو را داشته باشد

ها بايد به شكل قوسي بارگيري  ها در طول بارگير، چوب در بارگيري عرضي چوب  -و 
 . شوند

وتاه كنار هم و به طور عرضي روي كفي قرار گيرند، افزون بر اگر دو بسته چوب ك  -2 تبصره
 )٥-٦، ضميمه ١٣-٤بند: ( رعايت ملزومات پيشين

 .هاي چوب فضاي خالي وجود داشته باشد نبايد بين بسته  -أ 

 .   تر از سطح كفي قرار گيرد  سانتيمتر باال١٠ تا ٥/٢ها بايد بين  انتهاي بسته چوب  -ب 

 .  متر نباشد٤٤/٢يشتر از ارتفاع بار از سطح كفي ب  -ج 

 . حداقل بايد يك بند به طور طولي روي هر بسته چوب بسته شود  -د 
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 :ها و بارهاي تخت به شرح زير است  روش مهار ورق -٦٩ ماده
اين نوع بار را بايد از تمام جهات با بستن به حفاظ جلويي و كناري، ريل كناري    -أ 

 .هاي قائم، ستون و غيره مهار كرد كفي، تيرك
اي زير، اطراف و يا بر روي آن، تغيير   اين نوع بار را بايد با قرار دادن شيءارتفاع  -ب 

 ) ٥-٦، ضميمه ٥بند. (  درجه درست كنند٣٠داد تا بندها با افق زاويه بزرگتر از
  

 :براي مهار كيسه و گوني رعايت موارد زير الزامي است -٧٠ ماده
ها با زاوية مناسب پك  گوشههاي ديگر در  ها را بايد به پهلو خواباند و با اليه كيسه  -أ 

 . كرد

 .هم را در يك جهت پك نمود نبايد دو رديف روي  -ب 

 .  بار بايد شكل واحدي داشته باشد -ج 

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

ار آنها توسط بند دشوار از آنجا كه برخي از اين بارها سطوحي لغزنده دارند، مه  -ه 
هاي بار  هاي افزايندة اصطكاك براي گيرداري بيشتر اليه خواهد بود و بايد از اليه

 .استفاده شود
 

. شوند ها محسوب مي هاي پشم، كتان، خميرچوب و علوفة خشك جزء عدل بسته -٧١ ماده
 : در مهار اين نوع بارها

 .هاي عقب و جلو مهار كرد بندها را توسط بند به بار در وسايل نقليه روباز بايد عدل -أ 

 .گيرد، بايد جداگانه بست نيمي از بار را كه كف بارگير قرار مي -ب 

ها بايد از يك زنجير كه به   براي تقويت باربندها در مقابل فشار وارده از سوي عدل -ج 
 ) ٥-٦، ضميمه ١-٦بند. ( باالترين نقطة باربند متصل است، استفاده كرد

 

شده، مصالح ساختماني، تخته چندال،  هاي پك  الوارهايي نظير در مورد باندل -٧٢ ماده
و  هم كنار در ها بايد باندل. الزامي است زير سنگ و امثال آن رعايت موارد قطعه

الف

الف

الف
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شوند،  هايي كه در بيشتر از يك رديف حمل مي باندل.  يكديگر قرارگيرند چسبيده به
 :بايد

 .ها مهار گردند توسط بالك يا ايجاد اصطكاك بين رديف  -أ 

 .در چيدمان آنها بايد به پايين نگه داشتن مركز ثقل توجه گردد  -ب 
 . هايي با جهت و اندازه مناسب قرار گيرند هاي ديگر يا جداكننده مستقيماً روي باندل  -ج 

 . طول جداكننده به اندازة طول باندل باشد و تمام سطح زيرين آن را نگه دارد  -د 

 .ها اصطكاك كافي ايجاد كند ين اليهعرض هر جداكننده بيش از ارتفاع آن باشد و ب  -ه 

ها يا در ارتفاع  هاي فوقاني با چند بند كه روي رديف دوم باندل هاي رديف باندل  -و 
 )٥-٦، ضميمه ٢-٦بند. ( گيرند، مهار شوند  متري از سطح كفي قرار مي٨٥/١

هاي كناري  ها و تيرك  بايد با ستونها براي جلوگيري از حركت به طرفين، باندل -ز 
      .گيرند، مهار گردند  كه در يك رديف قرار مي ت شوند و توسط بندهاييمحافظ

 )٥-٦، ضميمه ٣-٦بند( 

اند، در بخش مهار مواد يا بارهاي  الوارها يا مصالح ساختماني كه پك يا باندل نشده  -1 تبصره
 .گيرند  قرار مينامه مورد بررسي ، اين آيين -٧٤ماده  اي،  فله

 

 : بارهاي محاط را بايد -٧٣ ماده
 .محكم به يكديگر پك كرد تا از حركت افقي آنها جلوگيري شود  -أ 

خوردن  در صورتي كه نتوان بارها را به يكديگر بست و حركت آنها سبب بر هم  -ب 
 . تك مهار نمود شود، بايد آنها را تك تعادل وسيله نقليه 

   .رد تا بار در داخل وسيله نقليه حركت نكندبين بارهاي محاط بايد حائل ايجاد ك  -ج 
 ) ٥-٦، ضميمه ٧بند( 

هاي چوبي يا  ، تاير، تيرك هاي بار مثل پالت در صورت لزوم بايد از جداكننده  -د 
 .ها و نيز براي بارهاي شكستني استفاده نمود تك بار گيرها براي مهار تك ضربه

 . شده و مهار گردند   بارها و اشياء كوچكتر توسط بارهاي بزرگتر احاطه  -ه 

الف

الف
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گيرها و در اثر خاصيت ارتجاعي فنر و  در مورد بارهايي كه به واسطه وجود سرعت  -و 
 . رود، بايد با بند بسته شوند تايرهاي وسيله نقليه احتمال پرتاب شدن به بيرون مي

دار مهار  بارهاي يكپارچه سنگين را نبايد با محاط كردن در داخل بارگير ديواره  -ز 
 . آنكه ساختار بارگير تمام حركات افقي بار را مهار كندكرد، مگر

