
 ای  جادهیبرایمن بار وسایل نقلیۀ بار حمل و مهار نامۀ نحوۀ بارگیری، آیین

 

 تعاریف و کلیات : فصل اول
 : شوند نامه به شرح زیر تعریف می  اصطالحات بکار رفته در این آیین -1 ماده
 .گیرد کاال، داخل یا روی آن قرار می قسمت ثابت یا غیرثابتی از وسیله نقلیه باری است که : بارگیر - أ
 منظور از بار عام، باری است که به لحاظ اندازه، شکل و حجم بسیار متغیر است و جابجایی آن  :امبارع - ب

 : گیرند های زیر قرار می بندی کلیۀ بارهای عام در یکی از طبقه. های کشور عمومیت دارد  جادهدر شبکۀ
یا متفاوت تشکیل های واحدی هستند که از چندین الیه کاالی مشابه  ها بسته پک: پکها و پالتها -1

توان به کارتن و  ای از پکها می به عنوان نمونه. گیرند  قرار می اند و جهت حمل بر روی پالت شده
 .های کاغذی حاوی سیمان اشاره کرد کیسه

  ها  و بشکهاه ها، کالف رلها، قرقره -2
 ها ها و شمش ها، میلگردها، میله ، چوبها ، تیوبی با قطر زیادها لوله -3
  های تختورقها و بار -4
از . باشد خصوصیت اصلی این بارها تراکم کم، حجم زیاد و ابعاد بزرگ می: عدل، کیسه و گونی -5

 .های شامل شکر و برنج اشاره نمود توان به عدل پنبه، کیسه و گونی انواع این بارها می
 های  آهنی، تیرآهن، اتصاالت و محمولههای با قطر کم، صفحات  لولهمصنوعات فلزی، : باندل -6

 میلیمتر که اصوالً نباید وزن 5های سخت با قطر حداقل  مشابه چوبی دسته بندی شده توسط مفتول
 .  کیلوگرم تجاوز کند2000ناخالص هر دسته از 

منظور از بار محاط، باری است که توسط ساختار بارگیر وسیله نقلیه اعم از : بارهای محاط -7
ها،  ها، کارتن ای، جعبه شود و شامل بارهای فله طه میها، باربندها، درها و بارهای دیگر احا دیواره

 .باشد ها، بارهای متحرک و غیره می صندوق
باری است که ممکن است حین حرکت، داخل وسیله نقلیه جابجا : بارهای متحرک -

انواع دام وطیور، قطعات آویزان در بارگیر مثل گوشت، مایعات شامل مالس، قیر . شود
 .شوند رک محسوب میو غیره جزء بارهای متح
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المللی را کاالهای فله کشاورزی، معدنی و صنعتی  بخشی از مبادالت بین: ای بار فله -
بندی خاصی نیستند و داخل انبارهای کشتی یا  دهند که نیازمند بسته تشکیل می

 .شوند کانتینرهای مخصوص، بارگیری و حمل می
آالت   راهسازی، ماشینآالت ماشین،  نقلیهوسایل ها، تانکشامل انواع کانتینرها، : بزرگ بارهای -8

  .باشند کشاورزی، توربینهای برق و ترانسفورماتورها می
 های بتنی لوله -9

 های بزرگ سنگ -10

 بوده و توزیع وزن 4/1 آن کمتر از بُعد آن به کوچکترین بُعدباری است که نسبت بزرگترین : بار متقارن - ت
 .آن نیز یکنواخت باشد

 بوده و یا توزیع 4/1 آن بیشتر از بُعد آن به کوچکترین بُعد که نسبت بزرگترین باری است: بار نامتقارن - ث
 .وزن آن یکنواخت نباشد

 .ای است که از حرکت افقی بار جلوگیری کند سازه، ابزار یا شیء): بالکینگ(قید افقی  - ج
قلیه متصل بندها ابزار ایمنی هستند که اجزاء بار را به یکدیگر و به محلهای اتصال وسیله ن: بند - ح

 .شوند ای از بندها تعریف می به عنوان زیر مجموعه... ها و ها، تسمه انواع زنجیرها، سیم. نمایند می
کنند بونک  ، جاستون و بند محافظ تیرک که از یک گروه بار محافظت میبه مجموعۀ تیرک قائم: بونک - خ

 . از این سیستم برای مهار چوب استفاده میگردد.گویند
سو حفاظت آن در برابر شرایط آب و هوایی و از سوی دیگر   از پوشاندن بار، از یکهدف: پوشش بار - د

به عنوان مثال چادر برزنتی . شدن بار است محافظت از مردم و محیط زیست در برابر سقوط و پخش
 .رود پوشش ضد آبی است که برای پوشاندن بار بکار می

گیرد و به راحتی آن  لیفتراک در زیر آن قرار میداری است که شاخکهای  صفحه مشبک چوبی پایه: پالت - ذ
شود و در نتیجه  های ساده از پالت استفاده می بندی معموالً برای حفاظت از بسته. کند را جابجا می

پالت از الوارهای چوبی بلند و محکمی . گردد موجب سهولت و تسریع عملیات تخلیه و بارگیری می
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زن بار و تکانهای سخت را در بارگیری و طول حمل تحمل کند و شود تا بتواند به راحتی و ساخته می
 .باشد امکان جابجایی از چهار جهت را دارا می

برای حفظ نیروی اصطکاک در طول رانندگی، بار باید همواره با وسیله نقلیه در تماس : کشیدگی پیش - ر
 . کشیده شودبدین منظور بند باید به نحو صحیح، قبل از شروع حرکت وسیله نقلیه،. باشد

مانعی عمودی که در وسط یا جلوی عرشه وسیله نقلیه قرار دارد و از حرکت رو به جلوی : تیغه محافظ - ز
 .کند بار جلوگیری می

سر و محافظ، تجهیزاتی هستند که مابین کفی و کابین راننده بر روی کفی قرار  منظور از تخته: سر تخته - س
ه را از خطرات احتمالی جابجایی بار در جهت جلو محافظت  خود، رانند گیرند و با توجه به مقاومت می
 .کنند می

گیرد تا بارگیری یا تخلیه بار را توسط لیفتراک،  های بار قرار می  ای که زیر یا بین دسته شیء: جداکننده - ش
اند، برخی نیز یک  ها از جنس چوب سخت یا نرم و به شکل مستطیل یا مربع جداکننده. آسان کند

 . ی ضدلغزش دارند که با بار در تماس استروکش الستیک
هایی که در طرفین یا انتهای بارگیر وسیله نقلیه قرار دارند و ستونهای محافظ بار در آن  مادگی: جا ستون - ص

 . شوند نصب می
 .گیرد ابزاری که برای اتصال دو بند به یکدیگر مورد استفاده قرار می: رابط - ض
 .رود ای شکل بزرگ به کار می ی مهار بارهای کروی و استوانهنوعی قید کرادل خاص است که برا: زین - ط
 .و حفاظت بار به بکار رود پذیر و نرمی که برای نگهداری  هر شئ انعطاف: گیر ضربه - ظ
حداکثر وزن بار یا مسافر است که با توجه به نظر کارخانه سازنده : ظرفیت یا وزن بار مجاز وسیلۀ نقلیه - ع

 .گردد  تعیین میو ضوابط و مقررات فنی مربوطه
گیرد و از حرکات افقی بار  قطعه، ابزار یا شیءای است که در مقابل یا  اطراف بار قرار می: قید - غ

 . کند جلوگیری می
 . رود ای بکار می که برای جلوگیری از غلتیدن بارهای کروی یا استوانهقیدی : قید کرادل - ف
ونقلی مختلف  فت شده و توسط مدهای حملنوعی از کانتینر که روی کفی یدک، چ: کانتینر اینترمدال - ق

 .گردد جابجا می
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آالت، رل،  بارگیری غیرثابت دارای کف پوشیده و بدون دیواره اطاق بار که عموماً برای حمل آهن: کفی - ک
 .شود کاالهای بسته بندی شده و در برخی موارد کانتینر استفاده می

است که برای جلوگیری از چرخش  با مقطع مثلثی شکل و از جنس مصالح سخت ای قطعه: گوه - ل
 .رود ای شکل به کار می کاالهای کروی یا استوانه

های بار  ای که بین عرشۀ وسیله نقلیه و بار یا بین الیه وسیله): لغزش ضد (های افزایندۀ اصطکاک  الیه - م
 .گیرد تا اصطکاک بین این سطوح را افزایش دهد قرار می

 .ابتدای آن بیش از قطر انتهای لوله است بتنی که قطر  لولۀ: لوله بتنی فلنچی - ن
گیرد تا فشار بند را روی بار کنترل کند و  های بیرونی بار قرار می ای که روی لبه وسیله: ای محافظ لبه - ه

 .خود بند و بار را از آسیب دیدگی محافظت نماید و موجب سهولت در کشیدگی بند شود
. گردد  برای یک سیستم ایمن مهار بار تعیین می نیرویی است که حداکثر:نیروی مجاز تجهیزات مهار - و

به عبارت دیگر نیروی مجاز یک سیستم مهار، کمترین میزان . کند این میزان را سازنده کاال مشخص می
. ( های اتصال آن است های آن و یا به عبارت دیگر نیروی مجاز محل نیروی مجاز هر یک از بخش

 ) الف-6، ضمیمه 1-1بند
 .شار یا نیروی وزن وارده از سوی هریک از محورهای وسیله نقلیه بر سطح راهف: نیروی محوری - ی
ها، مجهز به یک یا چند محور در عقب هستند که با توجه به کاربری، درانواع   نیمه یدک  : یدک نیمه - أ أ

ریش یا شترگلو به  ها توسط صفحه نیمه یدک. شوند دار و غیره ساخته می مختلف کفی، اتاقدار، مخزن
 .کنند شوند و قسمتی از وزن بار را بر روی محورهای عقب کشنده اعمال می ه متصل میکشند

کند و در  ابزاری برای کشیدن بندهاست که با آچار مخصوصی، بندهای استفاده شده را محکم می: وینچ - ب ب
 . دهد حالت کشش قرار می

ای است که کلیه وزن بار  گونه محور یا بیشتر مجهز هستند و ساختمان آنها به 2ها به حداقل  یدک: یدک - ت ت
در . شوند کنند و با توجه به کارایی مورد نظر در انواع مختلف ساخته می را بر روی خود حمل می

 . های بدون دیواره برای رفع خطر انحراف و سقوط بار، باید آنها را محکم به کفی متصل نمود یدک
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کنندۀ بار باید  مبناست که هر وسیله نقلیه حملنامه بر این   مهار بار این آیینهای کلی قوانین و روش -2 ماده
ای بارگیری، مهار و رانده شود که برای راننده و اشخاص دیگر خطری نداشته باشد و آسیبی به بار  به گونه

 .و محیط زیست وارد نگردد
 پردازد؛ همچنین ونقل مواد خطرناک است نمی نامه حمل  آیین نامه به مقرراتی که مربوط به این آیین -3 ماده

ونقل کاالهای ترافیکی را نیز  ونقل بار در راههای کشور و مقررات مربوط به حمل نامه حمل مقررات آیین
نامه حمل کاالهای ترافیکی  ونقل بار در راههای کشور و آیین نامه حمل رعایت قوانین آیین. شود شامل نمی

نامه، رعایت قوانین ذکر شده در دو  الزامی بوده و در صورت مشاهده مواد قانونی مشابه با مواد این آیین
 .نامه مذکور ارجحیت دارد آیین

بینی شده، حداقل امکانات مورد نیاز برای مهار بار  نامه پیش مجموعه سیستم مهار باری که در آیین -4 ماده
توانند در جهت تقویت  ونقل مایل باشند می های حمل باشد؛ در صورتی که فرستندگان کاال و شرکت می

 .قدامات الزم را به عمل آورندسیستم مهار ا
نامه در هنگام جابجایی کاال رعایت نشده باشد وسیله نقلیه باربری  در صورتی که مقررات این آیین -5 ماده

ادامه مسیر توسط وسیله نقلیه باربری در صورتی امکانپذیر خواهد بود که . گردد توسط پلیس متوقف می
 .عایت شده باشدضوابط و مقررات مربوط به مهار ایمن بار کامال ر

 ونقل های شرکتهای متصدی حمل  حدود وظایف و مسئولیت-1-1

 : شرکت متصدی حمل باید حین بارگیری، حمل، مهار کاال موارد زیر را رعایت کند -6 ماده
 .شرکت متصدی حمل باید دقیقاً از نوع کاال و نحوۀ بارگیری آن روی تریلر آگاه باشد -أ 

 طه با نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار؛های فرستنده کاال در راب توجه به توصیه -ب 

 های الزم به راننده برای حمل ایمن بار؛ ارائه توصیه -ج 

 حصول اطمینان از تناسب وسیله نقلیه مورد استفاده و نوع بار مورد حمل؛ -د 
 گماردن شخصی برای نظارت بر بارگیری و نیز آگاه کردن راننده از وزن هر بار؛ -ه 

ها و نحوه قرار گرفتن آنها و مهار  گیر حیح بار، انتخاب مناسب ضربهحصول اطمینان از قرارگیری ص -و 
 کامل محموله؛

 حصول اطمینان از آنکه تخلیۀ بار برای افراد خطری ندارد؛ -ز 
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 آگاهی کامل از مشخصات کاال و تأثیرات آن بر شرایط زیست محیطی و خطرات احتمالی؛ -ح 

 .حصول اطمینان از بیمه بودن کاال -ط 
. های با سطح صاف، ممنوع است ظر گرفتن الزامات مهار ایمن، بر روی کفیبارگیری بدون در ن -7 ماده

 .های صاف ندارند های دارای سطح برجسته نیز به لحاظ لغزنده بودن تفاوت چندانی با کفی کفی
های کوچک محل بارگیری و  شیب.هنگام بارگیری و تخلیه، تریلر باید در سطحی صاف قرار گیرد -8 ماده

