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مقدمه

از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای 
فردی و اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات 
نظام آموزشی که حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد 
چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله به نقش 
معلم از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری و نقش 
دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و 
نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و 
بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری شامل رسانه های متنوعی از 
جمله کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ هنرجو، کتاب راهنمای 
 .... و  پوستر  و  آموزشی  فیلم  آموزشی،  نرم افزارهای  هنرآموز،  معلم/  تدریس 
می باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنماي 
هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در 
نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و تدوین شده است. در این رسانه 
سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و 
مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و 
محیطي آورده شود. همچنین نمونه طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری 
هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ 



ارزشیابی  جهت  اصلی  شاخص های  بیان  تمرین ها،  و  یادگیري  فعالیت هاي 
شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری 
هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، 
و  اجرا  فرایند  در  مهم  نکات  مطالعاتی،  منابع  ارگونومی،  و  بهداشت  ایمنی، 
و  و صالحیت هاي حرفه اي  زماني  بودجه بندي  یادگیري،  در محیط  آموزش 

تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهدف 
تألیف شده  و  با کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین  بسته آموزشی که 

موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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 مقدمه
هنرآموز بايد دقت كند كه در اين پودمان دو مبحث هدف وجود دارد كه هنرجويان 
بايد آنها را شناسايی، برنامه ريزی و مديريت كنند. اول مديريت و امدادرسانی در 
حوادث غيرمترقبه در سطح راه ها و دوم تأمين ايمنی الزم و كافی برای محدوده 
بحران و حادثه. در ادامه به اهداف هر قسمت و انتظاری كه از هنرآموز وجود دارد 
باشد كه هنرجويان در  نكته توجه داشته  اين  به  بايد  پرداخته می شود. هنرآموز 
بايد به اهميت موضوع مديريت حوادث غيرمترقبه و اصل آمادگی  پايان پودمان 

قبل از وقوع و همچنين ايمنی در عمليات اجرايی كاماًل آشنا و معتقد باشند. 

رويدادها  و حوادث
راه های  اهميت  تشريح  به  هنرجويان  همكاری  و  همراهی  با  بايد  هنرآموز  ابتدا 
ارتباطی و نقش آنها در جوامع امروزی بپردازد و در خصوص حركت روان وسايل 
اهداف  به  بايد  ابتدا  در  دهد.  توضيح  مسير  انسداد  از  ناشی  مشكالت  يا  و  نقليه 
سيستم حمل ونقل جاد ه ای كه جابه جايی بار و مسافر می باشد اشاره شود و پس از 
آن به مشكالت ناشی از وقوع هرگونه رخداد در سطح راه پرداخته شود. مشكالتی 
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كه ممكن است منجر به اتالف هزينه ناشی از تأخير، صدمات جانی به صورت جرح 
و فوت، ضررهای مالی و ... با مشاركت هنرجويان بررسی گردد و هنرجويان تجارب 

خود را در كالس ارائه كنند. 
در ادامه بايد هنرجويان حوادث و رخدادهايی را كه ممكن است در سطح راه رخ 
دهد را بشناسند. و آن را با اتفاقاتی كه در اطرافشان اتفاق می افتد مقايسه كنند. 
را متوجه شوند يعنی رخدادهای  تفاوت رخدادها  بايد  اين قسمت هنرجويان  در 
برنامه ريزی شده مثل روكش آسفالت يا انجام خط كشی راه و يا حوادث غيرمترقبه 
شبيه سيل و ريزش كوه. در اين بخش هنرجويان بايد بدانند كه امدادرسانی در 
راه يک فعاليت شبانه روزی می باشد و تعطيلی نمی شناسد. تصادف/ سيل/ ريزش 
كوه/ باد شديد/ طوفان شن/ بهمن/ برف/ لغزش زمين و حوادثی مشابه آن غير قابل 

پيش بينی بوده و الزم است كه راهداران آمادگی قبلی داشته باشند. 
اجازه دهيد نمونه های رخدادها را هنرجويان با بيان نمونه های مشاهده شده خود 

بيان كنند.

رويدادهای نشان داده شده در تصاوير زير در كدام گروه قرار می گيرند؟ با 
هم كالسی های خود آنها را بررسی كنيد.

پاسخ: ريزش سنگ از كوه )تصوير سمت راست( و رانش يا لغزش زمين 
كه  می باشد  پيش بينی  قابل  غير  و  غيرمترقبه  حوادث  از  سمت(  )تصوير 
عمدتاً دارای علت های مرتبط با مكانيک سنگ و زمين شناسی دارد. حركت 
حوادث  اين  باعث  كوه  سنگ های  هوازدگی  يا  و  زمين  مختلف  اليه های 

ندارد.  زمان بندی مشخصی  و  نبوده  دقيق  شناسايی  قابل  كه  می گردد 

محدوده های  در  خود  زندگی  محل  اطراف  محيط  كارگاه های  از  ليستی 
شهری و بيرون از شهر را تهيه و باتوجه به تعاريف فوق آنها را دسته بندی 

كنيد. مقايسه  خود  هم كالسی های  اطالعات  با  و سپس  كنيد 
خود  اطراف  شهری  برون  و  شهری  محيط  در  بايد  هنرجويان  پاسخ: 
و   آسفالت  روكش  پل ها،  تعميرات  همانند  كارگاه هايی  و  كنند  جست وجو 
موارد  مشابه )با برنامه ريزی قبلی( و فرو ريختن پل، ايجاد حفره های بزرگ 
در مسير، تخريب مسير به دليل سيل ناشی از باران شديد و ... )غيرمترقبه( 

كنند.   دسته بندی  را 

پاسخ فعاليت 
کالسی

پاسخ فعاليت 
ميدانی
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دسته بندی اقدامات براي مديريت حوادث
از قبل برنامه ريزی  بايد  بايد يادبگيرند كه برای موفقيت در هر كاری  هنرجويان 
كرده و آمادگی الزم را برای عمليات مربوطه در هر كاری را داشته باشند مخصوصاً 
موضوع  اين  تفهيم  و  بهتر  توضيح  برای  باشد.  غيرمترقبه  نظر  مورد  رخداد  اگر 
هنرآموز می تواند با يک مثال ساده، هنرجويان را با هدف درس آشنا كند. اگر قصد 
سفر به نقاط كوهستانی را در فصل زمستان داشته باشيم بايد از شرايط مسير مطلع 
بوده، به همراه خود زنجير چرخ داشته باشيم و قبل از شروع سفر از همراه داشتن 
آن اطمينان حاصل كنيم. اگر خودمان نحوه كاربرد آن را نمی دانيم حتماً يک نفر 
از همراهان، مهارت الزم جهت بستن آن را داشته باشد. با بيان اين مثال، هنرآموز 
اهميت برنامه ريزی و اقدامات الزم در مراحل پيش از وقوع/ در زمان وقوع/ بعد از 

وقوع رخ داد را به هنرجويان آموزش دهند. 

آگاهی از اتفاقات و حوادث
در اين قسمت هنرآموز بايد اهميت كسب اطالعات دقيق در كوتاه ترين زمان ممكن 

را با ارائه مثال هايی همانند مثال زير بيان كند:
در يک تونل نسبتاً طوالنی به دليل ريزش ديواره تونل، مسير مسدود شده است. 
اگر نتوان در زمان مناسب مسير را بازگشايی كرد و يا از ورود وسايل نقليه به داخل 
تونل جلوگيری نشود ممكن است در اثر دود ناشی از خودروها و محيط بسته تونل 
تعداد قابل توجهی از رانندگان و سرنشينان خودروهای داخل تونل دچار مشكل 

شده و حتی فوت كنند.   

چه روش های ديگری برای اطالع از حوادث و رويدادها می شناسيد؟
بر سيستم های هوشمند، خودروهای  عالوه  اطالعات  دريافت  برای  پاسخ: 
عبوری و دستگاه های امدادرسان می توان از اطالعات رانندگان كاميون ها و 
اتوبوس ها كه هر روز در مسيرها تردد می كنند استفاده كرد. برای اين كار با 
انجام هماهنگی قبلی با آنها و تعريف يک شماره تلفن ثابت و يا همراه برای 
آنها می توان اطالعات مختلفی همانند وضعيت راه ها و اتفاقات رخ داده در 

كوتاه ترين زمان ممكن با خبر شد.

از مركز مديريت راه های استان خود بازديد كنيد و ليستی از اطالعاتی را كه 
می توان از مركز مديريت راه ها به دست آورد تهيه كنيد.

پاسخ: در مركز مديريت راه ها اطالعات زير را می توان به دست آورد:
و  حداقل  و  متوسط  راه ها/سرعت  سطح  از  عبوری  ترافيک  و  تردد  ميزان 
حداكثر وسايل نقليه/گزارش های دريافتی از منابع خبری در خصوص حوادث 

.... و عمليات جاده ای/تصادفات/ گزارش وضعيت هواشناسی جاده ای و 

پاسخ فعاليت 
کالسی

پاسخ فعاليت 
ميدانی
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در اين قسمت با ارائه تصاويری همانند تصاوير مربوط به قسمت5 ابعاد رخدادها را 
برای هنرجويان معرفی كنيد. برای توضيح اين بخش هنرآموز با ارائه يک تصوير/
فيلم از تصادف دو خودرو كه منجر به خسارت جزئی يا متوسط شده و نيازی به 
اقدامات خاصی ندارد )نياز به اورژانس و يا اقدامات فوری ندارد( و يک فيلم/تصوير 
از تصادف دو اتوبوس يا يک اتوبوس و يک تريلر كه تعداد افراد درگير در آن و 
وسعت منطقه درگير با حادثه قابل توجه است استفاده نمايد. يا مثالی از يک بارش 
باران كه در قسمت هايی باعث جمع شدن آب روی سطح جاده شده با سيالبی كه 

در حال تخريب يک پل می باشد. 

نمونه ای از حوادثی كه در سطح راه رخ می دهد
در اين قسمت هنرآموز با ارائه تصاوير و فيلم های مختلف، حوادث و رخدادهايی 
را كه در سطح راه ممكن است به وقوع بپيوندد برای هنرجويان بيان می كند. بهتر 
است هنرجو با استفاده از جمع آوری اطالعات عمومی مربوط به هر قسمت، علل 
وقوع و يا شرايط مربوط به هركدام از رخدادها را به صورت علمی تر بيان كند و 
يا از هنرجويان بخواهد كه در اين خصوص تحقيق كرده و در كالس ارائه كنند. 

چرا در فصل زمستان در سطح معابر و جاده ها از نمک استفاده می شود؟ 
برای يافتن پاسخ اين سؤال، دو ظرف آب تهيه كنيد كه عمق آب در هر كدام 
كمتر از يک سانتی متر باشد. در يكی از آنها كمی نمک بريزيد و هر دو را 

داخل يخچال بگذاريد. هر دو را كنترل كنيد. چه اتفاقی می افتد؟
نمک  و  شن  مخلوط  از  راه ها  زمستانی  نگهداری  جهت  يخ بندان  زمان  در 
دارند؟ راه  در سطح  تأثيری  نمک چه  و  نظر شما شن  به  استفاده می شود. 
پاسخ: استفاده از نمک باعث تأخير در ايجاد كريستال های يخ و يخ زدن سطح 
راه البته تا دمای محدودی می باشد. در زمستان برای جلوگيری از يخ بندان در 
روی سطح راه و بر اساس اطالعات هواشناسی، قبل از وقوع يخ بندان بر روی 

پاسخ فعاليت 
ميدانی

تأخير در دريافت اطالعات حوادث چه پيامدهايی می تواند داشته باشد؟
پاسخ: تأخير در دريافت اطالعات می تواند حوادث ناگواری را به دنبال داشته 
باشد مثاًل اگر در اطالع از يک تصادف شديد تأخير زيادی ايجاد شود ممكن است 
ميزان تلفات ناشی از آن زياد باشد. اگر در اطالع از وقوع سيل تأخير داشته باشيم 
ممكن است ميزان خسارت وارده به راه و پل و ... به گونه ای باشد كه عالوه بر 

تحميل خسارت مالی باال، مدت زيادی نيز منجر به انسداد مسير گردد.

پاسخ فعاليت 
کارگاهی

 مشخصات و ابعاد رويداد يا حادثه
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سطح جاده از محلول آب نمک و يا شن و نمک استفاده می كنند تا از ايجاد 
يخ بندان جلوگيری كنند. 

استفاده از نمک و شن مطابق با دستورالعمل های موجود كه به هنرآموز تحويل 
گرديده، می باشد و هنرآموز برای پاسخ به سؤاالت احتمالی هنرجويان بايد از 

اطالعات عمومی در اين خصوص برخوردار باشد.

ريزش سنگ های کوچک و بزرگ از کوه
به نظر شما برای جلوگيری از اين قبيل اتفاقات چه كارهايی می توان انجام داد؟

بهمن  يا حتی وقوع  از كوه و  از ريزش سنگ  ناشی  برای كاهش صدمات حوادث 
برای  هوشمند  دستگاه های  از  استفاده  يكی  داد.  انجام  می توان  فعاليت  دسته  دو 
پيش بينی وقوع حوادث و دوم ايجاد سازه های محافظ برای جلوگيری از ريزش سنگ 
و يا بهمن بر روی سطح جاده. ايجاد چنين سازه هايی بسيار پر هزينه می باشد وليكن 
در صورت ضرورت و اولويت برای جلوگيری از حوادث ناگوار و يا پر تكرار می توان از 
اين روش ها استفاده كرد. توری های سنگ گير و يا گالری های برف گير از جمله اين 
سازه ها می باشند. هنرآموز با تهيه تصاويری از اين سازه ها بايد هنرجويان را با اين 

موضوع آشنا كند.

بادهای شديد
برای جلوگيری از وقوع حوادث ناگوار ناشی از وزش بادهای شديد چه كارهايی را 

بايد انجام داد؟
برای بادهای شديد و يا زلزله نيز بايد عالوه بر استفاده از سيستم های پيش بينی 
تشديد خسارات  باعث  كه  ساختمان هايی  و  تجهيزات  كليه  ايمن سازی  به  نسبت 
می شود قبل از وقوع هر حادثه ای جلوگيری كرد. مثاًل تابلوهای اطالعاتی با ابعاد 
بزرگ در بادهای شديد پتانسيل سقوط را دارند بنابراين بايد از نظر مقاومت در برابر 

بادهای شديد ايمن و مستحكم شده باشند.

تجهیزات، ماشین آالت و الزامات در مديريت حوادث و بحران ها
هنرآموز با توجه به اطالعاتی كه در ساير قسمت های پودمان در مورد ماشين آالت 
به  را  مختلف  ماشين آالت  كاربرد  ابتدا  بايد  است  ارائه شده  راه سازی  و  راهداری 
هنرجويان ياد داده و در انتها با ارائه پرسش در خصوص هريک از ماشين آالت آنها 

را در بحث مشاركت دهد. 
سپس با استفاده از آيين نامه 267 )كه به صورت همراه به هنرآموز بايد تحويل گردد(. 
ايمنی در  به آيين نامه  ارائه شده مربوط  فايل  از  با استفاده  بعد  به  اين مرحله  از 
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عمليات اجرايی، هنرآموز اطالعات و ويژگی های مربوط به تجهيزات و ماشين آالت 
را به هنرجويان ارائه می دهد. 

پرچم و پرچم دار
آيا جهت حركت پرچم توسط پرچم دار اهميتی دارد؟

جهت حركت پرچم دار دارای استاندارد است و هنرآموز بايد مطابق با متن و آيين نامه 
ايمنی در عمليات اجرايی كه در اختيار دارد نحوه حركت پرچم را به هنرجويان 

آموزش دهد. 

جليقه ايمنی )شبرنگی(
به نظر شما اين جليقه چه تأثيری در ديده شدن افراد دارد؟

جليقه شبرنگی به دليل ويژگی شبرنگ، قابليت ديد بااليی به خصوص در هنگام 
شب دارد و كليه افرادی كه در محوطه های عملياتی حضور دارند بايد از اين جليقه 

استفاده كنند.

 ايمن سازی محدوده عملیات و افراد حاضر در آن

تحقيق كنيد تابلوهای اخطاری، انتظامی و اطالعاتی چه تفاوتی با يكديگر 
دارند. در اين تحقيق نوع پيام، رنگ، شكل، ابعاد و محل نصب را برای هر 

كدام مشخص كنيد.
پاسخ: تابلوهای مورد استفاده در راه ها و خيابان ها از نظر ابعاد، رنگ زمينه 
و نوشتار و شكل و البته نوع پيام متفاوت می باشند. اما دسته بندی مشخصی 
دارند: اخطاری كه بيان كننده خطر می باشند و به راننده هشدار می دهند تا با 
رعايت قوانين و اطالعات داده شده بر روی تابلو با احتياط بيشتری رانندگی 
نمايد مثل تابلوی خطر مسير دو طرفه. دسته دوم، تابلوهای انتظامی هستند 
بر  كه به شكل دايره هستند و رانندگان ملزم به رعايت دستور داده شده 
روی آن می باشند مثل تابلوی حداكثر سرعت. دسته سوم تابلوهای اطالعاتی 
در  اطالعاتی  راننده  به  متفاوت  زمينه  رنگ  و  ابعاد مختلف  در  كه  هستند 
خصوص فواصل يا مكان ها و جهت ها می دهند و راننده بر اساس آن می تواند 
جهت و فاصله و .... مسير خود را مشخص نمايد. تابلوها بر اساس نوع راه 
دارای ويژگی های متفاوتی می باشند. هنرآموز با استفاده از نشريه 267 در 

حد مختصر هنرجويان را با اين تابلوها آشنا نمايند.

پاسخ فعاليت 
کالسی
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هنرآموز بايد با استفاده از تصاوير ارائه شده و تعاريف موجود در متن و نشريه 267 
آشنا  عملياتی  و  كارگاهی  ايمن سازی محوطه های  اصول  و  نحوه  با  را  هنرجويان 

كنند. در اين قسمت هنرآموز بايد اصول زير را به هنرجويان تفهيم كند:
 اطالع رسانی به موقع يعنی اطالعاتی در زمان و مكانی به رانندگان عبوری داده 

شود كه رانندگان زمان مناسب برای تصميم گيری و عكس العمل داشته باشند.
 اطالع رسانی بايد آشكار و قابل رؤيت باشد تا راننده به راحتی بتواند اطالعات 
الزم را دريافت كند. در اين قسمت ابعاد تابلوها و محل نصب و ميزان بازتاب آنها 

در شب بسيار مهم است.
 هدف امنيت افراد حاضر در محدوده كارگاه/ عمليات و رانندگان و افراد عبوری از 

آن منطقه می باشد.
هنرآموز از اين مرحله به بعد بايد با ارائه نمونه هايی از نمونه های موجود در آيين نامه 
با نحوه  ايمنی در عمليات اجرايی در محوطه آموزشگاه و يا كارگاه، هنرجويان را 

ايمن سازی كارگاه آشنا نمايد. 
دليل اهميت ميزان روشنايی در ورودی و خروجی تونل چيست؟

در ورودی و خروجی تونل به دليل تغيير ميزان نور چشم راننده دچار تنش و عدم 
باشد.  داشته  مناسبی  ديد  نتواند  ثانيه  در مدت چند  است  و ممكن  تطابق شده 
لذا مهم است كه در دهانه تونل تمهيدات مناسبی از جهت ميزان نور و روشنايی 

پيش بينی كرد.  

پاک سازی سطح راه ها 
در اين قسمت حتی االمكان با استفاده از حضور يک راهدار باتجربه در محل كالس 
روش های پاك سازی و تأمين شرايط عادی برای عبور و مرور را به هنرجويان آموزش 
دهيد. هنرجويان بايد ياد بگيرند كه در برخی از حوادث ممكن است برای جلوگيری 
از حوادث ناگوار مجبور به تخريب بخش هايی از جسم راه يا تجهيزات راه شوند. مثاًل 
در صورت وقوع سيل برای جلوگيری از خسارت شديد به مناطق اطراف ممكن است 

نياز باشد حفاظ های بتنی در ميانه راه را تخريب كرده و يا جابه جا كنند. 

مسئولیت پذيری و  ايثار الزمه امدادرسانی
هنرآموز در طول مدت پودمان بايد به اين نكته اشاره داشته باشد كه در فرايند 
امداد رسانی، تمام امدادگران در حالی كه موظف به رعايت اصول ايمنی برای خود 
و سايرين هستند بايد حس ايثار و شجاعت و قدرت تصميم گيری در شرايط بحران 
را در خود تقويت نمايند، بايد از تجارب گذشته و افراد باتجربه بهره كافی را ببرند.  
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فصل  دوم

سرویس و نگهداری ناوگان جاده اي 
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جدول بودجه بندی

واحد جلسه
رئوس محتوافصلیادگیری

زمان)ساعت(
عملینظری

1

سرویس و 
نگهداری
ناوگان

جاده اي 
حمل و 

نقل

چهارم

و  جاده اي  خودروهای  نگهداری  و  سرویس  اهمیت  مورد  در  مقدمه ای 
نقلیه  وسایل  نگهداری  و  سرویس  دفترچه های  1معرفی 

1 تشریح ساختار عمومی وسایل نقلیه  جاده اي 
2فعالیت کارگاهی 1

1تشریح برنامه سرویس و نگهداری وسایل نقلیه جاده اي 
تشریح سیستم مولد قدرت وسایل نقلیه جاده اي )وظیفه، اجزا، ساختمان 

1و عملکرد(

2فعالیت کارگاهی2

2

1تشریح سیستم الکتریکی موتور دیزل )وظیفه، اجزا، ساختمان و عملکرد(
4فعالیت کارگاهی3

تشریح برنامه سرویس و نگهداری سیستم الکتریکی موتور دیزل )آلترناتور، آفتامات، 
1دینام، استارت و...(

2فعالیت کارگاهی4

3

2تشریح سیستم هوارسانی موتور دیزل )وظیفه، اجزا، ساختمان و عملکرد(
4فعالیت کارگاهی5

2تشریح سیستم خنک کاری موتور دیزل )وظیفه، اجزا، ساختمان و عملکرد(

4

2فعالیت کارگاهی6
4فعالیت کارگاهی7

2تشریح سیستم روغن کاری موتور دیزل )وظیفه، اجزا، ساختمان و عملکرد(

5

4فعالیت کارگاهی 8
و  ساختمان  اجزا،  )وظیفه،  دیزل  موتور  سوخت رسانی  سیستم  تشریح 

2عملکرد(

2فعالیت کارگاهی 9

6

تشریح سیستم انتقال قدرت ناوگان جاده اي )انواع، وظیفه، اجزا، ساختمان 
2و عملکرد(

تشریح سیستم هیدرولیک ناوگان جاده اي )انواع، وظیفه، اجزا، ساختمان 
2و عملکرد(

2فعالیت کارگاهی10
و  ساختمان  اجزا،  وظیفه،  )انواع،  جاده اي  ناوگان  ترمز  سیستم  تشریح 

2عملکرد(

7

3فعالیت کارگاهی11
1تشریح سیستم فرمان ناوگان جاده اي )وظیفه، اجزا، ساختمان و عملکرد(

ساختمان  اجزا،  )وظیفه،  جاده اي  ناوگان  بدنه  و  شاسی  سیستم  تشریح 
عملکرد( 1و 

11بکسل کردن وسایل نقلیه جاده اي
و  مدت(  بلند  و  مدت  )کوتاه  جاده اي  نقلیه  وسایل  نگهداری  برنامه 

جاده اي  نقلیه  وسایل  حرکت  از  قبل  روزانه  1بازدیدهای 
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 مقدمه
جاده ای  ناوگان  نگهداری  و  سرویس  برنامه  اهمیت  با  هنرجویان  آشنایی  جهت 
هنرآموز با طرح فعالیت کالسی اول و دوم توجه هنرجویان را به نقش و اهمیت 

کند. جاده ای جلب  ناوگان  نگهداری  و  برنامه سرویس 
اجرای دقیق سرویس و نگهداری ناوگان جاده ای می تواند عمر و دوام آنها را تا یک 
سوم عمر طبیعی آن افزایش دهد. هزینه ای که صرف سرویس و نگهداری می شود 
بسیار کم است در حالی که اثر آن بسیار قابل مالحظه می باشد بنابراین الزم است 
بیشتر  علت  زیرا  توجه شود  نگهداری  و  امور سرویس  به  تعمیرات،  انجام  از  قبل 

عیوب مربوط به عدم سرویس صحیح می باشد.

هنرجویان زیر نظر هنرآموز نسبت به اهمیت و نقش سرویس و نگهداری 
نقلیه بحث نمایند. وسیله نقلیه در میزان عمر مفید وسیله 

پاسخ: برای انجام فعالیت کالسی اول برای بیان مزایای اجرای برنامه سرویس 
و نگهداری ناوگان جاده ای به موارد زیر اشاره شود:

1ـ افزایش بهره وری ناوگان جاده ای
2ـ افزایش عمر مفید ناوگان جاده ای

3ـ کاهش هزینه هاي تعمیرات ناوگان جاده ای
4ـ کاهش میزان خواب ناوگان جاده ای ناشی از خرابی

5  ـ کاهش هزینه جهت جایگزیني دستگاه نو با دستگاه فرسوده

هر یک از هنرجویان دفترچه سرویس و نگهداری وسایل شخصی خود )که 
به صورت مکانیکی یا برقی کار می کنند مانند ماشین ریش تراش، دوچرخه، 
چرخ خیاطی و...( یا وسایل خانگی مانند چرخ گوشت، ماشین آبمیوه گیری، 
ماشین لباسشویی و... را به کالس آورده و سرویس های دوره ای هر یک از 

تجهیزات مذکور را برای سایر هنرجویان توضیح دهند.
تا در  ترغیب کرد  را  فعالیت کالسی دوم می توان هنرجویان  برای  پاسخ: 
صورت امکان یک نمونه از دفترچه های سرویس و نگهداری ناوگان جاده ای 
را از تارنمای یکی از شرکت های خودرو سازی از سایت شرکت های مذکور 
دانلود کنند و یا دفترچه سرویس و نگهداری خودروی شخصی خانواده شان 
را برای بررسی به کالس بیاورند و سرویس های دوره ای خودروهای مذکور 

مورد بررسی قرار گیرد.

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی
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ساختار عمومی ناوگان جاده اي
برای شناخت هنرجویان با ساختار ناوگان جاده ای ابتدا موارد مشروحه زیر توسط 
هنرآموز در کالس بیان شده و برای درک کامل مطلب با حضور در کارگاه فعالیت 

کارگاهی اول انجام شود.
قبل از  تهیه برنامه هاي سرویس و نگهداري براي یک دستگاه از  ناوگان حمل ونقل 
جاده ای، نیاز است تا جزئي از آن دستگاه که باید براي آن یک فعالیت سرویس و 

نگهداري انجام گیرد مشخص شود.
ناوگان  یک  ساختار  تعمیرات،  و  نگهداري  علم  در  هدف  این  به  دستیابي  براي 

از: است  عبارت  مذکور  سطوح  مي گردد.  تجزیه  سطح   4 به  جاده ای 
سطح 1 سیستم  )System(: یک سیستم شامل قسمت هایي از ناوگان جاده ای 
است که به صورت یک مجموعه کامل عمل کرده و هدف خاصي را دنبال مي کند. 
به عنوان مثال: سیستم انتقال قدرت، سیستم روغن کاري، سیستم هیدرولیک و ....