 

 : اي رعايت نكات زير الزامي است در مهار بارهاي فله -٧٤ ماده

اي قرار داد كه در آن  اي را بايد كامالً محاط كرد يا در وسيله نقليه بارهاي فله  -أ 
 .احتمال ريختن هيچ قسمت از بار وجود نداشته باشد

هاي روباز كه در تماس با جريان باد  درون كاميونوزن  براي مهار بارهاي سبك  -ب 
گيرند، بايد از  هاي ناشي از ناصافي سطح جاده قرار مي هستند و يا تحت تأثير پرش
 )٥-٦، ضميمه ١-٨بند. (  استفاده كرد هاي توري چادرهاي برزنتي و روكش

   محافظهيچ عنوان نبايد توسط وسايل نقليه با بارگيرهاي بدون اي به بارهاي فله  -ج 
 )٥-٦، ضميمه ٢-٨بند. (  حايل حمل شوند جانبي و يا تيپرهاي بدون ديواره

اي كه داراي قابليت تخليه از  اين نوع بارها را بايد با تانكرها، تيپرها و وسايل نقليه  -د 
 . پهلو هستند، حمل نمود

 بار را اين نوع. هاي مختلفي دارند ها اشكال و اندازه اي نظير آهن قراضه بارهاي فله  -ه 
 .بايد كانتينرها و بارگيرهاي بغلدار حمل نمود

به هنگام حمل آهن قراضه بايد دقت نمود تا هيچ يك از قطعات، مهار نشده باقي   -1 تبصره
 .كه احتمال پرتاب و پرش بار از روي وسيله وجود دارد نمانند، چرا

هاي  ، محفظه ، جعبه، صندوق شامل انبوهي از كارتن(اي  در مهار بارهاي واحد فله  -2 تبصره
موارد زير بايد ) …، آجر و پالستيكي، تاير، ابزارآالت، مصالح ساختماني، بطري

 :رعايت گردد
 .اين نوع بار را بايد طوري بست كه از حركات افقي آن جلوگيري شود  -أ 

 . بندي گردد بار بايد در همة نقاط با ارتفاع يكسان بسته  -ب 

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

الف

الف
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 : بارهاي متحرك موارد زير بايد رعايت شودمهارر  د -٧٥ ماده
هاي متحرك،  اند يا صندوق هايي كه به اين منظور ساخته شده در محفظهبايد ها  دام  -أ 

 )٥-٦، ضميمه ١-٩بند. ( شوند حمل 

 بارهايي نظير گوشت كه در وسيله نقليه  براي به حداقل رساندن حركت و جابجايي  -ب 
. تك مهار نمود بندي كرد يا اينكه تك  چسبيده به هم بستهآويزان هستند، بايد آنها را

 )٥-٦، ضميمه ٢-٩بند( 

هاي خاص خود مهار  با استفاده از سيستمبايد هاي مخصوص حمل مايعات  تانك  -ج 
 .شوند 
 

 :در مهار كانتينرهاي اينترمدال رعايت موارد زير الزامي است -٧٦ ماده
هاي پيچي خاص يا   از قبيل قفلهر كانتينر اينترمدال را بايد با تجهيزات ايمني  -أ 

 ) ٥-٦، ضميمه ١-١٠بند. ( آالت به محور بارگير متصل نمود يراق

 سانتيمتر در جهت افقي و ٢٧/١اين تجهيزات بايد مانع حركت كانتينر بيش از   -ب 
 . سانتيمتر در جهت عمودي شوند٥٤/٢

 تماس داشته باشد، در  قاب پاييني كانتينر اينترمدال بايد با بارگير وسيله نقليه كامالً  -ج 
اي كه تحمل وزن  غير اين صورت نقاط انفصال كانتينر و كفي بايد توسط قطعه

كانتينر را داشته باشند، پرگردد و بدينوسيله كانتينر در سطحي تراز قرار گرفته و 
اين قطعة پركننده نيز بايد به طور جداگانه به وسيله نقليه متصل شده . حركت نكند
 . و مهار گردد

 )٥-٦، ضميمه ٢-١٠بند  (.جلو وعقب كانتينر را بايد به صورت جداگانه مهار كرد  -د 
 

هاي پيچي و توسط   تن  بدون استفاده از قفل٥/٢٢در مهار كانتينرهاي تا وزن  -٧٧ ماده
 )٥-٦، ضميمه ٣-١٠بند (:زنجير بايد

 كيلوگرم كه ٢٠٠٠  ميليمتر و قدرت كشش حداقل ٨از چهار زنجير با قطر حداقل   -أ 
 . شوند استفاده شود ط تنگ چپ و راست كشيده ميتوس

الف

الف

الف
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حداقل چهار عدد جداكنندة چوبي در دو انتهاي كانتينر و در عرض آن قرار داده    -ب 
 .شود

هاي افزايندة اصطكاك مقاوم در برابر فشار و  ها از اليه بين كانتينر و جداكننده  -ج 
 . استفاده شود٦/٠كشش با ضريب اصطكاك حداقل 

 . مستقيماً با چوب و يا فلز سطح كفي در تماس باشدكانتينر نبايد  -د 

در مهار كانتينرها از ستونهاي محافظ در قسمت عقب و كناره بارگير نيز بايد   -ه 
 .استفاده شود

 

 :  در مهار كانتينرهاي خالي بايد موارد زير را رعايت كرد -٧٨ ماده
ي پيچي ها توان براي مهار اينگونه كانتينرها از چفت و بست در مواقعي كه نمي  -أ 

آالتي كه به  سيمي يا يراق استفاده كرد، بايد هر كانتينر را توسط يك زنجير، طناب
 )٥-٦، ضميمه ٤-١٠بند. ( شوند، مهار نمود هاي پايين كانتينر متصل مي گوشه

روش ديگر مهار بدون استفاده از قفل پيچي، قرار دادن كانتينر بر روي كفي چوبي،   -ب 
اندازهاي الستيكي به همراه استفاده از بندهاي متقاطع هاي چوبي و يا زير جداكننده