 .کنند صاالت مهار را دو چندان میتخلیه، فشار وارد بر ات
در صورت کوچک بودن ابعاد . طور مناسب مهار شود  هرقطعه از بار، هر قدر که کوچک باشد، باید به -9 ماده

العاده کم شود، بنابراین کشش بندها باید بالفاصله پس از حرکت وسیله  بار، ممکن است کشش بندها، فوق
 .گرددنقلیه و نیز به طور منظم در طول سفر کنترل 

برای مستندسازی روش مهار بار باید گزارشی از سیستم مهار آن شامل موارد زیر توسط متصدی  -10 ماده
 :ونقل تهیه شده و در اختیار راننده قرار گیرد حمل

 بندی  توصیف نوع بار و سیستم بسته -أ 

 های آن  توصیف روش مهار شامل نوع بند، اندازه و سایر ویژگی -ب 

 زا استفاده شده کنوع سطوح اصطکاکی یا شیء اصطکا -ج 

 ها تعیین نوع پک -د 
 بار بندی  روش بسته -ه 
 ارائه تصویر از نوع بار و سیستم مهار  -و 

 12نامه، بر اساس رأی کمیسیون ماده  ونقل از مفاد این آیین در صورت تخلف شرکت متصدی حمل -11 ماده
 با شرکت ای، ونقل جاده نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل آیین

 .ونقل رفتار خواهد شد متصدی حمل

 های رانندگان  حدود وظایف و مسئولیت-1-2

 : هنگام بارگیری باید مالحظات زیر رعایت گردد -12 ماده
 .راننده باید دقیقاً از نوع کاال و نحوۀ بارگیری آن روی تریلر آگاه باشد -أ 
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وسیله نقلیه در محل امنی مستقر راننده و کمک راننده باید هنگام جابجایی بار و قرار گرفتن آن روی  -ب 
 .شوند و زمانی که عملیات بارگیری توسط لیفتراک یا جرثقیل به اتمام رسید، شروع به مهار بار کنند

 : هنگام تخلیه باید مالحظات زیر رعایت شود -13 ماده
ها  مهکه تریلر در محل تخلیه قرار گرفت، راننده باید تمام بار را بازبینی کند و برای باز کردن تس زمانی -أ 

 .و اتصاالت، از ایمنی آن اطمینان حاصل کند
چنانچه بار برای باز کردن تسمه و اتصاالت در شرایط مناسبی قرار نداشته باشد، به عنوان مثال  -ب 

منحرف شده باشد، صدمه دیده باشد یا قید افقی مناسبی نداشته باشد، پیش از باز کردن اتصاالت باید 
 . ندیشیدتدابیری برای تخلیۀ ایمن بار ا

توان از یک لیفتراک یا جرثقیل برای مهارکردن آن  چنانچه بار برای باز کردن اتصاالت ایمن نباشد، می -ج 
البته راننده و کمک راننده باید هنگام تخلیۀ بار در محل . هنگام بازکردن اتصاالت استفاده نمود

 .مناسبی قرار گیرند
ی وسیله نقلیه به لحاظ وزن، شکل، اندازه، توزیع وزنی راننده باید تغییرات ناشی از نوع بار را بر رو -14 ماده

دهند، مد نظر داشته باشد و  و حجمی که ثبات، حرکت و ترمز گرفتن وسیله نقلیه را تحت تأثیر قرار می
 کیلومتر از مسیر و به طور متناوب، بار و سیستم مهار آن را مورد بازبینی قرار دهد و 80بعد از طی حداکثر
.       از عدم انحراف بار در مسیر باقیمانده مطمئن شودتنظیم کند ومجدداً سیستم مهار بار را در صورت لزوم 

 ) الف-6، ضمیمه 1-2بند( 
 :  در رابطه با میزان بررسی سیستم مهار در طول سفر راننده باید موارد زیر را رعایت کند -15 ماده

 . فر آشنا باشدکردن آن در طول س راننده باید با مشخصات بار و تعداد دفعات چک -أ 
 . بار باید پیش از حرکت کنترل شود -ب 
 انحراف و نشست بار در طول سفر بندها را شل خواهد کرد، بنابراین باید طی سفر نیز بار و بندها  -ج 

 .مرتباً کنترل شوند
 . هنگام توقف در طی راه و حرکت مجدد، بار باید کنترل شود -د 
 . ها باید کنترل شوند بعد از ترمزهای شدید و ناگهانی نیز بار و بند -ه 
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ای از مواد قانون   قانون اصالح پاره6نامه، بر اساس ماده  در صورت تخلف راننده از مفاد این آیین -16 ماده
 و 1368ای به استفاده از صورت وضعیت و بارنامه مصوب سال  الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده

 .ان، با راننده رفتار خواهد شد هیأت محترم وزیر14/8/82 مورخ 27283ت /45728همچنین مصوبه 

 های فرستندگان کاال  حدود وظایف و مسئولیت-1-3

 :وظایف فرستنده کاال در محل بارگیری -17 ماده
 مشخص نمودن آدرس صحیح گیرنده کاال -أ 

 تعیین وزن و محتوای کاالها -ب 

 تعیین زمان رسیدن کاال به مقصد -ج 

  دیدن آنها تعیین قیمت کاالها و خسارات ناشی از آسیب -د 

 ونقل  رسید از متصدی حملدریافت -ه 

نامه توسط نماینده فرستنده  بندی، بارگیری و مهار صحیح بار طبق ضوابط این آیین کنترل نحوه بسته -و 
 . کاال

نامه، از طریق مراجع ذیصالح  در صورت تخلف فرستنده کاال از وظایف مشخص شده در این آیین -18 ماده
 .پیگرد قانونی به عمل خواهد آمد

 های گیرندگان کاال ئولیت حدود وظایف و مس-1-4

 :وظایف گیرنده کاال در مقصد -19 ماده
 بررسی کاالها و اطمینان از سالم بودن آنها و عدم وجود خسارت -أ 

 کنترل وزن و محتوای کاالها -ب 

 بررسی زمان رسیدن کاال به مقصد -ج 

 نظارت بر نحوه تخلیه کاال -د 

 .ونقل یا راننده مبنی بر دریافت کاال دادن رسید به متصدی حمل -ه 
نامه، از طریق مراجع ذیصالح   تخلف گیرنده کاال از وظایف مشخص شده در این آییندر صورت -20 ماده

 .پیگرد قانونی به عمل خواهد آمد
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 تنظیم بار و  نحوه استقرار آن روی بارگیر :  فصل دوم
این وسیله باید از ظرفیت . وسیله نقلیه باید متناسب با باری که قرار است حمل کند، انتخاب شود -21 ماده

 . بار و نیز فضای کافی برای جاسازی بار برخوردار باشدمناسب حمل 

های کشور تعیین شده است،  نامۀ حمل بار در راه وسیلۀ نقلیه نباید بیشتر از میزان باری که در آیین  -1 تبصره
طول، عرض و ارتفاع بار نیز نباید از حد مجاز و قانونی آن تجاوز کنند، زیرا احتمال برخورد آن با . بارگیری شود

 .سر راه در طول سفر وجود داردموانع 

زدگی مجاز بار و نیز حصول اطمینان از توزیع وزنی مناسب بار جهت حفظ تعادل،  برای رعایت بیرون  -2 تبصره
 ب و -6، ضمیمه 1-1بند. (کنند، باید از طول کافی برخوردار باشند ای که بار طویل حمل می وسایل نقلیه
 )  ه-6 ، ضمیمه 4-4همچنین بند 

به .  مخصوص حمل مایعات اگر کامالً پرنشده باشند، باید به طور مناسب مهار شوندهای بزرگ تانک  -3 تبصره
ای طراحی شوند که بار را به طور کامل  طور کلی وسایل نقلیۀ مخصوص حمل مایعات و بارهای فله باید به گونه

 . محاط کنند تا حرکات بار، ثبات وسیله نقلیه را تحت تأثیر قرار ندهد

تر بار، استقرار کاال بر روی بارگیر باید از جهتی انجام گیرد که مرکز ثقل بار در برای پایداری بیش -22 ماده
 .کمترین فاصله از کفی و سطح جاده قرار گیرد

هرچه مرکز ثقل بار در ارتفاع باالتری از سطح زمین قرار داشته باشد، سرعت وسیله نقلیه هنگام   -23 ماده
 . با مرکز ثقل باال، باید با احتیاط بیشتری انجام شودبه همین دلیل حمل بارهای. دور زدن باید کمتر باشد

ای با یدک با ارتفاع کم، نظیر تریلرهای کمرشکن حمل نمود یا از وسایل  بار را باید توسط وسیلۀ نقلیه  -1 تبصره
 ) ب-6، ضمیمه 1-2بند. ( ای که پایداری بیشتری دارند، استفاده کرد نقلیه

باشد که پایداری، هدایت، کاهش و افزایش شتاب وسیلۀ  استقرار بار بر روی بارگیر باید به نحوی  -24 ماده
 )  ب-6، ضمیمه 1-3بند. ( نقلیه را تحت تأثیر قرار ندهد و به محورها فشار نیاورد

گیرند، باید بارهای  زمانی که باید چند بار مختلف اعم از کوچک و بزرگ روی وسیله نقلیه قرار   -25 ماده
هدف از این کار جلوگیری از . تر قرار داد گتر و مقاومضعیف و آسیب پذیر را پشت یا روی بارهای بزر

 .آسیب دیدن بارهای کوچک به هنگام ترمز گرفتن و کاهش ناگهانی شتاب است
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سر تکیه داد و مهار نمود، به استثناء بارهایی که مرکز ثقل آنها در نیمه  توان به تخته  کلیۀ بارها را می -26 ماده
.( کنند  بارها نیروی زیادی بر محورهای جلوی وسیلۀ نقلیه وارد میگونه این. باالیی ارتفاع بار قرار دارند

 )  ب-6 ضمیمه 2-3بند

سر بر روی کفی  تر از تخته در صورتیکه بار وارده بر محور جلو بیش از حد باشد، بار باید اندکی عقب  -1 تبصره
 ) ب-6،  ضمیمه 3-3بند. ( قرار گیرد

 عقب یا گروه محورهای   ثقل آن در جلوی مرکز محورای روی بارگیر قرارگیرد که مرکز بار باید به گونه  -2 تبصره
 ) ب-6، ضمیمه 4-3بند. ( عقب تریلر و کامیون باشد

یدک جلوتر از مرکز گروه محورها قرار گیرد تا از  در مورد نیمه تریلرها نیز باید مرکز ثقل بار و نیمه  -3 تبصره
 ) ب-6، ضمیمه 5-3بند. ( نوسان وسیله نقلیه جلوگیری شود

ها برای جلوگیری از خمیدگی و انحنای بیش از حد  ری بارهای سنگین بر روی نیمه یدکدر مورد بارگی  -4 تبصره
. های طویل باید ابتدا بار در وسط عرض کفی قرار گیرد، سپس توزیع وزن آن در طول بارگیر صورت پذیرد کفی

 ) ب-6، ضمیمه 6-3بند( 

ها  حرکت دادن جداکننده.  بستگی داردبر روی بارگیر میزان بارمحوری به محل قرار گرفتن مرکز ثقل بار   -5 تبصره
 ) ب-6، ضمیمه 7-3بند. ( دهد به جلو و عقب بدون حرکت دادن بار، وزن بار روی محورها را تغییر نمی

ای بارگیری شوند که   بارهایی که از لحاظ ساختاری، پتانسیل ایجاد خطر را دارند، باید به گونه -27 ماده
، ضمیمه 8-3بند. ( نداشته باشند راننده و دیگران خطری در پی هنگام ترمزها یا انحراف وسیله نقلیه برای 

 ) ب-6
 . بارهای با ارتفاع زیاد حتی اگر به خوبی نیز مهار شده باشند، باید با احتیاط حمل شود -28 ماده

برای جلوگیری از واژگونی بارهای بلند به هنگام ترمزهای شدید، طول بار در جهت حرکت وسیله نقلیه   -1 تبصره
ها و  های کاغذی، بشکه ای همگن نظیر رل این مسأله برای بارهای استوانه. ارتفاع آن باشد 8/0نباید کمتر از 

 ) ب-6، ضمیمه 1-4بند. ( های گاز نیز صادق است کپسول

 ارتفاع آن 5/0های افقی جاده، عرض بار نباید کمتر از  ثباتی بار در حرکت در قوس برای جلوگیری از بی  -2 تبصره
 ) ب-6، ضمیمه 2-4بند. ( باشد
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برای جلوگیری از واژگون شدن بارهای بلند، بندها باید به نیمه باالیی بار و در دو طرف آن بسته شوند   -3 تبصره
 ) ب-6، ضمیمه 3-4بند. (  درجه بیشتر نباشد60کنند از ای که با افق ایجاد می و زاویه

افته و طناب، این ب برای بستن بارهای بلند باید از زنجیر استفاده نمود، زیرا به هنگام استفاده از تسمه  -4 تبصره
 .شوند و پیش از آنکه به کشش الزم برسند، بار بلند واژگون خواهد شد بندها دچار کشیدگی می

در این موارد باید بار را . بارهای بلند و ناپایدار و دارای شکل نامتقارن را نباید تنها با بند مهار کرد  -5 تبصره
 . له نقلیه و بارگیری با ساختار خاص استفاده نموداالمکان به صورت افقی بر روی کفی قرار داده و از وسی حتی

  وسایل و تجهیزات مهار: فصل سوم

ای  سرها، درهای کناری، محافظ نرده ساختار و تجهیزات مهارکنندۀ بارگیر اعم از اتصاالت، تخته  -29 ماده
ببینند یا اگر هر یک از این وسایل آسیب . ای و غیره باید سالم و کارآمد باشند  جلویی، سقف و پوشش نرده

 .کند شود و سقوط می به قدر کافی مقاوم نباشند، بار منحرف می
های خاصی که در آنها از ساختار بارگیر  ها، تانکرها و سایر کامیون کشی، کمپرسی های اسباب  کامیون -30 ماده