یک  از  مجموعه اي  زیر  به  سیستم  زیر   :)Subsystem( زیرسیستم   2 سطح 
سیستم اطالق مي گردد. به عنوان مثال سیستم هیدرولیک در یک ناوگان جاده ای 
از زیر سیستم هاي پمپاژ روغن از مولد انرژي، کنترل فشار، کنترل جهت، کنترل 

دبي و مصرف کننده تشکیل مي گردد.
سطح 3 مجموعه )Assembly(: یک مجموعه در ناوگان جاده ای شامل تعدادي 
از قطعات ناوگان جاده ای مي باشد که به منظور برآوردن هدفي خاص در یک زیر 
مجموعه هاي  روغن  پمپاژ  سیستم  زیر  در  مثال  به عنوان  به کارمي روند.  سیستم 

مخزن روغن، موتورالکتریکي، پمپ هیدرولیک و ... وجود دارند.
اطالق  ناوگان جاده ای  یک  به کوچک ترین جزء  قطعه   :)Part( سطح 4 قطعه 
مي شود. هر مجموعه شامل حداقل دو قطعه مي باشد. به عنوان مثال یک مجموعه 
 ... بلبرینگ و  از قطعاتي چون بدنه موتور، استاتور، پروانه خنک کن،  الکتروموتور 

تشکیل شده است.
از  تصویری  است  بهتر  جاده ای  حمل ونقل  ناوگان  عمومی  ساختار  تشریح  برای 
بخش های مختلف یکی از ناوگان های حمل بار و حمل مسافر توسط اسالید نشان 
داده و محل نصب هر یک از ساختار تشکیل دهنده ناوگان نشان داده شود و در 
ادامه وظایف کلی هر یک از آنها نیز بیان شود، سپس از آن برای انجام فعالیت 
کارگاهی اول با حضور در کارگاه از نزدیک هر یک از بخش های مذکور را مشاهده 

کنند.
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در صورتی که وسیله نقلیه جاده ای در کارگاه موجود است، هنرجویان تحت 
ناوگان  با حضور در کارگاه، اجزای سیستم های مختلف  نظارت هنرآموزان 
نمایش  از طریق  این صورت  غیر  در  کنند.  معرفی  و  را شناسایی  جاده ای 
فیلم و یا ارائه پاورپوینت و یا پوستر، اجزای هر یک از سیستم های مذکور را 

شناسایی و معرفی کنند.
پاسخ: با حضور در کارگاه، در صورت وجود یک دستگاه از ناوگان جاده ای، 
و  و نقش  را معرفی  ابتدا هنرآموز سیستم های مختلف وسیله نقلیه مذکور 
ادامه هنرجویان در  یادآوری می کند و در  را  از سیستم ها  اهمیت هر یک 
گروه های سه یا 4 نفری هر یک از سیستم ها و اجزای مذکور را بررسی کنند 
در غیر اینصورت از طریق نمایش فیلم و یا ارائه پاورپوینت و یا پوستر توسط 
هنرآموز هر یک از سیستم های مذکور و اجزای آن معرفی شود بعد از آن با 

طرح سؤاالت کاربردی پاسخ توسط هنرجویان داده شود.

پاسخ فعالیت 
کالسی

برنامه های سرویس و نگهداری سیستم های ناوگان جاده ای
 سیستم مولد قدرت

قبل از ارائه برنامه سرویس و نگهداری الزم است هنرآموز با ارائه فیلم و یا عکس 
اشاره ای مختصر به کاربرد و ویژگی های موتورهای دیزل نماید که به عنوان مثال 
اتوبوس ها، کشتی،  و  کامیون ها  مانند  مدرن  جاده ای  وسایل نقلیه سنگین  بیشتر 
موتور  با  راه سازی  و  معدن  وسایل نقلیه  و  تجهیزات کشاورزی  از  بسیاری  و  قطار 

دیزل کار می کنند. 
موتور دیزل گونه ای از موتور درون سوز است که در آن از چرخه دیزل برای ایجاد 
حرکت استفاده می شود. فرق اصلی آن با دیگر موتورها، استفاده از احتراق در اثر 
تراکم است. مخلوط سوخت و هوا در اثر تراکم بسیار باال بدون جرقه زدن در موتور 
دیزل متراکم می شوند. همان گونه که می دانید برای سوزاندن یک ماده سوختی 
به دو عامل حرارت و اکسیژن نیاز است. اکسیژن از طریق مجاری ورودی موتور 
فشرده می گردد.  پیستون  به وسیله  و سپس  موتور می شود  وارد محفظه سیلندر 
این فشردگی آن چنان زیاد است که باعث ایجاد حرارت بسیار باال می گردد. سپس 
عامل سوم یعنی ماده سوختنی به گرما و اکسیژن افزوده می شود که در نتیجه آن 

سوخت شعله ور می شود و منجر به حرکت در موتور دیزل می گردد.
قابل  مختلفی  مبناهای  بر  داخلی  احتراق  موتورهای  سایر  مانند  نیز  دیزل  موتور 
احتراق  دفعات  مقدار  بر حسب  را  دیزل  موتور  مثاًل می توان  طبقه بندی هستند. 
در هر دور گردش میل لنگ به موتور دیزل دو زمانه و یا موتور دیزل چهار زمانه 
بیان  بخار  اسب  شکل  به  که  تولیدی  قدرت  برحسب  یا  و  نموده  تقسیم بندی 
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این  بر  که  سیلندرها  قرارگیری  شکل  یا  و  سیلندر  تعداد  بر حسب  یا  می گردد، 
موتور دیزل خورجینی  یا   V موتور دیزل  و  موتور دیزل خطی  نوع  به دو  اساس 

می کردند. تقسیم بندی 

 ساختار کلي سیستم مولد قدرت
هنرآموز ضمن معرفی تجهیزات جانبی و اجزای داخلی موتور دیزل از طریق نمایش 

فیلم یا عکس زیر وظایف هر یک از اجزای موتور را بیان نماید. 

برای معرفی سیستم های مختلف موتور می توان با بیان اینکه موتور قسمت اصلی 
هر یک از ناوگان حمل ونقل بوده و با تشبیه یک ناوگان به یک موجود جاندار که 
برای ادامه حیات به تغذیه مناسب، هوای تمیز، آب تمیز و رعایت اصول بهداشتی 

دارد به تشریح سیستم های مختلف موتور پرداخت.

شکل 1ـ اجزای موتور

هنرجویان زیر نظر هنرآموز با حضور در کارگاه به گروه های دو نفره تقسیم 
و  سرویس  فعالیت های  نیاز،  مورد  ملزومات  و  ابزار  تحویل  از  پس  و  شده 

نگهداری بدنه موتور و دسته موتور، مندرج در جدول 1 را انجام دهند.
پاسخ: برای انجام این فعالیت کارگاهی هنرجویان را به کارگاه برده و پس 
از تقسیم آنها به گروه های 2 یا 3 نفره و تحویل ابزار الزم موارد مندرج در 
جدول شماره 1 کتاب درسی را به ترتیب تحت نظارت هنرآموز انجام دهند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

کارتر

میل لنگ

فالیول

بلوک سیلندر

گژن پین 

شاتون
پیستون

سرسیلندر
انژکتور

قالپاق محفظه سوپاپ ها
سوپاپ دود

مجرای ورودیمیل اسپیکسوپاپ هوا

آلترناتور

پمپ آب

پیرو بادامک

میل سوپاپ

دنده های تایمینگ

پمپ روغن

صافی روغن
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شکل 2ـ اجزای دستگاه اندازه گیري میزان شارژ باتری

سیستم الكتریكي موتور دیزل
سیستم  با  حمل ونقل  ناوگان  سیستم های  بیشتر  امروزه  اینکه  بیان  با  هنرآموز 
الکترونیکی راه اندازی و کنترل می گردند به نقش و اهمیت سیستم  الکتریکی و 
الکتریکی در این ناوگان بپردازد و با ارائه تصاویر اجزای سیستم الکتریکی، وظایف 
هر یک از اجزا را توضیح داده و پس از آن در صورت امکان با ارائه دفترچه سرویس 
توصیه  اساس  بر  را  آنها  از  یک  هر  سرویس های  جاده اي  ناوگان  از  یک دستگاه 

بیان کند.  کارخانه سازنده 
سرویس و نگهداری اجزای سیستم الكتریكی

برای درک بهتر پاسخ فعالیت کالسی سوم پیشنهاد می شود یک باتری نو و یک 
باتری مستعمل را به کالس آورده و بررسی های الزم را بر روی باتری انجام دهند.

هنرجویان زیر نظر هنرآموز در مورد روش های تشخیص قطب های )مثبت و 
منفی( باتری بحث کنند. )حداقل 4روش را معرفی کنند(

پاسخ: به 4 روش می توان قطب های )مثبت و منفی( باتری را تشخیص داد:
1ـ عالمت + قطب مثبت و عالمت – قطب منفي را نشان مي دهد. 

2ـ قطب مثبت قطورتر از قطب منفي است.
3ـ نوار قرمز رنگ قطب مثبت و سیاه رنگ قطب منفي را نشان مي دهد. 

4ـ دو سیم را به قطبین باتري متصل نموده و انتهاي دیگرشان را در محلول 
آب اسید یا آب نمک قرار دهید از اطراف هر سیمي که حباب بیشتري خارج 

شد آن قطب منفي است.

پاسخ فعالیت 
کالسی

 اندازه گیري میزان شارژ باتری
برای اندازه گیری میزان شارژ باتری با استفاده از ابزار تست که شکل آن در زیر 

نشان داده شده به ترتیب مراحل توضیح داده شده در زیر را انجام دهید:
اجزای دستگاه:

1ـ منشور          2ـ درپوش          3ـ پیچ کالیبره کردن          4ـ دسته           5  ـ تنظیم چشمی)قابل تنظیم(       
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طریقه استفاده:
را  دستگاه  صاف  انتهای  آماده سازی:  1ـ 
در جهت نور خورشید نگه دارید و از محل 
با  و  کنید  نگاه  را  دستگاه  داخل  چشمی 
استفاده از قسمت تنظیم )شماره 5( چشمی 
به  کنید  تنظیم  خود  با چشم  متناسب  را 
طوری که داخل دستگاه به وضوح دیده شود.

2ـ کالیبره کردن: درپوش شماره 2 را بلند کرده و با استفاده از قطره چکان یک 
قطره از محلول استاندارد یا آب عاری از امالح )آب مقطر( را روی قسمت صاف 
دستگاه )شماره1( بچکانید. سپس درپوش شماره 2 را روی سطح منشور قسمت1 
بچسبانید و به آرامی آن را با دست فشار دهید به طوری که نمونه مورد آزمایش 
از روی دستگاه نریزد. داخل چشمی نگاه کرده درصورت لزوم پیچ کالیبره کردن 
شماره 3 را بچرخانید تا مرز آبی رنگ داخل چشمی روی خط مرجع در قسمت 

پایین )صفر( منطبق گردد.
3ـ روش اندازه گیری: درپوش شماره 2 را باز کنید. سطح منشور را با تکه پارچۀ 
نخی و نرم تمیز کنید. 1 الی 2 قطره از الکترولیت مورد نظر را روی سطح منشور 
)قسمت1( بچکانید. درپوش 2 را ببندید و آن را به آرامی فشار دهید. سپس مقیاس 

متناظر با مرز تیره )آبی( و روشن را بخوانید.

شکل 3ـ طریقه استفاده از دستگاه اندازه گیري 
میزان شارژ باتری

شکل4ـ روش اندازه گیری میزان شارژ باتری

براي تست آب باتري منحني سمت چپ داخل چشمي را بخوانید.
تذکر مهم
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با دستمالی  را  و درپوش 2  منشور 1  اندازه گیری، سطح  اتمام عمل  از  4ـ پس 
کنید. تمیز  پاکیزه  و  مرطوب 

دمای جبرانی
 ATC عالمت  می باشد.  سانتی گراد  درجه  اندازه گیری 20  برای  استاندارد  دمای 
این دستگاه  دما می باشد.  روی دستگاه مخفف جبران کننده خودکار  نصب شده 
استفاده کنندگان را قادر می سازد تا عمل اندازه گیری را بدون نگرانی از تغییرات 

دما انجام دهند. بازۀ دمای جبرانی از 10 تا 30 درجه سانتی گراد می باشد.
با تهیه cc 20 الکترولیت باتری کار با دستگاه توسط هنرجویان انجام شود.

سرویس و نگهداری آلترناتور )دینام(
برای درک بهتر هنرجویان از تفاوت دینام با آلترناتور در صورت امکان یک نمونه از 

هرکدام را به کالس آورده و توسط هنرآموز ویژگی هر کدام بیان شود.

و  با هم بحث  آلترناتور  با  دینام  تفاوت  نظر هنرآموز درباره  زیر  هنرجویان 
کنند. نظر  تبادل 

پاسخ: وسایل نقلیه برای حرکت کردن نیاز به برق دارد برق برای راه اندازی 
استارت و نیز برای سایر مصرف کننده های برقی مانند برف پاک کن و المپ ها 
این  از  بخشی  میان  این  در  و  برق  مصرف کننده های  سایر  و  رادیو  و  فن  و 
یا  اگر دینام  باتری مورد استفاده قرار گیرد.  برای شارژ کردن  باید  برق هم 
آلترناتور از کار بیفتد خصوصاً اگر شب باشد خیلی زود موتور هم از کار می افتد. 
اما اغلب ماشین های امروزی دارای آلترناتور هستند چون آلترناتورها قادرند 

پاسخ فعالیت 
کالسی

1 تنظیمات دستگاه برای محلول استاندارد )هنگام کالیبره کردن( و نمونه 
مورد آزمایش باید در یک دما انجام شود. اگر دما در حال تغییر بود باید هر 

30 دقیقه دستگاه را تنظیم کرد.
2 پس از استفاده از دستگاه، از آب برای شست وشوی دستگاه استفاده نکنید 

)برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل دستگاه(.
3 این دستگاه یک وسیله اندازه گیری نوری می باشد. آن را به آرامی حمل کرده و 
از آن مراقبت کنید. صفحه نوری آن را لمس نکنید و نخراشید. لطفاً آن را در محیط 
خشک، تمیز و غیر خورنده نگهداری کنید تا از کدر شدن سطح آن جلوگیری 

شود. )از وارد نمودن ضربه در حین جابه جایی دستگاه خودداری شود.(

توجه
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جریان بیشتری را تولید کنند و در عین حال سبک تر و با صرفه تر هستند و 
تعمیر و نگهداری آنها هم کمتر است ضمن اینکه انواع جدید آن که ساخت 

Leece-Neville Technical Bulletins هستند.  بزرگ  کارخانه 
حال  این  با  ولی  است  فراوان  است  دینام  و  آلترناتور  بین  که  تفاوت هایی 
ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. حتی برخی قائل به تفاوت نیستند 
برق  آلترناتور  است!  دینام  آمریکایی  اصطالح  همان  آلترناتور  می گویند  و 
حال  این  با   DC یا  مستقیم  برق  دینام  و  می کند  تولید   AC یا  متناوب 
مشخص  آن  تفاوت های  برخی  تا  کردیم  مطرح  اینجا  در  را  بحث  این  ما 
شود  آلترناتور دارای یک میدان چرخنده است که در درون آن یک آرمیچر 
بدین  و  چرخد  می  دارد(  قرار  آن  روی  بر  برق  تولید کننده  سیم پیچ  )که 
ترتیب جریانی تولید می شود اگر چه فرایند طراحی این کار پیچیده است 
اما آلترناتورها قابلیت اطمینان reliable بیشتری دارند چون تنها قطعه ای 
که در آلترناتورها دچار فرسایش و سائیدگی می شود همان بلبرینگ هاي آن 
هستند. دینام همان منبع تولید برق مستقیم یا DC است و باید با سرعت 
زیاد بچرخد تا بتواند ولتاژ 12 ولت برای شارژ باتری را فراهم کند و دارای 
جاروبک های ذغالی است که سریعاً سائیده می شوند و باید تعویض شوند. اما 
آلترناتور که بیشتر در خودروهای امروزی مورد استفاده است برق متناوب 
AC تولید می کند و سپس این برق با استفاده از دیودها یکسو می شود و 
هم  آلترناتورها سبک تر  اینکه  ندارد ضمن  برای چرخیدن  باال  دور  به  نیاز 
هستند چون کمتر تحت تأثیر حرکت کندشونده موتور قرار می گیرند عمر 
ولتاژ  تنظیم کننده  دارای  آلترناتورهای جدید  اغلب  دارند.  نیز  طوالنی تری 

هستند. هم  داخلی   REGULATOR

روش صحیح استفاده از باتری کمكی

هنرجویان با حضور در کارگاه و تقسیم به گروه های دو نفره با استفاده از باتری 
کمکی، خودرویی که باتری آن تخلیه شده را روشن کنند.

پاسخ: برای انجام فعالیت کارگاهی شماره3 هنرجویان را به کارگاه برده و با 
استفاده از باتری کمکی خودرویی که باتری آن تخلیه شده را به ترتیب طبق 

توضیحات ارائه شده در متن کتاب درسی روشن نمایند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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هنرجویان با حضور در کارگاه و تقسیم به گروه های دو نفره کلیه فعالیت های 
سرویس و نگهداری مربوط به باتری مندرج در جدول 2 را انجام دهند.

پاسخ: برای انجام فعالیت کارگاهی شماره 4 هنرجویان را به کارگاه برده 
و مطابق با برنامه های ارائه شده در جدول شماره 2 کتاب درسی به ترتیب 

اقدام شود.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

 برنامه سرویس و نگهداري سیستم الكتریكي

 سیستم هوارساني در یك موتور دیزل
هنرآموز با ارائه یک نمای کلی از سیستم هوارسانی موتورهای دیزل )شکل زیر( 
و اهمیت آن به معرفی هر یک از اجزای این سیستم پرداخته و وظایف هرکدام از 

آنها را بیان کند.

برای درک بیشتر هنرجویان از اهمیت سیستم هوارسانی در موتورهای دیزل مثال 
زیر توسط هنرآموز بیان شود:

موتور  یک  14:1می باشد.  حدود  هوا  با  سوخت  مخلوط  نسبت  مناسب ترین 
نیمه سنگین در یک ساعت کارکردن حدود 200 مترمکعب هوا مصرف می کند. 
در  گرم  تا یک  گرم  هزارم  در شهر حداقل یک  هوا  در  معلق  غبار  و  گرد  میزان 
مترمکعب هوا بوده و در ناوگان جاده اي در هنگام کار میزان گرد و غبار در هوای 
اطراف دستگاه بیش از 0/25 تا 6 است که اگر آن را خوش بینانه 0/3 فرض کنیم 

شکل 5  ـ سیستم هوا رساني در یک موتور دیزل
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نگردد: به موتور تصفیه  بنابراین در صورتی که هوای ورودی 
200×0/3×10=600

با فرض روزی 10ساعت کار دستگاه میزان 600 گرم گرد و خاک در یک روز وارد 
موتور می گردد. بنابراین اهمیت میزان تصفیه هوا برای موتورهای دیزلی از اهمیت 

خاصی برخوردار است.
همچنین برای آشنایی بیشتر با فیلتر هوا این سؤال توسط هنرآموز طرح شود:

چه انتظاراتی از فیلتر هوا داریم؟
پاسخ:

1 حتی االمکان بتوانند تمام ذرات معلق در هوای ورودی به موتور را جدا کرده و 
مانع عبور آن به موتور گردد )ضریب تصفیه آن باال باشد(.

2 دارای دوام مناسب باشد و در فاصله زمانی معین بتوان آن را تمیز یا تعویض کرد.
3 در برابر عبور هوا مقاومت زیاد ایجاد نکند.

4 احتیاج به مراقبت زیاد نداشته باشد.
5 حتی المقدور سر و صدای حاصل از عبور هوا به داخل موتور را کاهش دهد.

فعالیت  خشک  و  روغنی  هوای  فیلتر  معایب  و  مزایا  با  هنرجویان  آشنایی  برای 
است. شده  طرح  پنجم  کالسی 

و  کیفیت صافی های خشک  در خصوص  هنرآموز خود  نظر  زیر  هنرجویان 
تبادل نظر کنند. و  روغنی بحث 

پاسخ: برای تشریح این فعالیت کالسی موارد زیر بیان گردد:
هوای  تصفیه  در  ایمنی  جهت  و خارجی(:  )داخلی  فیلتر هوای خشک 
ورودی از یک فیلتر کاغذ یا نمدی دیگر که درون فیلتر اصلی قرار می گیرد 
استفاده شده تا در صورت بروز هر نوع اشکال برای فیلتر اصلی و همچنین 
هنگام باز کردن فیلتر اصلی از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری کند.

چون فیلتر داخلی دارای سطح تصفیه کمتری نسبت به فیلتر بیرونی می باشد 
دارای ضریب تصفیه کمتری است. هرگز فیلتر داخلی را نباید برای تمیزکردن 
باز کرد. بلکه باید پس از 6 الی 8 مرتبه تمیزکردن فیلتر خارجی هم زمان هر 

دو فیلتر تعویض شوند.
فیلتر هوای روغنی: در این نوع فیلتر هوا با سرعت به سطح روغن مخزن 
فیلتر برخورد کرده و مسیر خود را تغییر می دهد. بیشتر ذرات گرد و غبار به 
علت تغییر ناگهانی مسیر عبور هوا در سطح روغن باقی می مانند. هوا پس از 
تغییر مسیر از یک صافی با الیاف ریزدانه عبور می کند. بدین ترتیب هوا در دو 

مرحله تصفیه می گردد.
ضریب تصفیه این فیلترها باالتر از فیلترهای خشک می باشند. دوام این فیلترها 

زیاد است. همچنین سرویس و نگهداری آن ساده می باشد.

پاسخ فعالیت 
کالسی
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در  هنرآموز  فیلتر،  مناسب  انتخاب  و  فیلترها  کیفیت  با  هنرجویان  آشنایی  برای 
بیان کند.  صورت امکان یک نمونه فیلتر هوا را به کالس برده و موارد زیر را 

عوامل مؤثر در کیفیت عملکرد فیلترها:
 نوع کاغذ

 میزان هوادهی
 کیفیت اتصال دو لبه کاغذ فیلتر

 سطح کاغذ
 فشار بای پاس و فشار تحمل در مورد فیلتر روغن

 آببندی ورودی و خروجی روغن )در مورد فیلتر روغن(
 طول و تعداد رزوه فیلتر

 نداشتن رزوه در انتهای رزوه آخر
 عدم کمانش

 اتصال نوار الستیکی آب بند با المان فیلتر
 نحوه پخت کاغذ

 استاندارد بودن فیلتر
برای انجام فعالیت کارگاهی 5 فعالیت های مندرج در جدول شماره3 کتاب درسی 

به ترتیب انجام شود.

سیستم خنك کاري موتور دیزل
هنرآموز برای تشریح سیستم خنک کاری الزم است ابتدا مدار این سیستم با ارائه 

تصویر زیر توضیح داده و وظایف هر یک از اجزا را بیان کند.

شکل 6ـ سیستم خنک کاري موتور دیزل
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در جهت آگاهی بیشتر هنرآموزان از سیستم خنک کاری، مطالب زیر بیان شده که 
در صورت نیاز می توان به هنرجویان انتقال داد.

مناسب ترین درجه حرارت براي آب موتور بین 79 تا 95 درجه سانتي گراد است. 
باالي پیستون  به  باشد، موجب نشت روغن  پایین  اگر درجه حرارت موتور خیلي 
شده و هنگام احتراق ایجاد فشار زیادي کرده و باعث تشکیل کربن و نشت کمپرس 

به داخل کارتل مي شود.
حرارت دیواره هاي سیلندر نباید از 300 درجه سانتي گراد بیشتر شود.

اثرات حرارت: تغییر دما، تغییر رنگ، تغییر حالت، تغییر حجم )انبساط و انقباض( 
هنگام  در  آب  دارند.  مختلفي  انبساطي  درجات  مایعات  آب:  حرارتي  عملکرد 
تا یخ زدن  این درجه  از  و  به 4 درجه سانتي گراد منقبض  تا رسیدن  خنک شدن 
در صفر درجه انبساط مي یابد. در صورت سردشدن بیشتر یخ مانند اجسام دیگر 
و  افت خنک کاري کمتر  باشد،  باالتر  منقبض مي گردد. هرچه درجه حرارت آب 
راندمان حرارتي افزایش مي یابد. درنتیجه با مصرف معیني سوخت، قدرت خروجي 

مي یابد. افزایش  موتور 
افت خنک کاري مي تواند قدرت موتور را به مقدار30 درصد کاهش دهد.

هنرآموز با آوردن یک نمونه از سیال خنک کاري، یک نمونه درپوش رادیاتور و 
یک نمونه ترموستات به سر کالس، وظیفه و اهمیت هر یک از آنها را بیان کند.

مایع خنک کاري موتور باید داراي خواص زیر باشد:
 انتقال حرارت کافي 

 جلوگیري از خوردگي 
 جلوگیري از تشکیل لجن و رسوبات 

 با مواد الستیکي سازگاري داشته باشد.
 داراي خواص ضد یخ زدگي در شرایط کاري باشد .

وظایف درپوش رادیاتور:
 نقطه جوش آب را باال مي برد. 

 از ایجاد خلع جلوگیري مي کند.
 از کم کردن آب جلوگیري مي کند.

 فشارهاي زیاد سیستم را کنترل مي کند.
توصیه: همواره از درپوش هاي اصلي استفاده شود و درپوش رادیاتور به طور کامل 

بسته شود.
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وظایف ترموستات:
 نگهداشتن دمای موتور در حد نرمال

 جلوگیری از خوردگی مجاری آب )جمع کردن و ترکاندن حباب ها(
 جلوگیری از انقباظ و انبساط سریع موتور

 تولید فشار و ایجاد تبادل حرارتی 
 باال بردن درجه جوش آب

 جلوگیری از ایجاد ترک سرسیلندر )هنگام ریختن آب سرد به داخل رادیاتور داغ(
خواص سیال ضدیخ:

 کاهش نقطه انجماد و افزایش نقطه جوش
 محافظت قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی

 ظرفیت باالی انتقال حرارت
 محلول در آب و غیرقابل اشتعال

 خاصیت ضد کف به مقدار بسیار زیاد

هنرجویان با حضور در کارگاه و تقسیم به گروه های دو نفره و تحویل گرفتن 
ابزار، مواد و ملزومات مورد نیاز محلول ضد یخ برای دماهای 15- ، 25- و 

35- تهیه نمایند.
پاسخ: برای پاسخ به این فعالیت کارگاهی الزم است به جدول و نمودار زیر 
توجه شود. با عنایت به نمودار باال بیشتر از 68 درصد حجمی آب در سیال 
انجماد ضدیخ خالص به  ضدیخ نتیجه معکوس می گردد به طوری که نقطه 

20- درجه سانتی گراد می رسد.
جدول1ـ تغییرات نقطه جوش و نقطه انجماد سیال خنک کننده بر اساس 

درصد حجمی اتیلن گلیکول

نقطه انجماد C˚نقطه جوش C˚درصد حجمی اتیلن گلیکول

40106-24

50108-37

60111-52

70114-64

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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نمودار 1ـ تغییرات نقطه انجماد محلول های آبی ضدیخ بر اساس درصد حجمی ضدیخ در محلول

ضمناً برای اندازه گیری نقطه انجماد ضدیخ می توان از دستگاه نشان داده شده 
در شکل شماره 18 کتاب درسی استفاده کرد با این تفاوت که برای خواندن 
داخل چشمی دستگاه مشاهده  در  که  مربوطه  منحنی  از  باید  انجماد  نقطه 

می گردد، استفاده شود.

