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واحد یادگیری  كنترل ایمنی بارگیری )مهاربار(

جدول بودجه بندی

رئوس محتوافصلواحد یادگیری جلسه
زمان

عملینظری

1

چهارممتصدی مهاربار

20آموزش مهاربار پک و پالت

06اجرای فعالیت های کارگاهی 1، 2 و 3

2

و  گونی  کیسه،  کانتینر،  مهاربارهای  آموزش 
30عدل

05انجام فعالیت های کارگاهی 4 و 5

3
20آموزش مهاربارهای کانکس و سنگ

06انجام فعالیت های کارگاهی 6، 7 و 8

4

آموزش مهاربارهای دستگاه های چرخ الستیکی، 
40ماشین آالت سنگین و باندل

04انجام فعالیت های کارگاهی 9

5

با طول  استوانه ای  و  مهاربارهای تخت  آموزش 
30کم

05انجام فعالیت های کارگاهی 10و 11

6
30آموزش مهار لوله های بتنی

05انجام فعالیت های کارگاهی 12و 13

7
30آموزش مهاربارهای استوانه ای با طول زیاد

05انجام فعالیت های کارگاهی 14 و 15
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تجهیزات مهاربار
در به کارگیری تجهیزات مهاربار عالوه بر موارد یاد شده در کتاب های درسی باید موارد 

زیر را نیز مورد توجه قرار داد.
 تجهیزاتی از قبیل گوه ها،  قیدهای گهواره ای و جداکننده ها نیز که برای نگهداری و 

تثبیت بار به کار می روند، باید به طور جداگانه و محکم به وسیلة نقلیه متصل شوند.
 گوه ها باید دارای سطوح اصطکاکی بوده و از قابلیت اتصال به بند نیز برخوردار باشند. 
 از کیسه های شن و خاك اره فقط می توان هنگام بارگیری و تخلیه به عنوان گوه 
استفاده کرد و به دلیل آنکه بر اثر حرکت تغییر شکل می یابند، به کارگیری آنها هنگام 

حمل ونقل بار ممنوع است.
قرارگیری  ایجاد فضای کافی و سهولت  از غلتیدن جداکننده ها،  برای جلوگیری   

دندانه های لیفتراك در زیر بار، باید آنها را از طرف ضخیم تر زیر بار قرار داد.
 جداکننده ای که مستقیماً روی عرشه قرار می گیرد، باید توسط پیچ یا بست فلزی به 

عرشه متصل  شود.
 جداکننده ها  نباید مستقیماً و در یک جهت روی یکدیگر قرار گیرند.

 درصورتی که از تسمه های فوالدی برای مهاربار استفاده می شود، برای قید افقی باید 
از چوب های گردگوشه استفاده کرد، چرا که لهیدگی چوب های گوشه دار در اثر فشار 

تسمه، باعث شل شدن تسمه ها می گردد.
 چادرها نباید به تنهایی به عنوان ابزار مهاربار مورد استفاده قرار گیرند، مگر اینکه بدین 
منظور طراحی و ساخته شده باشند. البته استفاده از چادر برای مهاربارهای سبکی که 
کاماًل درون وسیله نقلیه جاسازی شده اند، مجاز است. در مورد حمل ونقل بارهای فله ای 
مانند مصالح و زباله های ساختمانی، وسایل منزل، بطری، قوطی و موارد مشابه که 
احتمال پراکنده شدن آنها وجود دارد، چادر باید به عنوان ابزار ثانویه مهاربار به کار رود.
 در مقابل شرایط جوی از قبیل باد، باران و گرد و خاك که احتمال آسیب دیدن بار را 
افزایش می دهند، باید برای حفاظت بار از چادر استفاده کرد. در این حالت، استفاده از 

چادرهای برزنتی، مناسب تر است.
به  چادر  از  استفاده  هنگام   
انحراف  میزان  مهاربار،  عنوان 
بخش های  از  یک  هر  بغل  از 
از  سانتی متر   10 به  باید  آن 

شود. محدود  طرفین 
هم  با  باید  چادر  الیه های   
از  تا  باشند  هم پوشانی داشته 
نفوذ باد یا باران به داخل بارگیر 

شكل 1ـ نحوة هم پوشانی چادرهاجلوگیری کنند )شکل 1(. 
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هشداردهندة  عالئم  و  پالك ها  چراغ ها،  از  هیچ یک  نباید  چادر  بستن  هنگام   
شوند.  پنهان  چادر  زیر  در  وسیله نقلیه 

 چادرها در صورت وجود هر نوع پارگی باید تعویض یا موقتاً تعمیر شود.

 الزامات مربوط به تخته سر و دیواره های بارگیر
 ساختار و تجهیزات مهارکنندة بارگیر اعم از اتصاالت، تخته سرها، درهای کناری، 
به  باشند  باید سالم و کارآمد  نرده ای جلویی، سقف و جداره های کناری  محافظ 

نحوی که دارای مقاومت کافی در برابر فشارهای وارد از طرف بندها و بار باشند.
 اگر جداره های کناری بارگیر از مقاومت کافی برخوردار نباشد، برای جلوگیری از 
حرکت جانبی بار، دیواره های کناری باید با بند و به طور متقاطع به بارگیر بسته 
شوند. شکل 2 نحوه این استحکام بخشی را نشان می دهد. البته اگر بار یکپارچه یا 
پایدار باشد و یا مجموعة بارهای جاسازی شدة درون بارگیر دارای تعادل باشند، 

برای مهار دیواره های کناری نیازی به استفاده از زنجیر نیست. 

سایر الزامات
ابزار  و  بندها  جداکننده ها،  چوبی،  ضربه گیرهای  نظیر  مهاربار  ابزارهای  تمام   
استفاده  که  هنگامی  و  شده  مهار  وسیله نقلیه  روی  باید  کشش  ایجاد  مکانیکی 
نمی شوند، در جای مناسب خود قرار گیرند. این ابزار را باید داخل جعبه هایی قرار 
داد که دارای ارتفاع کافی باشد به نحوی که پس از قرار دادن وسایل در آن فضای 
خالی کافی برای جلوگیری از وارد آمدن فشار و ضربه به ابزار مزبور وجود داشته 

باشد.
 تجهیزات و اتصاالت مهار نصب شده بر روی بارگیر وسیله نقلیه، نباید ساختار 
وسیله نقلیه را ضعیف کنند. همچنین سوراخ کردن یا جوش دادن اتصاالت بدون 

تأیید سازنده وسیله نقلیه ممنوع است.
 کلیه وسایل مهار و اتصاالت بارگیر باید به طور منظم و مداوم بازبینی و بازرسی 
شده و در صورت لزوم، تعمیر یا تعویض گردند. پس از خاتمه یافتن عمر مفید این 

تجهیزات، نباید از آنها استفاده کرد.

شكل 2ـ نحوه مقاوم سازی جداره های کناری با دو بند متقاطع
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شكل 3ـ حرکت بار به سمت جلو در اثر ترمز یا افزایش شتاب

 نیروهای وارده به بار در حین حركت
در حین حرکت، یک وسیلةنقلیه و بار آن در معرض نیروها و فشارهای ناشی از 
تغییرات سرعت، شتاب، جهت و شیب های جاده قرار می گیرند. منشأ این نیروها 
ترمز، گازدادن، دورزدن، جریان باد، دست اندازها، حرکات زیگزاگی و غیره می باشد. 