این ظرفیت که . شود، از ظرفیت مهار بار مشخص و محدودی برخوردار هستند برای مهار بار استفاده می
 . شود باشد، توسط سازنده مشخص می  باید متناسب با ابعاد بارگیر اصوالً

روند، باید به قدر کافی  کردن آن بکار می  به طورکلی ابزار و تجهیزاتی که برای نگهداری بار و بالک -31 ماده
) ها قیدهای کرادل و جداکننده ها،  گوه(این تجهیزات. در برابر فشارهای وارد ازطرف بار و بندها مقاوم باشند

 .باید به طور جداگانه و محکم به وسیلۀ نقلیه متصل شوند
کنند، باید به  ای حمل می ای که بارهایی نظیر ورق، صفحه، لوله و غیره را به صورت فله وسایل نقلیه -32 ماده

 .ها در آنها جای بگیرند در کنار کفی مجهز باشند تا ستون) جاستون(های اتصال ستون  محل

بدین منظور باید ستون را . ای طراحی شود که طی سفر رها نگردد  به گونههر ستون و تیر متحرک باید  -1 تبصره
 .های مناسب استفاده کرد به طور مناسب داخل جا ستون قرار داد یا از قفل

این . ها باید سطوح پر اصطکاکی داشته باشند و از قابلیت اتصال به بند نیز برخوردار باشند گوه -33 ماده
 . کنند  میبندها گوه را به وسیله نقلیه متصل

از این . توان هنگام بارگیری و تخلیه به عنوان گوه استفاده کرد های شن و خاک اره فقط می از کیسه  -1 تبصره
 . دهند ونقل بار استفاده نمود چراکه در اثر حرکت در جاده شکل خود را از دست می ها نباید به هنگام حمل کیسه
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از مقاومت کافی برخوردار نباشند، باید با  در برابر بار مورد نظر  سر و محافظ  درصورتیکه تخته -34 ماده
های  این زنجیر در برابر شوک. های آنها، ظرفیت این تجهیزات را افزایش داد بستن زنجیر به باال و کناره
. کند و اگر در ارتفاع دو سومی بار قرار گیرد، کارایی بیشتری خواهد داشت ناشی از ترمز، مقاومت می

 )  ج-6، ضمیمه 1بند(

بر  سر را در بند سمت دیگر متصل شود و تخته بند به ریل طرف ریل ه از یک زنجیر طویل که از یکاستفاد  -1 تبصره
 .ها بسیار کارآمدتر است گیرد، به جای استفاده از دو زنجیر کوتاه، در جذب و دفع ضربه 

روی دلیل این امر حفظ کارآمدی و نیز کاهش نی.  درجه باشد30زاویه این زنجیر با افق باید حداکثر  -2 تبصره
 درجه از دو طرف 30متر که در زاویه   میلی8یک زنجیر با ضخامت . های اتصال زنجیر است عمودی در محل

 . کند  تن ایجاد می5/6قرار گیرد، نیروی مهاری برابر با حداقل 

به این ترتیب حرکت جانبی بار، . های کناری را باید با بند و به طور متقاطع به بارگیر بست  دیواره -35 ماده
 ) ج-6، ضمیمه 1-2بند. ( واهد شدمهار خ

پارچه و دارای پایداری مناسبی باشد و یا مجموعۀ بارهای پک شدۀ درون بارگیر دارای تعادل  اگر بار یک  -1 تبصره
های کناری به راحتی بار را مهار  های کناری نیازی به استفاده از زنجیر نیست و دیواره باشند، برای مهار دیواره

 ) ج-6، ضمیمه 2-2بند. (کنند می

، 3-2بند( .توانند از انحراف آن به طرفین جلوگیری کنند ها نمی چنانچه بار بلند و ناپایدار باشد، دیواره  -2 تبصره
 ) ج-6ضمیمه 

 چادرها نباید به تنهایی به عنوان ابزار مهار بار مورد استفاده قرار گیرند، مگر اینکه بدین منظور  -36 ماده
 .طراحی و ساخته شده باشند

اند، مناسب است، ولی در  مهار بارهای سبکی که کامالً درون وسیله نقلیه پک شدهاستفاده از چادر برای   -1 تبصره
. مورد بارهایی که احتمال جابجایی آنها روی عرشه وجود دارد، باید تمهیدات خاصی در استفاده از چادر اندیشید

 ) ج-6، ضمیمه 3بند( 

ساختمانی، وسایل منزل، بطری، قوطی های  ای واحد مانند مصالح و زباله ونقل بارهای فله در مورد حمل  -2 تبصره
رود، مشروط  و موارد مشابه که احتمال پراکنده شدن آنها وجود دارد، چادر به عنوان ابزار ثانویه مهار بار بکار می

 .برآنکه چادر پاره یا سوراخ نباشد و بار نیز به آن صدمه نزند وآن را پاره نکند
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دهند،  گرد و خاک که احتمال آسیب دیدن بار را افزایش میدر مقابل شرایط جوی از قبیل باد، باران و   -3 تبصره
در این حالت، استفاده از چادرهای برزنتی به لحاظ جاسازی و مهار . باید برای حفاظت بار از چادر استفاده نمود

 .تر است ایمن بار، مناسب

متر از   میلی100به در تعیین ظرفیت مهار بار چادر ، میزان انحراف از بغل هر یک از بخشهای آن، باید   -4 تبصره
 .طرفین محدود شود

بکسل ازجمله بندهای متداولی هستند که همگی نیازمند  فوالدی و سیم طناب، زنجیر، تسمۀ -37 ماده
 :در این باره رعایت موارد زیر الزامی است. باشند های مکانیکی و رابط می کشنده

 . ظرفیت، مقاومت و عمر مفید هر یک از بندها باید توسط سازنده مشخص شود -أ 
های مکانیکی و رابط هستند، این نوع ابزارآالت نیز باید مطابق  همگی بندها نیازمند کشنده -ب 

 . استانداردهای شناخته شده، ساخته شوند
ای طراحی شوند که هنگام کشیدن بند، بند را رها نکنند و نسبت به فردی  این تجهیزات باید به گونه -ج 

 . داشته باشندزنی ن کند، هیچگونه پس که با ابزار کار می
 .ظرفیت اتصاالت باید واضح و برجسته روی وسیله نقلیه حک شود -د 
 :ها، باید موارد زیر رعایت گردد  هنگام ارزیابی دوام و مقاومت طناب -38 ماده

 .ها در هر متر از طول آن، بررسی شود سطح  و بین رشته -أ 
وگیری از باز شدن آن برای جل(ای در طول آن  هنگام کشیدن یک طناب نباید هیچگونه بریدگی یا گره -ب 

 .وجود داشته باشد) در اثر کشش
شود و طناب باید مجدداً کشیده  پس از کشیدن طناب، کشش اولیۀ آن پس از مدت کوتاهی آزاد می -ج 

 .شود
 ) ج-6، ضمیمه 1-4بند. ( شوند ها توسط گره به کفی متصل و کشیده می طناب -د 
 : برای استفاده از زنجیر باید موارد زیر رعایت گردد -39 ماده

هایی از زنجیر که با بار و بارگیر در تماس است  های زیر در قسمت در صورت وجود یکی از ضعف -أ 
 ) ج-6، ضمیمه 2-4بند: ( نباید از آن زنجیر استفاده نمود

 های شکسته یا خورده شده حلقه -1
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 ها  پریدگی، شیار، خراشیدگی یا فرسودگی در حلقه -2
 گره خوردگی، پیچیدگی، خمیدگی یا کشیدگی  -3

 .یرها نباید با سیم یا پیچ به بارگیر متصل شوند، زیرا با ظرفیت زنجیر سازگار نیستندزنج -ب 
بندی  شعاع انحنای گوشۀ بار باید بزرگتر از ضخامت زنجیر باشد، در غیر این صورت، ظرفیت بسته -ج 

 ) ج-6، ضمیمه 3-4بند. ( یابد  درصد کاهش می25زنجیر تا 
ها باید به زنجیرهای مناسب و  قالب. شود  استفاده  باید از قالببرای اتصال زنجیرها به بار و بارگیر  -د 

 ) ج-6، ضمیمه 4-4بند. ( اندازۀ خود متصل شوند
لوی باید دقت نمود که طول اضافی زنجیر باید حداقل برابر ماکزیمم بازشدگی  در استفاده از جک -ه 

منجر ) لوی توسط جک(در غیر اینصورت، تالش برای ایجاد کشش در زنجیر . لوی باشد دهانۀ جک
از آنجا که طول اضافی در زنجیرهای کوتاه، . لوی خواهد شد نشدن جک به صدمه دیدن زنجیر یا بسته

 -6، ضمیمه 5-4بند. ( لوی است استفاده از این کشنده برای زنجیر مناسب نیست کمتر از دهانۀ جک
 )ج

اید برای بلند کردن یا تخلیه بار استفاده وجه نب شوند، به هیچ زنجیرهایی که برای مهار بار استفاده می -و 
کردن وسایل نقلیۀ سنگین استفاده شود، در صورت کشیدگی زنجیر یا  اگر از زنجیر برای بکسل. شوند

 .ایجاد هر مشکلی در آن، نباید از آن استفاده نمود
 ) ج-6، ضمیمه 6-4بند: ( ها در نظر گرفتن موارد زیر الزامی است برای استفاده از تسمه -40 ماده

ها در مورد یک پک، نباید بیشتر از نصف حداقل مقاومت تعیین شده  بندی و کشش تسمه نیروی بسته -أ 
 . کند، باشد ای که سازنده برای مجموعه بار خود تعیین می و یا اندازه

بندی باالیی هستند،  بارهای دارای سطوح لغزنده برای مهار مناسب و کارآمد، نیازمند نیروی بسته -ب 
 .شود های فوالدی استفاده  ، باید از تسمه بندی و بستن اینگونه بارها روی کفی ی بستهبنابراین برا

 .این نوع بندها را نباید با گره یا وسیلۀ دیگری به کفی متصل نمود -ج 
بافته نباید همراه مواد شیمیایی و در دمای باال بکار گرفته شوند، مگر آنکه به تأیید سازنده  های تسمه -د 

 . رسیده باشد
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 :ها باید موارد زیر رعایت گردد بکسل ای استفاده از سیمبر -41 ماده
ترین نقطۀ خمش باید حداقل سه برابر  نزدیک. خم شوند ها و رابطها  این بندها نباید در نزدیک بست -أ 

  .ها فاصله داشته باشد ها و رابط قطر سیم، از بست
 .  باشدبکسل برابر ها باید با ظرفیت بار سیم ظرفیت تحمل بار اتصاالت و گره -ب 
.    استفاده نمود) تنگ چپ و راست(ها باید از بست تنظیم دوطرفه  بکسل برای ایجاد کشش در سیم -ج 

 ) ج-6، ضمیمه 7-4بند (
 استفاده از ابزار مهار بار: فصل چهارم

 :در رابطه با اتصال بند به کفی باید به نکات زیر توجه نمود -42 ماده
. ( های نگهدارنده ریل وصل شوند باید به ستوندرصورتیکه کفی مجهز به ریل کناری باشد، بندها  -أ 

 ) د-6، ضمیمه 1-1بند
های اتصال باید  ها و محل بند شود، ریل به منظور مقاومت در برابر نیروهایی که توسط بندها اعمال می -ب 

 .  مقاومت کنند2-1 د، بند-6بتوانند در برابر نیروهای مهار ذکر شده در جدول ضمیمه 
 . ر بار باید واضح و برجسته روی وسیله نقلیه حک شودحداقل ظرفیت نقاط مها -ج 
 .توان به هر نقطه از ریل کناری کفی بست ها را می طناب -د 
 .به ریل کناری متصل کرد» گره زدن«های بافته را نباید با  تسمه -ه 
های انتهایی و تجهیزات مشابه نباید به ریل کناری فشار آورند، زیرا ممکن  های دستی، بست وینچ -و 

 .ار خمیدگی و لهیدگی شونداست دچ
این ابزارها را نباید به لبۀ ریل کناری یا به طور . اند ها فقط برای اتصال به زنجیر طراحی شده قالب -ز 

 .مستقیم به خود بار متصل نمود
 .ای طراحی شوند که با لرزش بار از یکدیگر جدا نگردند ها و لوالها باید به گونه ها، قفل  چفت -43 ماده
به هنگام حرکت وسیلۀ نقلیه مهار شوند، به طوریکه از حرکت پاندولی درها و درهای بارگیر باید  -44 ماده

 . آسیب دیدن سایر وسایل نقلیه جلوگیری شود

متر از   میلی100در تعیین ظرفیت مهار بار درهای کناری، میزان انحراف از بغل هر یک از درها باید به   -1 تبصره
 .طرفین محدود شود
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باگیر باز باقی بمانند، باید در این حالت طول و عرض مجاز اگر نیاز است که در طول سفر درهای   -2 تبصره
 .وسیله نقلیه رعایت شود

برای جلوگیری از . های کناری، به چگونگی اتصال آنها بستگی دارد مقاومت و ثبات درها و محافظ  -3 تبصره
ه داده ها تکی انحراف یا خمیدگی آنها، این تجهیزات باید به شکلی مناسب متصل گردند و به بندها یا برزنت

 .نشوند

ها  ای، روکش های گوشه های تیز بار، باید از محافظ  برای محافظت بندها در برابر پارگی ناشی از لبه -45 ماده
 ) د-6، ضمیمه 2بند. ( بندی محافظ در محل اتصال بند با بار استفاده کرد یا دیگر وسایل بسته

 :ها رعایت موارد زیر الزامی است در کاربرد چادرها و برزنت -46 ماده
 . های چادر باید با هم همپوشانی داشته باشند تا از نفوذ باد یا باران به داخل بارگیرجلوگیری کنند الیه -أ 