هنرجویان با حضور در کارگاه و تقسیم به گروه های دونفره و تحویل گرفتن 
ابزار و ملزومات مورد نیاز فعالیت های سرویس و نگهداری سیستم خنک کاری 

مندرج در جدول شماره 4 را انجام دهند.
پاسخ: برای انجام این فعالیت کارگاهی فعالیت های جدول شماره 4 کتاب 

درسی به ترتیب انجام شود.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

هنرجویان زیرنظر هنرآموز در خصوص نقش و اهمیت ترموستات در سیستم 
خنک کاری و اشکاالتی که در صورت عدم استفاده از ترموستات به وجود 

خواهد آمد، بحث و تبادل نظر کنند.
پاسخ: برای پاسخ به این فعالیت کالسی با توجه به توضیحات باال در مورد 
ترموستات مشخص می شود  و  رادیاتور  درپوش  وظایف سیال خنک کاري، 
که استفاده از سیال ضدیخ در کلیه فصول سال برای سیستم خنک کاري 
در مجاری  ایجاد رسوب  آن سبب  از  استفاده  و در صورت عدم  بوده  الزم 
سیستم خنک کاري و زنگ زدگی قطعاتی که با آب سیستم خنک کاري در 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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سیستم روغن کاري موتور دیزل
هنرآموز برای تشریح سیستم روغن کاری ابتدا با ارائه تصویری از مدار این سیستم، 
اجزا و وظایف هر یک از آنها را بیان کند. در شکل زیر مدارسیستم روغن کاری 

نشان داده شده است:

تماس هستند می گردد، همچنین عدم استفاده از ترموستات مخصوصاً در 
هنگام باال رفتن ناوگان جاده ای از سرباالیی جاده موجب باال رفتن بیش از 
حد دمای موتور و سبب انبساط حجمی پیستون شده که با پایین آمدن از 
سرازیری و خنک شدن سریع تر بدنه سیلندر موتور از پیستون ها و به دلیل 
اختالف اندازه حجمی سیلندر و پیستون سبب گیرپاژ پیستون ها می گردد.

شکل 7ـ مدارسیستم روغن کاری
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خواص روغن: هنرآموز با طرح این سؤال که وظیفه روغن چیست و آیا می توان 
از هر نوع روغن استفاده نمود نظر هنرجویان را جلب کرده و سپس ویژگی روغن 

مناسب را بیان کند.
 یک روغن مناسب باید خصوصیات زیر را داشته باشد:

 داراي گران روي مناسب باشد. 
 در مقابل اکسیداسیون مقاوم باشد. 

 در مقابل ایجاد دوده، خوردگي، زنگ زدگي، فشارهاي باال و کف کردن مقاوم باشد.
 و باید پاک کنندگي خوبي داشته و در درجه حرارت هاي پایین و باال گران روي 

مناسبي داشته باشد.

 سیستم سوخت رساني موتور دیزل
این  مدار  از  تصویری  ارائه  با  ابتدا  سوخت رسانی  سیستم  تشریح  برای  هنرآموز 

کند. بیان  را  آنها  از  یک  هر  وظایف  و  اجزا  سیستم، 
در شکل زیر مدارسیستم سوخت رسانی نشان داده شده است:

هنرجویان با حضور در کارگاه و تقسیم به گروه های دو نفره و تحویل گرفتن 
سیستم  نگهداری  و  سرویس  فعالیت های  کلیه  نیاز  مورد  ملزومات  و  ابزار 

روغن کاری مندرج در جدول شماره 12 را انجام دهند.
پاسخ: برای انجام فعالیت کارگاهی 8 فعالیت های جدول شماره 12 کتاب 

درسی به ترتیب انجام شود.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل 8ـ مدار سیستم سوخت رسانی
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جهت آشنایی هنرجویان با منشأ عیوب سیستم سوخت رسانی مطالب زیر توسط 
هنرآموز بیان شود:

 توصیه هایي در زمینه جلوگیري از بروز اشکال در سیستم سوخت رساني 
موتور

نظر  به  است  ممکن  سوخت  در  خارجي  کثیف  ذرات  و  آب  کمي  مقدار  وجود 
بي اهمیت باشد ولي در واقع وقتي این ذرات به مدار سوخت ناوگان جاده ای نفوذ 
کند، باعث مسدود شدن صافي و فیلتر مي شود. آب موجود در سوخت مي تواند به 
انژکتورها آسیب جدي وارد کند و باعث پوسیدگي مخزن سوخت گردد. در این 
راستا الزم است تا قبل از سوخت گیري دستگاه، از تمیز بودن صافي دریچه مخزن 
باشید هنگامي  بود. مراقب  سوخت و همچنین سرشیلنگ پمپ سوخت مطمئن 
که سرشیلنگ پمپ سوخت را داخل مخزن سوخت قرار مي دهید به صافي آسیب 

نرسد و سوراخ نشود.
زمان  در  دارد  وجود  زیادي  خاک  و  گرد  منطقه،  در  یا  و  باراني  هوا  چنانچه 
و  و گرد  آب  تا  بپوشانید  پارچه  با  را  اطراف شیلنگ پمپ سوخت  سوخت گیري 

نشود. سوخت  مخزن  وارد  خاک 
پس از سوخت گیري درب مخزن سوخت را دوباره سر جاي خود گذاشته و محکم 

کنید تا مانع ورود مواد خارجي به مخزن شود.
در برخي از ناوگان جاده ای ها چراغ اخطار دهنده اي تعبیه گردیده که اپراتور را 
از وجود آب در سیستم سوخت مطلع مي کند. همچنین یک کاسۀ شیشه اي زیر 
فیلتر سوخت موجود است که آب درون این کاسه جمع مي شود. هر روز صبح قبل 
از روشن کردن موتور باید آب درون این کاسه تخلیه شود. در صورت عدم تخلیه به 
موقع آب، قطرات آب از این سیستم جداسازي عبور کرده و به قسمت هاي اصلي 

سیستم سوخت رساني وارد مي شوند.

هنرجویان با حضور در کارگاه و تقسیم به گروه های دو نفره و تحویل گرفتن 
ابزار و ملزومات مورد نیاز فعالیت های جدول 13 سرویس و نگهداری سیستم 

سوخت رسانی را انجام دهند.
فعالیت های جدول شماره13  کلیه  کارگاهی 9  فعالیت  انجام  برای  پاسخ: 

انجام شود. کتاِب درسی به ترتیب 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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راهنمای ارزشیابي مرحله اول
هنرآموز کلیه سرویس های سیستم موتور که در متن کتاب درسی توضیح داده 
شده را لیست و شماره گذاری کند. هنرجویان را به گروه های 2 یا 3 نفره تقسیم 
نهایتاً  و  گیرد  تعلق  گروه  هر  به  سرویس ها  شماره های  از  یکی  قرعه  قید  به  و 
هنرجویان متناسب با نوع سرویس ابزارهای الزم را از انبار تحویل و تحت نظارت 
هنرآموز اقدام به انجام سرویس موردنظر کنند. پس از پایان مهلت تعیین شده با 
ارزیابی قرار  به وسیله هنرآموز مورد  نتیجه حاصل شده توسط هر گروه  به  توجه 
گرفته و با توجه به استاندارد و سطح انتظار امتیاز مربوطه منظور می گردد. برای 
این سؤال که در صورت عدم وجود سیستم  با طرح  بهتر مطلب، هنرآموز  درک 
انتقال قدرت چه اشکاالتی به وجود می آمد، نظر هنرجویان را جلب نموده و سپس 
ضمن بیان وظیفه این سیستم به صورت مختصر انواع این سیستم را توضیح دهد.

 سیستم انتقال قدرت
چرخ ها  به  آن  انتقال  و  موتور  نیروي  دریافت  وظیفه  قدرت  انتقال  سیستم هاي 
را برعهده دارند. این سیستم سرعت را کم و گشتاور را زیاد و یا بالعکس تبدیل 

مي کند.
 انواع سیستم هاي انتقال قدرت

سیستم هاي انتقال قدرت را مي توان به سه گروه تقسیم بندي کرد.
1ـ سیستم انتقال قدرت مکانیکي: در این سیستم، قدرت به صورت مکانیکي 
منتقل گردیده و شامل کالچ، گیربکس،گاردان، دیفرانسیل و چرخ ها مي باشد. در 
این سیستم نیروي موتور به گیربکس منتقل مي شود. پس از انتخاب دنده مورد 
به مجموعه دیفرانسیل  از طریق گاردان  و  از گیربکس خارج شده  نیرو  این  نظر 
مي رسد. در دیفرانسیل نیروي موتور از طریق پلوس هاي سمت چپ و راست به 

انتقال مي یابد. توپي چرخ ها 
گیربکس از تعدادي چرخ دنده هاي ساده و مارپیچ تشکیل شده است که بر روي 
تعدادي شافت قرار گرفته اند. بین موتور و گیربکس کالچ قرار گرفته که کنترل 
قطع و وصل نیرو به گیربکس در آن انجام مي گیرد. با فشردن پدال کالچ صفحه 
این حالت  ارتباط بین موتور و گیربکس قطع مي گردد. در  کالچ آزاد مي شود و 
براي انتخاب دنده و حرکت ناوگان جاده ای با حرکت دادن اهرم انتخاب دنده، دنده    
مورد نظر انتخاب مي شود. با برداشتن نیرو از روي پدال کالچ، صفحه کالچ با دیسک 

درگیر شده و شافت ورودي و در نتیجه مجموعه دنده به دوران در خواهد آمد.
آنها  2ـ سیستم انتقال قدرت هیدرودینامیکي: سیستم هایی هستند که در 
از انرژي جنبشي روغن براي انتقال و حرکت استفاده مي شود. قسمت اصلي این 
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سیستم تُرک ُکنِورتُر یا مبدل گشتاور )نوعي کالچ هیدرولیکي( است. این سیستم 
نیاز به گیربکس داشته چون مبدل گشتاور همیشه در یک جهت دوران مي کند. 

سیستم انتقال قدرت در برخي از لودرها و گریدرها از این نوع مي باشد.
از: مبدل  است  عبارت  انتقال قدرت هیدرودینامیکي  اجزای تشکیل دهنده سیستم 
گشتاور )کالچ هیدرولیکي(، گیربکس، گاردان، دیفرانسیل، فاینال درایو )کاهنده پایاني( 

و چرخ ها.
3ـ سیستم هیدرواستاتیکي: سیستم هایي هستند که در آنها از فشار روغن براي 
انتقال و حرکت استفاده مي شود. اجزای تشکیل دهنده سیستم هاي هیدرواستاتیکي 
عبارت است از: جعبه دنده تقسیم، گیربکس، هیدروپمپ، هیدرموتور و فاینال درایو.

انواع سیستم هاي هیدرواستاتیکي به دو بخش سیستم هاي مدار بسته و مدار باز 
مي شود: تقسیم 

سیستم مدار باز: در این سیستم روغن پس از هیدرو موتور به مخزن هیدرولیک 
برمي گردد. در این سیستم در مقایسه با سیستم مدار بسته مخزن بزرگ تري نیاز 

است.
سیستم مدار بسته: طراحي مدارهاي حرکت ناوگان جاده ای سنگین و کشاورزي 
از نوع مدار بسته است. در این سیستم روغن بین پمپ و هیدرو موتور در  غالباً 

رفت و برگشت مي باشد.
 

راهنمای ارزشیابي مرحله دوم
هنرآموز کلیه سرویس های سیستم انتقال قدرت را که در متن کتاب درسی توضیح 
نفره  یا 3  به گروه های 2  را  را لیست و شماره گذاری کند. هنرجویان  داده شده 
تقسیم و به قید قرعه یکی از شماره های سرویس های مذکور به هر گروه تعلق گیرد 
و نهایتاً هنرجویان متناسب با نوع سرویس ابزارهای الزم را از انبار تحویل و تحت 
نظارت هنرآموز اقدام به انجام سرویس موردنظر کنند. پس از پایان مهلت تعیین 
شده نتیجه حاصل شده توسط هر گروه، به وسیله هنرآموز مورد ارزیابی قرار گرفته 

و با توجه به استاندارد و سطح انتظار نمره مربوطه منظور می گردد.

سیستم هیدرولیك
سیستم  از  استفاده  چرا  که  سؤال  این  طرح  با  هنرآموز  مطلب،  بهتر  درک  برای 
نموده  را جلب  نظر هنرجویان  است؟  بیشتر شده  ناوگان جاده ای  در  هیدرولیک 
اجزای  و  پرداخته  با سایر سیستم ها  این سیستم  مقایسه  به  پاسخ،  سپس ضمن 

دهد. توضیح  را  هرکدام  وظیفه  و  هیدرولیک  سیستم 
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1 انعطاف پذیري بیشتر نسبت به سیستم مکانیکي )تسمه، زنجیر، دنده، گاردان، 
کوپلینگ و غیره( که شامل قابلیت برگشت پذیري و عملکرد در سرعت هاي مختلف 

است.
2 قابلیت افزایش نیرو: مي توان به وسیله سیستم هیدرولیک، نیرو را تا صدها برابر 

افزایش داد.
3 راندمان باالتر: به علت اتالف انرژي کمتر، انتقال ساده تر قدرت و توانایي ترکیب 

با سایر اجزاي کنترلي و همچنین استهالک کمتر در قطعات.
4 کنترل سیستم هیدرولیک ساده تر و دقیق تر است. 

5 طراحي ساده تر و تعداد قطعات کمتر 
6 اطمینان باالتر به دلیل ایمني باالتر

در جدول زیر سیستم هیدرولیک با سیستم های مکانیکی و الکتریکی مقایسه شده 
است:

جدول2ـ سیستم هیدرولیک با سیستم های مکانیکی و الکتریکی

هیدرولیکمکانیکیالکتریکی

تسمه، چرخ دنده، سیم و کابلانتقال
شافت، چرخ، کالچ، 

گوه و ...

لوله، شیلنگ

رله، کلید، کنتاکتور کنترل
و ...

انواع شیر کنترلانواع مختلف

سلونویید، عملگر
الکتروموتور،

چرخ، اهرم، پیستون و 
چرخ دنده

جک هیدرولیک، 
هیدروموتور

آکوموالتور، تانک فالیویلباطریذخیره انرژی
هیدرولیک

شیراطمینان، سوئیچ قفل ایمنی مکانیکیفیوزوسایل ایمنی
فشار، فیوزهای 

هیدرولیکی

در شکل زیر اجزای اصلی سیستم هیدرولیک نشان داده شده است، الزم به ذکر 
است در ماشین آالت مختلف ممکن است عضو عملگر متفاوت باشد مثاًل در ناوگان 
حمل بار عضو عملگر اتاق کمپرسی ناوگان است و در ماشین آالت راه سازی تیغه 

بیل یا باکت لودر و .... می باشد.
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سیستم ترمز

شکل 9ـ اجزای اصلی سیستم هیدرولیک

عملگر

پمپ هیدرولیک

شیر کنترل

تانک هیدرولیک 

هنرجویان با حضور در کارگاه و تقسیم به گروه های دو نفره و تحویل گرفتن 
سیستم  نگهداری  و  سرویس  فعالیت های  کلیه  نیاز  مورد  ملزومات  و  ابزار 

هیدرولیک مندرج در جدول 15 را انجام دهند.
پاسخ: برای انجام این فعالیت کارگاهی کلیه فعالیت های جدول شماره 15 

به ترتیب انجام شود.

هنرجویان با حضور در کارگاه و تقسیم به گروه های دو نفره و تحویل گرفتن 
نگهداری سیستم  و  فعالیت های سرویس  کلیه  نیاز،  مورد  ملزومات  و  ابزار 

ترمز را انجام دهند.
پاسخ: برای انجام این فعالیت کارگاهی کلیه فعالیت های جدول شماره 16 

به ترتیب انجام شود.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

سیستم فرمان
هنرآموز ابتدا به اهمیت سیستم فرمان در ناوگان جاده ای پرداخته و با توجه به 
حساسیت این سیستم در ایمنی ناوگان عوامل خرابی و روش های پیشگیری از بروز 
خرابی  در این سیستم را توضیح دهد. برنامه هاي مشروحه زیر براي جلوگیري از 
بروز خرابي در سیستم فرمان و افزایش عمر مفید آن و همچنین ردیابي خرابي ها 
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و تعمیر به موقع آنها )قبل از بروز خرابي( قابل انجام مي باشد:
1ـ کنترل اتصاالت: در فواصل زماني منظم تمام شیلنگ ها، اتصاالت و بست ها و 
وسایل فرمان را کنترِل و تمام نقاط شل شده را محکم کنید. مخصوصاً شیلنگ ها 

باید بدون پیچ خوردگی و ترک خوردگي و عیب باشد.
2ـ ترمیم روغن سیستم فرمان: سطح روغن سیستم فرمان را به صورت دوره اي 

کنترل کرده و درصورت نیاز ترمیم کنید.
فرمان  هیدرولیک  عملکرد سیستم  نحوه  3ـ کنترل عملکرد سیستم فرمان: 
به وسیله گرداندن پي در پي غربیلک فرمان کنترل شود. در ابتدا به آرامي از یک 
این  در  کنید.  تکرار  را  عمل  این  با سرعت  بعد  و  بگردانید  دیگر  انتهاي  به  انتها 
عملیات مواظب باشید که پیستون به انتهاي موقعیت برسد. قبل از رسیدن سیکل 
حرکت به انتها، چرخ ها باید گردش نماید به نحوي که پیستون خیلي نزدیک به 

انتهاي عمل خود برسد.
4ـ هواگیري سیستم فرمان: به محض ظاهر شدن اولین نشانه هاي زیر هرچه 

زودتر باید نسبت به هواگیري اقدام شود:
 حباب هاي هوا در مخزن روغن هیدرولیک

 کف هاي زرد مایل به قهوه اي روي سطح روغن
 صداهاي غیرعادي در همه جاي سیستم

5ـ آچارکشي: پین هاي جعبه فرمان، جک فرمان و هزار خار فرمان را کنترل کرده 
و در صورت نیاز آچارکشي کنید. 

6ـ کنترل نشتي سیستم: الزم است در فواصل زماني منظم، لوله ها و شیلنگ های 
سیستم هیدرولیک فرمان از نظر نشتي روغن بازدید شوند.

7ـ نظافت فیلتر هیدرولیک فرمان: الزم است نسبت به تمیزکردن فیلتر پمپ 
فرمان در تناوب هاي منظم اقدام شود.

8ـ تعویض فیلتر پمپ فرمان: فیلتر پمپ فرمان مي بایست به صورت دوره اي 
مورد کنترل قرار گرفته و درصورت نیاز تعویض شود.

9ـ کنترل لقي: الزم است تا در دوره هاي شش ماه نسبت به اندازه گیري میزان 
لقي فرمان و سگ دست هاي پاییني طرف چپ و راست و همچنین کنترل عدم لقي 

هزار خار سرجعبه فرمان اقدام شود.
10ـ گریس کاري: گریس کاري دوره اي کلیه نقاط گریس خور سیستم فرمان از 
برنامه هاي بسیار مهم براي جلوگیري از بروز فرسایش و خرابي بوده که الزم است 

توسط راننده ناوگان جاده ای اجرا شود.
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راهنمای ارزشیابي مرحله سوم
هنرآموز کلیه سرویس های سیستم هیدرولیک، ترمز و فرمان را که در متن کتاب 
درسی توضیح داده شده را لیست و شماره گذاری کند. هنرجویان را به گروه های 
2 یا 3 نفره تقسیم و به قید قرعه یکی از شماره های سرویس های مذکور به هر 
گروه تعلق گیرد و نهایتاً هنرجویان متناسب با نوع سرویس ابزارهای الزم را از انبار 
تحویل گرفته و تحت نظارت هنرآموز اقدام به انجام سرویس مورد نظر کنند. پس 
از پایان مهلت تعیین شده نتیجه حاصل شده توسط هر گروه، به وسیله هنرآموز 
مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به استاندارد و سطح انتظار نمره مربوطه منظور 

می شود.

سیستم شاسي و بدنه وسیله نقلیه
با توجه به اهمیت نگهداری سیستم شاسی و بدنه ناوگان جاده ای، توصیه های الزم 

در این زمینه توسط هنرآموز بیان شود.
توصیه هایی در زمینه نگهداري از بدنه و رنگ وسیله نقلیه:

 فضوالت پرندگان، جسد حشرات، قیر و هرگونه ذرات دیگر مي بایست در اولین 
زمان ممکن به کمک آب و یا یک حالل مناسب دیگر پاک شود. )استفاده از استون 
و تینر و سایر مواد اسیدي مجاز نمي باشد( الزم به ذکر است که فضوالت پرندگان 
بسیار اسیدي بوده و حتي اگر براي مدت کوتاهي روي رنگ بدنه ناوگان جاده ای 
بماند موجب لکه شدن رنگ خواهد شد. اثر لکه ها در زماني که فضوالت به مدت 

طوالني بر روي رنگ بماند تنها با سنباده و رنگ زدن مجدد پاک مي شود. 
تیره شدن  موجب  مي باشد  داغ  آن  بدنه  زماني که  در  جاده ای  ناوگان   شستن 
رنگ ناوگان جاده ای خواهد شد. استفاده از پودر و مایع لباسشویي، ظرفشویي و 
زمین شویي، موجب تیره شدن رنگ ناوگان جاده ای مي شود. استفاده از شامپو و 

براي شستشو مجاز مي باشد. پودر صابون 
 هنگام شستن و یا خشک کردن ناوگان جاده ای از اسفنج بزرگ و یا پارچه هایي 

که رنگ بدنه را خراشیده نمي کند استفاده کنید.
تابستان  در  سرد  آب  و  زمستان  در  گرم  آب  با  جاده ای  ناوگان  شستن  از   
)درصورتي که ناوگان جاده ای براي ساعت هاي متوالي در معرض تابش نور مستقیم 
خورشید بوده( اجتناب کنید. زیرا موجب آسیب دیدگي رنگ و ترک برداشتن آن 

مي شود.
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محل  در  را  آن  است  الزم  نمي شود،  استفاده  جاده ای  ناوگان  از  که  مواقعي  در 
مناسبي نگهداري کنیم. این محل باید سرپوشیده، داراي دیوار، باتهویه مناسب، 
خشک و حتي االمکان خنک باشد. سرپوشیده بودن محِل نگهداری، ناوگان جاده ای 
را از تابش نور مستقیم خورشید و باران محفوظ مي دارد. دیوار و سقف از جریانات 
نامناسب جوي مانند طوفان و باران جلوگیري مي کند. همچنین تهویه مناسب، از 

گرم و سرد شدن زیاد محل نگهداري ناوگان جاده ای جلوگیري مي کند.
سرعت  آن  به  و  کرده  شدیدتر  را  فرسودگي  زیاد  گرماي  که  است  ذکر  به  الزم 
مي بخشد. سرماي زیاد معموالً قطعات غیرفلزي را زودتر خراب مي کند. همچنین 

است. دیگر  فرسایش هاي  برخي  و  زنگ زدگي  عامل  رطوبت 
یا  برزنتي  چادر  یک  با  مي توان  نیست،  اختیار  در  مناسب  سرپوشیده  محل  اگر 
پوشاندن  چادري،  چنین  نبودن  صورت  در  پوشاند  را  جاده ای  ناوگان  پالستیکي 
قطعات غیرفلزي مانند الستیک ها، صندلي ها و ... و قطعات حساس مانند درجه ها 

آنها جلوگیري مي کند. از آسیب دیدن  تا حدي  و چراغ هاي هشدار دهنده 

نگهداري ناوگان جاده ای
نگهداري از ناوگان جاده ای در مدت زماني که از آن استفاده نمي شود از اهمیت 
باالیي برخوردار است. در بسیاري موارد عدم رعایت نکات بسیار ساده در نگهداري 
ناوگان  اجزای  مفید  عمر  کاهش  و  قطعات  فرسودگي  به  منجر  جاده ای  ناوگان 

ارائه می شود: ارتباط  ادامه توصیه هایي دراین  جاده ای مي شود. در 

ـ نگهداري شبانه موتور ناوگان جاده ای
1 باک سوخت را پرکنید.

2 اگر احتمال یخ زدن سیال در سیستم خنک کننده وجود دارد و سیستم فاقد 
ضدیخ است آب موجود در سیستم خنک کننده را تخلیه کنید.

3 روغن مخزن کارتر را تا سطح مناسب پرکنید.
4 روغن گیربکس و دیفرانسیل را تا سطح مناسب پرکنید.

5 تمام قسمت هاي موتور را براي نشت احتمالي بررسي کنید.
6 سطح خارجي موتور را تمیز کنید.

ـ نگهداري کوتاه مدت موتور
مراحل نگهداري موتور در مدت زمان کمتر از سي روز به شرح زیر مي باشد:

1 کارتر را تخلیه کرده و با روغن تازه تا سطح مناسب پرکنید.
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2 باک سوخت را براي جلوگیري از تقطیر سوخت پرکنید.
3 موتور را به مدت 2دقیقه در دور Rpm 1200روشن نگه دارید.
4 در هواي زیر صفردرجه آب را تخلیه و از ضدیخ استفاده کنید.

5 سطح خارجي موتور را تمیز کنید.
6 تمام ورودي هاي موتور را مسدود کنید.

ـ نگهداري بلندمدت موتور
1 سیال سیستم خنک کننده را تخلیه و با جریان پرفشار شست وشو دهید و در 

دماي زیر صفر از ضدیخ استفاده کنید.
2 براي جلوگیري از زنگ زدگي در سیستم خنک کننده از محافظ هاي محلول در 

آب استفاده کنید.
3 انژکتورها را بازدید کنید.

4 موتور را تا رسیدن به دماي نرمال روشن نگه داشته و سپس خاموش کنید.
5 کارتر روغن را تخلیه کنید.

6 صافي فیلتر و واشر فیلتر روغن را تعویض کنید.
7 کارتر را با روغن تازه پرکنید.

8 مخزن سوخت را تخلیه کرده و سپس با روغن سوخت ضدزنگ پرکنید.
9 فیلتر و صافي سوخت را تمیز کنید.
10 صافي هوا را تمیز و یا تعویض کنید.

11 سطح خارجي موتور را تمیز کنید.
12 تمامي دهانه هاي خارجي موتور را مسدود کنید.

ـ نگهداري از ناوگان جاده ای در مدت زمان طوالني
در صورتي که براي یک مدت طوالني نیاز به استفاده از یک ناوگان جاده ای خاص 
نباشد، الزم است موارد مشروحه زیر براي جلوگیري از آسیب دیدگي و فرسودگي 

ناوگان جاده ای مورد اجرا قرار گیرد:
نگهداري  براي یک مدت طوالني: محل  ناوگان جاده ای  1ـ محل نگهداري 

باید داراي شرایط زیر باشد: ناوگان جاده ای براي مدت طوالني 
 پوشیده باشد تا از تابش مستقیم نور خورشید و ریزش برف و باران در امان باشد.

 خشک باشد تا از زنگ زدگي و فرسودگي حاصل از رطوبت جلوگیري شود.
 حتي االمکان خنک باشد تا از فرسایش حاصل از گرما و سرما جلوگیري شود.