 )٥-٦، ضميمه ٥-١٠بند.( باشد و يا عمودي مي
 .كانتينر نبايد مزاحم مانوور وسيلة نقليه در جاده شود  -ج 

اي به كانتينر بست كه هنگام  آالت را بايد به گونه هر زنجير، طناب سيمي يا يراق -د 
 . حركت باز نشود

 

 :و تانكرها رعايت موارد زير الزامي استها   براي حمل مخزن -٧٩ ماده

هنگامي كه تانكرها كامالً پر . روند اين وسايل براي حمل مايعات و پودرها بكار مي  -أ 
 . نيستند، براي حفظ ثبات آنها به هنگام دور زدن بايد از تسمه محافظ استفاده كرد

مثالً حركت مايع (در تعيين نيروهاي الزم براي مهار بار بايد ماهيت ديناميكي بار   -ب 
 .را لحاظ نمود) در جهات مختلف

الف

الف
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ها بايد طوري طراحي شوند كه مركز ثقل وسيله نقليه بارگيري شده تا  مخزن  -ج 
كانتينرهاي تانكي بارگيري شده بايد روي تريلرهاي كم ارتفاع . حدامكان پايين باشد

 . حمل شوند
ن، درون مثلث متساوي اي بارگيري شود كه ارتفاع مركز ثقل آ مخزن بايد به گونه  -د 

الساقيني قرارگيرد كه طول قاعده آن برابر با فاصله بيروني تايرهاي محور بارگيري 
 )٥-٦، ضميمه ١١بند. (  باشند  درجه٦٤شده و زواياي مشابه آن كمتر از 

 

 : هاي داراي چرخ الستيكي بايد موارد زير رعايت شود در مهار ابزارآالت و دستگاه -٨٠ ماده
 .جهاتي مخالف با هرگونه حركت بار، با زاوية مناسب بسته شوندبندها بايد در   -أ 

براي متوقف كردن حركت بار به سمت جلو، بند بايد به سمت عقب و با زاوية   -ب 
براي ايجاد مهار عمودي، يك زاويه كوچك رو به پايين الزامي . غيرعمود بسته شود

 )٥ -٦، ضميمه ١-١٢بند. ( است

 .كشيده شوند ي، بندها بايد پيشبراي حفظ تماس تايرها به كف  -ج 

 . درصد وزن بار باشد٢٠نيروي داخل اتصاالت بايد حداقل   -د 
زاويه توصيه شده .  درجه در جهت افقي بسته شوند٢٥بندها نبايد با زاويه بيشتر از   -ه 

هدف اين كار .  است٢به١اي با نسبت براي بستن بند در روش مهار افقي زاويه
 )٥ -٦، ضميمه ٢-١٢بند. (  بار استكاهش و به حداقل رساندن پرش

. ها الزامي است براي مهار پرش بار استفاده از بند عمودي اضافي در محل چرخ  -و 
    .ظرفيت كشش اين بند بايد حداقل برابر نصف وزن وسيله نقليه مورد حمل باشد

 )٥-٦، ضميمه ٣-١٢بند( 

ن چرخهاي وسيله كردن وسيله نقليه يا در آورد راه ديگر كاهش پرش بار، بالك  -ز 
 .مورد حمل است

 

 كيلوگرم ٤٥٠٠هاي با وزن برابر يا كمتر از  ها و وانت ها، كاميون  براي حمل اتومبيل -٨١ ماده
 )٥ -٦، ضميمه ١-١٣بند: ( بايد موارد زير رعايت گردد

الف
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پيش از مهار وسيله نقليه كنترل ارتفاع كل بار الزامي است، خاصه به هنگام حمل  -أ 
 .محورهسبك و دو  وسايل نقليه

حتي اگر از وسيله . وسايل نقليه را نبايد مهار نشده روي وسيله ديگري، حمل كرد -ب 
 .نقليه مخصوص حمل سواري استفاده شود

اي  بندها بايد به گونه. اين نوع بار را بايد با حداقل دو بند از جلو و عقب مهار كرد -ج 
ه نيرويي به سمت قرار گيرند كه به هنگام كشيده شدن، به تمام چرخهاي وسيله نقلي

 .پايين وارد شود
اند، بايد روي  شدن به اتومبيل، كاميونت و وانت طراحي شده بندهايي كه براي متصل -د 

 .، بكار روند اي كه به اين منظور ساخته شده وسيله نقليه

اند، بايد از حركات طولي، جانبي و  بندهايي كه براي بستن دور چرخها طراحي شده -ه 
 .نت و وانت جلوگيري كنندعمودي اتومبيل، كاميو

هاي عمودي هستند كه به وسيله نقليه متصل  بندهاي مورد استفاده، زنجيرها يا تسمه -و 
اين ابزار تنها در صورتي . شوند هاي ثابت كشيده مي شده و با استفاده از وينچ

كارايي دارند كه حركت چرخها توسط گوه يا وجود گودي در محل قرارگيري 
 .اشدها، مهار شده ب چرخ

كنند، نبايد  هاي اتصال ايجاد مي اي كه بندها در جهت افقي با محورها و محل زاويه -ز 
 . شود اين امر موجب كاهش پرش بار مي.  درجه بيشتر باشد٢٥از 

ها و بندها كه احتمال حركت آنها در طول  هاي چرخ و ابزارآالتي نظير رمپ گوه -ح 
 .مل كننده مهار شوندسفر وجود دارد، بايد به دقت روي وسايل نقليه ح

هاي ترمز  شوند، بايد مراقب بود كه به لوله وقتي بندها به محورها يا چرخها بسته مي -ط 
 .و ساير تجهيزات دستگاه صدمه نزنند

هاي خاص آن استفاده  هنگام استفاده از جرثقيل، براي مهار بار بايد از بندها و وينچ -ي 
 .كرد

 

الف
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اي  ها بايد به گونه ها و وانت ها، كاميونت ل وسايل نقليه تصادفي سبك از قبيل اتومبي -٨٢ ماده
 : حمل شوند كه