 و عالیم هشداردهندۀ وسیله نقلیه  ها ها، پالک یک از چراغ هنگام بستن چادر باید دقت شود که هیچ -ب 
 ) د-6، ضمیمه 1-3بند. (در زیر چادر پنهان نشوند

، 2-3بند. (ها بزرگتر نگردند د تعویض یا موقتاً تعمیر شود تا شکافهر نوع پارگی در برزنت بای -ج 
 ) د-6ضمیمه 

در . ها از یکدیگر مجزا کرد های مختلف بار را باید با استفاده از جداکننده  به دالیل گوناگون، بخش -47 ماده
 ) د-6، ضمیمه 1-4بند: (ها  استفاده از جداکننده

 .تر زیر بار قرار داد نها را از طرف ضخیمها باید آ برای جلوگیری از غلتیدن جداکننده -أ 
 .شود گیرد، باید توسط پیچ یا بست فلزی به عرشه متصل  ای که مستقیماً روی عرشه قرار می جداکننده -ب 
نباید مستقیماً و دریک جهت روی یکدیگر قرار گیرند، زیرا احتمال ناپایداری و واژگونی  ها  جداکننده -ج 

 .آنها وجود خواهد داشت
 است که برای ایجاد پایداری بیشتر، ارتفاع جداکننده افزایش یابد، باید آن را در زوایای اگر نیاز -د 

 .درست و به شکل یک در میان روی یکدیگر قرار داد
هایی که به منظور تحمل وزن بار، نیروی ناشی از کشش بندها و شوک ناشی از عبور وسیله  جداکننده -ه 

گیرند، باید از مقاومت کافی  های بار قرار می هدارنده بین الیهاندازها، به عنوان نگ نقلیه از روی دست
 .برخوردار باشند
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 .رود، باید عاری از برجستگی، شکستگی و ناهمواری باشد چوبی که به عنوان جداکننده بکار می -و 
 100◊100ۀ چوبی نرم با اندازۀ کوچکتر از  برای بارهای سنگین نظیر قطعات فوالدی بزرگ، جداکنند -ز 

 .تر بسیار ضعیف است و نباید بکار رودم میلی

های لیفتراک در زیر بار، نباید جداکننده را از  برای ایجاد فضای کافی زیر بار و سهولت قرارگیری دندانه  -1 تبصره
باشد، زیرا ممکن است جداکننده در ترمزهای  این کار بسیار خطرناک می. ضخامت آن زیر بار قرار داد طرف کم

 . مهار رها شودشدید بغلتد و بندها و کل 

های باالیی باید دقیقاً در  های الیه اگر بار از چند الیه صلب و طویل تشکیل شده است، جداکننده -48 ماده
 )  د-6، ضمیمه 2-4بند. ( های پایینی قرار گیرند  جداکننده راستای

ز حرکت  بار ناشی ا های ها و خمش ها بسته شوند، در اثر انقباض اگر بندها بین محل قرارگیری جداکننده  -1 تبصره
 .شود های بار شل خواهند شد، این امر سبب حرکت و جابجایی بار می وسیلۀ نقلیه و تکان

 :گیرها به شرح زیر است ها اعم از زیراندازهای الستیکی و ضربه الزامات مربوط به انواع جداکننده -49 ماده
 دارای سطوح باید از زیراندازهای افزایندۀ اصطکاک برای کاهش تعداد بندها، مخصوصاً برای بارهای -أ 

 ) د-6، ضمیمه 5بند. ( لغزنده، استفاده کرد
هایی که برای ایجاد و افزایش اصطکاک بین اجزاء بار در برابر حرکات افقی بکار  مقاومت الیه -ب 

 . درصد وزن بار قرارگرفته روی آنها باشد50روند، باید برابر می
نسبت عرض به ارتفاع مقطع . اردهای بار بستگی د گیر به نوع و حداکثر فاصله الیه ابعاد ضربه -ج 

 . گیر برای جلوگیری از چرخش و غلتیدن بار باید بزرگتر از یک باشند ضربه
روند، باید متناسب  گیر، گوه، قید کرادل یا برای قید افقی بار بکار می قطعات چوبی که به عنوان ضربه -د 

شند و تقریباً از ناهمواری،  با نوع بار، از مقاومت فشاری، سائیدگی و استحکام کافی برخوردار با
 . شکستگی و شکاف عاری باشند

های  شود، برای قید افقی باید از چوب های فوالدی برای مهار بار استفاده می درصورتیکه از تسمه -ه 
ها  شدن تسمه دار در اثر فشار تسمه، باعث شل های گوشه گردگوشه استفاده کرد، چراکه لهیدگی چوب

 .گردد می
 :شوند  شرح زیر جاسازی و محافظت می ابزار مهار به -50 ماده
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ها را باید روی وسیله  ها، بندها و کشنده گیرهای چوبی، جداکننده تمام ابزارهای مهار بار نظیر ضربه -أ 
  .شوند، در جای مناسب خود قفل نمود نقلیه مهار کرد و هنگامی که استفاده نمی

ای که پس از قرار دادن  اع کافی بوده به گونههایی قرار داد که دارای ارتف این ابزار را باید داخل جعبه -ب 
 .متر روی ابزار، فضای خالی وجود داشته باشد  میلی300وسایل داخل جعبه، حداقل 

تجهیزات و اتصاالت مهار نصب شده بر روی وسیله نقلیه، نباید محور یا ساختار وسیله نقلیه را  -51 ماده
های  توصیه . سازنده وسیله نقلیه ممنوع استسوراخ کردن یا جوش دادن اتصاالت بدون تأیید. ضعیف کنند

 .سازنده وسیله نقلیه نیز باید لحاظ گردد
کلیه وسایل مهار و اتصاالت بارگیر باید بطور منظم و مداوم بازبینی و بازرسی و در صورت لزوم،  -52 ماده

 . تعمیر یا تعویض شوند

 . ه کرددر صورت به اتمام رسیدن عمر مفید این تجهیزات، نباید از آنها استفاد  -1 تبصره

 :بندها و اتصاالت باید تحت شرایط زیر تعویض شوند  -53 ماده
آید و بند بافته، ظاهری کرکین  ایجاد ساییدگی که بر اثر مالش بند روی سطوح سخت و زبر پدید می -أ 

 .گردد کند که منجر به پارگی آن می پیدا می
 .یۀ آنها کاسته شده باشد درصد یا بیشتر از مقاومت اول10بندها و اتصاالتی که در اثر عوامل زیر تا  -ب 

 خوردگی، خم شدگی و شکنندگی های مکانیکی اعم از فشار زیاد بار، گره آسیب دیدگی -1

 تماس با مواد شیمیایی -2

 دمای باال وگرمای زیاد -3

 تابش آفتاب به مدت طوالنی -4

 زدگی و پوسیدگی دیدگیهای ناشی از زنگ آسیب -5

ه و با سیم، پیچ یا وسایل مشابه، متصل شده بندها و اتصاالتی که با جوشکاری ترمیم یا تعمیر شد -ج 
 .باشند و یا به واسطه سایش و خوردگی غیرقابل استفاده باشند

 :های استفاده از ابزار مهار آسیب دیده به شرح زیر است  ممنوعیت -54 ماده
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روند، باید هنگام بکارگیری  ها، ساختار و اجزای وسیله نقلیه که برای مهار بار بکار می تمام سیستم -أ 
 . باشند و هیچگونه بریدگی و خمیدگی در آنها نباشدسالم

رود، نباید آسیب دیده باشد زیرا  گیر، گوه، قید کردال و قید افقی بکار می شیءای که به عنوان ضربه -ب 
 .دهد کارایی سیستم مهار را کاهش می

 :فوالدی باید با استانداردهای زیر مطابقت داشته باشند سیمی و تسمه زنجیر، طناب -ج 
 . و ابزارهای مهار بار نباید گره خورده باشندبندها -1
 .تعمیر بند، در صورت لزوم، باید مطابق با دستورات سازنده انجام گیرد -2
 .ای بست و مهار کرد که هنگام حرکت وسیله نقلیه، باز و رها نشود هر بند را باید به گونه -3

 مهار انواع بارها : فصل پنجم 

ر جهات مخالف با هرگونه حرکت بار و با زاویۀ مناسب بسته  در مهار کلیۀ بارها، بندها باید د -55 ماده
مالک مهار بار ) توسط اعمال نیروی عمودی بیشتر(در مهار بارهایی که مسالۀ ایجاد اصطکاک بیشتر . شوند

سازد، به زاویۀ عمود نزدیکتر باشد، نیروی فشاری  ای که بند با راستای افق می خواهد بود هر چقدر زاویه
 ) ه-6، ضمیمه 1-1بند. (  و کارایی بند در مهار بار بیشتر خواهد بودبند بزرگتر

در بارهای دارای چرخ الستیکی، هرچقدر زاویه بستن بند به زاویه افقی نزدیکتر باشد، کارایی بند و تأثیر   -1 تبصره
 ) ه-6، ضمیمه 2-1بند. ( آن در مهار بار بیشتر خواهد بود

 : ، رعایت موارد الزامی استشده روی پالت بندی برای مهار بارهای بسته -56 ماده
 .ای جاسازی نمود این بارها را باید با بند مهار کرد و یا در داخل محفظه -أ 

اگر . شدن تمام کاالها جلوگیری کند بندی و بند از رها در مهار پالت توسط بند باید ترکیب بسته -ب 
 ) ه-6، ضمیمه 1-2بند. ( احتمال رها شدن کاالیی برود، باید از یک مهارکنندۀ اضافی استفاده نمود

بدین منظور باید . گیرند، یکسان باشد هایی که بر روی پالت قرار می فشار بندها باید در سرتاسر پک -ج 
 .های بیشتری استفاده کرد از مهارکننده

 :اند، موارد زیر باید رعایت گردد در مورد بارهایی که محکم روی پالت بسته نشده  -1 تبصره

 .  استفاده گردد های بیرونی به همراه بالکهای بار باید از بند در تمام قسمت -أ 
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ها را مهار کنند، باید بار را به کمک ساختار وسیله نقلیه یا سایر بخشهای خود  تک پک اگر بندها نتوانند تک -ب 

 ) ه-6 ضمیمه ،1-2بند. ( آن مهار کرد

الت بکار روند، مگر ها و چادرهای کناری، به هیچ وجه نباید به تنهایی به عنوان سیستم مهارکنندۀ پ برزنت -ج 

 . آنکه برای بارهای خاص طراحی شوند

کنند، اما برای مهار جلو و  ها در اغلب موارد بار را از عقب و طرفین مهار می ها و پالت بندهای روی پک -د 

 .کاهش تعداد بندها به نصف، باید جلوی بار را بالک کرد
ها باید توسط وسایل بارگیر  ها و بشکه الفها، ک ها، قرقره ای شکل از قبیل رل  مهار بارهای استوانه -57 ماده

 :رعایت موارد زیر در مورد مهار این نوع بار الزامی است. با تجهیزات خاص یا کانتینرها انجام شود
های جانبی و ریل  این نوع بارها را باید با استفاده از بند، قید افقی آنها به حفاظ جلوی بارگیر، نرده -أ 

 .کناری کفی، مهار نمود
اند، باید با بندهای جداگانه  هایی که بالک یا جاسازی نشده ها و کالف ها، قرقره ها، رل ار بشکهدر مه -ب 

 .مانع از حرکت افقی آنها گردید
های کوچک، روی پالت  ها و رل شوند، در حالیکه قرقره های بزرگ باید جداگانه مهار  ها و رل قرقره -ج 

 .وندش های بسته مهار می یا به شکل جاسازی در محفظه
 .دقرار گیراستفاده ای مورد   بارهای استوانهنباید برای مهاربرزنت یا چادر به تنهایی  -د 

 :های عمودی موارد زیر باید رعایت گردد ها و بشکه ها، کالف در مهار رلها، قرقره  -1 تبصره

ای ه محافظکاهش تعداد بندها باید از و شدن بند از روی بار  دیدن کاال یا منحرف برای جلوگیری از آسیب -أ 

 ) ه-6 ضمیمه ،1-3بند ( . استفاده کردهای الستیکی ای و بالشتک لبه

بندی  های چندتایی بسته جهت ایجاد پایداری این نوع بار و در نتیجه کاهش تعداد  بندها، باید آنها را در گروه -ب 

  ) ه-6ضمیمه ، 2-3بند . ( کرده، توسط حفاظ جلویی یا کناری مهار کرد

 :های افقی موارد زیر باید رعایت شود ها و بشکه ، کالفها در مهار رلها، قرقره  -2 تبصره

به ک کردن  بال این قیود توسط. دگردای افقی باید از قید کرادل متحرک استفاده  بارهای استوانه مهار برای -أ 

 ) ه-6ضمیمه ، 3-3بند ( .شوند  کفی مهار می  کناری های  ریلبهبند بستن جلویی یا  حفاظ 
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های  اد زیادی از این نمونه بار که دارای سطح لغزنده نیز هستند، باید از الیهبرای بارگیری و حمل تعد -ب 

 .های بار و بار و کفی استفاده کرد افزایندۀ اصطکاک بین الیه

: گیرند، رعایت موارد زیر الزامی است های فلزی که به طور عمودی روی کفی قرار می  در  مهار رل -58 ماده
 ) ه-6، ضمیمه 4-3بند( 
طور مورب از روی چشمی رل بگذرد و به سمت  باید از سمت چپ وسیله نقلیه بهحداقل دو بند  -أ 

 . درجه با افق ایجاد کند45ای کمتر از  در صورت امکان، این بند باید زاویه. راست برسد
طور مورب از روی چشمی رل بگذرد و به سمت  حداقل یک بند باید از سمت راست وسیله نقلیه به -ب 

 . درجه با افق ایجاد کند45ای کمتر از  ن، این بند نیز باید زاویهدر صورت امکا. چپ برسد
بندهایی که از روی رل . طور متقاطع با بندهای دیگر از روی چشمی رل بگذرد حداقل یک بند به -ج 