2ـ چگونگي نگهداري از ناوگان جاده ای براي مدت طوالني: پس از انتقال 
ناوگان جاده ای به محل نگهداري با شرایط یاد شده، الزم است تا موارد زیر انجام 

شود:
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 چرخ ها، یکي یکي از زمین بلند شود و خرک یا بلوک چوبي مناسب زیر محور 
قرار گیرد تا چرخ ها از زمینه فاصله بگیرند. در غیر این صورت پس از مدتي توقف 
ناوگان جاده ای روي یک نقطه از الستیک فرسودگي شدیدي در الستیک و تیوب 

ایجاد مي گردد.
 همچنین الزم است فشار هواي الستیک ها در این مدت کم شود.

اگر سیستم تصفیه هواي آن روغني  و  انجام شود   سرویس سیستم هوارساني 
تعویض شود. آن  روغن  است، 

 روغن موتور تعویض شده و موتور بعد از تعویض روغن چند دقیقه روشن شود تا 
همه قسمت هایی که روغن به آنها مي رسد با روغن تازه روغن کاري شود. اگر روغن 
کارکرده تعویض نشود، عامل فرسودگي شده و در طوالني مدت خوردگي قطعات 
داخل موتور را به همراه دارد. درصورتي که روغن موتور تخلیه شده اما روغن تازه 

در داخل آن ریخته نشود، هوا نیز موجب فرسایش قطعات داخل موتور مي شود.
 بعد از راه اندازي مجدد موتور الزم است تا روغن مزبور بعد از چند ساعت کار 
سریعاً تعویض شود. اگر چه این روغن زیاد کارنکرده ولي چون مدت طوالني در 

موتور مانده فرسوده شده است.
 تمامي گریس خورهاي ناوگان جاده ای باید گریس کاري گردیده تا گریس کهنه 

در آن باقي نماند.
 تمامي قسمت هاي ناوگان جاده ای کاماًل تمیز شده و سپس قسمت هایي که با 
رنگ یا ضد زنگ یا پوشش دیگري پوشیده نشده است با روغن چرب شود تا زنگ 

نزند.
 پس از اعمال موارد باال اگر ناوگان جاده ای با یک پوشش پارچه اي نیز پوشیده 

شود از نشستن گرد و خاک روي آن در مدت طوالني جلوگیري مي شود.

ارزشیابی شایستگی سرویس وسیله نقلیه
کتاب  متن  در  که  را  جاده ای  ناوگان  سیستم های  از  یک  هر  کار  شرح  هنرآموز 
درسی توضیح داده شده را لیست و شماره گذاری کند. هنرجویان را به گروه های 
2 یا 3 نفره تقسیم و به قید قرعه یکی از شماره های سرویس های مذکور به هر 
گروه تعلق گیرد و نهایتاً هنرجویان متناسب با نوع سرویس ابزارهای الزم را از انبار 
تحویل گرفته و تحت نظارت هنرآموز اقدام به انجام سرویس مورد نظر کنند. پس 
از پایان مهلت تعیین شده نتیجه حاصله توسط هر گروه، به وسیله هنرآموز  از نظر 
استاندارد عملکرد، شاخص ها، استفاده از ابزار و تجهیزات متناسب با نوع سرویس، 
مدت زمان صرف شده، شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، زیست محیطی و 
با در نظر گرفتن سقف امتیازات هر یک از عوامل مذکور، مورد ارزیابی قرار گرفته 

و با توجه به استاندارد و سطح انتظار نمره هر هنرجو تعیین می شود.
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فصل  سوم

معاینه فنی وسیله نقلیه
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واحد یادگیری  معاینه فنی وسیله نقلیه

جدول بودجه بندی

واحدجلسه
رئوس محتوافصل یادگیری

زمان)ساعت(

عملینظری

1

كنترل 
ايمني

وسايل 
نقليه

جاده ای

1لزوم آشنايی با ايمنی وسايل نقليه حمل بار و مسافر

1 نشانگرهای نوين سيستم ايمنی، لزوم آشنايی با ايمنی وسايل نقليه حمل بار و مسافر
2معاينه و آزمايش فنی وسايل نقليه تجاری )اهميت و انواع تست ها(

2فعاليت كارگاهی
2تاير وسايل نقليه تجاری )اهميت، انواع، عالئم مشخصه و بازرسی و عيب يابی(

2

2فعاليت كارگاهی
1/2زنجير چرخ )اهميت، انواع و روش بستن و باز كردن(

1/2فعاليت كارگاهی
1/2سيستم برف پاک كن )اهميت، مکانيزم عملکرد، اجزا و بازرسی و عيب يابی(

1/2فعاليت كارگاهی
1/2چراغ ها )اهميت، مکانيزم عملکرد، اجزا و بازرسی و روش تعويض المپ های سوخته(

1/2فعاليت كارگاهی
1/2كمربند ايمنی )اهميت، مکانيزم عملکرد، اجزا و بازرسی و ارزيابی كيفيت عملکرد(

1/2فعاليت كارگاهی
2سيستم تهويه وسيله نقليه تجاری )اهميت، مکانيزم عملکرد، اجزا و بازرسی و عيب يابی(

3

4فعاليت كارگاهی
2سيستم ترمزها )اهميت، انواع، مکانيزم عملکرد، اجزا و بازرسی و عيب يابی(

2سيستم فرمان )اهميت، انواع، مکانيزم عملکرد، اجزا، بازرسی و عيب يابی(

8فعاليت كارگاهی4

5

1باتری )اهميت، انواع، مکانيزم عملکرد، اجزا و بازرسی و عيب يابی(

2فعاليت كارگاهی
2كنترل ها و خبردهنده های ايمنی وسيله نقليه )انواع، مفاهيم، بازرسی و عيب يابی(

2فعاليت كارگاهی
1تجهيزات اصلی و استاندارد وسيله نقليه جاده ای )حمل بار و مسافر(

6
4فعاليت كارگاهی

4كنترل اجزای فنی وسيله نقليه جاده ای )حمل بار و مسافر(
8فعاليت كارگاهی7

2234جمع
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مقدمه )لزوم آشنایی با اصول ایمنی(
مانند  ايمنی  اصول  رعايت  ساده،  مثال  ذكر  با  ابتدا  هنرجويان  توجه  جلب  برای 
هنگام عبور از خيابان را بيان كنيد و سپس با ارائه فعاليت كالسی از هنرجويان 
بخواهيد هركدام يک شعار در مورد اول ايمنی بعد كار بيان كنند و در پايان پاسخ 

فعاليت را به شرح زير بيان كنيد.

چند مثال از مصاديق شعار اول ايمنی بعد كار، در حوزه ناوگان حمل ونقل 
جاده ای را بيان كنيد.

پاسخ: برای ارائه چند مثال از مصاديق شعار » اول ايمنی بعد كار«، در حوزه 
ناوگان حمل ونقل جاده ای می توان به موارد زير اشاره كرد:

ايمنی قبل از روشن كردن وسيله نقليه جاده ای:
 دفترچه راهنمای وسيله نقليه جاده ای را بخوانيد.

 محل و طرز كار درجات روغن، آب و ساير درجات را بدانيد و از سالمت و 
دقت عمل آنها مطمئن شويد.

 ايمنی قبل از حركت دادن وسيله نقليه جاده ای:
وسيله نقليه جاده را طبق دستورالعمل مربوطه بازديد كنيد.

را  نقليه جاده ای هرگونه نشتی و شکستگی  اطراف وسيله  با قدم زدن در 
كنيد. رفع عيب  و  شناسايی 

ايمنی در هنگام روشن كردن وسيله نقليه جاده ای:
 برای روشن كردن وسيله نقليه جاده ای از دستورالعمل مرحله به مرحله 

استفاده كنيد.
ايمنی در هنگام كار )دستگاه روشن است(

 از كار كردن روی موتور روشن و نقاط گردنده خودداری كنيد.
 هنگامی كه دمای موتور باال است از بازكردن درب رادياتور خودداری كنيد.

پاسخ فعالیت 
کالسی

نقليه جاده در  ايمنی در وسايل  ارائه شده در كتاب در مورد  ادامه مطالب  و در 
هنگام روشن كردن وسيله نقليه و هنگام حركت وسيله نقليه و ... را توضيح دهيد. 
توسط  كه  سانحه  از  پيشگيری  تکنيک های  از  هنرجويان  بيشتر  آگاهی  برای 
سازندگان وسايل نقليه پيش بينی شده، ابتدا با طرح فعاليت كالسی دوم در مورد 
در  و  جاده ای  نقليه  وسايل  ايمنی  سيستم  نوين  نشانگرهای  از  نمونه  چند  بيان 
صورت عدم توجه راننده به هشدار آنها، احتمال بروز چه نوع حوادثی وجود دارد؟ 
از هنرجويان بخواهيد نظراتشان را بيان كنند و در پايان با نشان دادن تصاوير زير 

را كامل كنيد. پاسخ های هنرجويان  ارائه توضيحات مربوطه  و 
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حمل ونقل  نقليه  وسايل  ايمنی  سيستم  نوين  نشانگرهای  از  نمونه  چند 
جاده ای را مثال بزنيد. در صورت عدم توجه راننده به هشدار آنها، احتمال 

دارد؟ وجود  حوادثی  نوع  چه  بروز 

شکل1ـ نشانگرهای نوین سیستم ایمنی وسایل نقلیه

پاسخ: برای انجام اين فعاليت كالسی می توان به موارد زير اشاره كرد:
         چراغ هشدار شارژ باتری

بايد به محض روشن شدن موتور، خاموش شود. اگر هنگام رانندگی روشن 
مواقع  اين  در  است،  مدار  الکتريکی  تخليه  يا  اضافی  بار  نشان دهنده  شود، 
صورت  اين  غير  در  نماييد.  مراجعه  مجاز  نمايندگیهای  به  و  كنيد  توقف 
سبب اختالل در عملکرد ساير سيستم ها و ايجاد خسارت به وسيله نقليه 

می شود.
          چراغ هشدار عیب موتور

در خودروهای مجهز به اين سيستم، هنگام بازكردن سوئيچ، روشن و سپس 
خاموش میشود.

ـ در صورت روشن ماندن مداوم، هرچه سريع تر به نمايندگی مجاز مراجعه 
كنيد.

اين هشدار  متوقف شدِن  زمان  تا  را  موتور  ـ در صورت چشمک زدن، دور 
كنيد. مراجعه  مجاز  نمايندگیهای  از  يکی  به  سريع تر  هرچه  دهيد.  كاهش 

چراغ هشداردهنده باال بودن ترمزدستی و چراغ هشدار بروز ايراد در     
ترمز  سيستم 

اگر اين چراغ روشن شد، بررسی كنيد كه ترمز دستی كاماًل پايين باشد؛ 

پاسخ فعالیت 
کالسی



41

فصل سوم: معاینه فنی وسیله نقلیه

مدارک مربوط به ایمنی وسایل نقلیه جاده ای
معاینه و آزمایش فني وسایل نقلیه جاده ای

در ابتدا مطالبی را در مورد مشکالتی كه برای وسايل نقليه به دليل انجام ندادن 
برای  اشاره نموده و اهميت معاينه فنی  به وجود می آيد  معاينه فنی در جاده ها 
وسايل نقليه حمل بار و مسافر را بيان كنيد، برای اطالعات بيشتر به مطالب زير 

نيز اشاره شود:
در  به طور مستقيم 10 درصد  فنی می تواند  معاينه  دانشگاهی  مطالعات  براساس 
كاهش آلودگی هوا تأثيرگذار باشد. تجربه كشورهای موفق در كاهش آلودگی هوا 
نشان می دهد كاهش فقط يک درصد آلودگی هوا، نيازمند صرف هزينه های بسيار 
زيادی برای متوليان اين امر است. به همين دليل معاينه فنی خودروها به عنوان 
يک راهکار ساده، ارزان و تأثيرگذار در راستای كاهش آلودگی هوا در ساير كشورها 
كاهش  در  هوا،  آلودگی  كاهش  بر  عالوه  می تواند  فنی  معاينه  می شود.  شناخته 
بسزايی  تأثير  تعميرات  و كاهش هزينه  رانندگی، كاهش مصرف سوخت  حوادث 

در غير اين صورت اين وضعيت نشان دهنده پايين رفتن سطح روغن ترمز 
در مدار است. ممکن است ادامه رانندگی در اين شرايط خطرناک باشد، در 

چنين مواردی با نمايندگیهای مجاز تماس بگيريد.
          نشانگر نور پایین

          نشانگر نور باال
)ABS( نشانگر سیستم ضد قفل چرخ ها          

با بازكردن سوئيچ، روشن و پس از 3 ثانيه خاموش میشود.
اگر هنگام حركت روشن شود، نشان دهنده اين است كه سيستم ضد قفل 

چرخ ها به خوبی عمل نمیكند.
در اين صورت سيستم ترمز مانند خودروهايی كه به سيستم ABS مجهز 

نيستند، عمل خواهد كرد.
در اين شرايط هرچه سريع تر به يکی از نمايندگیهای مجاز مراجعه كنيد.

          چراغ هشداردهنده نبستن کمربند ایمنی
خاموش شدن آن نشان دهنده درست بسته بودن كمربند ايمنی است.

          چراغ هشدار کیسه هوا
با بازكردن سوئيچ روشن شده و پس از چند ثانيه خاموش میشود.

اگر هنگام بازكردن سوئيچ، اين چراغ هشدار روشن نشود يا در هنگام روشن 
عملکرد  در  ايراد  بروز  نشان دهنده  بماند،  روشن  مداوم  به طور  موتور  بودن 

سيستم است.
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داشته باشد و سطح كيفی زندگی شهروندان را با حفظ سالمت و جان آنها ارتقا 
دهد.

باری  ناوگان  همچنين  و  بين شهری  و  اتوبوس های شهری  فرسودگی  به  توجه  با 
كشور، اجبار به دريافت معاينه فنی می تواند ضمن كاهش آالينده ها و مخاطرات 
زيست محيطی، تلفات جاده ای را نيز كاهش دهد. بايد با اجرای اجباری اين طرح از 
تردد خودروهای سنگين و نيمه سنگين تجاری و باری كه فاقد معاينه فنی هستند، 

جلوگيری شود.
برای آگاهی و شناخت بيشتر هنرجويان مراحل ارائه خدمات در مراكز معاينه فنی 

به شرح زير بيان می شود:
مرحله اول: ابتدا كارشناس )مهندس مکانيک خودرو( مشخصات اصلی وسيله نقليه 
را از قبيل: شناسه انتظامی، شماره شاسی، شماره موتور، رنگ، نوع خودرو، كاربری 
خودرو، ظرفيت حمل بار و ظرفيت سرنشين ـ برای اتوبوس و مينی بوس ـ براساس 
چنانچه  می دهد.  تطبيق  راننده،  توسط  شده  ارائه  مدرک  در  مندرج  مشخصات 
مورد خاصی مشاهده نشود، راننده برای ثبت مشخصات خودرو به صندوق معرفی 

می گردد.
ابتدا آزمونگر وضعيت ظاهری خودرو شامل: شيشه  اين مرحله  مرحله دوم: در 
چراغ های  ايمنی،  كمربند  بغل،  شيشه های  بغل،  آينه های  پاک كن،  برف  جلو، 
جلو، چراغ های راهنما، چراغ های ترمز، چراغ های داخلی، چراغ های بغل، بوق و 

می گردد. بازديد  كامل  به طور  الستيک ها 
مرحله سوم: بررسی ميزان آاليندگی خودرو.
مرحله چهارم: تست سرعت يا كيلومترشمار.

مرحله پنجم: تست لغزش جانبی چرخ و زاويه سِر چرخ ها.
مرحله ششم: تست ترمز از همه محورهای خودرو.

مرحله هفتم: تست جلوبندی و لقی فرمان.
باد،  لوله های سوخت،  نقليه شامل:  زير وسيله  از  بازديد ظاهری  مرحله هشتم: 
فرسودگی  و  فنرها  پوستر، كمک  اتصاالت  و  لوله ها  از  نشتی  ترمز،  روغن  روغن، 

می باشد. نقليه  وسيله 
نور چراغ ها  انحراف و شدت  ميزان  نهايت تست چراغ جلو، كه  مرحله نهم: در 

می گيرد. انجام  صدا  تست  و  می گردد،  بررسی 
به  و  تأييد كرده  را  بازديد  فرم  اين مراحل، مسئول خط،  قبولی در كليه  از  پس 
صندوق صدور كارت و برچسب ارائه می دهد و كارت و برچسب معاينه فنی برای 

می گردد. مذكور صادر  خودرو 
مراحلی كه به شکل بصری انجام می گيرد: بازديد اصالت خودرو، بازديد ظاهری 

خودرو، بازديد زير خودرو و بازديد چراغ های خودرو است.
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تست  آاليندگی،  تست  می گيرد:  انجام  مکانيزه  تمام  دستگاه های  با  كه  مراحلی 
سرعت، تست ميزان انحراف چرخ ها، تست ترمز، تست صدا و تست چراغ ها است. 
پس از معرفی مراحل ارائه خدمات در مراكز معاينه فنی، دستگاه های مورد استفاده 

برای تست های مختلف و انجام معاينه فنی خودروهای تجاری تشريح شود.
اين دستگاه در مسير آزمايش، بخش های فنی گوناگون خودرو را آزمايش می كند 
و با برخورداری از تکنولوژی ارتباطیcan ، اندازه گيری ها را با دقت بيشتری انجام 
انواع مخصوص خودروهای سبک و سنگين ساخته  می دهد. اين دستگاه ها براي 
شده است تا بتوان هم زمان چند خودرو را تحت آزمايش قرار داد. همچنين می توان 
بخش های گوناگون دستگاه هاي تست را با فاصله ای بيشتر از هم قرارداد تا مركز 
كنترل كه دارای نمايشگر 20 اينچی می باشد و از يک رايانه صنعتی با نرم افزار 
توانمند تحت ويندوز بهره می گيرد بتواند  با دقت بااليی، اندازه انحراف چرخ ها، 
توانمندی ترمزها، چگونگی فرسايش جلوبندی و ديگر بخش های فنی خودرو را 

بررسی كند.
آزمون هايی كه در اين مسير صورت می گيرد عبارت است از:

 تست ترمز
 سنجش زاويۀ چرخ ها

 سنجش انحراف چرخ ها و فرسايش جلوبندی
 سنجش دودهای خروجی اگزوز
 سنجش سرعت و كيلومتر شمار

 تست صدا
 سنجش كمک فنرها

 سنجش ليزری نور چرخ

جاده ای  نقليه  وسايل  فنی  معاينه  مراكز  از  يکی  در  هنرآموز  هماهنگی  با 
حاضر شويد و كليه فعاليت های انجام شده را به دقت بازديد كنيد و هر يک 

از هنرجويان حداقل يکی از آزمايش های مركز معاينه فنی را انجام دهد.
پاسخ: برای انجام فعاليت كارگاهی با هماهنگی قبلی با يکی از مراكز معاينه 
فنی خودروهای سنگين و نيمه سنگين توسط مسئولين هنرستان و حضور 
هنرجويان همراه با هنرآموز در مركز مذكور، ابتدا با روش انجام تست های 
مختلف آشنا شده و در صورت مساعد بودن شرايط و موافقت مدير مركز 
را  نفره تقسيم و هر گروه يک تست  يا 4  فوق هنرجويان در گروه های 3 

انجام دهند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی



44

راهنمایی نحوه ارزشیابی مرحله اول 
پايانه های  از  يکی  در  هنرآموز  با  همراه  هنرجويان  هنرستان،  مدير  هماهنگی  با 
حمل بار يا حمل مسافر حاضر شده و با توجه به مطالب كتاب درسی درخصوص 
وسيله نقليه،  شناسايی  كارت  فنی،  معاينه  )برچسب  جاده ای  نقليه  وسيله  ايمنی 
فنی  معاينه  رانندگی،  گواهينامه  و  كارت هوشمند وسيله نقليه  بيمه وسيله نقليه، 
ايمنی  از هنرجويان مدارک  نقليه( هر يک  انتظامی وسيله  نقليه و پالک  وسايل 
يکی از وسايل نقليه حمل بار يا مسافر را كه آماده خروج از پايانه هستند، كنترل و 
با مشخصات وسيله نقليه و مشخصات شناسنامه ای راننده مطابقت داده و هنرآموز 
و  ممکن  نتايج  به  عنايت  و  هنرجو  توسط  شده  انجام  كنترل  كيفيت  براساس 

استاندارد نمره دهی، نمره هر يک از هنرجويان را منظور كند.

Tire/Tyre  تایرها
ابتدا مطالب زير را به عنوان مقدمه در مورد تاير بيان كنيد:

تاير وسيله ای دايره ای شکل است كه در وسايل نقليه بر روی رينگ  به منظور 
محافظت از آن و همچنين برای باال بردن كارايی وسيله نقليه استفاده می شود. 
تاير در انگليسی به صورت Tyre و در آمريکايی Tire نوشته می شود. بيشتر تايرها 
از جمله تايرهای اتومبيل و دوچرخه در حالی كه مانند پد محافظ، شوک را جذب 
 )Traction( می كنند، يک نيروی كششی بين وسيله نقليه و جاده فراهم می كنند

كه باعث ايجاد حركت می شود.
امروزه در ساخت تايرهای بادی مدرن از الستيک مصنوعی، الستيک طبيعی، نخ 
و سيم )fabric and wire(، به همراه دوده)كربن سياه( و تركيب های شيميايی 
ديگر استفاده می شود. تايرها دارای سطح و بدنه هستند. سطح تاير نيروی كششی 
الزم برای حركت را فراهم می كند، در حالی كه بدنه امکان نگهداری هوای فشرده 
حول  كه  بوده اند  فلز  نوارهای  شامل  تاير  اوليه  نمونه های  مي كند.  مهيا  را  شده 
چرخ های چوبی قرار می گرفتند تا از ساييدگی و شکستن چرخ ها جلوگيری كنند. 
تايرهای  از  امروزه بيشتر  اما  نبودند(  بوده اند)بادی  تايرهای الستيکی، توپر  اولين 
بادی استفاده می شود، معموالً داخل اين تايرها را با هوای فشرده پر می كنند. از 
الستيک های بادی در بيشتر وسايل نقليه شامل اتومبيل، دوچرخه، موتور، كاميون، 
تجهيزات سنگين و هواپيما استفاده می شود. تايرهای فلزی هنوز در لوكوموتيوها 

و ماشين های ريلی استفاده می شوند. 
 انواع تایرها و ساختار آنها

و  جاده  از  وارده  ضربات  نمودن  مستهلک  وظيفه  جاده ای  نقليه  وسيله  در  تاير 
نوسانات جزئي به اتاق، تحمل بار و وزن وسيله نقليه جاده ای، انتقال حركت و آسان 



45

فصل سوم: معاینه فنی وسیله نقلیه

نمودن عمل فرمان و در نهايت به انجام رساندن ترمز را برعهده دارد.
انواع تایر: در حالت كلي تايرها را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد:

1ـ )bias(: تايرهاي نخي
در ابتدا جنس رشته ها در اين نوع تاير از الياف كتان بود، به همين جهت به آن تاير 
نخي مي گويند. با توسعه علم و تکنولوژي و اختراع پليمرها، موادي نظير نايلون، 

ابريشم مصنوعي، پلي استر و مواد ديگر جايگزين الياف كتان گرديد. 
 2ـ )radial(: تايرهاي راديال

در اين تايرها بر خالف تايرهاي نخي، ساختار ديواره و كف تايرهاي راديال با شيوه 
خاصي از هم مستقل شده اند. ديواره هاي تاير صرفاً با يک اليه تقويت شده است 
از آلياژ فوالد مي باشد. اين رشته هاي فوالدي به  كه جنس رشته هاي آن معموالً 
موازات هم و در راستاي شعاع دايره چرخ قرار گرفته اند و به همين جهت به آنها 

راديال مي گويند.
با  از نظر سطح تماس  راديال  و  تايرهاي نخي  تفاوت تایرهاي نخي و رادیال: 

مي باشند: تفاوت هايي  داراي  مقابل حرارت  در  رفتار  و  جاده 
موجب  نخي  تايرهاي  در  كف  و  ديواره  ساختار  بودن  يکسان  تماس:  1ـ سطح 
مي گردد تا اوالً هر نيروي وارد بر ديواره مستقيماً به اليه هاي كف منتقل شده و 
آن را دچار اعوجاج و تغيير شکل نمايد. ثانياً بدنۀ  انعطاف ناپذير براي اين نوع تايرها 
ايجاد مي كند. ليکن جداسازي عملکرد ديواره و كف تاير راديال موجب مي گردد 
در حالت بي بار، كف تاير سطح تماس كاملي با زمين داشته باشد و از آنجا كه بار 
وارده صرفاً توسط ديواره ها تحمل شده و اثر آن به كف تاير منتقل نمي گردد و در 
نتيجه ناهمگني در كف آن رخ نداده بلکه افزايش بار صرفاً موجب افزايش طول 
تايرهاي  پايداري خاصي در ميزان سطح تماس  لذا  با زمين مي شود.  تاير  تماس 

راديال با زمين وجود دارد.
2ـ حرارت: حرارت از عوامل فوق العاده مخرب در كاهش طول عمر تايرها مي باشد.

 استانداردهاي تایر
با توجه به نقش حساس تاير در ايمني خودرو و سرنشينان آن، مي بايست توليد بر 
اساس استانداردهاي جهاني معتبر صورت گيرد كه از جمله استانداردهاي معتبر جهاني 
 )E-MARK( و استاندارد اروپا )DOT( مي توان به استاندارد انجمن حمل ونقل آمريکا

اشاره كرد.
 اندازه نویسي تایر

در ادامه با توجه به مطالب كتاب درسی و ارائه شکل شماره 5 كتاب درسی عالئم 
و مشخصات درج شده بر روی تايرها را تشريح كنيد. اندازه تايرها معموالً برحسب 
ميلي متر، اينچ و يا تركيبي از اين دو واحد نوشته و مشخص مي گردد. در رايج ترين 
قطررينگ  و  َمنظر  نسبت  تاير،  مقطع  پهناي  راديال،  تايرهاي  اندازه نويسي  روش 
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مدنظر قرار مي گيرد. قبل از اندازه تايرهاي سواري حرفP  )مخفف Passenger( به 
 )Light Truck مخفف( LT معناي سواري و در انتهاي اندازه تايرهاي وانتي حروف

به معناي وانتي درج مي شود. 
 باد تایر و عیوب ناشي از کم بادي و فشار باد زیاد

در ادامه به اهميت سرويس و نگهداری و انجام بازديدهای دوره ای براي افزايش 
عمر مفيد تاير و ايمني در حركت، خصوصاً ميزان باد مناسب تاير اشاره گردد. اگر 
باد تاير كمتر از حد مجاز باشد، فشار هواي كم باعث توليد حرارت بيشتر در تاير 
مي گردد. نتيجه افزايش حرارت تاير در حركت، جدايي نخ َمنجيد از الستيک است 
كه در نهايت به بريده شدن نخ ها و پنچري تاير مي انجامد. اگر باد تاير بيش از 
حد مجاز باشد، فرمان پذيري چرخ ضعيف مي شود و امکان تركيدگي تاير هنگام 
برخورد با مانع وجود خواهد داشت، از اين رو فشار باد بايد حداقل ماهي دو بار 
كنترل شود. ميزان فشار باد مجاز با توصيه كارخانه سازنده خودرو و يا براساس 
ضمناً  مي شود.  مشخص  تاير  سازنده  توصيه  و  بار  ميزان  براساس  يا  و  بار  ميزان 
كنترل فشار باد حتماً بايد هنگامي صورت گيرد كه تايرها كاماًل خنک و در شرايط 
عادي باشند. فشار باد كم موجب خمش زياد تاير شده و در اثر تغيير شکل مداوم 
تاير كم باد در حين حركت روي جاده، حرارت زيادي در بدنه تاير توليد شده و 
كم،  باد  فشار  اثر  در  ديگر  از طرف  بدنه مي گردد.  تخريب  به  منجر  زياد  حرارت 
سايش ناحيه شانه افزايش يافته و فرمان پذيري مشکل و ضعيف مي شود. فشار باد 
زياد توانايي تاير را براي جذب لرزش هاي ناشي از جاده كاهش داده و در نتيجه 
راننده احساس مي كند كه فرمان مي كوبد. از طرف ديگر فشار باد بيش از حد باعث 
مي شود تا مركز تاير بيشتر از بقيه سطح رويه آن با جاده در تماس باشد و لذا منجر 

به صدمه بدنه و سايش سريع مركز سطح آج تاير مي گردد.   