 . بار از روي وسيلة نقليه منحرف نشود  -أ 
 .باز ماشين تصادفي از روي وسيله نقليه رها نشوند قطعات شل و نيمه  -ب 

 .نبايد براي مهار ماشين تصادفي از طناب استفاده كرد  -ج 

بندي و  د به صورت يك پك بستههاي پوشاننده، بار باي در صورت استفاده از توري  -د 
 )٥-٦، ضميمه ٢-١٣بند. ( بارگيري شود

اي  دار اين نوع بار را بايد روي وسايل نقليه در صورت استفاده از بارگير ديواره -ه 
 :حمل نمود كه

 .از چهار طرف محصور باشند، به طوريكه ديوارها باالتر از بار قرار گيرند  -١

ديوارها باالتر از بار قرار گيرند و براي از سه طرف محصور باشند، به طوريكه   -٢
 ٢٢٦٨مهار بار حداقل از دو بند كه هر يك داراي نيروي مجازي معادل 

 .كيلوگرم هستند، استفاده شود

ها باالتر از بار قرارگيرند و براي  از دو طرف محصور باشند، به طوريكه ديواره  -٣
 كيلوگرم ٢٢٦٨ معادل  بند كه هر يك داراي نيروي مجازي٣مهار بار حداقل از 
 .هستند، استفاده شود

 كيلوگرم ٢٢٦٨براي مهار بار از چهار بند كه داراي نيروي مجازي معادل  -٤
 .هستند، استفاده شود

 

 : بايد رعايت گردداين مواردآالت كوچك   براي مهار ماشين -٨٣ ماده
ز اين نوع بارها را بايد حداقل با دو بند مهار كرد، به طوريكه بند پس از عبور ا -أ 

 )٥-٦، ضميمه ١٤بند(  .شود داخل حلقه بكسل به عرشه متصل 
زن و لودرهاي كوچك را بايد بدون بند  دستگاه تايردار كوچك از قبيل چمن -ب 

عمودي و با جاسازي آنها در وسايل نقليه نظير تريلرها و تيپرها مهار كرد، مشروط 
 :بر اينكه

الف

الف
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يز از استحكام كافي برخوردار هاي انتهايي آن ن وسيله نقليه بغلدار باشد و سازه -1
 .باشند

روند، حداقل  هايي كه به عنوان قيد افقي كناري و انتهايي به كار مي بلندي سازه -2
 . ميليمتر باالتر از عرشه و باالتر از چرخهاي دستگاه مورد حمل باشد٣٠٠

 

 )٥-٦، ضميمه ١٥بند: ( ها بايد در مهار تانكر  -٨٤ ماده
ها به آرامي رانده شوند زيرا مركز جرم  د در پيچكنندة اين نوع بار باي وسيلة حمل  -أ 

 . اين بارها عموماً باالست

شونده به  اين نوع بارها بايد در دو حالت پر و خالي توسط بند يا ديگر ابزار قفل  -ب 
ها از قبيل قفل پيچي را  اي كه اتصاالت بارگيري مناسب مهار تانكر وسيلة نقليه

 .شوند داراست، مهار 
 

 : ها هاي بتني روي كفي له براي حمل لو -٨٥ ماده

 . ها بايد توسط بند به يكديگر بسته شوند تا غلت نخورند لوله  -أ 
ها نبايد كمتر از نصف كل وزن تمام  نيروي مجاز تمام بندها روي هرگروه از لوله  -ب 

 . هاي آن گروه باشد لوله
اهيم هر اگر نخو. كند، مهار گردد  بايد توسط بندي كه از داخل آن عبور مي   هر لوله  -ج 

 )٥ -٦، ضميمه ١-١٦بند: ( لوله را جداگانه مهار كنيم

2بكسل به قطر بايد يك زنجير يا سيم -١
8 اينچ يا دو عدد به قطر1

 اينچ را به 3
 .ها بست صورت طولي روي يك گروه از لوله

بندهاي عرضي . تفاده كرد متر از طول بار از يك بند عرضي اس٠/٣بايد براي هر -٢
 عبور كنند يا از روي دو بند طولي رديف انتهايي  ممكن است از داخل يك لوله

 . بار بگذرند

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

الف
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، از يك يا چند قطعه چوب يا مواد متراكم ديگري كه به طور  براي قيد افقي  -١
، ضميمه ٢-١٦بند( .شود گيرند بايد استفاده   قرار ميمتقارن حول خط مركزي لوله

٥ -٦( 
در صورت استفاده از يك قطعه چوب، بايد طول آن حداقل به اندازه نصف   -٢

 . طول هر لوله باشد

 .چهارم انتهايي لوله قرار داد در صورت استفاده از دو قطعه بايد آنها را در يك  -٣

 .انتيمتر باشد س١٠×١٥ بايد   حداقل ابعاد چوب قيد افقي  -٤

هاي بتني بايد زير بند مهار از روكش استفاده  براي جلوگيري از آسيب لوله  -٥
 .گردد

 

 :هاي بتني با قطر يكسان در چيدمان لوله -٨٦ ماده

گيرند، بايد با توجه  ها در طول بارگير در يك رديف قرار مي درصورتي كه همة لوله  -أ 
 و يا به صورت جزئي در هاي چيدن كامل در يك رديف ها، از روش به تعداد لوله

 )٥ -٦، ضميمه ٣-١٦بند. ( يك يا دو رديف استفاده نمود
هاي  هاي رديف ها در چند رديف بارگيري شوند، لوله در صورتي كه الزم باشد لوله  -ب 

هاي باالتر بايد دقيقاً روي  هاي رديف زيرين بايد كل طول بارگير را بپوشانند و لوله
 )٥ -٦، ضميمه ٤-١٦بند. (  پاييني قرار گيرندهاي فضاي ايجاد شده توسط لوله

هاي رديف زيرين، لوله ابتدايي و انتهايي را بايد توسط گوه،  براي ثابت كردن لوله  -ج 
هاي كناري و حداقل يك بند كه از داخل  قيد افقي، محافظ انتهايي بارگير، ستون