در زیر هریک از عوامل مؤثر بر جابه جایی بار بررسی می شوند.
بار ممکن است مطابق با شکل 3 به سمت جلو حرکت کند، این امر زمانی رخ می دهد 

که  وسیله نقلیه ای  که 
حرکت  جلو  سمت  به 
یا  و  کند  ترمز  می کند 
عقب،  به  حرکت  حین 

دهد.  شتاب  افزایش 

است  زمانی  به  مربوط  مسئله  این  شود  منحرف  عقب  به سمت  است  ممکن  بار 
که وسیلة نقلیه ای که به سمت عقب حرکت می کند ترمز کند و یا حین حرکت 

به سمت جلو افزایش 
شتاب داشته باشد که 
در شکل4 نشان داده 

است. شده 

بار به هنگام دور زدن وسیلةنقلیه در قوس های افقی به اطراف منحرف می شود. 
مقدار نیروی الزم برای مهار این جابه جایی به موازات افزایش سرعت و شعاع قوس، 

افزایش می یابد. 
بار  مکان  تغییر  شکل5 
حین دور زدن وسیلةنقلیه 

می دهد. نشان  را 

شكل4ـ حرکت بار به سمت عقب در اثر ترمز یا افزایش شتاب

شكل5ـ جابه جایی بار حین حرکت وسیلةنقلیه در قوس افقی



76

شكل 6 ـ جابه جایی بار حین حرکت وسیلة نقلیه در قوس قائم

شكل 7ـ جابه جایی بار در اثر شیب عرضی جاده

شكل 8  ـ جابه جایی بار در اثر سرعت حرکت باال و وزش باد

شكل 9ـ جابه جایی بار در اثر ناهمواری های سطح جاده

حرکت  شدید  باد  وزش  شرایط  در  یا  و  زیاد  سرعت  در  وسیله نقلیه  هنگامی که 
را  ورقه ای  بارهای  مخصوصاً  و  سبک  اشیاء  باد،  جریان  از  ناشی  نیروی  می کند، 

می کند.  جابه جا  شکل8  با  مطابق 

وزن بار نیز به تنهایی اصطکاك کافی را برای مهار آن در طی یک رانندگی عادی 
فراهم نمی کند. لذا باید از مهار بیشتری استفاده کرد. در واقع در جاده های با پستی 

و بلندی زیاد این مسئله بیشتر 
حالی  در  این  می گردد.  مطرح 
است که اکثر رانندگان تنها به 
وزن بار در جهت مهار آن اکتفا 
می کنند. شکل9 جابه جایی بار 
به سمت باال را نشان می دهد.

این موضوع حین حرکت وسیلةنقلیه در قوس های قائم نیز صادق است. به طوری که 
نیروی وارده بر بار به موازات افزایش یا کاهش شیب جاده بیشتر می شود. با افزایش 
شیب عرضی جاده و افزایش ِدور )بربلندی( نیروهای جانبی وارده بر بار نیز افزایش 
می یابند. شکل 6 و شکل 7 تغییر مکان بار در فراز و نشیب جاده و شیب عرضی 

را نشان می دهند.
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شكل 9ـ جابه جایی بار در اثر ناهمواری های سطح جاده

شكل10ـ میزان نیروهای وارده به بار در پشت کامیون

شكل 11ـ روش های مهاربار

وقتی بار به هر یک از دالیل بیان شده فوق بر روی بارگیر جابه جا شده و یا از 
روی آن سقوط می کند میزان خسارت ناشی از آن به متناسب با زیاد شدن وزن و 

افزایش می یابد. سرعت وسیله نقلیه 
با عنایت به موارد فوق مشخص می شود، اندازه نیروهایی که به بار وارد می شود در 
جهت های مختلف یکسان نیست. به طور مثال در راستای جلو که مهم ترین نیروی 
وارده به بار است، آزمایشات نشان داده است که تا 80 درصد وزن بار به آن نیرو 
وارد می شود و سعی در جلو راندن بار دارد. این اتفاق در زمان ترمزهای ناگهانی 
و شدید رخ می دهد. در جهت عقب و کنار، نیروی وارده به بار حداکثر برابر 50 
درصد وزن بار است. نیروی به سمت عقب در زمان شتاب گیری وسیله و نیروی 
کنارها در زمان پیچ ها به بار وارد می شود. نیروی به سمت باال که حداکثر به اندازه 
20 درصد وزن بار است در دست اندازها و ناهمواری های راه به بار وارد می شود 

)شکل 10(.

روش های مهاربار
قائم  مهار  روش  کرد.  مهار  قائم  و  افقی  روش  دو  به  می توان  را  بارها  به طورکلی 
صرفاً  بار  لغزیدن  از  جلوگیری  منظور  به  که  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  زمانی 
توسط استفاده از نیروی اصطکاك  باشد. در حالی که در روش مهار افقی، با بستن 
بار به وسیلةنقلیه، بالك کردن و جاسازی آن از حرکت و جابه جایی آن جلوگیری 

می شود. شمای کلی این دو روش  به وضوح در شکل11 آمده است.

%20

%50

%50

%50

%80

مهار قائممهار افقی

اصطكاک جاسازی بالکینک بستن

استفاده از قفل 
و بست و بند

باربند دیواره های 
کناری

تانكر کمپرسی، 
بارگیرهای دیواره دار

وزن بار
 + بند
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مهار قائم
نیروی  روش  این  در  است.  مهاربارها  نوع  متداول ترین  جمله  از  مهار  روش  این 
اصطکاك بین بار و بارگیر از حرکت و جابه جایی طولی و عرضی بار و بندها نیز 
از حرکت عمودی آن جلوگیری می کنند. نیروی اصطکاك بیان شده ناشی از دو 

می باشد:  عامل 
 وزن بار

 فشار ناشی از بستن بندها 
کشش  با  و  مطلوب  نحو  به  بندها  که  می گردد  ایجاد  صورتی  در  تنها  اصطکاك 
است. شده  داده  نشان   12 شکل  در  مسئله  این  باشند.  چسبیده  بار  به  مناسب 

اصطكاك
دو  زبری  و  توسط سختی  برابر حرکت که  در  مقاومت  از  است  عبارت  اصطکاك 
سطح که روی هم قرار دارند یا با هم در تماس هستند پدید می آید. روش سادة 
تست اصطکاك عبارت است از کج کردن سطوح تا آنجایی که بار روی سطح شروع 

به حرکت کند. 
1 مقدار ضریب اصطکاك بین بار و سطح بارگیر را به طور نسبی بیان می کند.