 .کنند باید تا حدامکان به چشمی رل نزدیک باشند عبور می
یراندازهای افزایندۀ اصطکاک و بند  حرکت رو به جلوی بار باید از قید افقی، ز ازبرای جلوگیری -د 

 .استفاده کرد

 . کند شوند نیز صدق می هایی که به ردیف چیده می  رل موارد فوق در مورد مهار گروه  -1 تبصره

گیرند، رعایت موارد زیر الزامی  های فلزی که به صورت عرضی روی کفی قرار می در مهار رل  -59 ماده
 ) ه-6، ضمیمه 5-3بند: ( است

حداقل باید دو بند برای جلوگیری از حرکت رو به جلوی رل از چشمی عبور کند و در صورت  -أ 
 . درجه داشته باشد45ای کمتر از   امکان زاویه

 . ، بندی مشابه بند قبل الزم است  برای جلوگیری از حرکت رو به عقب رل -ب 
دیده ) X( شکل ایکس تحت هیچ شرایطی نباید در داخل چشمی رل، از بند موربی که مقطع آن به -ج 

 ) ه-6، ضمیمه 6-3بند. ( شود، استفاده کرد
 .گوه یا قید کرادل استفاده شود, های چوب برای جلوگیری از غلتیدن رل باید از قطعه -د 
 . استفاده از میخ برای ثابت کردن این تجهیزات ممنوع است -ه 
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شوند نیز مشابه مهار عرضی،  طور افقی و در راستای طول کفی بارگیری می های فلزی که به در مهار رل  -1 تبصره
هایی را که قطر تقریباً یکسانی دارند، در یک  توان رل می. شوند  مهار  ها باید توسط قیود، بندها و قید افقی رل

 ) ه-6، ضمیمه 7-3بند. ( گروه رل مهار کرد

 :شوند، موارد زیر باید رعایت گردد صورت عمودی بارگیری می های کاغذی که به  در مهار رل -60 ماده
ها و یا سایر بارهای دیگر چسباند و مهار  سایر رل, ها های کاغذی را باید به جلوی بارگیر، دیواره لر -أ 

 .کرد
ای باشد که به دیوارۀ وسیله نقلیه نچسبد، برای جلوگیری از  های کاغذی به اندازه اگر تعداد رل -ب 

های افزایندۀ  اندازه بند یا زیرحرکت بار به طرفین باید فضاهای خالی بین آن را پر کرد یا از قید افقی، 
 ) ه-6، ضمیمه 8-3بند. ( اصطکاک استفاده نمود

های زیرین بارگیری  شوند، نباید روی الیه ها در چند الیه روی بارگیر حمل می در صورتیکه رل -ج 
 . ها تا جلوی وسیلۀ نقلیه امتداد داشته باشند شوند، مگر آنکه این الیه

رود یا با  عدی را باید با ابزاری که برای مهار الیه زیرین بکار میهای ب های الیه دوم و الیه رل -د 
 .عقب و طرفین منحرف نشود, کردن رل به الیه پایین مهار کرد تا بار به جلو بالک

شوند،  های ردیف فوقانی می های ابتدایی و انتهایی ردیف زیرین که مانع حرکت و جابجایی رل رل -ه 
 میلیمتر باالتر بیایند، 38ها باشند یا توسط بالشتک حداقل  ز سایر رل میلیمتر بلندتر ا38باید حداقل 

 . البته استفاده از بالشتک درآخرین رل مجاز نیست
 ) ه-6، ضمیمه 9-3بند: ( شوند های کاغذی که به طور عرضی روی بارگیر حمل می در مهار رل  -61 ماده

البته این تجهیزات نیز باید توسط . ر کردقید افقی و یا بند مها, گوه, ها را باید توسط دیوارۀ بارگیر رل -أ 
 .ابزار دیگری محکم و ثابت شوند

 .های انتهایی را نباید با استفاده از درهای عقب کامیون یا کانتینر مهار کرد رل -ب 
 میلیمتر باشد، باید 200های بارگیر بیشتر از  ها و دیواره ها و یا رل  رل اگر فضای خالی بین ردیف -ج 

 . قید افقی، بند و زیراندازهای افزایندۀ اصطکاک استفاده کرد, ها رکنندهبرای مهار بار از پ
 : های میلگرد موارد زیر باید رعایت شود  در مهار کالف -62 ماده
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اند، حمل نمود یا با  ای که به این منظور طراحی شده این نوع بار را یا باید توسط وسایل نقلیه -أ 
 .اند، مهار کرد طراحی شدهبندی که برای این نوع بار  های مخصوص بسته سیستم

های میلگرد در طول وسیله نقلیه بدون استفاده از قیدهای کرادل  های افقی کالف قرار دادن بسته -ب 
توان با مهارکردن جداگانۀ هر کدام با بند و قید  البته تعداد کم میلگردها را می. مخصوص ممنوع است

 .افقی، حمل نمود
 ) ه-6، ضمیمه 1-4بند: ( بارگیر، رعایت موارد زیر الزامی استها روی  ای لوله  در حمل و مهار فله -63 ماده

های قائم برای جلوگیری از سقوط بار از طرفین و بند جهت مهار  در مهار این نوع بار باید از تیرک -أ 
 .بار از حرکت به جلو و عقب استفاده شود

زه کافی محکم بوده تا اند و باید به اندا تیرکهای بازشدنی برای تخلیه خودکار و سریع طراحی شده -ب 
 .تمام بار را از انحراف به طرفین مهار کنند

 . استفاده گرددتیرک قائم در هر طرفطرفین باید حداقل از دو   برای جلوگیری از پخش بار به  -ج 
، 2-4بند: ( گیر تخت رعایت موارد زیر الزامی است ها، بارهای گرد و طویل روی ضربه  در مهار لوله -64 ماده

 ) ه-6ضمیمه 
های قائم  ین روش مهار، برای جلوگیری از غلتیدن بار هنگام بارگیری و تخلیه، باید از تیرکدر ا -أ 

 .گیر تخت استفاده کرد کناری به همراه ضربه
 .شوند  با عبوردادن بند از روی هر ردیف لوله، مهار  ها باید تمام لوله -ب 
 . یتری استفاده کردهای قو شود، باید از تیرک درصورتی که کل بار توسط یک بند مهار می -ج 

گیر  ضربه( و اشیاء گرد و طویل  استفاده شود  گیر دالبرشی و بند برای مهار لوله در صورتی که از ضربه  -1 تبصره
برای مهار بار هنگام تخلیه و بارگیری نیازی به ) شود  هنگام بارگیری و تخلیه میلولهدالبرشی مانع غلتیدن 

 ) ه-6، ضمیمه 3-4بند. ( های کناری نیست ستون

 نیز باید به شکل قوسی چیده شوند، در این صورت نیروی کشش بندها به طور یکسان و در جهت ها لوله -أ 

 . های وسطی ردیف باال سقوط خواهند کرد صورت لوله شود، در غیر این ها وارد می پایین به لوله

 :پذیر موارد زیر باید رعایت شود های بلند انعطاف  در مهار لوله -65 ماده
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کی، چوب، میلگرد و به طور کلی بارهای بلندی که دارای قطر کوچکند، باید توسط ی پالستیها هلول -أ 
وسایل نقلیه دارای ابعاد مناسب حمل شوند، به طوریکه به آسانی مهار شوند و قوانین مربوط به طول 

 .زدگی مجاز نیز رعایت گردد و عرض و بیرون
ایی بار به طور کامل مهار شوند تا تأثیرات های انته زدگی اینگونه بارها باید از نظر طولی و بیرون -ب 

 .حرکات شالقی آنها به حداقل برسد
.  درصد طول بار باشد و حداقل باید با دو عدد بند مهار شوند20زدگی این بارها نباید بیشتر از بیرون -ج 

 ) ه-6، ضمیمه 4-4بند( 
 :های کوتاه رعایت نکات زیر الزامی است  در مهار بارها و لوله -66 ماده

گیرند، باید با استفاده از بند  ا طول کوتاه که به طور عرضی روی بارگیر وسیله نقلیه قرار میبارهای ب -أ 
 .شوند  مهار  یا جاسازی

ها بگذرند و در انتهای وسیله  ها و چوب بندها باید به محافظ جلویی بسته شوند، از باالی همۀ لوله -ب 
 . شوند نقلیه توسط وینچ کشیده 

.      های کناری استفاده نمود های جانبی بار باید از نرده یری از حرکتدر روش جاسازی برای جلوگ -ج 
 ) ه-6، ضمیمه 5-4بند( 

های باالیی را به طور جداگانه با بند بست تا  های کوتاه و قطور، باید لوله برای بارگیری و مهار لوله -د 
 )  ه-6یمه ، ضم6-4بند. ( های پایینی را محکم نگه دارد فشار حاصل از بستن آنها، لوله

در این . شوند، هر بخش باید به شکل قوسی مهار گردد ها در چند قسمت بارگیری  درصورتی که لوله -ه 
 ) ه-6، ضمیمه 7-4بند. ( تواند هر بار را به خوبی مهار کند حالت، بند می

 آنها نیز و وزننغلتند ی قطور را باید توسط بند بر روی قیدهای کرادل طوری کنار هم قرار داد که ها لوله  -1 تبصره
 ) ه-6، ضمیمه 8-4بند. ( روی وسیله نقلیه تقسیم گردد

ها باشد، این امر محاسبات خاص  ها، ابعاد کرادل باید متناسب با ابعاد لوله له  برای جلوگیری از غلتیدن لو  -2 تبصره
 ) ه-6، ضمیمه 9-4بند. ( خود را دارد

 :ها باید موارد زیر رعایت گردد  در مهار چوب -67 ماده
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, های الوار گیره, ها یله نقلیۀ مخصوص حمل چوب که به امکاناتی مانند بونکها باید با وس چوب -أ 
 . های کناری یا سایر وسایل مشابه مجهز است، حمل شوند تیرک

ها سهیم هستند، باید طوری طراحی و ساخته شوند که در برابر  کلیۀ اجزایی که در ایمنی حمل چوب -ب 
 .تمام نیروهای وارده مقاومت کنند

بندها نیز . نقلیه و بار جدا نگردند ناری باید طوری مهار شوند که هنگام حرکت از وسیلۀ های ک تیرک -ج 
 .ها و الوارگیرها، بار را مهار کنند های کناری و بونک باید با وصل شدن به تیرک

هر بند باید تا آنجا که ممکن است محکم .  کیلوگرم باشد1800نیروی مجاز هر بند نباید کمتر از  -د 
 .، البته این کشش نباید از نیروی مجاز آن بیشتر باشدکشیده شود

ای باشد که اصطکاک بین آنها کم بوده و احتمال لغزیدن آنها روی  ها به گونه که سطح چوب هنگامی -ه 
 . هم وجود داشته باشد، باید از بند و ابزارهای ایمنی بیشتری استفاده کرد

 ) ه-6، ضمیمه 11-4بند: ( شوند میهایی که به طور طولی بارگیری   در مهار بسته چوب -68 ماده
 .شود، باید دست کم با دو بند مهار گردد هر دسته چوب بلند که به طور طولی روی کفی حمل می -أ 

 .هر دسته چوب کوتاه بارگیری شده، باید توسط دو بند مهار شود -ب 
های جلو و عقب بارگیر و   متر است و توسط محافظ3های یک دسته کمتر از  اگر طول چوب -ج 

ها یا  توان این دسته را با حداقل یک بند که تقریباً وسط بونک شوند، می های دیگر نیز مهار می چوب
 .گیرد، مهار کرد ها قرار می ستون

 .نیروی مجاز تمام بندهای مهارکننده، نباید کمتر از یک ششم وزن دستۀ چوب باشد -د 

شوند،  رضی روی کفی حمل میهایی که به طور ع افزون بر ملزومات ماده قبل، در مورد بسته چوب  -1 تبصره
 ) ه-6، ضمیمه 12-4بند: ( رعایت موارد زیر الزامی است

 . سوم طول آنها باشد ها در ردیف پایین، بیش از یک زدگی چوب به هیچ وجه نباید بیرون -أ 

بندها نیز . باید آن را با حداقل دو بند مهار کرد, شود که تنها یک بسته چوب به طور عرضی بارگیری می وقتی -ب 

 . باید در جلو و عقب بار کامالً با وسیلۀ نقلیه در تماس باشند

 . ها قرار داد سوم یا دوسوم انتهایی طول چوب شود، باید آنها را در فاصلۀ تقریبی یک وقتی از دو بند استفاده  -ج 
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 مهار ها یا تجهیزات مشابهی برای  متر است، باید در وسط دارای ستون10ای که طول آن بیش از  وسیله نقلیه -د 

 . بار باشد که آن را از طول به دو قسمت مساوی تقسیم کنند

 .شود، باید تحمل مقاومت در برابر آن نیرو را داشته باشد هر تیرک یا ستونی که در اثر نیروی بندها کشیده می -ه 

 . ها باید به شکل قوسی بارگیری شوند ها در طول بارگیر، چوب عرضی چوبدر بارگیری  -و 

کوتاه کنار هم و به طور عرضی روی کفی قرار گیرند، افزون بر رعایت ملزومات اگر دو بسته چوب   -2 تبصره
 ) ه-6، ضمیمه 13-4بند: ( پیشین

 .های چوب فضای خالی وجود داشته باشد نباید بین بسته -أ 

 .   تر از سطح کفی قرار گیرد  سانتیمتر باال10 تا 5/2ها باید بین  انتهای بسته چوب -ب 

 .  متر نباشد44/2تر از ارتفاع بار از سطح کفی بیش -ج 

 . حداقل باید یک بند به طور طولی روی هر بسته چوب بسته شود -د 

 :ها و بارهای تخت به شرح زیر است  روش مهار ورق -69 ماده
های  این نوع بار را باید از تمام جهات با بستن به حفاظ جلویی و کناری، ریل کناری کفی، تیرک -ه 