 .  درجه دارد، مهار نمود٤٥اي كمتر از  كند و زاويه ها عبور مي لوله
هاي عقبي و جلويي  هرلوله رديف زيرين را بايد با بستن آن به وسيله بند به لوله  -د 

 )٥ -٦، ضميمه ٥-١٦بند. ( مهار كرد
هايي كه داراي قطر يكساني هستند، با هم  ها متفاوت باشد، لوله اگر قطر لوله  -1 تبصره

 )٥ -٦، ضميمه ٦-١٦بند. ( شوند بارگيري و مهار مي
 

الف



                                                                                مهار انواع بارها           ٤٦  

 الزامي  اينهاي بتني فلنچي در يك رديف رعايت موارد  در مهار و بارگيري لوله -٨٧ ماده
 :است

ها، براي اطمينان از  قراردادن حداقل دو قيد طولي با ضخامت مناسب زير لوله  -أ 
 گرفتن اين نوع بار از سطح كفي فاصله

ها در يك رديف به موازات هم و به صورت تناوبي در خالف جهت  قراردادن لوله  -ب 
 )٥ -٦، ضميمه ٧-١٦بند( پيوسته   به همهم، به دو روش بافاصله و

هاي هر رديف در  ها در بيش از يك رديف، بايد ابتداي لوله براي بارگيري اين لوله  -1 تبصره
تر دهانه بزرگتر  به عبارت ساده. يك جهت و مخالف با رديف قبلي قرار گيرند

 . هاي يك رديف به يك سمت و مخالف با رديف ديگر باشد لوله

ا نپوشاند، ي رديف دوم به طور كامل رديف اول رها لولهدر صورتي كه تعداد   -2 تبصره
       بند ( . رديف اول بايد به طور تناوبي در خالف جهت هم چيده شوندهاي لوله
 )٥ -٦، ضميمه ٨-١٦

 

 : تن بايد موارد زير رعايت شود٥هايي با وزن بيش از  براي مهار سنگ -٨٨ ماده
اند، حمل   منظور طراحي شدهاي كه به اين ها بايد توسط وسيلة نقليه اين سنگ  -أ 

 .شوند
 .هر قطعه را بايد جداگانه با بند مهار كرد  -ب 
تري دارند، روي  گاه بزرگتر و وسيع ها بايد از طرفي كه تكيه به طوركلي سنگ  -ج 

.  سانتيمتر مهار شوند١٠ ×١٠بارگير قرارگيرند و حداقل با دو قيد چوبي در ابعاد 
كنند و به طوريكه حداقل   كفايت ميها براي تمام عرض سنگ اين مهاركننده

چهارم طول سنگ را در بر بگيرند، به صورت متقارن در زير سنگ قرار داده  سه
 .شوند مي

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

الف
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كه احتمال غلتيدن آن گرد باشد، چنان ، گرد يا نيمه سنگ ترين قسمت قطعه اگر پهن  -ه 
برود، بايد آن را داخل قيد كرادل از جنس چوب سخت قرار داد و قيد را روي 
بارگير محكم نمود، به طوري كه سنگ روي قيدها و عرشه بخوابد و از سه جهت با 

 .قيدها در تماس باشد تا از غلتيدن آن جلوگيري شود

تيز، از  هاي نوك  سنگهاي سنگ و در مورد يك بند مورب بايد از بين شكاف  -و 
ترين قسمت آنها بگذرد، آنچنانكه شكل هندسي سنگ سبب محكمتر شدن  پهن

 .  بندها شود

لغزد، دست كم در سه نقطه با عرشه تماس دارد و بايد آن  هر قطعه سنگي كه نمي  -ز 
 . را با بندهاي متقاطع مهار نمود

 .ستندتر ه بندهاي زنجيري متقاطع در قياس با ديگر بندها ايمن  -ح 

 .  درصد نيروي مجاز آنها باشد١٠ميزان كشش بندها بايد دست كم به اندازة   -ط 
  

 )5-٦، ضميمه ١-١٧بند: (هاي مكعب شكل را بايد به روش زير مهار كرد  سنگ -٨٩ ماده
هاي مكعبي را بايد حداقل با دو بند زنجيري كه به طور عرضي به بارگير  هر سنگ  -أ 

 .متصل هستند، ايمن كرد
 .ندها بايد به اندازه نصف وزن سنگ باشدنيروي مجاز ب  -ب 

 كه براي  هاي چوبي محل اتصال بندها تا حدامكان بايد به محل قرارگيري قيد  -ج 
 . روند نزديك باشند ها بكار مي نگهداري سنگ

 

هاي غيرمكعبي پايدار بايد موارد زير   عالوه بر ملزومات بخش قبل، در مورد سنگ -٩٠ ماده
 )٥ -٦ه ، ضميم٢-١٧بند: ( را به كار بست

هر سنگ بايد به طور مجزا با حداقل دو بند زنجيري متقاطع به شكل ايكس بسته   -أ 
 .شود

بندها بايد از مركز سنگ عبور كنند و توسط يك بند و يا وسايل رابط ديگري در   -ب 
 . محل تقاطع به يكديگر متصل شوند

الف
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 .نيروي مجاز بندها بايد حداقل به اندازه نصف وزن سنگ باشد  -ج 
 

سنگ غير مكعبي ناپايدار را بايد طبق دستورات زير با تركيبي از چند بند  ه هر قطع -٩١ ماده
 )٥ -٦، ضميمه ٣-١٧بند: ( زنجيري مهار كرد

.  تا دوسوم ارتفاع آن از باال، احاطه شود٥/٠اي بين  توسط يك زنجير، در نقطه  -أ 
 .نيروي مجاز زنجير بايد دست كم به اندازة نصف وزن سنگ باشد

گيرد، مهار كنند و مكانيسم  نجيري را كه در باالي سنگ قرار ميچهار زنجير، ز  -ب 
 . كند، ايجاد كنند  كه از حركت افقي بار جلوگيري مي اتصالي