جدول1ـ میزان ضریب اصطكاک بین سطوح مختلف

میزان اصطكاکنوع بار
خیلی کمفوالد مرطوب یا چرب روی فوالد

کمفوالد صاف و صیقلی روی فوالد صیقلی
کم تا متوسطفوالد صیقلی روی فوالد زنگ زده

متوسطفوالد صیقلی روی چوب
متوسطفوالد صیقلی روی نوار نقاله

متوسط تا زیادفوالد زنگ زده روی فوالد زنگ زده
زیادفوالد زنگ زده روی چوب

زیادفوالد صیقلی روی الیه های افزایندة اصطکاك

شكل 12ـ روش مهار قائم و افزایش نیروی اصطكاک توسط بند
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شكل13ـ نمایش عدم تأثیر سطح تماس در میزان نیروی اصطكاک موجود

اصطکاك تنها به نوع سطوح و نیروی بین آنها بستگی دارد. در واقع این نیرو مستقل 
از مقدار یا میزان سطح تماس است. به عنوان مثال قرار دادن جداکننده های چوبی 
اضافی زیر یک بار نیروی اصطکاك موجود را افزایش نمی دهد. مطابق با شکل 13 
برای جابه جایی باری به وزن 10 تن یک نیروی افقی 4 تنی صرف نظر از اینکه 2 

یا 4 جداکننده زیر آن باشد مورد نیاز است.

یا چوبی  زیرانداز الستیکی  از  استفاده  با  می توان  را  بین سطوح صاف  اصطکاك 
افزایش داد. آب یا روغن بین سطوح فلزی از اصطکاك موجود می کاهد. در صورت 
وجود شن یا ذراتی مشابه بین سطوح، اصطکاك تا اندازه زیادی کاسته می شود.

کفی با سطح لغزنده، دارای ضریب اصطکاك بسیار پایینی خواهد بود. این در حالی 
است که باری که به طور مناسب مهار نشده باشد با وجود ضریب اصطکاك باال بین 
بار و کفی، به هنگام حرکت در جاده های ناهموار و دارای فراز و نشیب ، تغییرات 

سرعت و جهت وسیلة نقلیه موجب جابه جایی و پرتاب شدن بار می گردد.
 تأثیر فشاربند بر اصطكاک

نیاز  مورد  حداقل  کشیدگی1  زیر  اگر  و  شوند  نحو صحیح  کشیده  به  باید  بندها 
استفاده شوند در طول سفر شل شده، نیروی اصطکاك کاهش می یابد و بار روی 
بارگیر حرکت می کند. کشیدگی بند همان تأثیری را که نگه داشتن بار با یک گیره 
G شکل بزرگ مطابق با شکل شماره 14 دارد ایجاد می کند. این مقدار کشیدگی با 
گره، چرخ دندة ضامن دار و یا وینچ به دست می آید و مقاومت بند، مقدار آن را تعیین 

می کند. در روش مهار قائم برای 
بارهای با سطوح لغزنده نباید از 
برای  که  چرا  کرد  استفاده  بند 
نیاز  بارها،  نوع  این  اصولی  مهار 

به استفاده از تعداد بسیار زیاد
بند می باشد.

tensionـPre ـ1

شكل 14ـ تشابه کشیدگی بندها با نیروی فشاری گیره
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بندها برای کمک به مهارباری به کار می روند که اصطکاك نیز در مهار آن دخیل 
باشد. اگر باری توسط بند مهار نشده باشد اصطکاك را نمی توان به عنوان بخشی از 
مهاربار دانست. این گونه بارها به راحتی روی سطوح ناصاف جاده جابه جا می شوند. 

 کشیدگی بند
با  تماس  در  همواره  باید  بار  رانندگی،  طول  در  اصطکاك  نیروی  حفظ  به منظور 
وسیله نقلیه باشد. بدین منظور بند باید به نحو صحیح کشیده شود. کشش بند در 
محل اتصال با بارگیر بیشترین مقدار خود را دارا است در حالی که در محل تماس 
با لبه های تیز یا سطوح سخت بار، بند کشش خود را از دست می دهد به طوری که 
تفاوت این کشش در دو طرف محل تماس بند با بار می تواند بیشتر از 50 درصد باشد. 
به منظور جلوگیری از کاهش کشش بند در محل اتصال بند با بار باید از محافظ های 
لبه ای گردگوشه استفاده کرد. به منظور حصول اطمینان از میزان کشش بند و کارایی 
مهاربار، توصیه می شود که از دو کشنده در دو طرف وسیلة نقلیه استفاده شده و بند 
از دو طرف بارگیر کشیده شود. جدول2 تعیین کننده وزن باری است که با توجه به 
ضریب اصطکاك بین سطوح بار و بارگیر و بالکینگ جلوی بار توسط یک بند مهار 
خواهد شد. اعداد این جدول با توجه به نوع بند استفاده شده و میانگین کشش مورد 

نیاز مطرح شده اند.
جدول 2ـ ماکزیمم وزن بار، مهارشده توسط یک بند

)kg( ماکزیمم وزن بار
بالک شدهبالک نشدهبالکینگ جلوی بار

متوسطمقدار اصطكاک
µ= 0/4

زیاد
µ= 0/6

متوسط
µ= 0/4

زیاد
µ= 0/6

زاویة بند
=>  60 درجه

طناب  بست تکی
85255340425میانگین کشش = 50 کیلوگرم

طناب  بست دوبل
170510680850میانگین کشش = 100 کیلوگرم

تسمة بافته
510153020402550میانگین کشش = 300 کیلوگرم

زنجیر
1275382551006375میانگین کشش = 750 کیلوگرم
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دقت در ستون های دوم و سوم جدول فوق نشان می دهد که استفاده از یک الیة 
افزایندة اصطکاك، زیر باری که بالك نشده است، یک بند می تواند 3 برابر وزن بار 
را برای اصطکاك متوسط مهار کند. الیه های افزایندة اصطکاك اغلب ارزان تر از 

بندها بوده و برای کاهش تعداد بندهای مورد نیاز بسیار مفید هستند. 

 مهار افقی
بارها را می توان با جاسازی کردن، بالکینگ یا چسباندن آن به دیواره وسیلة نقلیه 
بدون نیاز به عامل اصطکاك مهار کرد. جاسازی و بالك کردن بار بهترین روش برای 
مهاربارهایی است که استفاده از بند برای مهار آنها نیاز به تمهیدات خاصی دارد به 
همین دلیل از روش مهار افقی برای مهار این گونه بارها استفاده می شود. از جملة 

تکنیک های مورد استفاده در این روش مهار، موارد زیر را می توان نام برد:

محاط كردن بار
بار محاط باری است که کاماًل بارگیر وسیلة نقلیه را پر کند به طوری که بار نلغزیده 
و منحرف نشود. این گونه بارها را بدون استفاده از ابزارهای خاص و به روش افقی 
مهار می کنند. مایعاتی که توسط تانک ها حمل می شوند و یا مصالح و زباله های 
ساختمانی که در کمپرسی ها و تیپرها بارگیری می شوند از جملة این بارها هستند. 
وسایل نقلیه ای که دارای بارگیر با جداره های کناری هستند زمان مورد نیاز برای 
نشان  را  بارگیرها  این  از  نمونه ای   15 شکل  می دهند.  کاهش  بسیار  را  مهاربار 

می دهد.

بارگیر مهار  بار که توسط ساختار  یا بسته های  و  بارگیر  به دیوارة  را می توان  بار 
شده اند بالك کرد. بار نشان داده شده در شکل16 به تخته سر بالك شده است، 
این امر از حرکت رو به جلوی آن جلوگیری می کند. اما برای جلوگیری از حرکت 

طولی، عرضی و عمودی بار استفاده از بند ضروری است. 