 .قائم، ستون و غیره مهار کرد
ای زیر، اطراف و یا بر روی آن، تغییر داد تا بندها با افق   بار را باید با قرار دادن شیءارتفاع این نوع -و 

 )   ه-6، ضمیمه 5بند. (  درجه درست کنند30زاویه بزرگتر از
 :برای مهار کیسه و گونی رعایت موارد زیر الزامی است -70 ماده

 .  زاویۀ مناسب پک کردها با های دیگر در گوشه ها را باید به پهلو خواباند و با الیه کیسه -أ 
 .هم را در یک جهت پک نمود نباید دو ردیف روی -ب 
 .  بار باید شکل واحدی داشته باشد -ج 
 .  باید از بند استفاده کرد  نشده باشند، برای مهار بارهای کناریثابتهای جانبی به خوبی  اگر نرده -د 
بند دشوار خواهد بود و باید از از آنجا که برخی از این بارها سطوحی لغزنده دارند، مهار آنها توسط  -ه 

 .های بار استفاده شود های افزایندۀ اصطکاک برای گیرداری بیشتر الیه الیه
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در مهار این نوع . شوند ها محسوب می های پشم، کتان، خمیرچوب و علوفۀ خشک جزء عدل  بسته -71 ماده
 : بارها

 .جلو مهار کردهای عقب و  ها را توسط بند به باربند در وسایل نقلیه روباز باید عدل -أ 

 .گیرد، باید جداگانه بست نیمی از بار را که کف بارگیر قرار می -ب 
ها باید از یک زنجیر که به باالترین نقطۀ   برای تقویت باربندها در مقابل فشار وارده از سوی عدل -ج 

 )  ه-6، ضمیمه 1-6بند. ( باربند متصل است، استفاده کرد
سنگ و امثال آن  شده، مصالح ساختمانی، تخته چندال، قطعه های پک هایی نظیر الوار در مورد باندل -72 ماده

هایی که در  باندل.  یکدیگر قرارگیرند ها باید در کنار هم و چسبیده به باندل. رعایت موارد زیر الزامی است
 :شوند، باید بیشتر از یک ردیف حمل می

 .ها مهار گردند توسط بالک یا ایجاد اصطکاک بین ردیف -أ 
 .اید به پایین نگه داشتن مرکز ثقل توجه گردددر چیدمان آنها ب -ب 
 . هایی با جهت و اندازه مناسب قرار گیرند های دیگر یا جداکننده مستقیماً روی باندل -ج 
 . طول جداکننده به اندازۀ طول باندل باشد و تمام سطح زیرین آن را نگه دارد -د 
 .فی ایجاد کندها اصطکاک کا عرض هر جداکننده بیش از ارتفاع آن باشد و بین الیه -ه 
 متری از سطح 85/1ها یا در ارتفاع  های فوقانی با چند بند که روی ردیف دوم باندل های ردیف باندل -و 

 ) ه-6، ضمیمه 2-6بند. ( گیرند، مهار شوند کفی قرار می
های کناری محافظت شوند و  ها و تیرک  باید با ستونها برای جلوگیری از حرکت به طرفین، باندل -ز 

 ) ه-6، ضمیمه 3-6بند. ( گیرند، مهار گردند  که در یک ردیف قرار می یتوسط بندهای

، این -74ماده  ای،  اند، در بخش مهار مواد یا بارهای فله الوارها یا مصالح ساختمانی که پک یا باندل نشده  -1 تبصره
 .گیرند نامه مورد بررسی قرار می آیین

 :حاط را باید بارهای م -73 ماده
 .محکم به یکدیگر پک کرد تا از حرکت افقی آنها جلوگیری شود -أ 

خوردن تعادل وسیله نقلیه  در صورتی که نتوان بارها را به یکدیگر بست و حرکت آنها سبب بر هم -ب 
 . تک مهار نمود شود، باید آنها را تک 
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 )  ه-6، ضمیمه 7بند.( حرکت نکندبین بارهای محاط باید حائل ایجاد کرد تا بار در داخل وسیله نقلیه  -ج 
گیرها برای مهار  های چوبی یا ضربه ، تایر، تیرک های بار مثل پالت در صورت لزوم باید از جداکننده -د 

 .ها و نیز برای بارهای شکستنی استفاده نمود تک بار تک
 . شده و مهار گردند  بارها و اشیاء کوچکتر توسط بارهای بزرگتر احاطه  -ه 
گیرها و در اثر خاصیت ارتجاعی فنر و تایرهای وسیله  یی که به واسطه وجود سرعتدر مورد بارها -و 

 . رود، باید با بند بسته شوند نقلیه احتمال پرتاب شدن به بیرون می
دار مهار کرد، مگر آنکه ساختار  بارهای یکپارچه سنگین را نباید با محاط کردن در داخل بارگیر دیواره -ز 

 .بار را مهار کندبارگیر تمام حرکات افقی 
 : ای رعایت نکات زیر الزامی است در مهار بارهای فله -74 ماده

ای قرار داد که در آن احتمال ریختن هیچ  ای را باید کامالً محاط کرد یا در وسیله نقلیه بارهای فله -أ 
 .قسمت از بار وجود نداشته باشد

ن باد هستند و یا تحت تأثیر های روباز که در تماس با جریا وزن درون کامیون برای مهار بارهای سبک -ب 
  های توری گیرند، باید از چادرهای برزنتی و روکش های ناشی از ناصافی سطح جاده قرار می پرش

 ) ه-6، ضمیمه 1-8بند. ( استفاده کرد
 جانبی و یا تیپرهای  هیچ عنوان نباید توسط وسایل نقلیه با بارگیرهای بدون محافظ ای به بارهای فله -ج 

 ) ه-6، ضمیمه 2-8بند. ( حایل حمل شوند  بدون دیواره
ای که دارای قابلیت تخلیه از پهلو هستند، حمل  این نوع بارها را باید با تانکرها، تیپرها و وسایل نقلیه -د 

 . نمود
این نوع بار را باید کانتینرها و . های مختلفی دارند ها اشکال و اندازه ای نظیر آهن قراضه بارهای فله -ه 

 . حمل نمودبارگیرهای بغلدار

به هنگام حمل آهن قراضه باید دقت نمود تا هیچ یک از قطعات، مهار نشده باقی نمانند، چراکه احتمال   -1 تبصره
 .پرتاب و پرش بار از روی وسیله وجود دارد

های پالستیکی، تایر،  ، محفظه ، جعبه، صندوق شامل انبوهی از کارتن(ای  در مهار بارهای واحد فله  -2 تبصره
 :موارد زیر باید رعایت گردد) �، آجر و مانی، بطریابزارآالت، مصالح ساخت
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 .این نوع بار را باید طوری بست که از حرکات افقی آن جلوگیری شود -أ 

 . بندی گردد بار باید در همۀ نقاط با ارتفاع یکسان بسته -ب 

 .تر باید در زیر بار قرار بگیرند اشیاء سنگین -ج 

 : بارهای متحرک موارد زیر باید رعایت شودمهار در  -75 ماده
. ( شوند های متحرک، حمل  اند یا صندوق هایی که به این منظور ساخته شده در محفظهباید ها  دام -أ 

 ) ه-6، ضمیمه 1-9بند
 بارهایی نظیر گوشت که در وسیله نقلیه آویزان هستند،  برای به حداقل رساندن حرکت و جابجایی -ب 

 ) ه-6، ضمیمه 2-9بند. ( نمودتک مهار  بندی کرد یا اینکه تک باید آنها را چسبیده به هم بسته
 .شوند های خاص خود مهار  با استفاده از سیستمباید های مخصوص حمل مایعات  تانک -ج 
 :در مهار کانتینرهای اینترمدال رعایت موارد زیر الزامی است -76 ماده

آالت به محور  های پیچی خاص یا یراق هر کانتینر اینترمدال را باید با تجهیزات ایمنی از قبیل قفل -أ 
 )  ه-6، ضمیمه 1-10بند. ( یر متصل نمودبارگ

 سانتیمتر در 54/2 سانتیمتر در جهت افقی و 27/1این تجهیزات باید مانع حرکت کانتینر بیش از  -ب 
 .جهت عمودی شوند

 قاب پایینی کانتینر اینترمدال باید با بارگیر وسیله نقلیه کامالً تماس داشته باشد، در غیر این صورت  -ج 
ای که تحمل وزن کانتینر را داشته باشند، پرگردد و  ر و کفی باید توسط قطعهنقاط انفصال کانتین

این قطعۀ پرکننده نیز باید به طور . بدینوسیله کانتینر در سطحی تراز قرار گرفته و حرکت نکند
 . جداگانه به وسیله نقلیه متصل شده و مهار گردد

 ) ه-6، ضمیمه 2-10بند ( .جلو وعقب کانتینر را باید به صورت جداگانه مهار کرد -د 
-10بند (:های پیچی و توسط زنجیر باید  تن  بدون استفاده از قفل5/22در مهار کانتینرهای تا وزن  -77 ماده

 ) ه-6، ضمیمه 3
 کیلوگرم که توسط تنگ چپ 2000  میلیمتر و قدرت کشش حداقل 8از چهار زنجیر با قطر حداقل  -أ 

 . شوند استفاده شود و راست کشیده می
 . عدد جداکنندۀ چوبی در دو انتهای کانتینر و در عرض آن قرار داده  شودحداقل چهار -ب 
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های افزایندۀ اصطکاک مقاوم در برابر فشار و کشش با ضریب  ها از الیه بین کانتینر و جداکننده -ج 
 . استفاده شود6/0اصطکاک حداقل 

 .کانتینر نباید مستقیماً با چوب و یا فلز سطح کفی در تماس باشد -د 
 .انتینرها از ستونهای محافظ در قسمت عقب و کناره بارگیر نیز باید استفاده شوددر مهار ک -ه 
 :  در مهار کانتینرهای خالی باید موارد زیر را رعایت کرد -78 ماده

های پیچی استفاده کرد، باید هر  توان برای مهار اینگونه کانتینرها از چفت و بست در مواقعی که نمی -أ 
شوند،  های پایین کانتینر متصل می آالتی که به گوشه می یا یراقسی کانتینر را توسط یک زنجیر، طناب

 ) ه-6، ضمیمه 4-10بند. ( مهار نمود
های  روش دیگر مهار بدون استفاده از قفل پیچی، قرار دادن کانتینر بر روی کفی چوبی، جداکننده -ب 

، 5-10بند.( باشد  میچوبی و یا زیراندازهای الستیکی به همراه استفاده از بندهای متقاطع و یا عمودی
 ) ه-6ضمیمه 

 .کانتینر نباید مزاحم مانوور وسیلۀ نقلیه در جاده شود -ج 
 . ای به کانتینر بست که هنگام حرکت باز نشود آالت را باید به گونه هر زنجیر، طناب سیمی یا یراق -د 
 :ها و تانکرها رعایت موارد زیر الزامی است  برای حمل مخزن -79 ماده

هنگامی که تانکرها کامالً پر نیستند، برای . روند ت و پودرها بکار میاین وسایل برای حمل مایعا -أ 
 . حفظ ثبات آنها به هنگام دور زدن باید از تسمه محافظ استفاده کرد

) مثالً حرکت مایع در جهات مختلف(در تعیین نیروهای الزم برای مهار بار باید ماهیت دینامیکی بار  -ب 
 .را لحاظ نمود

. احی شوند که مرکز ثقل وسیله نقلیه بارگیری شده تا حدامکان پایین باشدها باید طوری طر مخزن -ج 
 . کانتینرهای تانکی بارگیری شده باید روی تریلرهای کم ارتفاع حمل شوند

ای بارگیری شود که ارتفاع مرکز ثقل آن، درون مثلث متساوی الساقینی قرارگیرد  مخزن باید به گونه -د 
 64ه بیرونی تایرهای محور بارگیری شده و زوایای مشابه آن کمتر از که طول قاعده آن برابر با فاصل

 ) ه-6، ضمیمه 11بند. (  باشند درجه
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 : های دارای چرخ الستیکی باید موارد زیر رعایت شود در مهار ابزارآالت و دستگاه -80 ماده
 .بندها باید در جهاتی مخالف با هرگونه حرکت بار، با زاویۀ مناسب بسته شوند -أ 

. کردن حرکت بار به سمت جلو، بند باید به سمت عقب و با زاویۀ غیرعمود بسته شودبرای متوقف  -ب 
 ) ه-6، ضمیمه 1-12بند. ( برای ایجاد مهار عمودی، یک زاویه کوچک رو به پایین الزامی است

 .کشیده شوند برای حفظ تماس تایرها به کفی، بندها باید پیش -ج 
 . بار باشد درصد وزن20نیروی داخل اتصاالت باید حداقل  -د 
زاویه توصیه شده برای بستن بند در .  درجه در جهت افقی بسته شوند25بندها نباید با زاویه بیشتر از  -ه 

هدف این کار کاهش و به حداقل رساندن پرش بار .  است2به1ای با نسبت روش مهار افقی زاویه
 ) ه-6، ضمیمه 2-12بند. ( است

ظرفیت کشش این . ها الزامی است ضافی در محل چرخبرای مهار پرش بار استفاده از بند عمودی ا -و 
 ) ه-6، ضمیمه 3-12بند. ( بند باید حداقل برابر نصف وزن وسیله نقلیه مورد حمل باشد

 .کردن وسیله نقلیه یا در آوردن چرخهای وسیله مورد حمل است راه دیگر کاهش پرش بار، بالک -ز 
 کیلوگرم باید موارد زیر 4500ن برابر یا کمتر از های با وز ها و وانت ها، کامیون  برای حمل اتومبیل -81 ماده

 ) ه-6، ضمیمه 1-13بند: ( رعایت گردد
سبک و  پیش از مهار وسیله نقلیه کنترل ارتفاع کل بار الزامی است، خاصه به هنگام حمل وسایل نقلیه -أ 

 .دو محوره
ه نقلیه مخصوص حتی اگر از وسیل. وسایل نقلیه را نباید مهار نشده روی وسیله دیگری، حمل کرد -ب 