در كارگاه يا پايانه حاضر شويد بازرسی های يک تاير را از نظر عمر مفيد، 
سايز، سال ساخت، فشار باد، عمق آج و...  مورد بازرسی قرار دهيد. 

با حضور هنرجويان در كارگاه و تحويل گرفتن دستگاه ديجيتالی بازرسی 
تاير  باد  فشار  تنظيم  و  اندازه گيری  و  دستگاه  تاير)شکل 9 كتاب درسی( 
)شکل10 كتاب درسی( هر يک از هنرجويان فشار باد و ارتفاع آج تايرهای 
آن  از  پس  و  كرده  اندازه گيری  را  مسافر  يا  بار  حمل  نقليه  وسيله  يک 
بازرسی های الزم برای يک حلقه تاير از نظر عمر مفيد، سايز، سال ساخت 

دهند. انجام 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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 زنجیرچرخ و سایرموارد آماده سازی
 وسیله نقلیه برای زمستان

در مورد انواع زنجير چرخ های مورد استفاده در وسايل نقليه و مزايا و معايب 
هر كدام از نظر كيفيت، سهولت بستن و قيمت، مطالعه و مناسب ترين آن 

را انتخاب كنيد.
پاسخ: در مورد انواع زنجير چرخ های جديد مورد استفاده در وسايل نقليه 
و مزايا و معايب هر كدام از نظر كيفيت، سهولت بستن و قيمت می توان به 

موارد زير اشاره كرد:
بازار  چرخ ها  در  زنجير  نوع  اين  ژله ای:  یا  و  پلیمری  چرخ های  زنجیر 
را  برای كسانی كه دردسر زنجير چرخ  و  استقبال خوبی مواجه هستند  با 

اما  بوده  مناسبی  گزينه  نمی خواهند 
قيمتشان قدری باال است. اما با اين همه 
می توان رتبه دوم را از نظر ميزان فروش 
اختصاص  چرخ ها  زنجير  نوع  اين  به 
به صورت  چرخ ها  زنجير  نوع  اين  داد. 
پکيج هايی كاماًل شيک و مرتب در بازار 
به  كمربندی  به صورت  و  بوده  موجود 
دور رينگ خودروی شما بسته می شوند 
رينگ های  آنها  روی  نصب  گفت  بايد  و 
است.  همراه  كمتری  دردسر  با  اسپرت 

زنجیر چرخ های تسمه ای: اين نوع زنجير چرخ نيز در بازار موجود هستند 
از  استقبال  پليمری  چرخ های  زنجير  انواع  عرضه  با  بازاری ها  گفته  به  كه 
به دور الستيک و  به صورت تسمه  نوع زنجيرها  اين  آنها كمتر شده است. 

به موازات هم نصب می شوند و می توان 
انواع  به  نسبت  كمتری  توانايی  گفت 

دارند. پليمری 
زنجیر چرخ کمربندی یخ شکن: اين 
نوع زنجير چرخ با نصب آسان و بدون نياز 
به باز كردن چرخ قابل استفاده بوده و در 
رينگ های ساده و اسپرت از آسيب ديدن 

جلوبندی جلوگيری می نمايد. 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

 شکل2ـ زنجیر چرخ های پلیمری)ژله ای(

شکل3ـ زنجیر چرخ  کمربندی یخ شکن
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با هماهنگی هنرآموز در كارگاه هنرستان يا پايانه حاضر شويد و به چرخ يکی 
از وسايل نقليه، زنجيرچرخ ببنديد.

پاسخ: با حضور هنرجويان در كارگاه و تقسيم به گروه های 2 نفره و تحويل 
يک حلقه زنجير چرخ، با نظارت هنرآموز و استفاده از مطالب مندرج در متن 
كتاب درسی و بروشور شركت سازنده زنجير چرخ اقدام به بستن زنجير چرخ 

)ترجيحاً بر روی چرخ های وسيله نقليه حمل بار يا مسافر( كنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

سیستم برف پاک کن شیشه وسیلۀ نقلیه
با ارائه تصويری از برف پاک كن اجزای آن را به شرح زير معرفی كنيد  و در ادامه 
به روش انتخاب و نصب تيغه و برف پاک كن های حساس به باران و مکانيزم كار 

آنها اشاره نماييد.

برف پاک كن از سه قسمت تشکيل می شود: بازوی فلزی كه در قسمت پايين شيشه 
قرار دارد، تيغه كه به بازو متصل است، و قسمت پالستيکی كه باران و برف و گرد 
و غبار را از روی شيشه پاک می كند. پس از مشخص كردن قسمت مورد نظر، شکل 
تيغه و اندازه آن را در نظر بگيريد؛ در بازار انواع مختلفی از تيغه های برف پاک كن با 
برندها و بسته بندی های مختلف وجود دارد كه شما بايد با توجه به خودروی خود، 

شکل 5ـ سیستم برف پاك کن شیشه

شکل 4ـ سیستم برف پاك کن شیشه وسیلۀ نقلیه
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بهترين مورد را انتخاب و خريداری كنيد. در برخی خودروهای مدرن شيشه جلو 
كمی انحنا دارد و به همين دليل، تيغه نيز بايد منحنی باشد تا با سطح شيشه به 
خوبی تماس برقرار كند. پس به شکل تيغه و اندازه آن توجه كنيد. گفتنی است، در 
بسياری از بسته بندی ها تبديل هايی برای نصب تيغه بر روی بازوهای مختلف وجود 
دارد؛ به اين مورد نيز، حتماً توجه كنيد. پس از مشخص كردن اين موارد، با انجام 
مقايسه ای بين مارک های مختلف، تيغه ای را كه هم از نظر قيمتی و هم كيفيتی 

مناسب تر است، انتخاب كنيد.
نصب تیغه: بازوی فلزی را بلند كنيد و آن را در حالتی ثابت و دور از شيشه نگه 
داريد. توجه داشته باشيد كه فنری بودن بازو می تواند سبب بازگشت آن به سمت 
شيشه و ايجاد ترک بر روی آن شود؛ پس حتماً آن را در جای خود ثابت كنيد. به 
منظور جلوگيری از ايجاد خراش روی شيشه، قالب فلزی را با يک پارچه بپوشانيد. 
از يک  استفاده  با  و  بشوييد  مايع  و  آب  با  را  پاک كن  برف  تيغه  و  سپس شيشه 
حوله يا پارچه تميز خشک كنيد. تيغه ها را با استفاده از راهنمای داخل جعبه در 
جای خود نصب كنيد، پوشش محافظ را برداريد، و سپس تيغه ها را به جای خود 

بازگردانيد.
 برف پاك کن های حساس به باران

نوع جديدی از برف پاک كن به بازار عرضه شده است كه در زمينه تشخيص مقدار 
اين سيستم ها  در  مي كند.  عمل  خيلی خوب  می كند  برخورد  به شيشه  كه  آبی 

برای  اپتيکی  حسگرهای  از 
تشخيص نم و رطوبت استفاده 
می كنند. اين حسگر در داخل 
به  و  نزديک  خودرو  كابين 
آينه عقب نصب می شود و با 

شيشه جلو در تماس است.

شکل 6ـ برف پاك کن های حساس به باران

اگر قطرات باران روی شيشه بيفتند، نور را در جهات مختلفی منعکس می كنند، 
بدان معنا كه هرچه شيشه مرطوب تر باشد، نور كمتری به سمت حسگر منعکس 
نرم افزار  برسد،  معينی  حد  به  حسگر  به  بازتابی  نور  ميزان  كه  هنگامی  می كند. 
روشن  را  پاک كن ها  برف  هستند،  متصل  حسگر  به  كه  الکترونيکی  تجهيزات  و 
می كنند. نرم افزار مربوطه، متناسب با سرعت شکل گيری قطراتی كه روی شيشه 

شکل می گيرند، سرعت برف پاک كن ها را كم و زياد می كند.
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در كارگاه حاضر شويد و ضمن بررسی صحت عملکرد و كيفيت تيغه های آن 
برف پاک كن، نسبت به تعويض تيغه های آن اقدام كنيد.

پاسخ: با حضور هنرجويان در كارگاه و تقسيم به گروه های 2 نفره و تحويل 
يک دست تيغه برف پاک كن و ابزار مورد نياز، با نظارت هنرآموز و استفاده 
از مطالب مندرج در متن كتاب درسی و بروشور شركت سازنده تيغه برف 
پاک كن اقدام به بستن تيغه برف پاک كن بر روی يک وسيله نقليه ترجيحاً 

وسيله نقليه حمل بار يا مسافر كنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

چراغ ها
با توجه به مطالب كتاب درسی ابتدا اهميت و انواع چراغ در وسيله نقليه تجاری 
را تشريح و در ادامه به داليل سوختن و روش تعويض المپ چراغ ها به شرح زير 

اشاره كنيد.
سوختن المپ چراغ جلو يکی از حوادثی است كه ممکن است برای هر خودرويی 
اتفاق بيفتد. اين امر عالوه بر كاهش ديد راننده در شب، می تواند خطراتی را برای 
ساير خودروها به وجود بياورد. داخل المپ های خودرو، از سيم پيچ هايی از جنس 
تنگستن استفاده می شود. هنگامی كه چراغ ها روشن می شوند، به دليل مقاومت 
زياد در اين سيم پيچ ها، اين فلز به دمای ذوب خود كه 3380 درجه سانتی گراد 
است نزديک می شود. البته جنس المپ و كيفيت ساخت آن تأثير مستقيم بر روی 
طول عمر مفيد چراغ ها دارد اما عوامل ديگری مانند ايراد در سيستم دينام و باتری، 
شارژ بيش از حد برق، نوسانات برق، اشکال در فيوزها، نقص در مدار سيم كشی 
خودرو و حتی لمس قسمت شيشه ای المپ در هنگام تعويض در سوختن المپ ها 
جلو  چراغ  المپ های  مفيد  عمر  افزايش  منظور  به  می شود.  آنها  موجب سوختن 

می توانيد چندين اقدام را انجام دهيد:
از تعويض  يا  از نور باالی خودرو استفاده نکنيد   حتی المقدور هنگام رانندگی 

مداوم بين نور باال و نور پايين خودداری كنيد.
 اگر ممکن است، نگذاريد كه چراغ ها بيش از 5 ساعت در شب روشن بمانند. اين 

امر از داغ شدن بيش از حد چراغ ها جلوگيری می كند.
 توان مصرفی المپ ها بايد با آمپر و ولتاژ مصرفی باتری و دينام هماهنگی داشته 

باشد.
المپ  شيشه ای  بخش  لمس كردن  از  امکان  حد  در  المپ ها،  تعويض  هنگام   

كنيد. خودداری 
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با هماهنگی هنرآموز در كارگاه حاضر شويد و ضمن بررسی صحت عملکرد 
كليه چراغ های يک دستگاه وسيله نقليه، نسبت به تعويض المپ های يکی 

از چراغ ها اقدام نماييد.
پاسخ: با حضور هنرجويان در كارگاه و تقسيم به گروه های 2 نفره و تحويل 
ابزار مورد نياز، با نظارت هنرآموز به شرح زير و به ترتيب اقدام به تعويض 

المپ های يکی از چراغ های وسيله نقليه ترجيحاً حمل بار يا مسافر كنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

الکتريکی  مدارهای  روی  بر  كار  هنگام  ـ 
باتری  ابتدا بست كابل اتصال بدنۀ  خودرو 

كنيد. جدا  را 

ـ از قراردادن ابزار بر روی باتری خودرو جداً خودداری كنيد زيرا اتصال كوتاه 
بين قطب های مثبت و منفی باتری بسيار خطرناک و حادثه ساز است.

ـ در تصوير باال قطع اتصال كابل منفی باتری نشان داده شده است )پس از 
جدا كردن بست كامل باتری آن را از قطب منفی باتری دور كنيد.(

جداکردن بست اتصال کابِل بدنۀ باتری
قاب  اتصال  پيچ های  به  دسترسی  برای 
آچار    به وسيله  ابتدا  جلو  بزرگ  چراغ های 
پيچ گوشتی مناسبی پيچ های نگه دارندۀ جلو 
پنجره را باز و سپس آنها را از شبکۀ فلزی 
جلو خودرو جدا كنيد. جلوی پنجره در اكثر 
خودروها از جنس غيرفلزی طراحی و ساخته 
شده و در مقابل ضربه آسيب پذير است، لذا 
برای نگهداری و حفاظت آن محل مناسبی 

را انتخاب كنيد. 
 محل قرارگرفتن پيچ های اتصال جلوی پنجره به شبکۀ فلزی جلوی خودرو
 سيم چراغ های بزرگ و كوچک روشنايی، از يک طرف با كائوچويی اتصال
اتصال خودرو  سيم كشی  اصلی  به كالف  مربوط  سيم  دسته  به   الکتريکی 
الکتريکی المپ های پايه های  به  كانکتور  توسط  ديگر  از سمت  و   می يابند 
                                                                                               روشنايی وصل می شوند. در دو سوی بدنۀ كائوچويی، خارهای پالستيکی

نکات ایمنی

شکل 7ـ جدا کردن بست اتصال کابِل بدنه باتری

شکل 8ـ محل بستن پیچ هاي قاب 
چراغ جلو
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قفل كننده ای طراحی شده است كه با فشار دادن آنها اتصال كائوچويی را 
آزاد می كند و دسته سيم چراغ ها را از سيم كشی اصلی خودرو جدا می سازد. 
اصلی  به سيم كشی  سيم  دسته  الکتريکی  اتصال  كائوچويی  زير  تصوير  در 

خودرو نشان داده شده است.
کائوچویی اتصال سیم کشی چراغ های روشنایی

قاب بدنۀ چراغ های جانبی روشنايی جلوی خودرو با يک عدد پيچ و دو عدد 
خار در محل خود بر روی بدنه ثابت می شود. ابتدا با استفاده از پيچ گوشتی 
برای  سپس  و  كنيد  باز  را  جانبی  چراغ  قاب  دارنده  نگه  پيچ  چهارسو 
خارج كردن چراغ جانبی، بلوری آن را هم زمان به داخل و به سمت جلوی 
خودرو فشار دهيد تا خارها از محل خود در روی بدنه آزاد شوند. در شکل 
زير پيچ قاب چراغ جانبی با فلش زرد رنگ و جهت های اعمال فشار دست 

به روی بلوری چراغ با فلش های سبز و قرمز رنگ نشان داده شده است.
جدا کردن چراغ جانبی روشنایی

روی قاب چراغ های جانبی جلوی خودرو و در قسمت باالی بدنۀ آن، خار 
يا زائدۀ پالستيکی ايجاد شده است كه هنگام سواركردن چراغ ها، در داخل 

قرار  بدنۀ خودرو  روی  تعبيه شدۀ  سوراخ 
در  چراغ  قاب  روی  دوم  خار  می گيرد. 
دارای  و  بدنه طراحی شده  پايين  قسمت 
اعمال  با  كه  است  فلزی كروی شکل  سر 
بدنۀ  روی  در  خود  محل  داخل  در  نيرو 
قفل  و  می گيرد  قرار  جلو  بزرگ  چراغ 

می شود.

با فلش  بااليی بدنۀ چراغ و سوراخ روی بدنۀ خودرو  در شکل روبه رو خار 
زرد رنگ و خار سر فلزی پايين بدنۀ چراغ كوچک و محل نصب آن در روی 

بدنۀ چراغ بزرگ جلو خودرو با فلش قرمز 
جانبی  است. چراغ  شده  مشخص  رنگ 
سمت ديگر جلوی خودرو را نيز با همين 

باز كنيد.   روش 

شکل 9ـ خارهاي قاب چراغ هاي 
جانبي جلوي خودرو

شکل10ـ خارهاي روي بدنه چراغ هاي 
بزرگ و کوچك خودرو
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خارهای روی بدنۀ چراغ جانبی جلو و محل نصب آنها
قاب چراغ های بزرگ روشنايی از يک طرف به وسيلۀ دو عدد پيچ چهارسو به 
شبکۀ جلوی خودرو و از طرف ديگر توسط دو عدد پيچ شش گوش به بدنه، 
بر روی قاب چراغ ها طراحی  استوانه ای  بسته می شود. تعداد دو عدد خار 
گرديده و در سوراخ هايی كه به همين منظور در بدنۀ خودرو ايجاد شده است 
قرار می گيرند. هدف از طراحی خارها تعيين نحوۀ قرار گرفتن چراغ ها بر 
روی بدنه است. با استفاده از پيچ گوشتی چهارسو پيچ های اتصال قاب چراغ 

به شبکۀ جلوی خودرو را باز كنيد.
پیچ های نگه دارندۀ چراغ های بزرگ جلو

چراغ  نگهدارندۀ  گوش  پيچ شش  عدد  دو  مناسب،  رينگی  آچار  وسيلۀ  به 
امتداد محور  با احتياط در جهت  را  باز كنيد و سپس چراغ  را  بزرگ جلو 
طولی خارها به سمت بيرون هدايت كنيد تا خارها از سوراخ های روی بدنه 
بر  عمود  در جهت  آوردن  فشار  از  چراغ،  كردن  خارج  هنگام  شوند.  خارج 
محور خارها خودداری كنيد زيرا اعمال نيروی جانبی باعث شکستن خارها 

می شود.
روی  قفل كننده  جلوخارهای  بزرگ  چراغ  نگه دارندۀ  پيچ های  و  خارها 
مدار  سيم  دسته  به  جلو  جانبی  چراغ های  الکتريکی  اتصال  كائوچويی 

را  اتصال  و  را فشار دهيد  روشنايی خودرو 
آزاد كنيد. سپس سيم ها را كه داخل عايق 
لوله ای قرار دارد از سوراخ بدنه خارج كنيد. 
با  برخورد  در  روشنايی  چراغ های  بلوری 
اجسام فلزی تيز آسيب پذيرند. لذا پس از 
پياده كردن چراغ ها، آنها را در محل مناسبی 
كه از قبل پيش بينی شده است قرار دهيد.

 
محل نصب چراغ های روشنایی در قسمت جلوی خودرو

فلزی  ميلۀ  وسيلۀ  به  خودروها  از  بعضی  در  جلو  بزرگ  چراغ های  المپ 
روی كاسۀ چراغ ثابت نگه داشته می شود. 
دو  دارای  چراغ  كاسۀ  روی  فلزی  قسمت 
انتهای ميلۀ  و  ابتدا  زائده ای است كه  عدد 
از  و  است  گرفته  قرار  آنها  داخل  در  فلزی 
جابه جا شدن المپ جلوگيری می كند. در 
شکل روبرو زائدۀ روی كاسۀ چراغ و نحوۀ 
ديده  آن  داخل  در  فلزی  ميلۀ  شدن  قفل 

می شود.

شکل11ـ جدا کردن خارهاو پیچ هاي 
نگه دارنده چراغ هاي جلو

شکل 12ـ زائده هاي روی کاسۀ چراغ جلو
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نحوۀ ثابت شدن المپ درون کاسۀ چراغ
در اين چراغ های بزرگ جلو برای بيرون آوردن المپ و تعويض آن به ترتيب 

زير عمل كنيد:
الستيک گردگير روی كاسۀ چراغ را جدا كنيد.

سوكت اتصال الکتريکی ترمينال های المپ را جدا كنيد.
فنر نگهدارنده المپ را آزاد كنيد و سپس المپ چراغ را از محل خود در روی 

كاسۀ چراغ بيرون آوريد.
توجه: هنگام تعويض المپ های گازی از تماس پوست دست با حباب المپ 
خودداری كنيد زيرا اثر چربی روی پوست به حباب المپ منتقل می شود. در 
شکل زير ميله فنری با فلش قرمز رنگ و زائدۀ فلزی روی كاسه چراغ يک 

نوع خودرو با فلش زرد رنگ نشان داده شده است.
آزاد کردن میله فنری روی المپ چراغ بزرگ جلوی خودرو

كه  است  شده  ساخته  و  طراحی  روشنايی  چراغ های  المپ  از  ديگری  نوع 
قرار  استفاده  مورد  اكثر خودروهای جديد  در  و  است  غيرفلزی  پايۀ  دارای 
می گيرد. در بدنۀ اين المپ برجستگی هايی وجود دارد كه در داخل شيار 

حركت  از  و  است  شده  قفل  چراغ  كاسۀ 
از  مدل  دو  می كند.  جلوگيری  المپ 
شکل  در  المپ ها  نوع  اين  پايه ای  طرح 
پالستيکی  واشر  می شود.  ديده  روبه رو 
استفاده شده در ساختمان المپ ها، سطح 
منعکس كنندۀ كاسۀ چراغ را از نفوذ گرد و 

می كند. حفاظت  آب  ذرات  و  غبار 

برای تعويض اين نوع المپ چراغ بزرگ به ترتيب زير عمل كنيد:
سوكت اتصال الکتريکی ترمينال های المپ را جدا كنيد.

پايۀ المپ را در جهت عکس حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا خارهای 
روی بدنه از شيارهای روی كاسه چراغ آزاد شوند. سپس المپ را از محل 

خود خارج كنيد.
پیاده کردن المپ چراغ بزرگ

برای خارج كردن المپ چراغ های كوچک نيز بدنۀ المپ را در جهت خالف 
داخل  از  المپ  بدنۀ  روی  خارهای  تا  بچرخانيد  ساعت  عقربه های  حركت 
شيارهای كاسه چراغ آزاد شود سپس المپ را از محل خود خارج كنيد. 

شکل 13ـ پایه المپ چراغ بزرگ جلو
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المپ چراغ کوچك جلوی یك نوع خودرو
در خودروهايی كه المپ چراغ پارک در داخل كاسۀ چراغ بزرگ جلو طراحی 
ثابت شدن آن در روی منعکس كنندۀ  و  اتصال المپ  و نصب شده است 
داخل، به وسيلۀ خارهای فنری قاب المپ عملی می شود و پوشش الستيکی 
روی قاب نيز وظيفۀ آب بندی المپ را برعهده دارد. برای جدا كردن المپ 
پارک از داخل كاسه چراغ جلو خودرو بدنۀ قاب المپ را با احتياط به سمت 
بيرون بکشيد. در اين حالت، با جمع شدن فنرهای روی قاب، المپ از داخل 

كاسۀ چراغ خارج می شود. 
جهت اعمال نیرو به قاب المپ پارك برای خارج نمودن آن از داخل 

کاسۀ چراغ
المپ  جلو،  بزرگ  چراغ های  از  بعضی  در 
پايۀ  يک  در  پارک  المپ  با  همراه  چراغ 
المپ  ساقۀ  در  می گيرند.  قرار  مشترک 
تعبيه شده است  فلزی  پارک دو عدد خار 
قفل  حالت  به  پايه  داخل  در  را  المپ  كه 

در می آورد.

 هنگام بيرون آوردن المپ پارک آن را به سمت داخل فشار دهيد و در جهت 
عکس حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا خارها از شيار داخل پايه آزاد 

شوند سپس المپ را از محل خود خارج كنيد. 
پایه مشترك المپ های چراغ روشنایی و پارك

در خودروهايی كه چراغ راهنمای آنها از ساير چراغ های روشنايی مستقل اند، 
برای تعويض المپ شان به ترتيب زير اقدام شود:

به وسيلۀ پيچ گوشتی چهارسو دو عدد پيچ روی تلق چراغ را باز كنيد.
تلق چراغ را از روی كاسۀ چراغ جدا كنيد و آن را همراه با واشر الستيکی 

آب بندی كننده در محل مناسبی قرار دهيد.
المپ چراغ راهنما را در جهت عکس حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا 
خارهای روی ساقۀ المپ از محل خود آزاد شوند و سپس المپ را از داخل 

كاسۀ چراغ بيرون آوريد. 
پیچ های اتصال تلق چراغ راهنما

در ساير خودروهايی كه چراغ های راهنما به همراه چراغ های روشنايی در 
يک مجموعه ساخته شده است، المپ چراغ راهنما با پيچاندن سوكت آن و 

آزاد كردن خارهای روی بدنه از داخل كاسه چراغ بيرون می آيد.

شکل 14ـ خارج کردن المپ پارك 
خودرو از داخل کاسه چراغ
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 کپسول آتش نشانی

بررسی  ضمن  و  شويد  حاضر  ترمينال  يا  كارگاه  در  هنرآموز  هماهنگی  با 
با  را  نقليه، وضعيت آن  از وسايل  كپسول های آتش نشانی موجود در يکی 

كنيد. مقايسه  مربوطه  استاندارد 
يکی  در  با هنرآموز  با هماهنگی مدير هنرستان، هنرجويان همراه  پاسخ: 
مطالب  به  توجه  با  و  شده  حاضر  مسافر  حمل  يا  بار  حمل  پايانه های  از 
كتاب درسی درخصوص كپسول های آتش نشانی وسايل نقليه، كپسول های 
آتش نشانی موجود در يکی از وسايل نقليه حمل بار يا مسافر كه آماده خروج 
از پايانه است را كنترل و وضعيت آن را با استاندارد مربوطه مقايسه كنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

کمربند ایمنی

را شناسايی كنيد،  نقليه  استفاده در وسايل  ايمنی مورد  انواع كمربندهای 
انتخاب كنيد. از آنها، مناسب ترين آن را  ضمن مقايسه مزايا و معايب هركدام 
پاسخ: كمربندهای ايمنی از انواع مختلفی برخوردارند كه در ادامه با آنها 

آشنا خواهيم شد:
o دو نقطه یا کمری

ابتدايی ترين نوع كمربندهای ايمنی دو نقطه بودند كه توسط جک سوئرينگن 
در اوايل قرن 19 ميالدی اختراع شد. اين نوع كمربند از دو نقطه مستقيم به 
يکديگر و دور كمر متصل می شدند. پيش از كمربند سه نقطه ای، كمربند دو 

نقطه ای جزو محبوب ترين انواع كمربند ايمنی محسوب می شدند.
Sash o

يک بند تک كه از روی قفسه سينه عبور كرده و به وسيله يک سگک در 
كنار لگن و وسط خودرو بسته می شد. در اواخر دهه 60 ميالدی به سرعت 

جايگزين كمربند دو نقطه ای شد.
o سه نقطه ای

يک بند تک كه به طور هم زمان از سينه و دوركمر عبور می كند و به وسيله 
سگک به وسط خودرو بسته می شود. اين نوع كمربند ايمنی Y شکل، هنوز 
امروزی  در خودروهای  كه  ايمنی هستند  كمربندهای  محبوب ترين  از  هم 
استفاده می شود. اين نوع كمربند ايمنی به تازگی 75 سالگی خود را گذرانده 

است. 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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 o کمربند در صندلی
بود.  نقليه كار گذاشته شده  نقطه ای كه درون صندلی وسيله  كمربند سه 
برای اولين بار اين سيستم در خودروي رنجروور كالسيک و در سال 1970 

ميالدی استفاده شد.
o پنج نقطه ای

اين نوع كمربندها از چندين بند تشکيل شده كه از دو بازو، كمر و قفسه 
صندلی های  در  بيشتر  نقطه ای   5 ايمنی  كمربند  می كند.  محافظت  سينه 

می شود. ديده  كودكان  محافظ 
o شش و هفت نقطه ای

ايمن ترين نوع كمربندهای ايمنی كه از پاها نيز به طور مجزا محافظت می كند 
در  كمربندهای شش و هفت نقطه ای می باشد. كمربند 6 نقطه ای معموالً 

خودروهای مسابقه ای و 7 نقطه ای در هواپيماها استفاده می شود.
با هماهنگی هنرآموز در كارگاه حاضر شويد و ضمن بررسی وضعيت كمربند 
موجود بر روی يکی از وسايل نقليه، به صورت نمايشی اقدام به باز و بستن 

كمربند ايمنی نموده و ايرادهای احتمالی آن را مشخص كنيد.
روی  بر  هنرجويان  از  يک  هر  هنرستان  كارگاه  در  حضور  ضمن  پاسخ: 
و  نشسته  مسافر(  يا  بار  حمل  )ترجيحاً  نقليه  وسيله  دستگاه  يک  صندلی 
اقدام به بستن و باز كردن كمربند ايمنی وسيله نقليه كرده و كيفيت آن را 
از نظر سهولت باز و بسته نمودن، كيفيت اجزای كمربند و آسايش سرنشين 
ارزيابی و وضعيت آن را با استاندارد مربوطه مقايسه و نتيجه را به هنرآموز 

كنند. گزارش 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

سیستم تهویه وسیله نقلیه
و  تهويه )گرمايشی  ارائه تصاوير درج شده در كتاب درسی مدار سيستم  با  ابتدا 
سرمايشی( وسيله نقليه بيان شود و در ادامه به تفاوت بخاری با بخاری درجا اشاره 

گردد.
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بخاری درجا

درخصوص تفاوت بخاری با بخاری درجا و مزايا و موارد كاربرد بخاری درجا 
بحث كنيد.