شكل 15ـ بار محاط در یک تیپر، روش مهار افقی

شكل16ـ بار بالک شده توسط تخته سر
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 بستن بار
در این روش بار مستقیماً توسط بند و 
مهار  شونده  قفل  مکانیکی  ابزارهای  یا 
نشان  را  کانتینری  می گردد. شکل 18 
می دهد که با قفل پیچی به وسیله نقلیه 
ابزار  بردن  به کار  در  است.  شده  مهار 
و  بار  بین  اصطکاك  وجود  اتصال، 
وسیله نقلیه چندان حائز اهمیت نیست.

به  نسبت  زیر  و مطابق شکل  تقسیم شده  نفره  به گروه های 2  هنرجویان 
نمایند. اقدام  و مهار آن  نصب تخته سر 

پاسخ:
 ساختار و تجهیزات مهارکنندة بارگیر اعم از اتصاالت، تخته سرها، درهای 
و  سالم  باید  کناری  جداره های  و  سقف  جلویی،  نرده های  محافظ  کناری، 
از  وارد  فشارهای  برابر  در  کافی  مقاومت  دارای  نحوی که  به  باشند  کارآمد 

طرف بندها و بار باشند.
کافی  مقاومت  از  موردنظر  بار  برابر  در  محافظ  و  تخته سر  درصورتی که   
زنجیر سراسری که در  با یک  آنها  و کناره های  باال  باید  نباشند،  برخوردار 
استحکام  زیر  نحوه  شکل  گردد.  مهار  می شود،  بسته  بار  سومی  دو  ارتفاع 
تخته سر را با کمک زنجیر نشان می دهد. زاویه زنجیری که به منظور تقویت 

باشد. باید حداکثر30 درجه  افق  با  به کار می رود،  تخته سر و محافظ 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شكل17ـ نحوه مقاوم سازی تخته سر با یک بند

شكل 18ـ بستن بار توسط قفل های پیچی در روش 
مهار افقی

حداقل
1500 میلی متر

بطور تقریبی
900 میلی متر

ارتفاع بار1200 میلی متر
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شكل 19ـ بستن بار توسط بند در روش مهار افقی

انواع  نشان می دهد.  افقی  را در روش مهار  بند  بار توسط  نحوة بستن  شکل 19 
بندهای مورد استفاده در مهار مستقیم عبارت اند از طناب، تسمه بافته و زنجیر که 

می کنند.  متصل  وسیله نقلیه  به  را  بار 
شده،  متصل  بار  به  مستقیماً  بندها 
بار  دور  یا  و  کرده  عبور  آن  داخل  از 
را  آن  مستقیماً  تا  می شوند  پیچیده 
مهار کنند در استفاده از بند نیز نیازی 
به اصطکاك بین بار و کفی وجود ندارد 
ایجاد  را  کافی  مهار  بندها می توانند  و 

کنند. 

درخصوص علت اینکه نباید کانتینر مستقیماً با کفی تماس داشته باشد در 
کالس بحث و گفت وگو کنید.

اینکه هم سطح کفی و هم سطح زیر کانتینر کاماًل صاف  به علت  پاسخ: 
نیست و کانتینر در روی کفی اصطالحاً لق می خورد، از این رو برای کنترل 
باید  بندها  به  اضافه  فشار  شدن  وارد  از  جلوگیری  و  کانتینر  حرکت  این 

گردد. کفی جدا  از سطح  به وسیله جداکننده  کانتینر 

پاسخ فعالیت 
کالسی

در روش مهار افقی، استفاده از بند برای مهار عمده بارها مناسب است مخصوصاً 
بارهای:

 لغزنده
 چرخ دار

در این روش مهار معموالً برای مهار یک بار در هر جهت از یک یا دو بند استفاده 
می شود چرا که تقسیم نیرو بین بیش از دو بند دشوار است. در این حالت نیروی 
کشش در بندها، هنگام دور زدن یا ترمز بیشتر می شود. نیروی مهاربارهای دارای 
چرخ الستیکی، هنگامی که زاویه بند به قائم نزدیک می شود، بسیار کاهش می یابد، 
بند  تعداد  به  بار  مناسب  مهار  برای  شود،  بیشتر  بند  زاویه  هرچه  طوری که  به 

بیشتری نیاز است.
 کیسه و تانک های انعطاف پذیر

به کار  مایعات  برخی  حمل  برای  که  هستند  خاصی  کانتینرهای  بارها،  نوع  این 
می روند. جنس این کانتینرها از پالستیک تقویت شده است. هنگامی که کانتینرها 
باشد،  آسان تر  آنها  حمل  و  کنند  اشغال  کمتری  جای  آنکه  برای  هستند،  خالی 
می توان آنها را جمع کرد. این نوع بار را می توان با بند به کفی یا درون وسیله نقلیه 

مهار كانتینر
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بست و مهار کرد. شکل 20 نحوه 
مهار و چگونگی استفاده از بند را 
نشان  کانتینر  نوع  این  مورد  در 

می دهد. 

شكل 20ـ چگونگی بستن بندها جهت مهار کانتینرهای 
انعطاف پذیر

شكل 22ـ استفاده از توری پوشاننده جهت مهار کانتینرهای 
انعطاف پذیر

برای مهار شوك های ناشی از حرکت مایع در اثر ترمز وسیله نقلیه، باید فاصله بین 
بندها به هم نزدیک باشد مخصوصاً این فاصله در قسمت جلوی بار باید به حداقل 

برسد. شکل 21 نمونه ای از مهار این نوع کانتینرها را نشان می دهد. 

شكل 21ـ نحوه استفاده از بند برای مهار کانتینرهای انعطاف پذیر

از   22 شکل  مطابق  می توان 
روکش های توری نیز برای مهار 

کرد. استفاده  بار  نوع  این 

در خصوص انتخاب بند مناسب برای مهار عدل ها در کالس بحث و گفت وگو 
کنید.

نوع  دو  در  تسمه ها  است.  تسمه  عدل ها،  بستن  برای  بند  بهترین  پاسخ: 
فوالدی و بافته شده استفاده می شوند که برای پک کردن و بسته بندی کاال 
به کار می روند. تسمه های فوالدی از قدرت کشش بسیار باالیی برخوردارند 
به طوری که با استفاده از کشنده های دستی یا برقی می توان آنها را با نیروی 

پاسخ فعالیت 
کالسی

مهار كیسه، گونی، عدل
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کشش زیادی کشید. تسمه های بافته شده برای عدل ها بسیار مناسب اند چرا 
که پهنای آنها مانع آسیب  دیدن عدل می شود. 

هنرجویان درخصوص عملکرد حلقه روی سنگ و عبور زنجیرها از داخل آن 
و همچنین ابزار جایگزین آن در کالس بحث و گفت وگو کنند.

پاسخ: اگر باالی سنگ گرد یا شیب دار باشد به طوری که امکان سرخوردن 
به صورت  می بایست  زنجیرها  این  باشد،  داشته  وجود  سنگ  روی  زنجیر 
متقاطع از روی سنگ ها عبور نمایند. چرا که در این حالت می توان باالی 
زنجیرها را به یکدیگر قفل کرد. قفل کردن زنجیرها به هم امکان سرخوردن 
آنها را از روی سنگ از بین می برد. همچنین می توان به جای قفل از حلقه 
استفاده نمود عبور زنجیرها از داخل حلقه باعث می گردد زنجیرها از یکدیگر 
دور نشده و از روی سنگ پایین نیفتند. این موارد در شکل زیر نشان داده 

شده است.