چهارم وزن سنگ داشته باشد و در  هر زنجير بايد نيروي مجازي حداقل برابر با يك  -ج 
 .وز كند درجه تجا٤٥كنند نبايد از  اي كه زنجيرها ايجاد مي صورت امكان زاويه

 

 )٥ -٦، ضميمه ١٨بند: ( هاي خاص بايد نكات زير را رعايت نمود  در مهار سازه -٩٢ ماده
شوند، اين كرادلها به  هاي خاص و بزرگ بايد روي كرادلهاي خاص حمل  سازه  -أ 

 . كنند شوند و وزن سازه را روي عرشه پخش مي صورت سفارشي ساخته مي
 . بالك كردسازه را بايد با بند مهار يا به قسمت جلويي  -ب 

 .گير چوبي قرار داد هاي بزرگ را بايد روي زيرانداز الستيكي يا ضربه سازه  -ج 
 

 )٥ -٦، ضميمه ١٩بند: ( ها بايد موارد زير رعايت گردد در مهار كانكس -٩٣ ماده
بنابراين . شود شكل هندسي مكعبي اين نوع بار مانع از بستن مستقيم بند به آن مي  -أ 

 . گيرد، استفاده كرد زير آن قرار ميبايد از قيدهاي فلزي يا چوبي كه 
عبور دادن بند از روي بار مناسب نيست، زيرا كه زاويه بستن بند بسيار كم خواهد   -ب 

 .بود و كارآمدي الزم را نخواهد داشت
اي بارگيري شود كه بتوان آن را به حفاظ جلويي بالك  اين نوع بار بايد به گونه  -ج 

يي بست، براي مهار بار از حركت رو به اگر نتوان كانكس را به حفاظ جلو. كرد
 .جلو بايد بندها را به عقب بار بست

 . براي مهار طرفين و انتهاي بار بايد از بندهاي جداگانه استفاده كرد  -د 

الف
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 ٣روند، بايد از حداقل ظرفيت كشش  تمام بندهايي كه براي اين نوع بار بكار مي  -ه 
 به وزن كانكس، محتويات آن و تر استفاده از بندهاي مقاوم. تن برخوردار باشند

 . زواياي بندها بستگي دارد
 

 )٥ -٦ضميمه ،٢٠بند: ( مهار شوند زير موارد كوچك بايد مطابق كاروان و تريلرهاي -٩٤ ماده
توان روي وسايل نقليه عادي حمل نمود، مشروط بر آنكه به نحو  اين نوع بار را مي  -أ 

زدگي بار از  ر و بيرونهاي طول با صحيح مهار شود و قواعد مربوط به محدوديت
 .وسيله نقليه رعايت گردد

ها و تريلرهاي داراي ميله اتصال را بايد از طريق انتهاي اين ميله و دو طرف  كاروان  -ب 
 . ها يا محورهاي آنها مهار كرد چرخ

ها را بايد با دو بند جداگانه كه در جهت مخالف و به طور مورب  محورها يا چرخ  -ج 
 . رداند، مهار ك قرار گرفته

در صورت امكان بايد آنها را طوري بارگيري نمود كه جلوي كاروان و يا تريلر رو   -د 
به عقب بارگير باشد، به طوريكه انتهاي ميله اتصال اندكي از انتهاي كفي بيرون بزند 

اي با رنگ واضح و روشن بست تا  و افزون بر اين بايد به انتهاي اين ميله پارچه
 .ندساير رانندگان مراقب باش

 .انتهاي ميله اتصال را بايد با بستن بندهاي متقاطع در عقب عرشه مهار كرد  -ه 

گير يا بر  اگر ميله اتصال كاروان در عقب عرشه قرار نگيرد، بايد آن را روي ضربه  -و 
در اين . اي كه براي اين منظور ساخته شده يا بر روي تير افقي قرار داد روي سه پايه

 .ثابت خواهد ماندصورت زاويه بندها تقريباً 

 هاي ناهموار، چنانچه به كمك ها به هنگام حمل در جاده تريلرها و نيز كاروان  -ز 
 .بينند هاي مداوم و زياد آسيب مي گير مناسب مجهز نشوند در اثر پرش فنرهاي ضربه 
 

 :آالت سنگين بايد مطابق با موارد زير مهار شوند ماشين  -٩٥ ماده
اي كه بدين منظور طراحي  يد با وسايل نقليهآالت سنگين را با قطعات بزرگ ماشين  -أ 

كفي اين بارگيرها از زمين ارتفاع كمي دارند و اين مسأله . اند، حمل نمود شده

الف
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قل بار تا حد امكان به زمين نزديك باشد تا حداكثر ثبات ثشود مركز  موجب مي
 .وسيله نقليه تأمين شود

 بايد هنگام حمل مهار هر يك از بخشهاي يك دستگاه كه قابليت چرخش دارند،  -ب 
 . ها و ريپرها را بايد روي كفي خواباند ها، تيغه باكت. شوند

صورت با  آالت مرتفع نبايد از محدوده ارتفاع مجاز تجاوز كنند، در غيراين ماشن  -ج 
 .هاي برق برخورد خواهند كرد موانع موجود در مسير مانند، پلها يا كابل

كننده يا  هاي عريض اشد، بايد از محافظتر از كفي ب اگر دستگاه متحركي عريض  -د 
 .گاهي استفاده نمود تر كردن سطح تكيه تيرهايي براي بيش

گاهي وسيله نقليه حمل شونده، بايد بر روي كفي   درصد نقاط تكيه٧٥حداقل   -ه 
 . وسيله نقليه قرار گيرد

شته  ميليمتر در خارج از كفي امتداد دا١٥٠گاه نبايد بيش از  هاي بدون تكيه قسمت  -و 
 .باشند

 . نقليه چرخدار و شني را بايد با بند از جلو و عقب مهار كرد وسايل  -ز 

 .بكسل مهار كرد وسايل نقليه و دستگاه متحرك را بايد با زنجير يا سيم  -ح 
 
 

آالت و ساير وسايل نقلية سنگين راهسازي بايد مطابق شرايط زير مهار   ماشين -٩٦ ماده
 : گردند