 .حمل سواری استفاده شود
ای قرار گیرند که به  بندها باید به گونه. این نوع بار را باید با حداقل دو بند از جلو و عقب مهار کرد -ج 

 .هنگام کشیده شدن، به تمام چرخهای وسیله نقلیه نیرویی به سمت پایین وارد شود
ای  اند، باید روی وسیله نقلیه وانت طراحی شدهشدن به اتومبیل، کامیونت و  بندهایی که برای متصل -د 

 .، بکار روند که به این منظور ساخته شده
اند، باید از حرکات طولی، جانبی و عمودی اتومبیل،  بندهایی که برای بستن دور چرخها طراحی شده -ه 

 .کامیونت و وانت جلوگیری کنند
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 به وسیله نقلیه متصل شده و با استفاده های عمودی هستند که بندهای مورد استفاده، زنجیرها یا تسمه -و 
این ابزار تنها در صورتی کارایی دارند که حرکت چرخها توسط . شوند های ثابت کشیده می از وینچ

 .ها، مهار شده باشد گوه یا وجود گودی در محل قرارگیری چرخ
 درجه بیشتر 25ید از کنند، نبا های اتصال ایجاد می ای که بندها در جهت افقی با محورها و محل زاویه -ز 

 . شود این امر موجب کاهش پرش بار می. باشد
ها و بندها که احتمال حرکت آنها در طول سفر وجود دارد، باید  های چرخ و ابزارآالتی نظیر رمپ گوه -ح 

 .به دقت روی وسایل نقلیه حمل کننده مهار شوند
های ترمز و سایر تجهیزات  که به لولهشوند، باید مراقب بود  وقتی بندها به محورها یا چرخها بسته می -ط 

 .دستگاه صدمه نزنند
 .های خاص آن استفاده کرد هنگام استفاده از جرثقیل، برای مهار بار باید از بندها و وینچ -ی 
 : ای حمل شوند که ها باید به گونه ها و وانت ها، کامیونت  وسایل نقلیه تصادفی سبک از قبیل اتومبیل -82 ماده

 . منحرف نشودبار از روی وسیلۀ نقلیه  -أ 
 .باز ماشین تصادفی از روی وسیله نقلیه رها نشوند قطعات شل و نیمه -ب 
 .نباید برای مهار ماشین تصادفی از طناب استفاده کرد -ج 
.     بندی و بارگیری شود های پوشاننده، بار باید به صورت یک پک بسته در صورت استفاده از توری -د 

 ) ه-6، ضمیمه 2-13بند( 
 :ای حمل نمود که دار این نوع بار را باید روی وسایل نقلیه ز بارگیر دیوارهدر صورت استفاده ا -ه 

 .از چهار طرف محصور باشند، به طوریکه دیوارها باالتر از بار قرار گیرند -1
از سه طرف محصور باشند، به طوریکه دیوارها باالتر از بار قرار گیرند و برای مهار بار حداقل از  -2

 . کیلوگرم هستند، استفاده شود2268روی مجازی معادل دو بند که هر یک دارای نی
 3ها باالتر از بار قرارگیرند و برای مهار بار حداقل از  از دو طرف محصور باشند، به طوریکه دیواره -3

 . کیلوگرم هستند، استفاده شود2268بند که هر یک دارای نیروی مجازی معادل 
 . کیلوگرم هستند، استفاده شود2268ازی معادل برای مهار بار از چهار بند که دارای نیروی مج -4
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 :آالت کوچک موارد زیر باید رعایت گردد  برای مهار ماشین -83 ماده
این نوع بارها را باید حداقل با دو بند مهار کرد، به طوریکه بند پس از عبور از داخل حلقه بکسل به  -أ 

 ) ه-6، ضمیمه 14بند(  .شود عرشه متصل 
زن و لودرهای کوچک را باید بدون بند عمودی و با جاسازی  چمندستگاه تایردار کوچک از قبیل  -ب 

 :آنها در وسایل نقلیه نظیر تریلرها و تیپرها مهار کرد، مشروط بر اینکه
 .های انتهایی آن نیز از استحکام کافی برخوردار باشند وسیله نقلیه بغلدار باشد و سازه -1
 میلیمتر 300روند، حداقل  ایی به کار میهایی که به عنوان قید افقی کناری و انته بلندی سازه -2

 .باالتر از عرشه و باالتر از چرخهای دستگاه مورد حمل باشد
 ) ه-6، ضمیمه 15بند: ( ها باید در مهار تانکر  -84 ماده

ها به آرامی رانده شوند زیرا مرکز جرم این بارها عموماً  کنندۀ این نوع بار باید در پیچ وسیلۀ حمل -أ 
 . باالست

ای که  شونده به وسیلۀ نقلیه باید در دو حالت پر و خالی توسط بند یا دیگر ابزار قفلاین نوع بارها  -ب 
 .شوند ها از قبیل قفل پیچی را داراست، مهار  اتصاالت بارگیری مناسب مهار تانکر

 : ها های بتنی روی کفی  برای حمل لوله -85 ماده
 . ها باید توسط بند به یکدیگر بسته شوند تا غلت نخورند لوله -أ 

های آن گروه  ها نباید کمتر از نصف کل وزن تمام لوله  مجاز تمام بندها روی هرگروه از لولهنیروی -ب 
 . باشد

اگر نخواهیم هر لوله را جداگانه . کند، مهار گردد باید توسط بندی که از داخل آن عبور می    هر لوله -ج 
 ) ه-6، ضمیمه 1-16بند: ( مهار کنیم

2بکسل به قطر باید یک زنجیر یا سیم -1
8 اینچ یا دو عدد به قطر1

 اینچ را به صورت طولی روی 3
 .ها بست یک گروه از لوله

بندهای عرضی ممکن است از .  متر از طول بار از یک بند عرضی استفاده کرد0/3باید برای هر -2
 . ی بار بگذرند عبور کنند یا از روی دو بند طولی ردیف انتهای داخل یک لوله

 :های بتنی موارد زیر باید رعایت گردد کردن لوله در بالک -د 
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، از یک یا چند قطعه چوب یا مواد متراکم دیگری که به طور متقارن حول خط  برای قید افقی -1
 ) ه-6، ضمیمه 2-16بند. ( شود گیرند باید استفاده  مرکزی لوله قرار می

 . طول آن حداقل به اندازه نصف طول هر لوله باشددر صورت استفاده از یک قطعه چوب، باید  -2
 .چهارم انتهایی لوله قرار داد در صورت استفاده از دو قطعه باید آنها را در یک -3
 . سانتیمتر باشد10◊15 باید    حداقل ابعاد چوب قید افقی -4
 .های بتنی باید زیر بند مهار از روکش استفاده گردد برای جلوگیری از آسیب لوله -5

 :های بتنی با قطر یکسان مان لولهدر چید -86 ماده
ها،  گیرند، باید با توجه به تعداد لوله ها در طول بارگیر در یک ردیف قرار می  لولههمۀدرصورتی که  -أ 

. ( های چیدن کامل در یک ردیف و یا به صورت جزئی در یک یا دو ردیف استفاده نمود از روش
 ) ه-6ضمیمه ، 3-16بند

های زیرین باید کل  های ردیف  ردیف بارگیری شوند، لولهچندها در  در صورتی که الزم باشد لوله -ب 
های  های باالتر باید دقیقاً روی فضای ایجاد شده توسط لوله های ردیف طول بارگیر را بپوشانند و لوله

 ) ه-6ضمیمه ، 4-16بند. ( پایینی قرار گیرند
ی را باید توسط گوه، قید افقی، محافظ ، لوله ابتدایی و انتهایزیرینهای ردیف  برای ثابت کردن لوله -ج 

ای کمتر از  کند و زاویه ها عبور می های کناری و حداقل یک بند که از داخل لوله انتهایی بارگیر، ستون
 .  درجه دارد، مهار نمود45

-16بند. ( های عقبی و جلویی مهار کرد هرلوله ردیف زیرین را باید با بستن آن به وسیله بند به لوله -د 
 ) ه-6یمه ضم، 5

.     شوند هایی که دارای قطر یکسانی هستند، با هم بارگیری و مهار می متفاوت باشد، لوله ها اگر قطر لوله  -1 تبصره
 ) ه-6، ضمیمه 6-16بند( 

 :های بتنی فلنچی در یک ردیف رعایت موارد زیر الزامی است  در مهار و بارگیری لوله -87 ماده
گرفتن این نوع  ها، برای اطمینان از فاصله  لولهقراردادن حداقل دو قید طولی با ضخامت مناسب زیر -أ 

 .بار از سطح کفی



 35

ها در یک ردیف به موازات هم و به صورت تناوبی در خالف جهت هم، به دو روش  قراردادن لوله -ب 
 ) ه-6، ضمیمه 7-16بند. ( پیوسته بافاصله و به هم

ی هر ردیف در یک جهت و مخالف ها ها در بیش از یک ردیف، باید ابتدای لوله برای بارگیری این لوله  -1 تبصره
های یک ردیف به یک سمت و مخالف با ردیف  تر دهانه بزرگتر لوله به عبارت ساده. با ردیف قبلی قرار گیرند

 . دیگر باشد

 ردیف اول باید به های لولها نپوشاند، ردیف دوم به طور کامل ردیف اول ری ها لولهدر صورتی که تعداد   -2 تبصره
 ) ه-6، ضمیمه 8-16بند ( .هم چیده شوندطور تناوبی در خالف جهت 

 : تن باید موارد زیر رعایت شود5هایی با وزن بیش از  برای مهار سنگ -88 ماده
 .اند، حمل شوند ای که به این منظور طراحی شده ها باید توسط وسیلۀ نقلیه این سنگ -أ 

 .هر قطعه را باید جداگانه با بند مهار کرد -ب 
تری دارند، روی بارگیر قرارگیرند و  گاه بزرگتر و وسیع ها باید از طرفی که تکیه به طورکلی سنگ -ج 

ها برای تمام عرض سنگ  این مهارکننده.  سانتیمتر مهار شوند10 ×10حداقل با دو قید چوبی در ابعاد 
چهارم طول سنگ را در بر بگیرند، به صورت متقارن در زیر  کنند و به طوریکه حداقل سه کفایت می

 .شوند سنگ قرار داده می
 . ترین سمت آن به سمت جلوی وسیله نقلیه قرار گیرد اگر قطعه سنگی نوک تیز باشد، باید باریک -د 
گرد باشد، چنانکه احتمال غلتیدن آن برود، باید آن را  ، گرد یا نیمه سنگ ترین قسمت قطعه اگر پهن -ه 

 که سنگ داخل قید کرادل از جنس چوب سخت قرار داد و قید را روی بارگیر محکم نمود، به طوری
 .روی قیدها و عرشه بخوابد و از سه جهت با قیدها در تماس باشد تا از غلتیدن آن جلوگیری شود

ترین قسمت آنها  تیز، از پهن های نوک های سنگ و در مورد سنگ یک بند مورب باید از بین شکاف -و 
 .  بگذرد، آنچنانکه شکل هندسی سنگ سبب محکمتر شدن بندها شود

لغزد، دست کم در سه نقطه با عرشه تماس دارد و باید آن را با بندهای  میهر قطعه سنگی که ن -ز 
 . متقاطع مهار نمود

 .تر هستند بندهای زنجیری متقاطع در قیاس با دیگر بندها ایمن -ح 
 .   درصد نیروی مجاز آنها باشد10میزان کشش بندها باید دست کم به اندازۀ  -ط 
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 ) ه-6، ضمیمه 1-17بند: ( کردهای مکعب شکل را باید به روش زیر مهار  سنگ -89 ماده
های مکعبی را باید حداقل با دو بند زنجیری که به طور عرضی به بارگیر متصل هستند،  هر سنگ -أ 

 .ایمن کرد
 .نیروی مجاز بندها باید به اندازه نصف وزن سنگ باشد -ب 
ا بکار ه  که برای نگهداری سنگ های چوبی محل اتصال بندها تا حدامکان باید به محل قرارگیری قید -ج 

 . روند نزدیک باشند می
:      های غیرمکعبی پایدار باید موارد زیر را به کار بست  عالوه بر ملزومات بخش قبل، در مورد سنگ -90 ماده

 ) ه-6، ضمیمه 2-17بند( 
 .هر سنگ باید به طور مجزا با حداقل دو بند زنجیری متقاطع به شکل ایکس بسته شود -أ 

 توسط یک بند و یا وسایل رابط دیگری در محل تقاطع به بندها باید از مرکز سنگ عبور کنند و -ب 
 . یکدیگر متصل شوند

 .نیروی مجاز بندها باید حداقل به اندازه نصف وزن سنگ باشد -ج 
: سنگ غیر مکعبی ناپایدار را باید طبق دستورات زیر با ترکیبی از چند بند زنجیری مهار کرد  هر قطعه -91 ماده

 ) ه-6، ضمیمه 3-17بند( 
نیروی مجاز زنجیر .  تا دوسوم ارتفاع آن از باال، احاطه شود5/0ای بین  ، در نقطهتوسط یک زنجیر -أ 

 .باید دست کم به اندازۀ نصف وزن سنگ باشد
 که از حرکت  گیرد، مهار کنند و مکانیسم اتصالی چهار زنجیر، زنجیری را که در باالی سنگ قرار می -ب 

 . کند، ایجاد کنند افقی بار جلوگیری می
چهارم وزن سنگ داشته باشد و در صورت امکان  اید نیروی مجازی حداقل برابر با یکهر زنجیر ب -ج 

 . درجه تجاوز کند45کنند نباید از  ای که زنجیرها ایجاد می زاویه
 ) ه-6، ضمیمه 18بند: ( های خاص باید نکات زیر را رعایت نمود  در مهار سازه -92 ماده