پاسخ فعالیت 
کالسی

شكل23ـ مهار سنگ های غیرمكعبی پایدار

مهار سنگ
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 تانک ها
عموماً  جرم  آنها  مرکز  زیرا  دارد،  بیشتری  مراقبت  به  نیاز  بارها  این گونه  حمل 
باالست، بنابراین باید در پیچ ها به آرامی راند. این نوع بارها در دو حالت پر و خالی 
توسط بند یا دیگر ابزار قفل شونده به وسیلةنقلیه ای که اتصاالت بارگیری مناسب 
مهار تانک ها از قبیل قفل پیچی را داراست، مهار می شوند. شکل 24 مهار یک تانک 

کوچک توسط چهار قفل پیچی بر روی کفی یک بارگیر را نشان می دهد. 

 وسایل نقلیه
مطالب این بخش مربوط به اتومبیل ها و وانت هایی است که وزن آنها برابر یا کمتر 

از 4500 کیلوگرم می باشد. 
 این نوع بار را باید با حداقل دو بند از جلو و عقب مهار کرد به نحوی که بندها 
با افق زاویه کمتر از 25 درجه ایجاد کنند. شکل 25 نمونه ای از مهار یک اتومبیل 

را نشان می دهد.
 باید ابتدا ارتفاع کل بار را )مخصوصاً هنگام حمل وسایل نقلیه سبک و دو محوره( 
کنترل نمود. پس از آنکه بندها به وسیله نقلیه متصل گردید، با استفاده از وینچ های 
ثابت آنها را کشیده و چرخ ها را توسط گوه یا گودی موجود در محل قرارگیری 
چرخ ها، مهار نمود. شکل 26 نمونه ای صحیح از بستن بند و قرار دادن قید در محل 

چرخ ها را نشان می دهد.

شكل 24ـ تانكر مهار شده بر روی بارگیر توسط قفل های پیچی

شكل 25ــ  نمونه ای از مهار یک اتومبیل
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شكل 26ـ نمونه ای از مهار صحیح یک اتومبیل

شكل 27ـ نمونه ای از مهار نادرست یک اتومبیل

 گوه های چرخ و ابزارآالتی نظیر رمپ ها و بندها که احتمال حرکت آنها در طول سفر 
وجود دارد، باید به دقت روی وسایل نقلیه حمل کننده مهار شوند. وقتی بندها به محورها 

یا چرخ ها بسته می شوند، نباید به لوله های ترمز و سایر تجهیزات دستگاه صدمه بزنند.
 وسایل نقلیه را نباید مهار نشده روی وسیله دیگری حمل کرد حتی اگر از وسیله نقلیه 

مخصوص حمل سواری استفاده شود.
 وسایل نقلیه تصادفی سبک از قبیل اتومبیل و وانت باید به گونه ای حمل شوند که بار 
از روی وسیلة نقلیه منحرف نشود و همچنین قطعات شل و نیمه باز ماشین تصادفی 

نشوند.  رها  وسیله نقلیه  روی  از 
نباید از طناب برای مهار ماشین 
تصادفی استفاده کرد. برای حمل 
این گونه وسایل می توان از بارگیر 
دیواره دار استفاده نمود به شرطی 
که از چهار طرف محصور باشند 
و دیوارها باالتر از بار قرار گیرند. 
شکل 27 نمونه ای از مهار نادرست 
یک وسیله نقلیه را نشان می دهد.

هنرجویان درخصوص علت به کارگیری بندهای قائم و عملکرد آن و روش های 
دیگر در کالس بحث وگفت وگو کنند.

پاسخ: در مهار دستگاه های چرخ الستیکی، بندها باید به هنگام کشیده شدن 
به تمام چرخ های وسیله نقلیه نیرویی به سمت پایین وارد نمایند )کاماًل افقی با 
زاویه صفر نباشند( تا از پرش بار در دست اندازها جلوگیری کنند. این سیستم 
ماشین آالت  یا  برق  موتورهای  نظیر  چرخ دار  وسایل نقلیه  سایر  برای  مهار 
کشاورزی چرخ دار نیز صادق است. در صورتی که مهار این ماشین آالت افقی 

باشد، برای مهار قائم آنها باید از یک بند عمودی اضافی استفاده کرد.

پاسخ فعالیت 
کالسی
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هنرجویان درخصوص علت به کارگیری کمرشکن در جابه جایی ماشین آالت 
سنگین در کالس بحث وگفت وگو کنند.

پاسخ: در حمل ماشین آالت سنگین باید دقت داشت که این گونه وسایل 
بر روی بارگیری که فاصله اندکی با سطح زمین دارد )کمرشکن ها(، حمل 
شود. این فاصله اندك موجب می شود که فاصله مرکز ثقل نسبت به زمین 

کمتر شده و موجب ثبات بیشتر بار روی بارگیر گردد.

هنرجویان درخصوص علت تفاوت زاویه بندها در عقب و جلوی بار هنگام 
حمل ماشین آالت سنگین درکالس بحث و گفت وگو کنند.

جلوی  راستای  در  بار  که  نیرویی  شد،  گفته  قباًل  که  همان گونه  پاسخ: 
بار  که  نیرویی  و  است  بار  وزن  درصد   80 برابر  می شود  وارد  وسیله نقلیه 
وزن  درصد  برابر 50  می کند  وارد  وسیله نقلیه  و طرفین  عقب  راستای  در 
بار است. به همین منظور زاویه بندها در عقب وسیله نقلیه 30 درجه است 
که نیروی مقاوم بیشتری در راستای طول وسیله نقلیه و در مقابله با نیروی 
بندها در جلوی  زاویه  دیگر  از طرف  نماید.  ایجاد  به جلو  رو  80 درصدی 
وسیله نقلیه 45 درجه است که نیروی مقاوم کمتری نسبت به حالت قبل در 
راستای طول وسیله نقلیه و به سمت عقب و همچنین برابر با طرفین و در 

مقابله با نیروی 50 درصدی رو به جلو و طرفین ایجاد نماید.

درخصوص موارد زیر در کالس بحث و گفت وگو کنید:
چرا هنگام حمل لودر چرخدار توسط کفی باید موتور در جهت جلوی بارگیر 

باشد؟
چرا هنگام حمل غلتک باید مایع داخل آن تخلیه گردد؟

پاسخ:
از  بیشتر  لودر  عقب  وزن  آن،  عقب  در  لودر  موتور  قرارگیری  دلیل  به   
لودر روی چرخ های  بار  به منظور تقسیم درست  بنابراین  جلوی آن است. 

گیرد. قرار  بارگیر  روی  عقب  طرف  از  لودر  است  بهتر  وسیله نقلیه 
 زمانی که مایع داخل غلتک تخلیه می گردد وزن آن به طور قابل توجهی 
کاهش می یابد و به همین دلیل نیروی کمتری به بار وارد می گردد و مهار 

آن آسان تر می گردد.