پاسخ: تفاوت بخاری با بخاری درجا و مزايا و موارد كاربرد بخاری درجا:
زمستان  روزهای  در  كابين  كردن  گرم  كاميون ها  راننده  مشکالت  از  يکی 

است كه موقع خواب و در زمان خاموش 
و  گرم  كابينی  همچنان  ماشين  بودن 
منظور  همين  به  باشند.  داشته  مطبوع 
گاز  كردن  روشن  با  قبل  سال  چندين 
گرم كننده ها  قبيل  اين  و  پيک نيکی 
خود را گرم می كردند كه اين كار بسيار 

است. مرگبار  و  خطرناک 

 با اختراع بخاری درجا نيازی به اين كار نيست چون اين وسيله بدون نياز به 
موتور و حتی باک خودرو به طور مستقل به گرم كردن كابين می پردازد. اين 
بخاری ها هوای خنک داخل ماشين يا هوای بيرون را مکش نموده آن را گرم 
كرده و مجدداً به داخل ماشين باز می گردانند. بخاری های خشک راه حلی 
عالی برای تمام ماشين های تجاری است. اين بخاری ها را می توان در داخل 
اتاق راننده در قسمت بار يا در زير كف ماشين نصب كرد. عوامل كاربردی 
كنترل مانند ساعت و زمان سنج ديجيتال يا كنترل از راه دور انجام عمليات 
روشن كردن و كنترل آن را كاماًل راحت و آسان می سازد. هوای گرفته شده 
از داخل محيط اطراف و سوختی كه از باک ماشين گرفته می شود مخلوط 
يا هوای در گردش داخل  تازه  احتراق می سوزد. هوای  شده و در محفظه 

توسط انرژی حرارتی گرم شده و به داخل ماشين بازگردانده می شود.
بتواند  است كه  توليد محصولی  بخاری درجا  از طراحی  به طور كلی هدف 
مستقل از سيستم موتور خودرو و با كمترين مصرف باتری وظيفه گرمايش 
كابين وسيله نقليه را بر عهده بگيرد. در اين قسمت به صورت كوتاه به عملکرد 
كلی سيستم بخاری درجا )Heater System Parking( می پردازيم. بخاری 
درجا در دو نوع آبی و هوای خشک وسيله ای بسيار كارآمد و كم مصرف 
تنها  خشک  هوای  نوع  می باشد. در  خودروها  برای انواع  باال  كارايی  با  و 
كابين خودرو را گرم می كند ولی مدل آبی عالوه بر هوای داخل كابين، آب 
رادياتور خودرو را نيز گرم نگه داشته و در زمستان باعث راحت روشن شدن 
می شود.  موتور  به  فشار  كاهش  باعث  و  آب  يخ زدگی  عدم  و  نقليه  وسيله 

پاسخ فعالیت 
کالسی

شکل 15ـ استفاده از بخاري درجا
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كاركرد اين بخاری به اين گونه است كه ابتدا گازوئيل از مخزن مخصوص كه 
در پشت كابين تعبيه می شود توسط يک پمپ الکتريکی به داخل محفظه 
بخاری كشيده شده و سپس توسط انژكتور وارد محفظه احتراق می شود، پس 
از اين مراحل سوخت با هوا تركيب شده و احتراق صورت می گيرد. دود و 
هوای حاوی دی اكسيد كربن و ديگر آالينده ها از طريق يک كانال)دودكش( 
كابين  به  كانال  از طريق  گرم  هوای  و  می شود  هدايت  كابين  از  بيرون  به 
و حجم  متفاوت  توان های  با  مدل ها  انواع  در  درجا  بخاری  می يابد.  انتقال 
بين المللی  گارانتی  دارای  و  می شود  ساخته  و  طراحی  مختلف  گرمايشی 
است. به صورت مشترک تمامی بخاری ها در جاهای موجود دارای عملکردی 
مشابه هستند به اين گونه كه تمامی آنها دارای مصرف سوخت كمی بوده 
كه اين مورد باعث روی كار آمدن بخاری درجا در دو دهه اخير شده است.

با هماهنگی هنرآموز در كارگاه حاضر شويد و عملکرد سيستم تهويه موجود 
در يکی از وسايل نقليه را بررسی و اشکاالت احتمالی آن را مشخص كنيد.

پاسخ: عیب یاب سیستم تهویه
برای عيب يابی و رفع مشکِل از سيستم تهويه وسيله نقليه قبل از هركاری 

بهتر است اين دو مورد را بررسی كنيد:
1ـ وجود نشتی

2ـ درگير نشدِن كمپرسور كولر
درنظر داشته باشيد كه اگر سيستم تهويه مطبوع وسيله نقليه به تعميرات 
اساسی نياز داشته باشد، به دليل نياز داشتن به ابزار مخصوص بايد در تعميرگاه 
تخصصی انجام شود اما اگر گاِز كولر وسيله نقليه كم باشد، می توانيد يکی از 
قطعات  فروشگاه های  از  را  وسيله نقليه  كولر  گاِز  شارِژ  كيت های مخصوِص 
يدكی وسيله نقليه تهيه كرده و توسط آن گاِز كولر وسيله نقليه تان را شارژ 

كنيد.
برای عیب یابی سیستم تهویه اقدامات زیر را انجام دهید:

را  مطبوع  تهویه  سیستم  سپس  و  کرده  روشن  را  نقلیه  وسیله  1ـ 
کنید. روشن 

پس از اينکه وسيله نقليه را روشن كرديد، سيستم تهويه مطبوع را روشن 
يا  و  خنکی  گرمی،  ميزان  دهيد.  قرار  درجه  بيشترين  روی  را  آن  و  كرده 
قرار  ارزيابی  مورد  را  می شود  خارج  تهويه  دريچه های  از  كه  بادی  سردی 
دهيد. اگر احساس می كنيد باِد خروجی گرم يا خنک بوده و آن طور كه بايد 

باد وجود داشته باشد. سرد نيست، ممکن است مشکلی در جريان 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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نمی كنند،  كار  فن ها  اين  اگر  كنيد.  را چک  رادياتور  خنک كننده  فن های 
برای  باشد  الزم  شايد  باشد.  داشته  برقی  ايراِد  نقليه  وسيله  است  ممکن 

كنيد. تعويض  را  اتاق  هوای  فيلتر  باد،  جريان  افزايش 
از عملکرد آن مطمئن شوید.  را بررسی کرده و  کمپرسور کولر  2ـ 
پيش از اينکه بخواهيد سيستم تهويه مطبوع وسيله نقليه را عيب يابی كرده 
و در صورت لزوم آن را تعمير كنيد، بايد اطمينان حاصل كنيد كه كمپرسور 
كولر كار می كند. ابتدا مکان سيستم تهويه مطبوع را در قسمت موتور پيدا 

كنيد و سپس از چرخيدن مركز پولی به همراه خوِد پولی مطمئن شويد.
درگير  مطبوع  تهويه  سيستم  كردِن  كار  هنگام  كه  دارد  وجود  كالچ  يک 
پولی می چرخد. نيز به همراه خودِ  باشد، مركز پولی  اگر كالچ درگير  می شود. 
اگر كالچ درگير نمی شود، امکان خرابی كمپرسور كولر وجود دارد و شايد 
الزم باشد كه كمپرسور را تعويض كنيد يا ممکن است اين مشکل فقط با 

پركردِن گاز كولر برطرف شود.
3ـ سیم کشی که به کمپرسور کولر وصل شده را بررسی کنید. در 
بيشتر كمپرسورها يک سيم وجود دارد كه به كالِچ برقی متصل شده است. 
كانِکتوری را كه وسط اين سيم قرار دارد پيدا كرده و آن را قطع كنيد. يک 
باتری  مثبت  قطب  به  را  كمپرسور  سيِم  آن  توسط  و  برداشته  سيم  قطعه 
متصل كنيد. اگر صدايی بلند شبيه به »تق« به گوشتان رسيد، كالچ برقی 
بايد  برقی  كالچ  غيراين صورت،  در  می كند.  كار  درستی  به  و  بوده  سالم 

شود. تعويض 

عیب یابی بخاری وسیله نقلیه
بخاری  كم  گرمای  يا  و  نکردن  گرم  نقليه  وسيله  بخاری  رايج  عيب های 

می باشد.
مختلفی  علل  می تواند  نقليه  وسيله  بخاری  كم  گرمای  يا  نکردن  گرم 
داشته باشد. اما به طور معمول، يکی از عوامل زير علت گرم نکردن بخاری 

است: وسيله نقليه 
1ـ اولين علت گرم نکردن بخاری وسيله نقليه، باز بودن ترموستات است كه 
منجر به پايين ماندن دمای آب و گرمای كم بخاری می شود. اگر ترموستات 
خراب باشد، وسيله نقليه در زمانی كه درجا كار می كند و درترافيک كه آمپر 
باال می رود گرمای الزم را به كابين انتقال می دهد، ولی به محض رانندگی 
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در بزرگراه ها و سرعت باال، دمای آب پايين آمده و گرمای بخاری هم كم 
می شود.

2ـ كم بودن ضد يخ يا پايين بودن سطح مايع سيستم خنک كننده منجر به 
كم شدن گرمای بخاری خواهد شد. همان طور كه در مطالب قبلی گفتيم، 
و  می كند  دريافت  رادياتور  آب  از چرخش  را  گرمايش  وسيله نقليه  بخاری 
زمانی كه سطح مايع خنک كننده كاهش يابد، ميزان آب كمتری در رادياتور 
بخاری به چرخش در می آيد و منجر به كم شدن گرمای بخاری وسيله نقليه 
فرق  هم  با  بخاری  دريچه های  گرمای  معموالً  موارد  اين  در  شد.  خواهد 

می كنند.
3ـ علت گرمای كم بخاری وسيله نقليه را می توان به جرم گرفتن و خوردگی 
پروانه های واتر پمپ مربوط دانست. در اين مواقع در دور آرام، بخاری وسيله 
نقليه سرد يا ولرم می شود.  در برخی از وسيله نقليه ها، واتر پمپ را به وسليه 
يک واشر روی سيلندر يا سينی جلوی موتور می بندند و در اين مورد، در 
كاهش  وسيله نقليه  بخاری  به سمت  آب  جريان  واشر،  بودن  قطور  صورت 

خواهد يافت.
4ـ يکی ديگر از علل گرمای كم بخاری و باد سرد آن، اشکال در دريچه های 
بخاری است. گاهی ديده شده به دليل خراب شدن خار دريچه هوا، هوای 

سرد وارد اين لوله ها شده و به داخل كابين منتقل می شود.
عیب های رایج بخاری درجا:

يکی از اشکال های رايج اين است كه چراغ قرمز رنگ به صورت ممتد روشن 
بوده و خطايی را نشان نمی دهد اما بخاری درجا  گرمايش ندارد و اصطالحاً 
بخاری در حالت stand by باقی مانده و خارج نمی شود. دليل اين امر دو 

چيز است:
1ـ كليد تنظيم درجه روی دمای پايين تر از دمای مطلوب تنظيم شده است. 

آن را افزايش داده و در دمای مطلوبتان تنظيم كنيد.
2ـ ورودی هوای سرد به داخل بخاری دچار اختالل شده و به جای هوای 
سرد داخل اتاق هوای گرم اطراف آن وارد بخاری درجا شده و سنسورهای 
بخاری به جای هوای سرد و خنک،  هوای گرم را اندازه گيری می كنند كه اين 

امر موجب می گردد بخاری از حالت stand by  خارج نشود. 
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ترمزها
برای جلب نظر هنرجويان با طرح سؤال: آيا تا به حال شنيده ايد كه وسيله نقليه ای 
»  به دليل عمل نکردن سيستم ترمز« تصادف كرده است؟ شروع كنيد و پس از 
جمع بندی نظرات هنرجويان اهميت سيستم ترمز در وسيله نقليه را بيان كرده و 
بر جمله »  تا زمانی كه از متوقف كردن وسيله نقليه مطمئن نشديد هرگز آن را به 
انواع سيستم های ترمز در  حركت در نياوريد « تأكيد كنيد. سپس به اختصار به 

ناوگان جاده ای به شرح زير اشاره نماييد:
 ترمزها را به طوركلي مي توان به شرح زير تقسيم بندي كرد:

به  پا كار مي كنند،  يا  نيروي دست و  با  نوع ترمزها كه  اين  1ـ ترمز مکانیکي: 
توقف  هنگام  اتومبيل  نگهداشتن  برای  كه  مي شوند  ناميده  دستي  ترمز  اصطالح 
كه  مي باشد  مانند  كابل  سيم  يک  شامل  ترمزها  نوع  اين  مکانيزم  مي رود.  به كار 
به وسيله يک اهرم به كفشک هاي ترمز عقب خودرو وصل شده است. هنگامي كه به 
پدال آن فشار و يا به وسيله دست، دستگيره ترمز دستي كشيده شود اهرم مربوطه 
كفشک را به كاسه ترمز مي چسباند كه در نتيجه اصطکاک الزم به وجود آمده و 

مي شود.  متوقف  وسيله نقليه 
ترمز، سيلندرترمز  ترمزهاي هيدروليکي شامل يک پمپ  2ـ ترمز هیدرولیکی: 
چرخ و يک مخزن سيال و اتصاالت و لوله كشي ها مي باشند. هنگام فشردن پدال ترمز 
مايع ترمز توسط پيستون پمپ ترمز به جلو رانده مي شود و وارد سيلندرهاي چرخ 
شده و پيستون های آن را حركت مي دهد. حركت پيستون ها به بيرون كفشک هاي 
ترمز را با فشاري حدود 50 تا 80 اتمسفر باز مي كند. ضريب بهره اين نوع ترمزها 
حدود 90 درصد است و به همين دليل اغلب وسايل نقليه به اين سيستم مجهز 

مي باشند. شمای كلی اين سيستم در شکل زير نشان داده شده است.

  شکل 16ـ ترمز هیدرولیکي

پدال ترمز  

پمپ ترمز

سیلندر ترمز چرخ



63

فصل سوم: معاینه فنی وسیله نقلیه

3ـ ترمزهاي بادي)کمپرسي(: در سيستم ترمز وسايل نقليه سنگين از نيروي 
هواي فشرده به عنوان نيروي كمکي استفاده مي شود. هواي مورد نظر به وسيله يک 

كمپرسور و توسط سوپاپ هاي فرمان دهنده به سيلندر چرخ ها  ارسال میگردد.
ترمز كمپرسي شامل يک دستگاه كمپرسور، يک دستگاه رگوالتور تنظيم فشار هوا، 

يک مکانيزم صافي و يک مخزن ذخيره هوا می باشد.
4ـ ترمزهاي الکتریکي: ترمزهاي الکتريکي نوعي ديگر از ترمزهاي تمام قدرتي 
الکتريکي  سيم هاي  و  مي باشد  باتري  انرژي  منبع  ترمزها  نوع  اين  در  مي باشند. 
لوله كشي هاي  و  مکانيکي  اتصاالت  ساير  و  چرخ  سيلندر  و  ترمز  پمپ  جانشين 

است. ديگر شده  در سيستم هاي  مربوط 

با هماهنگی هنرآموز در كارگاه حاضر شويد و وضعيت لنت های يک وسيله نقليه 
جاده ای را بررسی و مشخص كنيد كه لنت ها قادر به كار هستند يا بايد تعويض 

شوند.
پاسخ: هنرجويان در كارگاه به گروه های 2 نفره تقسيم شده و پس از تحويل 
ابزار مناسب با نظارت هنرآموز يکی از چرخ های وسيله نقليه را باز كرده و با 
توجه به دستورالعمل سرويس وسيله نقليه و مطالب كتاب درسی ضخامت 

لنت را اندازه گيری كرده و درخصوص تعويض آن اعالم نظر كنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

انواع سيستم های ترمز موجود بر روی وسايل نقليه تجاری بحث  در مورد 
كرده و مزايا و معايب هر كدام را بررسی نماييد.

پاسخ: با توجه به مطالب مندرج در صفحه قبل در مورد انواع سيستم های 
ترمز موجود بر روی وسايل نقليه تجاری پاسخ اين فعاليت ارائه شود. 

با هماهنگی هنرآموز در كارگاه حاضر شويد و ضمن بررسی كيفيت عملکرد 
سيستم ترمز يکی از وسايل نقليه، عيوب احتمالی موجود در سيستم ترمز 

را شناسايی كنيد.
تحويل  و  نفره   3 يا   2 گروه های  به  تقسيم  و  كارگاه  در  حضور  با  پاسخ: 
ترمز  سيستم  ابتدا  گروه ها  از  يک  هر  هنرآموز  نظارت  با  مناسب  ابزارهای 
وسيله نقليه را در محوطه كارگاه تست كرده و با توجه به مطالب درج شده 
انحراف  به  مربوط  ترمز، عيوب  در كتاب درسی درخصوص عيوب سيستم 
مسير وسيله نقليه، لرزش پدال ترمز و ناپايداری در پدال ترمز را شناسايی 

و رفع عيب كنند.

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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با هماهنگی هنرآموز در كارگاه حاضر شويد و ضمن بررسی كيفيت عملکرد 
در  احتمالی  عيب  ايجاد  مکان های  نقليه،  وسايل  از  يکی  فرمان  سيستم 

سيستم فرمان را بازرسی كنيد و سالمت آنها را ارزيابی نماييد.
تحويل  و  نفره   3 يا   2 گروه های  به  تقسيم  و  كارگاه  در  حضور  با  پاسخ: 
ابزارهای مناسب با نظارت هنرآموز هر يک از گروه ها ابتدا سيستم فرمان 
درج  مطالب  به  توجه  با  و  كرده  تست  كارگاه  محوطه  در  را  نقليه  وسيله 
شده در كتاب درسی درخصوص فعاليت های مربوط به سرويس و عيب يابی 
درخصوص  و  شناسايی  را  فرمان  سيستم  احتمالی  عيوب  فرمان  سيستم 

نمايند. نظر  اعالم  فرمان  سيستم  عملکرد  كيفيت 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل17ـ سیستم ترمز هیدرولیکی 

سیستم فرمان
اجزا  زير(  )تصوير  هيدروليکی  ترمز  سيستم  از  شماتيکی  شکل  ارائه  با  هنرآموز 
با يادآوری حساسيت  و وظايف هر كدام از سيستم فرمان را بيان كند. و سپس 
براساس  را  فرمان  سيستم  سرويس های  نقليه،  وسيله  ايمنی  در  فرمان  سيستم 

نمايد.    تشريح  درسی  كتاب  در  مندرج   مطالب 
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 باتري
باتري ها   اينکه  بيان  با  و  كرده  بيان  را  باتری  وظيفه  و  اهميت  اختصار  به  ابتدا  
مولدهاي الکتروشيمي مي باشند و در اثر فعل و انفعاالت شيميايي، انرژي شيميايي 
ارائه تصويری از باتری )شکل زير(  و  با  انرژي الکتريکي مي نمايند،  را تبديل به 
مطالب كتاب درسی اجزای تشکيل دهنده باتری را تشريح نماييد و با استفاده از 
مولتی متر، سالمت باتری را بررسی كرده و عالئم مشخصه روی بدنه باتری ها را 

توضيح دهيد. برای هنرجويان 

شکل 18ـ اجزای باتری

با هماهنگی هنرآموز در كارگاه حاضر شويد و ضمن بررسی كيفيت عملکرد 
سيستم باتری يکی از وسايل نقليه، بازرسی های الزم برای آگاهی از سالمت 

باتری را انجام دهيد.
تحويل  و  نفره   3 يا   2 گروه های  به  تقسيم  و  كارگاه  در  حضور  با  پاسخ: 
ابزارهای مناسب با نظارت هنرآموز هر يک از گروه ها ابتدا كيفيت عملکرد 
يک باتری را به وسيله مولتی متر تست كرده و با توجه به مطالب درج شده 
در كتاب درسی درخصوص فعاليت های مربوط به سرويس و عيب يابی باتری 
عيوب احتمالی باتری مورد نظر را شناسايی و درخصوص رفع عيوب مذكور 

اعالم نظر كنيد.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

الکترود مثبت

اتصال دهنده 
الکترودها جهت 

افزایش ولتاژ 

 الکترود منفی

 صفحات جداکننده

پوسته باتری                 
پلیت های الکترود 
منفی                            

پلیت های الکترود 
مثبت                                                               
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شناسایي کنترل ها، خبر دهنده ها و نشانگرهای
وسیله نقلیه هاي جاده ای

با  زير(،  نقليه)شکل  وسيله  داشبورد  نمايشگر جلوی  از  تصويری  ارائه  با  هنرآموز 
توجه به مطالب كتاب درسی ضمن معرفی هر كدام، درجه اهميت آن درخصوص 

ايمنی وسيله نقليه را بيان كند.

شکل 19ـ کنترل ها، خبر دهنده ها و نشانگرهای وسیله هاي نقلیه

با هماهنگی هنرآموز در كارگاه يا پايانه حاضر شويد و كيفيت عملکرد كليه 
را  آنها  احتمالی  عيب های  و   كنيد  بررسی  را  داشبورد  جلوی  نشانگرهای 

كنيد. مشخص 
پاسخ: با حضور در كارگاه و با نظارت هنرآموز داخل كابين يک وسيله نقليه 
نشسته و با چرخاندن استارت )بدون روشن كردن وسيله نقليه( نشانگرهای 
صفحه نمايش را معرفی كند و در صورتی كه با روشن كردن موتور نشانگرها 
روشن باقی بمانند با توجه به مطالب درج شده در كتاب درسی درخصوص 

دليل روشن ماندن هر يک از نشانگرهای مذكور اعالم نظر كنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

تجهیزات اصلی وسایل نقلیه موتوري
هنرآموز خطرات ناشی از هرگونه تغيير در تجهيزات اصلی وسيله نقليه كه موجب 
آسيب رساندن به وسيله نقليه و به خطر انداختن  ايمنی وسيله نقليه می شود را 
بيان كرده و برای درک بهتر مطالب هنرجويان فعاليت كارگاهی زير را انجام دهند.
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با هماهنگی هنرآموز در كارگاه يا پايانه حاضر شويد و ضمن بررسی كارت 
يکی از وسايل نقليه، تجهيزات نصب شده بر روی وسيله نقليه با استاندارد 

كارخانه سازنده مقايسه و مغايرت های آن را مشخص كنيد.
پاسخ: با هماهنگی مدير هنرستان، هنرجويان همراه با هنرآموزان در يکی 
از پايانه های حمل بار يا مسافر حاضر شده، پس از انجام هماهنگی الزم با 
مسئولين پايانه، هر يک از هنرآموزان يک دستگاه وسيله نقليه را از نظر عدم 
با كارت  ارزيابی قرار داده و وضعيت آن را  تغيير در تجهيزات اصلی مورد 
در  شده  انجام  تغييرات  درخصوص  و  داده  تطبيق  نقليه  وسيله  شناسايی 

تجهيزات اصلی وسيله نقليه اعالم نظر كنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

راهنمایی نحوه ارزشیابی مرحله دوم
پايانه های  از  يکی  در  هنرآموز  با  همراه  هنرجويان  هنرستان،  مدير  هماهنگی  با 
به  مربوط  كتاب درسی  به مطالب  توجه  با  يا حمل مسافر حاضر شده  بار  حمل 
ايمنی وسيله نقليه جاده ای كليه اجزای: تايرها، زنجير چرخ، سيستم برف پاک كن، 
سيستم روشنايی، سيستم تهويه، كمربند ايمنی، سيستم ترمز، فرمان، نشانگرهای 
ايمنی جلوی داشبورد و تجهيزات اصلی وسيله نقليه از نظر صحت عملکرد آن و 
رعايت استاندارد مربوطه مورد بازرسی قرار داده و هنرآموز براساس كيفيت كنترل 
نمره  نمره دهی،  استاندارد  و  ممکن  نتايج  به  عنايت  و  هنرجو  توسط  شده  انجام 

هر يک از هنرجويان را منظور كند.