 درجه ٣٥نبايد بيش از  لي بارگير و در راستاي جلو هاي طو زاويه بندها نسبت به لبه  -أ 
 . باشند

       بند. ( محل اتصال بند استفاده كرد عنوان به هاي جلو و عقب بايد از حلقه بكسل  -ب 
 )٥ -٦، ضميمه ١-٢١

شود، بايد به نقاط اتصال مخصوص بارگيري  اگر دستگاه اغلب بارگيري و حمل مي -ج 
 )٥ -٦ميمه ، ض٢-٢١بند. ( و مهار مجهز گردد

، ٣-٢١بند. ( زنجيرها را نبايد با پيچاندن دور قسمتهاي مختلف بار محكم كرد -د 
 )٥ -٦ضميمه 

الف
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بسياري از نقاط اتصالي كه به منظور بلند كردن بار، بر روي آن تعبيه شده، در جاي  -ه 
 .مناسبي قرار نگرفتند و نبايد از آنها استفاده كرد

عبور زنجير از روي تسمه شني . د استفاده كرداز بند قائم در مهار اين نوع بار نباي -و 
، ٤-٢١بند. ( هاي شني دستگاه خواهد شد باعث آسيب ديدن و خرد شدن تيغه

 )٥ -٦ضميمه 

ها را نبايد با زنجيرهايي كه با زاويه نامناسب و توسط قالب به تسمه شني  شني -ز 
 نيست اين روش براي مهار در جهت جلو و عقب مناسب. اند، مهار كرد وصل شده

. و وصل كردن قالب به تسمه شني نيز روش درستي در مهار اين نوع بار نيست
   ، ضميمه ٥-٢١بند. ( اساساً اين قالب براي بلند كردن بار نيز طراحي نشده است

٥ -٦( 

هايي با  ها مقرر شده، البته اصول كلي آن در مورد ماشين ضوابط زير براي مهار شني -ح 
 .تك فلزي نيز صادق استهاي فلزي يا داراي غل چرخ

 بند: ( شود استفاده زير شرح بايد از زنجيرهاي متقاطع و به ها مهار شني براي -١
 )٥ -٦، ضميمه ٦-٢١

اي  دو زنجير در عقب دستگاه، براي مهار حركت رو به جلوي آن با زاويه  -
 .  درجه نسبت به راستاي جلو استفاده شود٣٠حدوداً 

اي   براي مهار حركت رو به عقب آن با زاويهدو زنجير در جلوي دستگاه،  -
 . درجه نسبت به راستاي جلو استفاده شود٤٥حدوداً 

 بند: ( جلو بالك شد، بايد روبه حركت مهار براي يك شني كه جلوي هنگامي -٢
 )٥ -٦، ضميمه ٧-٢١

براي مهار حركت رو به جلوي دستگاه، تيغه را روبروي شترگلوي تريلر  -
 .ا روي شترگلو ثابت كردقرار داد يا بازوها ر
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براي مهار حركت دستگاه به طرفين بايد دو زنجير متقاطع به انتهاي آن و دو  -
اگر اين بندها به نحو مناسب و زاويه دار بسته . زنجير نيز به جلو بسته شود

 .توانند براي مهار حركت رو به عقب دستگاه نيز بكار روند شده باشند، مي

گير چوبي و استفاده از بندهاي   روي ضربهحركت تيغه با قراردادن آن -
 .جداگانه مهار شود

هاي مفصلي وسيله نقليه با جا انداختن مكانيزم قفل و نيز اطمينان از اينكه  قسمت -ط 
 .شود ها به هنگام خاموش بودن موتور، فعالند مهار مي كننده كنترل

 

 :  هنگام مهار بيل مكانيكي بايد موارد زير رعايت گردد -٩٧ ماده
 درجه نسبت به ٣٠ به جلوي بار بايد با اتصال دو بند متقاطع كه با زاويهحركت رو -أ 

هاي شني  شوند و يا با قرار دادن چرخ راستاي جلو به دو طرف عرشه متصل مي
 .شوند  روبروي شترگلوي تريلر مهار مي

 درجه با راستاي جلو ٤٥حركت رو به عقب نيز با بستن دو بند متقاطع كه زاوية   -ب 
 .گردد هند به دو طرف عرشه مهار ميد تشكيل مي

حركت بار به طرفين با بندهاي متقاطعي كه حركات رو به جلو و عقب را مهار   -ج 
 .شود كنند، مهار مي مي

 .گردد چرخش كابين با جا انداختن قفل چرخشي و با بستن قاشقك مهار مي  -د 

 .شود حركت بازو و قاشقك با بستن بند به طور مستقيم مهار مي  -ه 
 

 :شني رعايت موارد زير الزامي است  چرخبلدوزر و لودرهايمهار  براي  -٩٨ ماده
براي مهار حركت رو به جلو بايد تيغه يا جام دستگاه را در برابر شترگلو قرار داد و   -أ 

 را كه با راستاي جلو ثابت كرد يا دو بند متقاطعهاي آن را روي سر شترگلو  ناخن
 .ه دو طرف كفي بستهاي اتصال ب سازند، در محل  درجه مي٣٠زاوية 

 ٤٥براي مهار حركت رو به عقب بايد دو بند متقاطع را كه با راستاي جلو زاوية   -ب 
 .سازند، به دو طرف كفي متصل كرد درجه مي

الف

الف
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حركت طرفين با دو بند متقاطعي كه حركت رو به عقب و رو به جلو را كنترل   -ج 
 .شود كنند، مهار مي مي

بايد با بستن بند به طور افقي و از روي حركت عمودي تيغه، قاشقك و ريپر را   -د 
 .آنها، مهار كرد

 

 :دار بايد موارد زير رعايت گردد  هنگام مهار لودر چرخ -٩٩ ماده

حركات رو به جلو را بايد با قرار دادن قاشقك در برابر شترگلو يا با بندهاي  -أ 
 .گذرند، مهار كرد  درجه از داخل حلقه بكسل مي٣٠متقاطعي كه با زاويه 