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی
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فصل چهارم: کنترل ایمنی بارگیری )مهاربار(

رل های كاغذی 
برای مهار رل های کاغذی که به صورت عمودی بارگیری می شوند، باید آنها را به 
جلوی بارگیر، دیواره ها یا سایر رل ها تکیه داده و مهار نمود و اگر تعداد رل های 
از  جلوگیری  برای  نچسبد،  وسیله نقلیه  دیوارة  به  که  باشد  اندازه ای  به  کاغذی 
حرکت بار به طرفین باید فضاهای خالی بین آن را پر کرد یا از قید افقی، بند یا 
زیر اندازه های افزایندة اصطکاك استفاده نمود. همچنین می توان رل های کاغذی 
را به صورت متقارن تقسیم و در قسمت های جداگانه مهار نمود. شکل 28 نمونه ای 
از مهار رل های کاغذی را داخل کانتینر نشان می دهد که فضای خالی بین رل ها 
توسط بالشتک  پر شده است. شکل 29  نیز مهار رل های کاغذی را توسط تکیه 

دادن به دیواره های بارگیر نشان می دهد.

لوله ها، تیوب ها، چوب ها، میلگردها، میله ها و شمش ها
مانند ضربه گیرهای  ابزارهای خاصی  و  روش ها  از  باید  بارها  نوع  این  برای حمل 
این روش ها هزینه  کرد.  استفاده  کانتینر  و  باندل  به صورت  بسته بندی  دالبرشی، 

حمل ونقل، خسارت بار و کاال، زمان بارگیری 
دیگر  از سوی  و  می دهند  کاهش  را  تخلیه  و 
ایمنی مهار را نیز در هر سفر تضمین می کنند. 
و  قائم  تیرك های  از  استفاده  نحوة  شکل 30 
نشان  لوله  فله ای  مهار  و  بارگیری  در  را  بند 

می دهد.

تصویر 28ـ مهار رل های کاغذی به طور 
عمودی و در چند الیه

تصویر 29ـ مهار رل های کاغذی به وسیله تكیه دادن به 
جداره ها

شكل 30ـ نحوة استفاده از تیرک های 
قائم به همراه بند
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شکل 31 استفاده از ضربه گیر تخت را در دو حالت مهار تک تک ردیف ها و مهار 
کلی بار نشان می دهد. در حالت دوم باید از تیرك های قوی تری استفاده کرد.

شكل 31ـ روش  مهاربارهای طویل و گرد با استفاده از ضربه گیرهای تخت

شكل 32ـ نحوة استفاده از بند و دو نوع دالبرش برای مهار لوله های طویل

شکل 32 نحوة استفاده از دو نوع ضربه گیر دالبرشی یک طرفه و دوطرفه به همراه 
بند را نشان می دهد.

جدول3 حداکثر فاصلة بین بندها و میزان بیرون زدگی مجاز بارهای طویل و با قطر 
کوچک را با توجه به طول آنها نشان می دهد.
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فصل چهارم: کنترل ایمنی بارگیری )مهاربار(

جدول 3ـ حداکثر فاصلة بین بندها و میزان بیرون زدگی مجاز بارهای طویل با توجه به 
طول آنها

)mm( طول لوله)mm( حداکثر فاصلة بین بندها)mm( حداکثر بیرون زدگی بار

25001500500

30001800600

40002400800

500030001000

600036001200

700042001400

800048001600

درخصوص محل عبور بندها در شکل 31 در کالس بحث و گفت وگو کنید.
پاسخ: همان گونه که در شکل 31 کتاب درسی دیده می شود بندها عمدتاً 
از رو یا کنار محل قرارگیری جداکننده ها عبور کرده است. این مهم باعث 
می گردد که فشار وارد شده توسط بند باعث ایجاد خمیدگی در بار و خسارت 

به آن نگردد.

درخصوص علت زاویه بیش از 30 درجه در مهاربارهای تخت در کالس بحث 
و گفت وگو کنید.

پاسخ: همان گونه که در جدول شماره 7 کتاب دانش فنی مشخص است 
تأثیر زاویه بند کمتر از 30 درجه در بارهای تخت تنها 25 درصد کل نیروی 
کشش بند در راستای قائم است. به این معنا که اگر نیروی کشش بند برابر 
بار  به  قائم  راستای  نیرو در  تنها 100 کیلوگرم  باشد  نیرو  400 کیلوگرم 
نیرو وارد می کند. این حد از کاهش نیرو نمی تواند فشار مناسب جهت ایجاد 
اصطکاك الزم برای نگهداری بار تخت را تأمین نماید و احتمال دارد بار از 

بند حرکت کرده و رها گردد.

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی
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در خصوص علت کاهش تعداد بند به دلیل بستن رل های عمودی و استفاده 
از حفاظ جلویی یا کناری در کالس بحث و گفت وگو کنید.

پاسخ: زمانی که چهار رل به یکدیگر بسته می شوند تشکیل یک بار واحد 
اصطکاك  آن،  وزن  افزایش  و  مقطع  افزایش سطح  دلیل  به  و  می دهند  را 
افزایش  دلیل  به  دیگر  سوی  از  می گیرد.  بارگیر شکل  و  بار  بین  بیشتری 
سطح مقطع نسبت به ارتفاع، بار از پایداری بیشتری برخوردار خواهد شد 
که همه این عوامل باعث کاهش تعداد بندها خواهد گردید. همچنین وقتی 
بار به تخته سر جلو تکیه داده می شود عماًل نیرو 80 درصد مهار می گردد و 
سیستم مهار برای نیروی 50 درصد و با تعداد بند کمتری طراحی می گردد.

در خصوص مشکالت عبور بند به صورت ضربدری از داخل چشمی رل در 
کالس بحث و گفت وگو کنید.

عبور  رل  چشمی  داخل  از  ضربدری  به صورت  زنجیرها  زمانی که  پاسخ: 
قرار  تماس  در  رل  با  نقطه  چهار  در  تنها  زنجیرها  حالت  این  در  می کند، 
می گیرند. زمانی که زنجیرها تحت فشار قرار می گیرند، امکان دارد زنجیرها 

پاره شوند. نقاط  این  از محل 

باتوجه به شکل 41 درخصوص عملکرد هر یک از بندها و نحوه مهار نیروهای 
حاصل از بار در کالس بحث و گفت وگو کنید.

پاسخ: بندهایی که به صورت طولی روی بار کشیده می شوند به دلیل طول 
آن نمی توانند فشار الزم را روی لوله های میانی وارد نمایند. به همین دلیل در 
فواصل 3 متری بندهایی را به صورت قائم در نظر می گیرند تا پایداری بار تأمین 
گردد. همچنین در ابتدا و انتهای بار، بندهایی به سمت داخل بارگیر در نظر 

گرفته می شود تا حرکت رو به جلو و عقب بار کنترل گردد.

در خصوص علت به کارگیری قیدها طبق شکل 42 جهت مهار غلتش لوله در 
کالس بحث و گفت وگو کنید.

در خصوص علت استفاده از زین و نحوه مهار لوله های قطور در کالس بحث 
و گفت وگو کنید.