 راهنمای تکمیل نمونه فرم کنترل اجزای فنی وسیله نقلیه عمومی قبل 
از انجام سفر)برای وسایل نقلیه مسافربری(

فرم مذكور از سه قسمت تشکيل شده است كه هنرجو به عنوان مدير فنی آن را 
تکميل می كند:

1 قسمت باالی فرم يا سربرگ: كه شامل مشخصات شركت حمل ونقل و مشخصات 
وسيله نقليه می باشد. هنرجو بايد با توجه به نوع مجوز شركت حمل ونقل و كارت 

شناسايی وسيله نقليه اين قسمت را تکميل كند.
2 قسمت ميانی فرم يا متن: كه شامل اجزا و قسمت هايی است كه مدير فنی بايد 
هر يک از آنها را بازديد و در صورتی كه عملکرد آن بر اساس استاندارد مربوطه 
مورد قبول باشد در ستون بازديد شد، عالمت مورد قبول يا OK  درج و در صورت 
عدم رضايت كلمه غير قابل قبول يا عالمت ـ را ثبت كرده و در ستون توضيحات 

علت عدم رضايت را بيان كند.
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بازرسی  فنی )شخصی كه  ويژه مدير  اين قسمت  فرم:  پايانی  يا  انتها  3 قسمت 
را انجام و فرم را تکميل كرده است( می باشد كه در صورت تأييد كليه آيتم های 
بازديد شده در انتها اين قسمت را تکميل كرده و ضمن نوشتن نام و نام خانوادگی 
خويش، فرم را مهر و امضا می كند. بديهی است با تأييد اين فرم توسط مدير فنی 
چنانچه يک يا چند آيتم از موارد بازديد شده دارای نقص باشد با بررسی مأمورين 
راهور وسيله نقليه متوقف می شود و يا اگر نقص در موارد مذكور سبب سانحه شود 

مسئوليت آن به عهده مدير فنی می باشد.
فرم كنترل اجزای فنی وسيله نقليه عمومی قبل از انجام سفر در دو نمونه برای 
كه  است  شده  طراحی  مسافر  نقليه حمل  وسايل  برای  و  بار  نقليه حمل  وسايل 
به  با توجه  بوده و در قسمت ميانی  با هم مشابه  قسمت 1 و 2 فرم های مذكور 
آن  آيتم های  از  بعضی  مسافر  حمل  و  بار  حمل  نقليه  وسيله  خاص  ويژگی های 

می باشد.  متفاوت 

راهنمای تکمیل نمونه مهر پشت بارنامه یا صورت
وضعیت جهت تأیید مدیر فنی

پس از تکميل فرم كنترل اجزای فنی وسيله نقليه عمومی قبل از انجام سفر، مدير 
فنی موارِد تأييد تکميل فرم كنترل اجزای فنی وسيله نقليه عمومی را قبل از انجام 
سفر انجام داده و در ادامه سالمت وسيله نقليه برای اعزام به سفر را نيز در پشت 
بارنامه يا صورت وضعيت مسافر تأييد كرده و با نوشتن نام و نام خانوادگی خويش 

آن را امضا می كند.
برای سهولت و سرعت در عمل، متن مذكور به صورت مهر تهيه شده كه مدير فنی 

با آن پشت بارنامه يا صورت وضعيت مسافر را مهر و امضا می كند.

از وسايل  برای يکی  پايانه حاضر شويد  يا  با هماهنگی هنرآموز در كارگاه 
نقليه مسافربری و يکی از وسايل نقليه باربری، فرم كنترل اجزای فنی وسيله 
نقليه عمومی قبل از انجام سفر را تکميل كرده و در صورت تأييد صالحيت 
وضعيت  صورت  يا  بارنامه  فرم  نمايشی  به صورت  نظر،  مورد  نقليه  وسيله 

وسيله مذكور را امضا كنيد.
پاسخ: با هماهنگی مدير هنرستان ، هنرجويان همراه با هنرآموزان در يکی 
انجام هماهنگی الزم  از  مسافر حاضر شده، پس  يا  بار  پايانه های حمل  از 
اجزای  كنترل  فرم  از  نمونه  يک  هنرآموزان  از  يک  هر  پايانه،  مسئولين  با 
يا  باربری  نقليه  )برای وسايل  انجام سفر  از  قبل  نقليه عمومی  فنی وسيله 
مسافربری( را برداشته و طبق راهنمای تکميل نمودن فرم، هر يک از آيتم ها 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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راهنمایی نحوه ارزشیابی مرحله سوم
كه  تفاوت  اين  با  می باشد  اخير  كارگاهی  فعاليت  مشابه  مرحله  اين  ارزشيابی 
هنرآموز متناسب با كيفيت تکميل فرم ها توسط هنرجو و استاندارد نمره دهی، 

می كند. ثبت  را  هنرجو  امتياز 

ارزشیابی شایستگی کنترل ایمني وسیله نقلیه
هنرآموز به هر يک از هنرجويان يکی از فرم های كنترل اجزای فنی وسيله نقليه 
عمومی قبل از انجام سفر را تحويل داده و بر اساس شرح كار ارزشيابی شايستگی 
كنترل ايمني وسيله نقليه، شاخص های استاندارد عملکرد و كيفيت انجام كار و 
استفاده از ابزارهای تست برای هر يک از مراحل 1 تا 3 فرم ارزشيابی و در نظر 
گرفتن شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، زيست محيطی در هنگام انجام 
از عوامل مذكور، عملکرد هنرآموز مورد  امتيازات هر يک  لحاظ سقف  با  و  كار 
ارزيابی قرار گرفته و با توجه به استاندارد و سطح انتظار، نمره هر هنرجو تعيين 

می شود.

نمايد.  هنرآموز  تحويل  فرم  امضای  و  تکميل  از  پس  و  نموده  بازرسی  را 
هنرآموز مجدداً فرم را بازبينی نموده و در صورت وجود نقص هر يک از موارد 
نمايش  به صورت  نقص  نمايد. در صورت عدم وجود  يادآوری  به هنرجو  را 

پشت تصوير بارنامه يا صورت وضعيت مسافر  را امضا كند.
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فصل  چهارم

کنترل ایمنی بارگیری )مهاربار(
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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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فصل چهارم: کنترل ایمنی بارگیری )مهاربار(

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
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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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فصل چهارم: کنترل ایمنی بارگیری )مهاربار(

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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فصل چهارم: کنترل ایمنی بارگیری )مهاربار(

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
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فصل  پنجم

بارگیری و تخلیه بارهای خطرناک
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واحد یادگیری : بارگیری و تخلیه بار های خطرناک

جدول ارزشیابی شایستگی  های غیرفنی هنرجو 

 
مالک  ها

بارم ارزشیابی

فعالیت  های 
کارگاهی

فعالیت  های 
غیر کارگاهی

به 
اد 

تم
 اع

تن
داش

 و 
ت

دق
س

نف

دقت در نگهداری تجهیزات1

0/50/5
دقت کردن در انجام عملیات تخلیه و بارگیری2

اعتماد به نفس3

دقت در تکمیل فرم ها و مدارک مواد خطرناک  و 4
کنترل آنها

نی
ایم

رعایت موارد ایمني هنگام تخلیه و بارگیري مواد 1
خطرناک

0/5-
استفاده از ظروف ایمن2

نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی3

جلوگیري از نشت یا ریزش مواد خطرناک هنگام 4
بارگیري و تخلیه  

وجدان 
انجام مناسب کار ها با حداقل نظارت همراه با وجدان 1کاری 

-0/5کاري 

انجام 
صحیح 

کار ها

برنامه ریزی، زمان بندی صحیح و  تهیه جدول زمان بندي 1
0/50/5مراحل کار

درست انجام دادن کار ها2

21جمع

باید توجه داشت، که 2 نمره از 20 نمره هر فعالیت، مربوط به شایستگی  های غیر فنی 
است که در طول انجام هر فعالیت باید توسط هنرآموز ارزشیابی و بر اساس جدول 

فوق محاسبه گردد.
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 انواع مواد خطرناک
هر ماده اي که برای محیط زیست مضر است، ماده خطرناک مي باشد. انواع گروه  های 

9 گانه مواد خطرناک عبارت است از:
1 مواد منفجره 

2 گاز ها 
3 مایعات قابل اشتعال 

4 جامدات قابل اشتعال 
5 مواد اکسیدکننده 

6 مواد سمی و مواد عفونی 
7 مواد رادیو اکتیویته 

8 مواد خورنده 
9 محصوالت خطرناکی که در ۸ دسته فوق قرار ندارند ـ متفرقه

هر یک از این مواد به زیر گروه  هایی تقسیم می شوند و هریک از آنها دارای خاصیت 
و ویژگی خاصی می باشند. زیر گروه  ها در جدول1 نشان داده شده است.

جدول1ـ زیر گروه  های مواد خطرناک
شماره 

123456789گروه

گاز هامواد منفجرهنام گروه
مایعات 

قابل 
اشتعال

جامدات 
قابل اشتعال

 مواد
 اکسیدکننده

مواد سمی و 
مواد عفونی

مواد 
رادیو 

اکتیویته

مواد 
مواد خورنده 

متفرقه

زیرگروه  ها

زیر گروه1ـ1: 
مواد منفجره با 
قابلیت انفجار 

آني
زیر گروه1ـ2: 
مواد منفجره با 
قابلیت انفجار 

گروهي
زیرگروه1ـ3: 
مواد منفجره 
با خطر ایجاد 

آتش سوزي
زیر گروه1ـ4: 
مواد با قابلیت 

انفجار کم
زیر گروه1ـ5: 
مواد با قابلیت 
انفجار خیلي 

کم
زیر گروه1ـ6: 

مواد با 
قابلیت انفجار 
بي نهایت کم

زیرگروه 
2ـ1: 

گاز هاي 
قابل اشتعال

زیرگروه2ـ2: 
گاز هاي 
غیرقابل 
اشتعال و 
غیر سمي
زیرگروه
2ـ3: 

گاز هاي 
سمي

زیرگروه4ـ1: -
جامدات قابل 

اشتعال
زیرگروه4ـ2: 
مواد احتراقي 

با قابلیت 
اشتعال خود 

به خود
زیرگروه4ـ3:

 مواد 
تولید کننده 
گاز هاي قابل 
اشتعال در 
مجاورت آب

زیرگروه 5  ـ1:
مواد 

اکسیدکننده
 زیرگروه 5  ـ2:
پراکسید هاي 

آلي 

زیرگروه6  ـ1: 
 مواد سمي

زیرگروه6  ـ2: 
مواد میکروبي 

 زیرگروه
 I، II و 

III
زیرگروه 

مواد 
شکافتنی
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هر یک از هنرجویان بر روی یک برگه کاغذ A4 یک نمودار سلسله مراتبی 
در خصوص گروه  ها و زیرگروه  های مواد خطرناک آماده کند و کلیه گروه  های 
از تکمیل  آنها را در شکل زیر مشخص نماید. پس  9 گانه و زیرگروه  های 

نمودار ها در خصوص آنها بحث و تبادل نظر گردد.
پاسخ: گروه  های 9 گانه فوق و زیر گروه  های آنها  در نمودار سلسله مراتبی 

نشان داده می شود مانند شکل1

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل 1ـ بخشی از نمودار سلسله مراتبی گروه  ها و زیرگروه  های مواد خطرناک

سایر گروه  ها و زیرگروه  ها نیز به همین صورت اضافه می شود.

مواد خطرناک

گروه 2: گاز هاگروه 1: مواد منفجره

زیرگروه  2ـ1: گاز های 
قابل اشتعال

زیرگروه 2ـ2: گاز های 
غیرقابل اشتعال و غیرسمی

زیر گروه 2ـ3: گاز های 
سمی
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عالئم و ویژگی  های مواد خطرناک
گروه  ها و زیرگروه  هاي مواد خطرناک داراي ویژگي  هاي خاص به خود مي باشند و 
هر یک داراي یک عالمت مشخصه است که معموالً روي جعبه ها و وسایل نقلیه 
حمل آنها نشان داده مي شود تا سریع تر قابل تشخیص باشد. در جداول 2تا 10 
داده شده  نشان  است  لوزی شکل  به صورت  که  مواد خطرناک  عالمت مشخصه 

است.

جدول2ـ عالمت مشخصه مواد منفجره

گروه1:
مواد منفجره

زیرگروه 1ـ1 تا1ـ3

جدول3ـ عالمت مشخصه گاز ها

گروه2:
گاز ها

زیرگروه2ـ1: گاز های قابل اشتعال

زیرگروه2ـ2: گاز های غیرقابل اشتعال

زیرگروه2ـ3: گاز های سمی

زیرگروه1ـ5  زیرگروه1ـ6 زیرگروه1ـ4 



106

جدول4ـ عالمت مشخصه مایعات قابل اشتعال

گروه3:
مایعات قابل اشتعال

جدول 5  ـ عالمت مشخصه جامدات قابل اشتعال

گروه4:
جامدات قابل اشتعال

زیر گروه4ـ1: مواد خودفعال و جامدات منفجرشوندة غیرحساس

زیرگروه4ـ2: مواد احتراقي با قابلیت اشتعال خود به خود

زیرگروه4ـ3: مواد تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت 
آب

جدول6ـ عالمت مشخصه مواد اکسید کننده

گروه5:
مواد اکسیدکننده

زیرگروه5  ـ1ـ اکسید کننده ها

زیرگروه5  ـ2ـ پراکسید های آلی
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جدول7ـ عالمت مشخصه مواد سمی

گروه6:
مواد سمی

زیرگروه6  ـ1ـ مواد سمی

زیرگروه6  ـ2ـ مواد میکروبی

جدول8  ـ عالمت مشخصه مواد رادیواکتیو

گروه7:
مواد رادیو اکتیو

جدول9ـ عالمت مشخصه مواد خورنده

گروه8:
مواد خورنده

جدول10ـ عالمت مشخصه مواد خورنده

گروه9:
مواد خطرناک متفرقه
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با استفاده از جست و جوی اینترنتی و یا تماس با شرکت های حمل ونقل در 
خصوص شعاع تأثیر و خطر انواع مواد منفجره جست وجو نمایید.

اثرات  آنجا  بر  تأثیر محدود ه ای است که یک ماده خطرناک  پاسخ: شعاع 
نامناسب می گذارد و در هنگام حادثه حتماً باید آن محدوده تخلیه گردد. در 
اثر انفجار این مواد ترکش هایي ایجاد مي شود که ممکن است باعث زخمي 
شدن افراد  گردد. این ترکش ها قابلیت پرتاب تا مسافت 500 الي 1600 

متر و یا حتي بیشتر را دارا ست.

هنرجویان گرامی در خصوص وضعیت مواد خود فعال در تماس با هوا و در 
غیاب اکسیژن در کالس بحث و تبادل نظر کنید.

اشتعال  قابل  جامدات  یعنی  مواد خطرناک   4 گروه  جزو  مواد  این  پاسخ: 
می باشد. مواد خودفعال در تماس با هوا و در غیاب اکسیژن شدیداً تجزیه 
می شوند. این مواد به لحاظ حرارتی ناپایدار بوده و تجزیه این مواد حرارت زا 

می باشد.

در خصوص آغشته کردن مواد جامد انفجاری و غیر حساس در ترکیب با آب 
و الکل در کالس بحث و تبادل نظر کنید.

پاسخ: مواد جامد غیرحساس به انفجار، مواد انفجاري هستند که با آب یا 
الکل یا رقیق شدن با دیگر مواد باعث شکل گیري یک مخلوط جامد همسان 
گردیده که خواص انفجاري آن را تشدید می کنند. مثالی از این ماده می تواند 

اسید پیکریک مرطوب باشد. 

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی

جامدات  مثال های  انواع  به  مربوط  بسته های  کارگاه  در  گرامی  هنرجویان 
ماکت.( سپس در کیسه هایی که  )به صورت  نمایید  آماده  را  اشتعال  قابل 
به  است  شده  مشخص  آن  روی  گروه  زیر  هر  به  مربوط  مشخصه  عالمت 
تفکیک قرار دهید. این کار توسط گروه های دو نفره هنرجویان انجام پذیرد. 
)سعی شود از ظروف و بسته های مخصوص اشاره شده در برگه های ایمنی 

استفاده شود(. مواد خطرناک 
پاسخ: باید نکات زیر در انجام این فعالیت رعایت شود:

 حتماً بسته ها به صورت ماکت باشد.
 فعالیت توسط گروه های 2 نفره انجام شود.

 از ظروف و بسته های مشخص شده در برگه اطالعات ایمنی مواد استفاده شود.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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در خصوص اصول حمل پراکسید های آلی )با استفاده از ماکت انواع پراکسید های 
آلی( در کارگاه تمرین کنید.

پاسخ: پراکسید هاي آلي از نظر شدت خطرناکي به هفت سطح تقسیم بندي 
مي شوند که با حروف A تا G نمایش داده مي شود. مادة نوع A داراي خطر 

باال و قابل حمل نمي باشد و نوع G حداقل خطر را دارد.
تجزیة برخي از پراکسید هاي آلي به خصوص در محیط بسته ممکن است با 
انفجار همراه باشد. بسیاري از پراکسید هاي آلي به شدت مشتعل مي شوند، 
بعضي از این مواد نیز در صورت تماس هرچند کوتاه، موجب آسیب رساندن 
نابینایي موقت)چند  جدي به قرنیة چشم مي گردند و ممکن است موجب 
تولید  انفجار،  پوست مي شوند.  باعث خوردگي  اینکه  یا  گردند  فرد  دقیقه( 
گاز هاي سمي و خورنده از دیگر خطرات این مواد به شمار مي آیند. پراکسید 

استون استیل، پراکسید بنزیل استیل و ... نمونه  هایي از این مواد هستند.
نکاتی که در خصوص فعالیت کارگاهی باید رعایت گردد:

 حتماً بسته ها به صورت ماکت باشد.
 با سطوح مختلف A تا G تو میزان خطر آنها شوند.

 با عالئم مشخصه پراکسید های آلی و گروه اصلی و زیر گروه آشنا شوند.

در ابتدا هنرجویان به گروه های دو نفره تقسیم شوند. هنرآموز مثال هایی از 
مواد خطرناک را به گروه های هنرجویان اعالم نماید.

را  ماده خطرناک  از آن  ناشی  زیرگروه و خطرات  هنرجویان گرامی! گروه، 
مشخص کنید. سپس ظرف های مخصوص هر یک از مواد خطرناک را تهیه 
و اسم ماده خطرناک را روی آن ظرف بنویسید. در نهایت عالمت مشخصه 
زیرگروه و گروه های مواد خطرناک را با استفاده از کاغذ رنگی درست کنید 
و روی جعبه های 9 گانه مشخص کنید و ظرف های مربوط به هر گروه را 

داخل آن قرار دهید.
نکاتی که در خصوص فعالیت کارگاهی سوم باید رعایت شود:

 آشنایی با گروه ها و زیر گروه ها مد نظر قرار گیرد.
 همه مواد خطرناک به صورت ماکت باشد.

 در صورت امکان از ظروف مخصوص هر یک از مواد خطرناک استفاده شود 
و هنرجویان با ظروف و بسته های آنها آشنا شوند.

 همه هنرجویان در ساخت عالئم مشخصه گروه ها و زیر گروه ها مشارکت 
کنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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کلیه عالئم مشخصه گروه ها و زیرگروه های مواد خطرناک را در یک صفحه 
A3 تهیه کنید به صورتی که نام گروه یا زیرگروه و شماره آنها زیر هر یک 

از عالئم مشخص شده باشد )همانند شکل16(
پاسخ: همه هنرجویان این کاغذ A3 را در کارگاه تهیه کنند مانند مثال زیر 
عالئم کنار هم قرار گیرند و گروه ها و زیرگروه ها در زیر آن مشخص شوند. 
چیدمان عالئم طوری باشد که همه گروه ها و زیرگروه ها در کاغذ A3 قرار گیرند.

با مراجعه به یک مرکز HSE در یک کارخانه یا پاالیشگاه یا مرکز موجود 
در شهر خود انواع مواد خطرناک موجود در آن مجموعه را شناسایی کرده و 

گروه و زیرگروه آن را مشخص نمایید.
پاسخ:

 در بازدید علمی اصول ایمنی رعایت شود.
 همه هنرجویان در بازدید شرکت کنند.

زیر  و  گروه ها  بازدید،  مورد  مجموعه  در  موجود  خطرناک  مواد  انواع  با   
شوند. آشنا  آنها  گروه های 

 گروه و زیر گروه مواد توسط خود هنرجویان تعیین شود و تمرین شود.

پاسخ فعالیت 
کالسی

بازدید علمی

ـ  مواد سمی و میکروبی گروه6
گروه 6  ـ1ـ مواد سمی

گروه6  ـ مواد سمی و میکروبی
گروه6  ـ2ـ مواد میکروبی

هنرآموزان گرامی! روش های به کارگیری تجهیزات اطفای حریق برای انواع 
مناسب  سایت  در  هنرجویان  و  آتش نشان  یک  کمک  با  را  خطرناک  مواد 

دهید. انجام 
و یک  به همراه هنرآموز  کار  انجام  کارگاهی حتماً  فعالیت  این  در  پاسخ: 
انجام شود. در  تولید آتش توسط آتش نشان و هنرآموز  باشد و  آتش نشان 
عملیات اطفا و به کارگیری کپسول آتش نشانی و نحوه نصب آن هنرجو ها 

کنند.  مشارکت  هم 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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شناسایی مواد خطرناک از روی کد آنها

با جست و جوی اینترنتی سایر عالئم مشخص کننده مواد خورنده را پیدا 
کنید و با استفاده از صفحات فلزی )در صورت نبود مقوایی( در کارگاه تهیه 

نمایید.
پاسخ: نکات این فعالیت کارگاهی:

در صورت وجود صفحات فلزی این کار توسط گروه های دو نفره هنرجویان 
انجام شود و همه در کار گروهی شرکت کنند.

در صورت نبود صفحات فلزی می توان به صورت مقوایی این کار را انجام 
دهند.

به ابعاد و کد ها و مفاهیم آنها توجه شود.
در صورت کافی نبودن مواد برای ساخت تابلو ها می توان ابعاد آن را به طوري 
که طول آن معادل 30 سانتي متر، عرض 12 سانتي متر و حاشیة مشکي 
10 میلي متر باشد، کاهش داد. ارقام شمارة بین المللی و شمارة شناسایي 
نیز دارای ارتفاعی معادل 10 سانتي متر و ضخامت 15 میلي متر می باشند. 
دو شمارة بین المللی و شمارة شناسایي با یک خط مشکي افقي ممتد به 

ضخامت 15 میلي متر واقع در وسط پالک از یکدیگر جدا می شوند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

کد طبقه بندي مواد خطرناک 
آنها کدبندی  ویژگی های مختلف  اساس  بر  مواد خطرناک  برای شناسایی سریع، 
است.  به صورت حروفی  و هم  به صورت عددی  هم  این کد ها معموالً  می شوند. 
ضمن اینکه اطالعات مهمی در خصوص ماده ارائه می شود که برخی از آنها عبارت 

است از:
 نام و تعریف مادة خطرناک

 شمارة بین المللي مواد خطرناک
 شمارة گروه

 کد طبقه بندی مادة خطرناک
کد های عددی و حروفی مواد خطرناک مختلف در ادامه ارائه می شود.

گروه1ـ مواد منفجره 
کد طبقه بندی مواد منفجره دارای دو بخش است که بخش اول آن شامل اعداد 
1-1 تا 1-6 بوده و بخش دوم آن را حروف A تا N ،L ،K ،j ،H و S در بر می گیرد. 

در قالب جداول 11 توضیحاتي در مورد این زیر گروه ها داده شده است.
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جدول  11ـ طبقه بندي عددی گروه 1 مواد خطرناک

مثالتوضیحاتکد عددی

آمونیوممواد منفجره با قابلیت انفجار آني1ـ1

فشنگ هاي اسلحه که در جعبه ها به شکل مواد منفجره با قابلیت انفجار گروهي 1ـ2
گروهي حمل مي گردد.

فشنگ هاي مواد منفجره با خطر ایجاد آتش سوزی1ـ3 یا  اسلحه  خالي  فشنگ هاي 
خفیف

منور هامواد با قابلیت انفجار کم1ـ4

-مواد با قابلیت انفجار خیلی کم1ـ5

-مواد با قابلیت انفجار بي نهایت کم1ـ6

جدول  12ـ جدول اسامي حروفي که در جداول ADR براي شناسایي خواص مواد خطرناک 
گروه 1 به کار مي رود

توضیحاتکد عددی

Aمواد اولیه منفجره

B مواد منفجره اولیه اي که فاقد دو یا چندین عامل حفاظتي مؤثر باشند. مانند
چاشني ها

C موادي حاوي چنین  که  مشابه  منفجره  مواد  سایر  یا  محرک  منفجره  مواد 
باشند.

D.مواد منفجره ثانویه یا باروت یا موادي که شامل مواد منفجره ثانویه باشند

E موادي که شامل عوامل انفجاري ثانویه همراه با خرج کافي باشد ولي مجهز به
ماشه یا آغازگر نباشد.

F موادي که شامل عوامل انفجاري ثانویه همراه با ماشه یا آغازگر مربوط به خود
و به همراه خرج کافي یا بدون آن باشد.

Gمواد مربوط به آتش بازي

H.موادي که شامل هر دو عامل فسفر سفید و مواد منفجره مي باشند



113

فصل  پنجم: بارگیری و تخلیه بارهای خطرناک

J.موادي که شامل هر دو عامل مایعات قابل اشتعال و مواد منفجره مي باشند

K.موادي که شامل هر دو عامل مواد سمي و مواد منفجره مي باشند

L .موادي که شامل مواد منفجره مي باشند و تحت شرایط خاص خطر ایجاد نماید
)به طور مثال در اثر تماس با آب(

N.موادي که شامل عوامل بي نهایت غیر حساس انفجاري مي باشند

S

یا  حادثه  هرگونه  که  شد ه اند  طراحي  یا  بسته بندي  نحوي  به  که  موادي 
تصادف نیز موجب ایجاد حادثه از سوي آنها تا زماني که بسته بندي با آتش 
تماس مستقیم پیدا کند نمي گردد. چنین موادي حتي در شرایط تماس با 
بروز مشکالت در عملیات  نمي شوند که موجب  نیز موجب حادثه اي  آتش 

شود. آتش سوزي 

گروه2ـ گاز ها
در مورد گاز ها، بخش عددی کد طبقه بندی شامل اعداد 1 تا 7 و بخش حرفي آن 
نیز حروف TOC ،TFC ،TO ،TC ،TF ،T ،F ،O ،A را در بر می گیرد که این 
حروف بیانگر نوع خطرات گاز موردنظر می باشد.  در جداول 13و14توضیحاتي در 

مورد هر یک داده شده است.

جدول13ـ طبقه بندي گروه 2 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

گاز متراکم1

گاز مایع2

گاز مایع خنک کننده3

گاز محلول4

گاز های معلق در هوا5

گاز های تحت فشار6

گاز های غیرفشرده برای استفاده های خاص )نمونه گیری(7
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جدول 14ـ اسامي حروفي که در جداول ADR براي شناسایي خواص مواد خطرناک گروه 
2 به کار مي رود

توضیحاتکد عددی

Aگاز های خفه کننده

Oگاز های اکسیدکننده

Fگاز های قابل اشتعال

Tگاز های سمی

Cگاز های خورنده

COگاز های خورنده و اکسیدکننده

FCگاز های قابل اشتعال و خورنده

TFگاز های سمی و قابل اشتعال

TCگاز های سمی و خورنده

TOگاز های سمی و اکسیدکننده

TFCگاز های سمی، قابل اشتعال و خورنده

TOCگاز های سمی، اکسیدکننده و خورنده

گروه3ـ مایعات قابل اشتعال 
زیرگروه های مایعات قابل اشتعال عبارت است از: FTC ،FC ،FT ،F و D.. این 

شد ه اند. جدول15تعریف  در  زیرگروه ها 
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جدول15ـ طبقه بندي گروه 3 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

FF1 یا اشتعال کمتر  با درجه  اشتعال بدون خطرات جانبي   قابل  مایعات 
سانتي گراد درجة   61 مساوی 

F2 مایعات قابل اشتعال بدون خطرات جانبي  با درجه اشتعال باالتر از
61 درجة سانتي گراد

FTFT1مایعات قابل اشتعال و سمی

FT2آفت کش ها

FCمایعات قابل اشتعال و خورنده

FTCمایعات قابل اشتعال، سمی و خورنده

Dمواد انفجاری غیرحساس مایع

گروه4ـ 1ـ جامدات قابل اشتعال، مواد خودفعال و جامدات منفجرشوندة 
غیرحساس 

 SR و DT ،D ،FC ،FT ،FO ،F زیرگروه های مواد خطرناک گروه 4ـ1 شامل
شد ه اند. جدول16درج  در  که  می باشند 

جدول 16ـ طبقه بندي گروه 4ـ1 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

F

F1جامدات قابل اشتعال آلی بدون خطر جانبی

F2جامدات قابل اشتعال آلی مذاب بدون خطر جانبی

F3جامدات قابل اشتعال غیر آلی بدون خطر جانبی

FOجامدات قابل اشتعال و اکسیدکننده

FT
FT1مایعات قابل اشتعال، سمی و آلی

FT2مایعات قابل اشتعال، سمی و غیر آلی
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FC
FC1جامدات قابل اشتعال، خورنده و آلی

FC2جامدات قابل اشتعال، خورنده و غیر آلی

Dمواد انفجاری غیرحساس بدون خطرات جانبی

DTمواد انفجاری غیرحساس جامد و سمي

SR
SR1مواد خود فعال بدون نیاز به کنترل دما

SR2مواد خود فعال نیازمند کنترل دما

گروه4ـ2ـ مواد احتراقي با قابلیت اشتعال خود به خود 
 ،S :مواد خطرناک گروه 4ـ2 به 5 دستة کلی تقسیم می شود که عبارت است از
SC ،SO ،SW و ST. توضیحات مربوط به این زیرگروه ها نیز در جدول17آمده 

است.