شوند، این کرادلها به صورت سفارشی  های خاص و بزرگ باید روی کرادلهای خاص حمل  سازه -أ 
 . کنند شوند و وزن سازه را روی عرشه پخش می ساخته می
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 .سازه را باید با بند مهار یا به قسمت جلویی بالک کرد -ب 
 .گیر چوبی قرار داد های بزرگ را باید روی زیرانداز الستیکی یا ضربه سازه -ج 
 ) ه-6، ضمیمه 19بند: ( ها باید موارد زیر رعایت گردد در مهار کانکس -93 ماده

بنابراین باید از قیدهای . شود شکل هندسی مکعبی این نوع بار مانع از بستن مستقیم بند به آن می -أ 
 . گیرد، استفاده کرد فلزی یا چوبی که زیر آن قرار می

عبور دادن بند از روی بار مناسب نیست، زیرا که زاویه بستن بند بسیار کم خواهد بود و کارآمدی  -ب 
 .اهد داشتالزم را نخو

اگر نتوان . ای بارگیری شود که بتوان آن را به حفاظ جلویی بالک کرد این نوع بار باید به گونه -ج 
 .کانکس را به حفاظ جلویی بست، برای مهار بار از حرکت رو به جلو باید بندها را به عقب بار بست

 . برای مهار طرفین و انتهای بار باید از بندهای جداگانه استفاده کرد -د 
.  تن برخوردار باشند3روند، باید از حداقل ظرفیت کشش  مام بندهایی که برای این نوع بار بکار میت -ه 

 . تر به وزن کانکس، محتویات آن و زوایای بندها بستگی دارد استفاده از بندهای مقاوم
 ) ه-6، ضمیمه 20بند: (  کاروان و تریلرهای کوچک باید مطابق موارد زیر مهار شوند -94 ماده

توان روی وسایل نقلیه عادی حمل نمود، مشروط بر آنکه به نحو صحیح مهار شود  بار را میاین نوع  -أ 
 .زدگی بار از وسیله نقلیه رعایت گردد های طول بار و بیرون و قواعد مربوط به محدودیت

ها یا  ها و تریلرهای دارای میله اتصال را باید از طریق انتهای این میله و دو طرف چرخ کاروان -ب 
 . ای آنها مهار کردمحوره

اند، مهار  ها را باید با دو بند جداگانه که در جهت مخالف و به طور مورب قرار گرفته محورها یا چرخ -ج 
 . کرد

در صورت امکان باید آنها را طوری بارگیری نمود که جلوی کاروان و یا تریلر رو به عقب بارگیر  -د 
 کفی بیرون بزند و افزون بر این باید به انتهای باشد، به طوریکه انتهای میله اتصال اندکی از انتهای

 .ای با رنگ واضح و روشن بست تا سایر رانندگان مراقب باشند این میله پارچه
 .انتهای میله اتصال را باید با بستن بندهای متقاطع در عقب عرشه مهار کرد -ه 
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ای که   یا بر روی سه پایهگیر اگر میله اتصال کاروان در عقب عرشه قرار نگیرد، باید آن را روی ضربه -و 
در این صورت زاویه بندها تقریباً ثابت . برای این منظور ساخته شده یا بر روی تیر افقی قرار داد

 .خواهد ماند
گیر مناسب  فنرهای ضربه های ناهموار، چنانچه به کمک ها به هنگام حمل در جاده تریلرها و نیز کاروان -ز 

 .بینند زیاد آسیب میهای مداوم و  مجهز نشوند در اثر پرش
 :آالت سنگین باید مطابق با موارد زیر مهار شوند ماشین  -95 ماده

اند، حمل  ای که بدین منظور طراحی شده آالت سنگین را باید با وسایل نقلیه قطعات بزرگ ماشین -أ 
شود مرکز ثقل بار تا حد  کفی این بارگیرها از زمین ارتفاع کمی دارند و این مسأله موجب می. نمود
 . به زمین نزدیک باشد تا حداکثر ثبات وسیله نقلیه تأمین شودامکان

ها،  باکت. هر یک از بخشهای یک دستگاه که قابلیت چرخش دارند، باید هنگام حمل مهار شوند -ب 
 . ها و ریپرها را باید روی کفی خواباند تیغه

با موانع موجود در صورت  آالت مرتفع نباید از محدوده ارتفاع مجاز تجاوز کنند، در غیر این ماشن -ج 
 .های برق برخورد خواهند کرد مسیر مانند، پلها یا کابل

تر  کننده یا تیرهایی برای بیش های عریض تر از کفی باشد، باید از محافظ اگر دستگاه متحرکی عریض -د 
 .گاهی استفاده نمود کردن سطح تکیه

 . ی کفی وسیله نقلیه قرار گیردگاهی وسیله نقلیه حمل شونده، باید بر رو  درصد نقاط تکیه75حداقل  -ه 
 . میلیمتر در خارج از کفی امتداد داشته باشند150گاه نباید بیش از  های بدون تکیه قسمت -و 
 . نقلیه چرخدار و شنی را باید با بند از جلو و عقب مهار کرد وسایل -ز 
 .بکسل مهار کرد وسایل نقلیه و دستگاه متحرک را باید با زنجیر یا سیم -ح 
 :  سایر وسایل نقلیۀ سنگین راهسازی باید مطابق شرایط زیر مهار گردندآالت و  ماشین -96 ماده

 .  درجه باشند35نباید بیش از  های طولی بارگیر و در راستای جلو  زاویه بندها نسبت به لبه -أ 
 ) ه-6، ضمیمه 1-21بند. ( های جلو و عقب به عنوان محل اتصال بند استفاده کرد باید از حلقه بکسل -ب 
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شود، باید به نقاط اتصال مخصوص بارگیری و مهار مجهز  لب بارگیری و حمل میاگر دستگاه اغ -ج 
 ) ه-6، ضمیمه 2-21بند. ( گردد

 ) ه-6، ضمیمه 3-21بند. ( زنجیرها را نباید با پیچاندن دور قسمتهای مختلف بار محکم کرد -د 
ای مناسبی قرار بسیاری از نقاط اتصالی که به منظور بلند کردن بار، بر روی آن تعبیه شده، در ج -ه 

 .نگرفتند و نباید از آنها استفاده کرد
عبور زنجیر از روی تسمه شنی باعث آسیب دیدن . از بند قائم در مهار این نوع بار نباید استفاده کرد -و 

 ) ه-6، ضمیمه 4-21بند. ( های شنی دستگاه خواهد شد و خرد شدن تیغه
اند، مهار   و توسط قالب به تسمه شنی وصل شدهها را نباید با زنجیرهایی که با زاویه نامناسب شنی -ز 

این روش برای مهار در جهت جلو و عقب مناسب نیست و وصل کردن قالب به تسمه شنی نیز . کرد
. اساساً این قالب برای بلند کردن بار نیز طراحی نشده است. روش درستی در مهار این نوع بار نیست

 ) ه-6، ضمیمه 5-21بند( 
های فلزی یا  هایی با چرخ ها مقرر شده، البته اصول کلی آن در مورد ماشین هار شنیضوابط زیر برای م -ح 

 .دارای غلتک فلزی نیز صادق است
 -6، ضمیمه 6-21بند: ( ها باید از زنجیرهای متقاطع و به شرح زیر استفاده شود برای مهار شنی -1
 )ه

 درجه 30ای حدوداً  یهدو زنجیر در عقب دستگاه، برای مهار حرکت رو به جلوی آن با زاو -
 . نسبت به راستای جلو استفاده شود

 درجه 45ای حدوداً  دو زنجیر در جلوی دستگاه، برای مهار حرکت رو به عقب آن با زاویه -
 .نسبت به راستای جلو استفاده شود

 -6، ضمیمه 7-21بند: ( که جلوی یک شنی برای مهار حرکت رو به جلو بالک شد، باید هنگامی -2
 )ه

مهار حرکت رو به جلوی دستگاه، تیغه را روبروی شترگلوی تریلر قرار داد یا بازوها را برای  -
 .روی شترگلو ثابت کرد
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برای مهار حرکت دستگاه به طرفین باید دو زنجیر متقاطع به انتهای آن و دو زنجیر نیز به جلو  -
توانند برای مهار  اگر این بندها به نحو مناسب و زاویه دار بسته شده باشند، می. بسته شود

 .حرکت رو به عقب دستگاه نیز بکار روند
 .گیر چوبی و استفاده از بندهای جداگانه مهار شود حرکت تیغه با قراردادن آن روی ضربه -

ها به  کننده های مفصلی وسیله نقلیه با جا انداختن مکانیزم قفل و نیز اطمینان از اینکه کنترل قسمت -ط 
 .شود لند مهار میهنگام خاموش بودن موتور، فعا

 :  هنگام مهار بیل مکانیکی باید موارد زیر رعایت گردد -97 ماده
 درجه نسبت به راستای جلو به دو 30حرکت رو به جلوی بار باید با اتصال دو بند متقاطع که با زاویه -أ 

 .شوند  های شنی روبروی شترگلوی تریلر مهار می شوند و یا با قرار دادن چرخ طرف عرشه متصل می
دهند به   درجه با راستای جلو تشکیل می45 به عقب نیز با بستن دو بند متقاطع که زاویۀ حرکت رو -ب 

 .گردد دو طرف عرشه مهار می
 .شود کنند، مهار می حرکت بار به طرفین با بندهای متقاطعی که حرکات رو به جلو و عقب را مهار می -ج 
 .گردد یچرخش کابین با جا انداختن قفل چرخشی و با بستن قاشقک مهار م -د 
 .شود حرکت بازو و قاشقک با بستن بند به طور مستقیم مهار می -ه 
 :شنی رعایت موارد زیر الزامی است  چرخبلدوزر و لودرهای برای مهار  -98 ماده

های آن را  برای مهار حرکت رو به جلو باید تیغه یا جام دستگاه را در برابر شترگلو قرار داد و ناخن -أ 
سازند، در   درجه می30 را که با راستای جلو زاویۀ متقاطعثابت کرد یا دو بند روی سر شترگلو 

 .های اتصال به دو طرف کفی بست محل
سازند، به   درجه می45برای مهار حرکت رو به عقب باید دو بند متقاطع را که با راستای جلو زاویۀ  -ب 

 .دو طرف کفی متصل کرد
 .شود کنند، مهار می و را کنترل میحرکت طرفین با دو بند متقاطعی که حرکت رو به عقب و رو به جل -ج 
 .حرکت عمودی تیغه، قاشقک و ریپر را باید با بستن بند به طور افقی و از روی آنها، مهار کرد -د 
 :دار باید موارد زیر رعایت گردد  هنگام مهار لودر چرخ -99 ماده
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 30ا زاویه حرکات رو به جلو را باید با قرار دادن قاشقک در برابر شترگلو یا با بندهای متقاطعی که ب -أ 
 .گذرند، مهار کرد درجه از داخل حلقه بکسل می

گذرند   درجه از داخل حلقه بکسل می45حرکات رو به عقب را باید با بندهای متقاطعی که با زاویه  -ب 
 .مهار کرد

 . درصد در جهت افقی باشد25زاویه بندها نباید بیش از  -ج 
 بندهای متقاطعی که حرکات رو به جلو حرکت به طرفین نیز از طریق اصطکاک بین تایرها و عرشه و -د 

 .شود کنند، مهار می و رو به عقب را مهار می
 .نمود حرکات عمودی قاشقک را نیز باید به صورت جداگانه با بند مهار -ه 
 : مطابق با شرایط زیر مهار شوندبایدگریدرها  -100 ماده

 درجه در 30با زاویه(حرکت رو به جلو با گذاشتن ماشین در برابر شترگلو و یا بستن بندهای متقاطع  -أ 
 .شود به حلقه بکسل مهار می) راستای جلو

به حلقه بکسل یا )  درجه در راستای جلو45با زاویه (حرکت رو به عقب نیز با بستن بندهای متقاطع  -ب 
 .شود می محلهای اتصال مهار 

 .علت این امر کاهش پرش بار است.  درجه در جهت افقی باشد25زاویه بندها نباید بیشتر از  -ج 
حرکت به طرفین نیز با اصطکاک ناشی از تماس تایرها با عرشه و بندهای متقاطعی که حرکات رو به  -د 

 .شود کنند، مهار می جلو و رو به عقب را مهار می
 .شود گیر چوبی و با استفاده از بند جداگانه مهار می حرکت تیغه نیز با پایین آوردن آن روی ضربه -ه 
 : رعایت گردد موارد زیرباید برای مهار غلتک  -101 ماده

با (حرکت رو به جلو را باید با قراردادن دستگاه در برابر شترگلو یا تخته سر یا بستن بندهای متقاطع  -أ 
 .به حلقه بکسل یا محلهای اتصال مهار کرد)  درجه در راستای جلو30زاویه 

به حلقه )  درجه در راستای جلو45با زاویه (حرکت رو به عقب را نیز باید با بستن بندهای متقاطع  -ب 
 .بکسل مهار کرد

کنند، مهار  طرفین با بندهای متقاطعی که حرکات رو به جلو و رو به عقب را کنترل می حرکت به -ج 
 .شود می
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پیش از حمل دستگاه و به منظور کاهش وزن و سهولت در مهار غلتک، مایع داخل چرخ غلتک باید  -د 
 .خالی شود

 :استرعایت موارد زیر الزامی  هنگام مهار لیفتراک  -102 ماده
های  در غیر اینصورت باید تیرک. باید ارتفاع وسیله نقلیه را کنترل کرد تا از مقادیر مجاز بیشتر نباشد -أ 

 .آن را از وسیله باز نمود و جداگانه مهار کرد
محافظ جلویی بارگیر قرار داد و با دو  برای مهار رو به جلو، باید دستگاه را در برابر شترگلو یا تخته -ب 

گذرند آن را مهار  که از قالب بکسل می)  درجه در جهت حرکت روبه جلو30 زاویه با(بند متقاطع 
 .کرد

که از داخل قالب )  درجه در راستای جلو45با زاویه (برای مهار رو به عقب نیز از دو بند متقاطع  -ج 
 .گذرند استفاده شود بکسل می