پاسخ: مهار لوله ها نیازمند استفاده هم زمان از سیستم مهار افقی و عمودی 
است. سیستم مهار عمودی با استفاده از کشیدن بند روی لوله و ایجاد نیروی 
نوع  این  امکان غلتیدن دارند، مهار  لوله ها  آنجا که  از  تأمین می گردد.  قائم 
حرکت لوله نیازمند طراحی سیستم مهار افقی است که در این میان قیدها 

به ویژه قیدهای گهواره ای می توانند حرکت غلتشی لوله ها را مهار کنند.

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی

مهارلوله های  بتنی

مهاربارهای استوانه ای )رل ها، قرقره ها، كالف ها، شبكه ها(
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فصل چهارم: کنترل ایمنی بارگیری )مهاربار(

بار متحرك
بار متحرك، باری است که می تواند حین حرکت، داخل وسیله نقلیه جابه جا شود. 
انواع دام و طیور، قطعات آویزان در بارگیر مثل گوشت، مایعات شامل مالت، قیر و 
غیره جزء بارهای متحرك محسوب می شوند. در صورتی که بار متحرك مهار نگردد، 
توانایی گردش وسیلةنقلیه را کاهش می دهد و سبب واژگونی آن می شود. در مورد 

این گونه بارها توجه به موارد زیر ضروری است:
 دام ها در محفظه هایی که به این منظور ساخته شده اند یا صندوق های متحرك، 
مهارکننده  از  استفاده  بدون  را  دام  حمل  از  نمونه ای   33 شکل  می شوند.  حمل 

نشان می دهد. مناسب 
در  که  گوشت  نظیر  بارهایی  جابه جایی   و  حرکت  رساندن  حداقل  به  برای   
اینکه  یا  به هم بسته بندی کرد  را چسبیده  آنها  باید  آویزان هستند،  وسیله نقلیه 

نمود.  مهار  تک تک 
 تانک های مخصوص حمل مایعات با استفاده از سیستم های خاص خود مهار می شوند.

 به دلیل باالبودن ارتفاع 
کامیون های  جرم  مرکز 
یخچال دار، وضعیت بارها 
است،  ناپایدارتر  بسیار 
احتیاط  باید  بنابراین 

نمود.  بیشتری 

مخزن ها و تانكرها
بارگیری و حمل کانتینرهای تانکی بر روی نیمه یدك های کم ارتفاع. )شکل34(

 مرکز ثقل تانک در صورتی داخل مثلث متساوی الساقین مذکور قرار می گیرد که 
ارتفاع کانتینر از سطح زمین )H(، کمتر از 1100 میلی متر باشد. 

شكل 33ـ حمل دام بدون استفاده از مهارکننده مناسب

شكل 34ـ بارگیری و حمل کانتینرهای تانكی بر روی نیمه یدک های کم ارتفاع
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 به منظور تأمین زاویه 64 درجه برای پایداری تانک بارگیری  شده، اعداد جدول 
4 ارائه شده است.

جدول 4ـ ارتفاع پایداری تانک از سطح زمین

ارتفاع مجاز تانک به منظور تأمین پایداری آن

2500 2475 2450 2425 2400 2300 فاصله بیرونی 
)mm(تایرها از یكدیگر

2560 2535 2510 2490 2460 2360 ماکزیمم ارتفاع مجاز 
)mm( مرکز ثقل تانک

از طریق جست وجوی اینترنتی در خصوص نحوه کشیدن چادر و روکش های 
توری روی بار در کالس بحث و گفت وگو کنید.

پاسخ: انواع شبکه توری
1ـ توری نایلونی1

قابلیت کشسانی آن در  نایلونی ساخته شده و به دلیل  الیاف  از  این چادر 
اگر  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  بسیار  بزرگ  و  بارهای حجیم  حمل ونقل 
سوراخی در آن ایجاد شود به دلیل نوع بافت پارچه این سوراخ گسترش پیدا 

نمی کند و در همان اندازه ایجاد شده باقی می ماند.
این چادر دارای عرض 3/7 متر بوده و طول آن با توجه به نوع کار انتخاب 
می شود. دور چادر نیز طنابی دوخته شده است که پس از قرار گرفتن بار این 
طناب به دور بارگیر کشیده می شود و از طریق طناب های دیگر به بارگیر 

متصل می شود. نمونه ای از این نوع توری در شکل 35 مشاهده می شود.

Netpaulin ـ1

پاسخ فعالیت 
کالسی

شكل 35ـ تصویری از توری نایلونی

مهاربارهای محاط و فله ای
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فصل چهارم: کنترل ایمنی بارگیری )مهاربار(

بار  حمل  برای  مناسب  میلی متری   50 منافذ  با  نایلونی  توری  2ـ 
کفی ها1 توسط 

این توری از الیاف نایلونی ساخته شده و دارای منافذ 50 میلی متری است؛ 
همچنین به دلیل مقاومت باال و قابلیت باالی کشسانی آن بسیار کاربرد دارد. 
در این توری ها نیز پس از به وجود آمدن سوراخ یا پارگی این نقص گسترش 
نخواهد یافت. این نوع از توری ها در برابر اشعه ماوراء بنفش مقاوم هستند و 
در شرایط مختلف آب وهوایی نیز مقاومت خود را حفظ می کنند. در حمل 
بار بر روی کفی ها نیز، که مهاربار در آنها به سختی انجام می شود، این نوع 
توری ها کاربرد فراوانی دارند؛ به طور مثال در حمل و مهار چوب و آجر، مورد 

استفاده قرار می گیرند. 
3ـ شبكه توری برای حمل زباله ها2

الیاف  در  استفاده می شود.  زباله ها  و  زائد  مواد  در حمل  توری  نوع  این  از 
این شبکه اجسام نوك تیزی وجود دارد که داخل مواد فرو می رود و مانع 
از پراکنده شدن آنها می شود. این شبکه یکبار مصرف است و هنگام تخلیه 

آنها تخلیه می شود.  بارها همراه 
به دلیل یکبار مصرف بودن، این توری به نحوی طراحی می شود که ارزان  
قیمت باشد. جنس این توری از فیبرهای پلی اتیلن با چسبندگی و قابلیت 
دید باال که در شبکه های 50 میلی متری به هم بافته شده اند، تشکیل شده 
و اطراف آن نیز مانند موارد قبل طناب هایی تعبیه شده است. نمونه ای از 

این توری در شکل زیر مشاهده می شود.