 درجه از داخل حلقه ٤٥ه عقب را بايد با بندهاي متقاطعي كه با زاويه حركات رو ب -ب 
 .گذرند مهار كرد بكسل مي

 . درصد در جهت افقي باشد٢٥زاويه بندها نبايد بيش از   -ج 

حركت به طرفين نيز از طريق اصطكاك بين تايرها و عرشه و بندهاي متقاطعي كه   -د 
 .شود ، مهار ميكنند حركات رو به جلو و رو به عقب را مهار مي

 .نمود حركات عمودي قاشقك را نيز بايد به صورت جداگانه با بند مهار  -ه 
 

 : مطابق با شرايط زير مهار شوندبايدگريدرها  -۱۰۰ ماده
با (حركت رو به جلو با گذاشتن ماشين در برابر شترگلو و يا بستن بندهاي متقاطع  -أ 

 .شود به حلقه بكسل مهار مي)  درجه در راستاي جلو٣٠زاويه

)  درجه در راستاي جلو٤٥با زاويه (كت رو به عقب نيز با بستن بندهاي متقاطع حر -ب 
 .شود مي به حلقه بكسل يا محلهاي اتصال مهار 

علت اين امر كاهش پرش .  درجه در جهت افقي باشد٢٥زاويه بندها نبايد بيشتر از  -ج 
 .بار است

بندهاي متقاطعي حركت به طرفين نيز با اصطكاك ناشي از تماس تايرها با عرشه و  -د 
 .شود كنند، مهار مي كه حركات رو به جلو و رو به عقب را مهار مي

الف

الف
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گير چوبي و با استفاده از بند جداگانه  حركت تيغه نيز با پايين آوردن آن روي ضربه  -ه 
 .شود مهار مي

 

 : موارد زير رعايت گرددبايد براي مهار غلتك  -۱۰۱ ماده
ر برابر شترگلو يا تخته سر يا بستن حركت رو به جلو را بايد با قراردادن دستگاه د -أ 

به حلقه بكسل يا محلهاي )  درجه در راستاي جلو٣٠با زاويه (بندهاي متقاطع 
 .اتصال مهار كرد

 درجه در ٤٥با زاويه (حركت رو به عقب را نيز بايد با بستن بندهاي متقاطع   -ب 
 .به حلقه بكسل مهار كرد) راستاي جلو

عي كه حركات رو به جلو و رو به عقب را كنترل طرفين با بندهاي متقاط حركت به  -ج 
 .شود كنند، مهار مي مي

پيش از حمل دستگاه و به منظور كاهش وزن و سهولت در مهار غلتك، مايع داخل   -د 
 .چرخ غلتك بايد خالي شود

 

 :رعايت موارد زير الزامي است هنگام مهار ليفتراك  -۱۰۲ ماده
در غير . ادير مجاز بيشتر نباشدبايد ارتفاع وسيله نقليه را كنترل كرد تا از مق  -أ 

 .هاي آن را از وسيله باز نمود و جداگانه مهار كرد اينصورت بايد تيرك
محافظ جلويي بارگير  براي مهار رو به جلو، بايد دستگاه را در برابر شترگلو يا تخته  -ب 

كه از )  درجه در جهت حركت روبه جلو٣٠با زاويه (قرار داد و با دو بند متقاطع 
 .گذرند آن را مهار كرد كسل ميقالب ب

كه )  درجه در راستاي جلو    ٤٥با زاويه   (براي مهار رو به عقب نيز از دو بند متقاطع             -ج 
 .گذرند استفاده شود از داخل قالب بكسل مي

الف

الف



 

 
 
 
 
 ۱ضميمه

 
  حمل بارالمللي عالئم بين
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 نيفاسد شد با دقت حمل شود از قالب استفاده ننماييد
از اين قسمت بلند 

 شود

    
 مركز ثقل بار

از انداختن بار 
 جلوگيري شود

سر قالب از اين طرف 
 داخل شود

براي باز كردن بسته از 
 اشياء تيز استفاده نشود

   
 از يخ زدن محافظت شود 

در محل خنك و به دور 
 از يخ زدن باشد

به صورت يخ زده 
 حفظ شود

از يخ زدن محافظت 
 د شو

    
  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
از چرخيدن بار 
 جلوگيري شود

    

 ندهحيوانات ز
ه از زنجير در صورت استفاد

 داز اين قسمت بلند كني

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 از اين قسمت 

 بلند كنيد

    
 وزن خالص وزن كل به وسيله گيره بلند شود ليفت بلند شود با فورك

   

 

 

تر است،  يك طرف بار سنگين
تر  ف بار سنگينيك طر مركز ثقل بار احتياط كنيد

 است، احتياط كنيد
حداكثر وزن مجاز روي 

 بار

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 ۲ضميمه 
 

 چك ليست كنترل بار
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 بندها  •
 اييدگي و پارگي در محل سطوح سخت، زبر و پارگيعدم وجود س -

 عدم ايجاد ظاهر كركين در بندهاي بافته يا اليافي -
شدگي، شكستگي،  خوردگي، خم عدم وجود خراشيدگي، فرسودگي، گره -

 خوردگي، پيچيدگي و كشيدگي در كليه انواع بندها

 ديدگي در اثر گرماي زياد عدم وجود آسيب -

 وجود كشش كافي در بندها  -

 دم ازدياد طول در بندها به دليل كشش بيش از حدع -

 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 •
 عدم مشاهده حركت نسبت به وضعيت اوليه -

 

 ها و رلها ها، لوله چوب •
 ها  و لولهها 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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 متحركبارهاي  •
 ها  ها، رلها و كالف ها، قرقره عدم حركت افقي در بشكه -

 

 آالت  ماشين •

 آالت توسط بندهايي  هاي ترمز و ساير تجهيزات ماشين صدمه نديدن لوله  -
 اند كه به محورها يا چرخهاي ماشين بسته شده

 

 تجهيزات وسيله نقليه •
 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 •
 انحراف مجاز هر يك از بخشهاي چادر  -

 چادر ها و عالئم هشدار دهنده در زير  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 -
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