NYNOTTM ـ1
SKIP NET ـ2

شكل 36ـ شبكه توری برای حمل زباله ها
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4ـ شبكه توری پی .وی.سی1
جنس این شبکه از ماده ای جدید است که به عنوان جایگزینی برای توری های 
نایلونی به کار می رود. این توری از نخ های تابیده پلی استر با پوششی از جنس 
پی.وی.سی ساخته شده و رنگ آن نیز با توجه به نوع محموله مورد تحویل و یا 

خواست شرکت حمل ونقل تعیین می شود.
این نوع توری بر خالف توری های نایلونی قابلیت کشسانی ندارد و تنها می توان 

آن را برای بار مشخصی که برای آن طراحی شده به کار گرفت.
از آنجا که وزن این توری سبک است، تقریباً در هر اندازه ای می تواند ساخته شود 
و به دلیل وجود یک الیه پی.وی.سی، جاذب آب نیست و بنابراین در شرایط 
مختلف آب وهوایی وزن آن همچنان سبک باقی می ماند. از دیگر مزایای این 
توری آن است که می توان بر روی آن شکل هایی برای تبلیغات شرکت و یا به 

عنوان ایجاد منعی در مقابل دزدیده شدن طراحی کرد.
5  ـ توری  های دوالیه برای حمل کاالهای گران قیمت2

این توری ها برای حمل و نقل کاالهای با ارزش مانند حمل تجهیزات کامپیوتر به 
کار می روند. این شبکه ها دارای منافذ درشت بوده و از جنس پی.وی.سی ساخته 
می شود و یک شبکه پلی استر نازك در دور تا دور آن وجود دارد. همچنین 
می تواند تغییراتی در آن مطابق با سلیقه مشتری داده شود. مانند تغییر در اندازه 
شبکه، نوع قالب ها و نقاط اتصال. رنگ این توری ها نیز بسیار متنوع است و 
می توان بر روی آن شکل هایی برای تبلیغات شرکت و یا به عنوان ایجاد مانعی 
در مقابل دزدیده شدن طراحی کرد. در کناره ها نیز قالب هایی برای بستن توری 

به بارگیر وجود دارد.
انواع روکش

1ـ روکش ضد آب: این نوع روکش ها در برابر پوسیدگی مقاوم بوده و ضد آب 
نیز هستند. در وزن های متفاوت و متنوعی موجود می باشند. نوعی از آنها که برای 
مهاربار استفاده می شوند بسیار سبک تر از نوع PVC یا نوع کتانی هستند و آب 
را جذب نمی کنند. در صورت صدمه دیدن مانند سوراخ شدن، خرابی گسترش 

نمی یابد و قابل تعمیر نیز می باشد.
2ـ روکش پی.وی.سی برای حمل غالت، الوار و مصالح ساختمانی: روکش 
پی.وی.سی ضد آب و ضد پوسیدگی است و برای حفاظت کاالها از عوامل جوی 
مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع روکش در برابر اشعه ماورای بنفش مقاوم  
بوده )به طور مثال در برابر نور خورشید( و در برابر شرایط مختلف آب و هوایی 
همچنان مقاومت کششی خود را حفظ می کنند. وزن آنها سبک و برای پوشش 

P.V.C ـ1
CONTANER NETS & INTERNAL NETS ـ2
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الوارها و مصالح ساختمانی بسیار مناسب هستند. همچنین از این نوع روکش 
برای حمل غالت نیز استفاده می شود.

3ـ روکش کتانی برای حمل مواد غذایی: روکش های کتانی ضد آب و ضد 
پوسیدگی هستند اما از آنجا که الیاف کتانی الیافی طبیعی هستند، نفوذپذیر نیز 
هستند. ترکیبی از نفوذپذیری و ضدآب بودن، استفاده از آنها را در پوشش مواد 

غذایی بر روی کفی ها مناسب می سازد.
برای مثال علوفه و سیب زمینی معموالً با این نوع روکش پوشیده می شوند. مزیت 

دیگر روکش کتانی این است که در زمستان مانع از یخ زدگی کاال می شود.
و  شدن  مقابل خیس  در  آن  وزن  افزایش  به  می توان  روکش  این  معایب  از 
آسیب پذیری در برابر ضربه و صدمات اشاره نمود. نمونه ای از این روکش در 

می شود. مشاهده   37 شکل 

4ـ روکش برای حمل سنگ ریزه: این روکش از جنس پارچه سبک کنفی 
بوده و در  ارزان قیمت  نوع روکش  این  __  g 543 ساخته می شود. 

m2 با وزن 
استفاده  آن  از  سنگ  حمل  در  دلیل  همین  به  و  است  مقاوم  گرما  مقابل 
این مسئله در  پارچه ضد آب نیست و  نوع  این  می شود. شایان ذکر است 
حمل سنگ اهمیت ندارد. این نوع روکش در شکل 38 مشاهده می شود.

شكل 37ـ نمونه ای از روکش کتانی

شكل 38ـ نمونه ای از روکش برای حمل سنگ ریزه
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5ـ روکش ضد آب پروپیلن: این روکش سبک بوده و نسبت به وزن آن 
مقاومت خوبی دارد. روکش پروپیلن ضد آب بوده و جایگزین خوبی برای روکش 

نوع کنفی می باشد.
6ـ روکش ضد احتراق: این نوع روکش برای موارد آتش سوزی به کار می رود و 

مانع از گسترش آتش می شود.
7ـ روکش پلی اتیلن برای حمل علوفه و نمک: این نوع روکش برای حمل 

علوفه و نمک که باید دور از نور خورشید باشند، به کار می روند.
8ـ روکش های ضد یخ: این روکش ها به طور خاص برای جلوگیری از یخ زدگی 
کاالها طراحی شده اند. روکش ضد یخ از دو الیه پلی استر که یک الیه ضد آب نیز 
بین آنها دوخته می شود، ساخته می شود. از این نوع روکش برای حمل سیب زمینی، 

آسفالت و انواع کاالهایی که از سرما آسیب می بینند، استفاده می شود.
عالئم بین المللی حمل بار

از قالب استفاده ننمایید.

از یخ زدن 
محافظت شود.

مرکز ثقل بار

با دقت حمل شود.

در محل خنک و به 
دور از یخ زدن باشد.

از انداختن بار 
جلوگیری شود.

فاسد شدنی

به صورت یخ زده 
حفظ شود.

سر قالب از این 
طرف داخل شود.

از این قسمت بلند شود.

از یخ زدن 
محافظت شود. 

برای باز کردن بسته از 
اشیاء تیز استفاده نشود.
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از یخ زدن 
محافظت شود.

به دور از رطوبت 
نگهداری شود.

از انباشتن کاال 
بر روی کاال اکیداً 

خودداری شود.

از گرما محفوظ 
بدارید.

به دور از رطوبت 
نگهداری شود.

از انباشتن کاال 
بر روی کاال اکیداً 

خودداری شود.

از گرما محفوظ 
بدارید.

به دور از رطوبت 
نگهداری شود.

از انداختن بار 
جلوگیری شود.

از گرما محفوظ 
بدارید.

به دور از رطوبت 
نگهداری شود.

به دور از رطوبت 
نگهداری شود.

از چرخیدن بار 
جلوگیری شود.

از چرخیدن بار 
جلوگیری شود.

از چرخیدن بار 
جلوگیری شود.

از چرخیدن بار 
جلوگیری شود.
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حیوانات زنده

شکستنی

با فورك لیفت بلند 
شود.

یک طرف بار 
سنگین تر است، 

احتیاط کنید.

در صورت استفاده 
از زنجیر از این 
قسمت بلند کنید.

شکستنی از این 
سمت بلند شود.

به وسیله گیره بلند 
شود.

مرکز ثقل بار

در صورت استفاده 
از زنجیر از این 
قسمت بلند کنید.

شکستنی

وزن کل

یک طرف بار 
سنگین تر است، 

احتیاط کنید.

وسایل عکاسی 
)بسیار حساس(

در صورت استفاده 
از لیفتراك از این 
قسمت بلند کنید.

وزن خالص

حداکثر وزن مجاز 
روی بار