جدول17ـ طبقه بندي گروه 4ـ2 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

S

S1 بدون خطرات خود  به  خود  اشتعال  قابلیت  با  احتراقي  آلی  مایعات 
نبي جا

S2 با قابلیت اشتعال خود به خود بدون خطرات جامدات آلی احتراقي 
جانبي

S3 مایعات غیر آلی احتراقي با قابلیت اشتعال خود به خود بدون خطرات
جانبي

S4 جامدات غیر آلی احتراقي با قابلیت اشتعال خود به خود بدون خطرات
جانبي

SW مواد احتراقي با قابلیت اشتعال خود به خود که در تماس با آب تولید گاز های قابل
اشتعال می کنند.

SOمواد احتراقي با قابلیت اشتعال خود به خود و اکسیدکننده
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ST

ST1مایعات آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و سمی

ST2جامدات آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و سمی

ST3مایعات غیر آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و سمی

ST4جامدات غیر آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و سمی

SC

SC1مایعات آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و خورنده

SC2جامدات آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و خورنده

SC3مایعات غیر آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و خورنده

SC4جامدات غیر آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و خورنده

گروه4ـ3ـ  مواد تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب 
 WFC ،WC ،WT ،WO ،WS ،WF2 ،WF1 ،W این مواد به هفت زیرگروه

تقسیم می شود. توضیحات مربوطه در جدول 1۸ آمده است.

جدول18ـ طبقه بندي گروه 4ـ3 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

W

W1 مایعات تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب بدون
خطرات جانبي

W2 جامدات تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب بدون
خطرات جانبي

W3 محموالت تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب بدون
خطرات جانبي

WF1 مایعات قابل اشتعال و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب

WF2 جامدات قابل اشتعال و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب

WS جامدات خود گرم کننده و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب
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WOجامدات اکسیدکننده و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب

WT
WT1مایعات سمی و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب

WT2جامدات سمی و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب

WC

WC1 مایعات خورنده و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت
آب

WC2 جامدات خورنده و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت
آب

WFCمواد قابل اشتعال، خورنده و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب

گروه5  ـ1ـ مواد اکسیدکننده 
 ،OT ،OW ،OS ،OF ،O :زیرگروه های مواد خطرناک گروه 5  ـ1 عبارت است از

OTC ،OC. این زیرگروه ها در جدول 19 آورده شد ه اند.

جدول 19ـ طبقه بندي گروه 5  ـ1 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

O

O1مایعات اکسیدکننده بدون خطرات جانبي

O2جامدات اکسیدکننده بدون خطرات جانبي

O3محموالت اکسیدکننده بدون خطرات جانبي

OFمواد اکسیدکننده جامد و قابل اشتعال

OSمواد اکسیدکننده جامد و خود گرمازا

OWمواد اکسیدکننده جامد و تولیدکنندة گاز های قابل اشتعال در مجاورت آب

OT
OT1مایعات اکسیدکننده سمي

OT2جامدات اکسیدکننده سمي
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OC
OC1مایعات اکسیدکننده و خورنده

OC2جامدات اکسیدکننده و خورنده

OTCمواد اکسیدکننده، سمی و خورنده

گروه 5  ـ2ـ پراکسید هاي آلي 
به طور کلي، مواد خطرناک گروه 5ـ2 به دو زیر گروه P1 و P2 طبقه بندی می شوند. 
زیرگروه P1 شامل پراکسید های آلی بدون نیاز به کنترل دما و زیرگروه P2 شامل 

پراکسید های آلي نیازمند کنترل دما می باشد.

گروه6  ـ1ـ مواد سمي 
مواد سمي نیز دارای هفت زیرگروه TC ،TO ،TW ،TS ،TF ،T و TFC به شرح 

جدول20 می باشد.

جدول20ـ طبقه بندي گروه 6  ـ1 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

T

T1مایعات آلی سمی بدون خطر جانبی

T2جامدات آلی سمی بدون خطر جانبی

T3مواد آلی فلزی سمی بدون خطر جانبی

T4مایعات غیر آلی سمی بدون خطر جانبی

T5جامدات غیر آلی سمی بدون خطر جانبی

T6مایعات سمی بدون خطر جانبی برای کشتن آفات

T7جامدات سمی بدون خطر جانبی برای کشتن آفات

T۸مواد سمی بدون خطر جانبی برای نمونه گیری

T9مواد سمی دیگر بدون خطر جانبی
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TF

TF1مایعات سمی قابل اشتعال

TF2مایعات سمی قابل اشتعال برای کشتن آفات

TF3جامدات سمی قابل اشتعال

TSمواد جامد سمی خود گرمازا

TW
TW1مایعات سمی تولیدکنندة گاز های قابل اشتعال در مجاورت آب

TW2جامدات سمی تولیدکنندة گاز های قابل اشتعال در مجاورت آب

TO
TO1مایعات سمی و اکسیدکننده

TO2جامدات سمی و اکسیدکننده

TC

TC1مایعات آلی سمی و خورنده

TC2جامدات آلی سمی و خورنده

TC3مایعات غیر آلی سمی و خورنده

TC4جامدات غیر آلی سمی و خورنده

TFCمواد سمی قابل اشتعال و خورنده

گروه6  ـ2ـ مواد میکروبي 
به طور کلی مواد خطرناک گروه 6  ـ2 به چهار زیر گروه I3 ،I2 ،I1 و I4 طبقه بندی 

می شوند که در جدول 21 نشان داده شده است.

جدول 21ـ طبقه بندي گروه 6  ـ2 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

I1مواد میکروبی مؤثر بر انسان

I2مواد میکروبی مؤثر فقط بر حیوانات

I3مواد زائد بیمارستاني

I4نمونه هاي آزمایشي
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طبقه بندی گروه 7 بسیار پیچیده است و با توجه به احتمال بسیار کم کاربرد، از 
ذکر آن خودداری می شود.

گروه8  ـ مواد خورنده
 ،CFT ،CT ،CO ،CW ،CS ،CF ،C :زیرگروه های مواد خورنده عبارت است از

COT. این زیرگروه ها در جدول22 آورده شده است.

جدول22ـ طبقه بندي گروه 8 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

C

C1مایعات اسیدی غیر آلی خورنده بدون خطر جانبی

C2جامدات اسیدی غیر آلی خورنده بدون خطر جانبی

C3مایعات اسیدی آلی خورنده بدون خطر جانبی

C4جامدات اسیدی آلی خورنده بدون خطر جانبی

C5مایعات اصلي غیر آلی خورنده بدون خطر جانبی

C6جامدات اصلي غیر آلی خورنده بدون خطر جانبی

C7مایعات اصلي آلی خورنده بدون خطر جانبی

C۸جامدات اصلي آلی خورنده بدون خطر جانبی

C9مایعات خورنده بدون خطر جانبی

C10جامدات خورنده بدون خطر جانبی

C11محموالت خورنده بدون خطر جانبی

CF
CF1مایعات خورندة قابل اشتعال

CF2جامدات خورندة قابل اشتعال

CS
CS1مایعات خورندة خود گرمازا

CS2جامدات خورندة خود گرمازا

CW
CW1مایعات خورندة تولیدکنندة گاز های قابل اشتعال در مجاورت آب

CW2جامدات خورندة تولیدکنندة گاز های قابل اشتعال در مجاورت آب
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CO
CO1مایعات خورندة اکسیدکننده

CO2جامدات خورندة اکسیدکننده

CT
CT1مایعات خورندة سمی

CT2جامدات خورندة سمی

CFTمایعات خورندة قابل اشتعال و سمی

COTمواد خورندة اکسیدکننده و سمی

گروه9ـ مواد خطرناک متفرقه 
مواد گروه 9 به زیرگروه های M1 تا M11 طبقه بندی می شوند که در جدول 23 

آمده است.

جدول 23ـ طبقه بندي گروه 9 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

M1.موادی که استنشاق آنها برای سالمتی مضر است

M2.موادی که در هنگام آتش سوزی تشکیل دی اکسین می دهند

M3مواد دارای بخارات قابل اشتعال

M4باتري های لیتیم

M5دارو ها

M6مایعات آلوده کنندة محیط زیست

M7جامدات آلوده کنندة محیط زیست

M۸ارگانیزم ها و میکروارگانیزم های ژنتیکی اصالح شده

M9مایعات با درجه حرارت زیاد

M10جامدات با درجه حرارت زیاد

M11.مواد خطرناکي که نمی توان آنها را در گروه های دیگر جای داد
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هنرجویان به گروه های دو یا سه نفره تقسیم شوند و برای گروه های مختلف 
مواد خطرناک یک مکعب اطالعات و دفترچه کد های طبقه بندی را با توجه 
به آیین نامه ADR بسازند. در هر یک از ضلع های مکعب یکی از اطالعات 
مربوط به جدول ADR را آورده و روی مکعب نام ماده را بنویسید و عالمت 
مشخصه آن را ترسیم نمایید. )برای این منظور فرمت یکسان توسط هنرآموز 
به هنرجویان اعالم می گردد و جداول فصل ADR 3  در اختیار هنرجویان 

گذاشته می شود(.
پاسخ: باید در این فعالیت کارگاهی عالوه بر تهیه دفترچه اطالعات، یک 
مکعب برای هر یک از مواد خطرناکی که هنرآموز تعیین می کند تهیه شود. 
نمونه این مکعب در شکل زیر نشان داده شده است. برای این فعالیت حتماً 

باید جداول فصل ADR 3 در اختیار هنرجویان قرار گیرد.

هنرجویان با توجه به نام ماده خطرناکی که توسط هنرآموز اعالم می شود 
و شماره  بین المللی  ADR شماره  نظیر  و جداولی  مراجع  از  استفاده  با  و 
شناسایی خطر را شناسایی کرده و در نهایت با استفاده از ابزار الزم، عالوه بر 
تعیین گروه و شناسایی شماره خطر ماده، لوزی خطر )عالمت گروه( و پالک 

نارنجی رنگ نشان دهنده مواد خطرناک را بسازند.
پاسخ: در این فعالیت کارگاهی باید به نکات زیر توجه شود:

به صورت  رنگ  نارنجی  و همچنین پالک   عالمت مشخصه خطر)لوزی( 
باشد. فلزی 

 هنرجویان در گروه های 3 یا 4 نفره تقسیم شوند.
 جداول ADR یا راهنما در اختیار هنرجویان قرار گیرد. 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل2ـ مکعب اطالعات ماده خطرناک 
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راهنماي انجام ارزشیابي مرحله اول 
هنگام ارزشیابي مرحله اول باید موارد زیر مورد توجه قرارگیرد:

کاماًل  آنها  عالئم  و  ویژگی ها  گروه ها،  زیر  گروه ها،  خطرناک،  مواد  مشخصات   
شود.  داده  تشخیص 

 ارزشیابي به صورت انفرادي انجام شود و تن ها در مواردی که فعالیت آن بیش از 
یک نفر است می تواند جمعی نیز در نظر گرفته شود.

 اصول ایمنی حتماً مدنظر قرار گیرد و در خصوص انواع مواد خطرناک از ماکت 
استفاده شود.

 دقت در انجام کار ها مورد توجه باشد.
 اعتماد به نفس هنرجویان در هنگام انجام فعالیت ها دارای اهمیت می باشد البته 

نباید به صورت کاذب و بدون رعایت ایمنی باشد.
 به نمرات شایستگی های غیرفنی و زیرمعیار های آن توجه شود و در ارزشیابی 

مدنظر قرار گیرد. 
پایان  به  و  شود  گرفته  نظر  در  مساوی  به صورت  هنرجویان  همه  برای  زمان   

شود. توجه  مقرر  زمان  در  فعالیت ها 

 وسایل نقلیه حمل مواد خطرناک 
عمده ترین وسایل حمل ونقل مواد خطرناک در جاده ها عبارت است از:

 تانکر جدا از کشنده )قابل حمل(
 وسایل نقلیه تانکردار)کشنده و تانکر متصل به هم(

 کانتینر هاي حمل فله اي مواد خطرناک
 نفت کش ها

 نکات اضافی مربوط به وسایل حمل مواد خطرناک
در این بخش نکات اضافی مربوط به حمل مواد خطرناک عالوه بر کتاب درسی 

می شود: ارائه 

هنرجویان گرامی با استفاده از جست وجوی اینترنتی و یا مراجعه به شرکت های 
حمل ونقل مواد خطرناک، مشخصات فنی تانکر های قابل حمل را تهیه نمایید.

پاسخ: مشخصات فنی تانکر ها 
این تانکر ها دارای یک پوسته بوده که به کمک ابزار مناسبی تجهیز گردید ه اند. 
این تانکر ها قابل حمل بوده و می توان آنها را بر روی هر نوع وسیلة نقلیه از قبیل 

تریلر ها، واگن  قطار و کشتی  ها سوار کرد.
نگهداری  آن  در  مواد خطرناک  که  است  تانکر  از  قسمت  آن  تانکر  پوستة 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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می شوند. پوسته دارای دریچه هایي جهت بارگیري و تخلیه مواد خطرناک 
می باشد. ابزارآالت دیگری که تانکر به آنها مجهز می شود به دو دستة زیر 

می شوند: تقسیم 
دسته اول ـ تجهیزات جانبی شامل نشان دهنده درجه حرارت، فشار، مقدار 
مواد داخل پوسته و ابزار کمکی برای بارگیری و تخلیة تانکر، هواکش  ها و 

ابزار تنظیم دما، عایق کاری می شوند.
بدنة  تقویت کننده  های  شامل  ساز ه ای  و  نگهدارنده  تجهیزات  ـ  دوم  دسته 
وسایل  و  خطرناک  مواد  حامل  وسیلة نقلیة  به  تانکر  اتصال  اجزای  تانکر، 
می باشد. دارند،  قرار  تانکر  پوستة  بیرون  در  که  هنگام حمل ونقل  در  حفاظتی 
محافظت  و  به صورتي طراحی  مواد  بارگیری  و  تخلیه  با  مرتبط  تجهیزات 
شد ه اند که تحت تأثیر نیرو های داخلی و خارجی وارد بر آنها از کار نیفتند. 
درپوش  های قرار داده شده برای بازشو ها جهت تخلیه، بارگیری و بازرسی  های 
داخل تانکر باید در مقابل باز شدن های ناخواسته ایمن گردند. بهتر است تا 
بازشو های تخلیه، بارگیری، هواکش و تنظیم فشار به کمک ابزار های کنترلی 

با دست که نزدیک به پوسته تانکر واقع شد ه اند، کنترل گردند.
شیری مخصوص نیز بر روی تانکر های قابل حمل جهت تنظیم فشار تانکر 
تعبیه می گردد. وظیفة این شیر کاهش فشار داخل تانکر در هنگامی است 
از  بیش  ظرفیت  با  تانکر هاي  برای  می شود.  بیشتر  مجاز  حد  از  فشار  که 

لیتر، چند شیر تنظیم فشار نصب می گردد.   1900
باید دقت شود که از ورود هرگونه مادة خارجی به تانکر جلوگیری شود. از 
باید جداً خودداری کرد. شیر های  مسدودکردن و پوشاندن شیر های فشار 
سازه  های  از  استفاده  می شوند.  تعبیه  تانکر  باالی  در  معموالً  فشار  کاهندة 
اتصال دائمی جهت اتصال تانکر قابل حمل به وسایل نقلیة سنگین یدک کش 
شدن  خارج  از  جلوگیری  برای  زیر  تمهیدات  و  تجهیزات  است.  الزامی 

محتویات تانکر ها در هنگام ضربه و یا واژگونی بهتر است لحاظ گردد:
 حفاظت تانکر در مقابل ضربات جانبی که به کمک محور های طولی که در 

طرفین قسمت میانی پوسته واقع می شوند.
 حفاظت تانکر در مقابل واژگونی که به کمک نصب حلقه  های تقویتی در 

اطراف تانکر صورت می گیرد.
 حفاظت تانکر در مقابل ضربات وارده به قسمت عقب وسایل نقلیه که با 

نصب یک ضربه    گیر در عقب وسیلة نقلیه صورت می پذیرد.
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در خصوص مشخصات فنی تانکر های قابل حمل گاز مایع، اطالعات جمع آوری 
توسط هنرآموز  فرمت  نمایید.  ارائه  پاورپوینت  به صورت  و در کالس  کنید 

تعیین می گردد.
پاسخ: مطالب زیر باید توسط هنرجویان به صورت پاورپوینت ارائه گردد:

مشخصات تانکر های قابل حمل گاز های مایع )حالت( خاص
در تانکر هایي که برای جابه جایي و حمل گاز های مایع عادی استفاده می شوند، 

عالوه بر موارد مطرح شده در قبل، موارد زیر نیز بهتر است رعایت گردد:
)به جز  از 1/5 متر دارند  تانکر ها که قطری بیش  این  بازشو ها در  تمام   
بازشو هایي که برای کاهش فشار استفاده می شوند( با سه ابزار قطع جریان 
که به صورت مستقل و سری قرار می گیرند، تجهیز می شوند. اولی یک شیر 
قطع که در بیرون تانکر قرار می گیرد و دومی یک شیر قطع که در داخل 

تانکر واقع می شود و سومی یک درب فلزی می باشد.
 برای بازشو های تخلیه و بارگیری مواد خطرناک، اولین وسیلة قطع جریان، 
یک شیر داخلی و دومی یک شیر قطع در بیرون از تانکر می باشد. ترجیحاً 
شیر بیرون از تانکر بر روی لولة تخلیه و یا بارگیری واقع شده و در دسترس 

باشد.
 برای تخلیه و بارگیری گاز های مایع و یا قابل اشتعال  از بازشو های پایین، 
بهتر است شیر قطع داخل تانکر به صورت خودکار بوده تا در هنگام حرکات 
ناخواسته تانکر در زمان تخلیه و بارگیری یا در هنگام آتش سوزی، جریان 
مایع یا گاز را قطع کند. ترجیحاً بهتر است از بازشو های پایین تانکر جهت 

تخلیه و بارگیری استفاده نشود.
مواد  مقدار  و  فشار  حرارت ،  اندازه گیری  برای  پوسته  در  که  بازشو هایي   
با استفاده از جوش به پوسته متصل  خطرناک تعبیه می گردند بهتر است 

نشود. استفاده  پیچی  اتصاالت  از  و هرگز  شده 
 در تانکر هایي که از آنها برای جابه جایي و حمل گاز های مایع سرد شده 
استفاده می شود، عالوه بر موارد مطرح شده در قبل  موارد زیر نیز بهتر است، 

رعایت گردد:
 بازشو های تخلیه و یا بارگیری در تانکر هایي که برای حمل گاز های مایع 
سردشده قابل اشتعال به کار می روند، با سه وسیله به صورت مستقل و سری 
برای قطع جریان تجهیز می گردند. اولی شیر قطع جریان است که تا حد 
امکان نزدیک به پوستة تانکر ها نصب می گردد و دومی نیز یک شیر قطع 
اولی  تانکر ها شیر  این  جریان عادی و سومی یک درب فلزی می باشد. در 
بهتر است طوری طراحی گردد که به صورت خودکار، عملیات قطع و وصل 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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را هنگام حرکات ناخواستة تانکر در زمان تخلیه و بارگیری و یا آتش سوزی 
انجام  دهد.

تانکر هایي که گاز مایع سردشدة غیرقابل اشتعال  را حمل می کنند،   در 
بارگیری،  بازشوی تخلیه و  اولین شیر قطع جریان و درب فلزی در  وجود 

نظر می رسد. به  کافی 
 برای مقاطعی از لوله که از طرفین مسدود است و گاز مایع در این قسمت 
باقی می ماند، تعبیة شیری برای آزادسازی فشار، جهت جلوگیری از افزایش 

فشار در لوله توصیه می گردد.
ایجاد  تانکر هایي که به کمک محیط بدون هوا )خأل( عایق شد ه اند،   در 

نمی گردد. توصیه  تانکر  بازدید داخل  و  بازرسی  برای  بازشو 

مشخصاتی در خصوص  تانكر ها
منظور  به  رو،  این  از  دارند.  وجود  مختلفي  سایز هاي  انواع  در  معموالً  تانکر ها 
بهره گیري بهینه از این نوع وسایل نقلیه، نیاز است تا راننده آشنایي کاملي با نحوة 
بهره گیري از آنها را داشته باشد. تقریباً در تمـامي کانتینر ها، مهم ترین موردي که 
باید همواره بررسي شود، نشت مواد خطرناک مي باشد. بنابراین، همواره باید اطراف 
و زیر تانکر ها را به منظور اطمینان از عدم نشت احتمالي مواد خطرناک بازرسي 
کرد. هرگز مایعات یا گاز ها را با تانکر هایي که نشت مي کنند، حمل نکنید و در 

حالت کلي به بررسي موارد زیر بپردازید:
 بدنه یا پوسته تانکر را به دنبال 
هرگونه تورفتگي یا درزي بازرسي 

کنید.
 مجراي ورودي، تخلیه و شیر ها را 
بازرسي کنید. اطمینان حاصل کنید 
صحیحي  موقعیت  در  شیر ها  که 
حرکت  یا  تخلیه  بارگیري،  از  قبل 

دارند.  قرار  وسیله نقلیه 
شکل3ـ اطمینان از شرایط صحیح شیر ها

از نظر وجود درز، به ویژه در اطراف اتصاالت،   لوله ها، اتصاالت و شیلنگ ها را 
کنید. بازرسي 

 در ها، آدم رو ها و مجرا هاي خروجي را بازرسي کنید. اطمینان حاصل کنید که 
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در ها داراي واشر بوده و به خوبي بسته شد ه اند. مجراي خروجي را همواره تمیز نگه 
دارید تا به درستي عمل کنند.

تجهیزات با عملکرد خاص را بررسي کنید. اگر خودروي شما داراي هر کدام از این 
تجهیزات است، از عملکرد صحیح آنها مطمئن شوید. برخي از مهم ترین تجهیزات 

مذکور مي تواند شامل موارد زیر باشد: 
جعبه بازیافت بخار، 

کابل هاي زمین و اتصال منفي، 
سیستم هاي خاموش کننده آتش، 

سیستم هاي خاموشي اضطراري،
 عالوه بر موارد ذکر شده، اطمینان حاصل کنید که از نحوه عملکرد این تجهیزات 

خاص به طور کامل آگاهي دارید. 
 تجهیزات اضطراري که براي خودروي شما مورد نیاز است را بازرسي کنید. 

 در ذهن خود همواره مرور کنید که به چه تجهیزاتي نیاز دارید و مطمئن شوید 
که آنها را با خود به همراه دارید. 

مشخصات وسایل نقلیة تانکردار در حالت  های خاص
نقلیة  با وسایل  باید برای حمل مواد خطرناک گروه 2 )گاز ها(،  تمهیداتی خاص 
تانکردار باید اندیشید. جنس پوسته  هایی که برای حمل گاز مایع فشرده یا گاز های 
لوله  های  مسدود کنندة  ابزار های  می باشد.  فوالد  از  می شود،  گرفته  به کار  محلول 
تخلیة تانکر های حمل گاز های مایع سرد شده با بازشو هایي برای آزادسازی فشار 

تجهیز می شوند.
حمل  جهت  که  پوسته  هایي  برای 
گاز های مایع استفاده می شوند، عالوه 
بازشو هایي  مذکور،  بازشو های  بر 
اندازه گیری  برای نصب نشانگر هاي 
و دماسنج  ها تعبیه می گردند. بهتر 
مستقیم  به طور  دما سنج  ها  است 
تماس  در  خطرناک  مایع  یا  گاز  با 
در  گیج ها  این  از  نمونه ای  نباشند. 

است. آمده  شکل 4 
شکل4ـ تجهیزات اندازه گیری دما و فشار

بهتر است بازشو های تخلیه و بارگیری در تانکر های حمل گاز های سمی و یا قابل 
اشتعال به یک ابزار قطع جریان که در داخل تانکر بوده و در هنگام حرکات ناگهانی 
وسیلة نقلیه و یا در هنگام بارگیری و تخلیه و در آتش سوزی  ها به طور خودکار بسته 

می شود، تجهیز گردند.
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توصیه می شود در تانکر هایي که برای جابه جایي گاز های مایع فشرده و یا گاز های 
تانکر هایي که  از شیر های فنردار استفاده شود و در  محلول به کار برده می شود 
برای جابه جایي گاز های مایع سردشده استفاده می شوند، با دو شیر مستقل ایمن، 
بازشو ها را تجهیز کرد. این شیر ها باید به گونه ای طراحی شوند که به بخار های 
ناشی از تبخیر گاز های مایع اجازة خروج از تانکر را داده تا فشار از حد مجاز تجاوز 

نکند.

تمهیدات خاص در هنگام استفاده از تانك کانتینر ها، تانکر هاي ثابت و ... 
ثابت  تانکر هاي  )تانک کانتینر ها،  تانکردار  از وسایل نقلیه   در هنگام بهره گیري 

و ....( باید به موارد زیر توجه ویژ ه اي مبذول داشت:
 در زمان بارگیري، دماي مواد نباید بیش از  C°60 تجاوز نماید. حداکثر دماي 
با  باید  تانکر ها  بارگیري،  از  بعد  باشد.  شده  گرفته  نظر  در   ۸0°C باید  بارگیري 
استفاده از هواي فشرده به منظور بررسي مقاومت، تحت فشار قرار گیرد. همچنین 
روي  عملیات حمل  در حین  فشاري  کاهش  هیچ  که  اطمینان حاصل شود  باید 
نمي دهد. قبل از تخلیه، باید بررسي شود تا فشار در تانک ها باالي فشار اتمسفر 
باشند. اگر این حالت روي ندهد، باید قبل از تخلیه نسبت به اعمال یک گاز خنثي 

به تانکر اقدام شود. 
 در زمان تغییر کاربري، پوسته ها و تجهیزات باید به طور کامل از هرگونه باقي 

مانده مواد قبلي پاک شود. 
 تانکر ها باید از هرگونه آلودگي در زمان بارگیري پاک شوند. تجهیزات خدماتي 

مانند شیرآالت و لوله هاي خارجي باید بعد از بارگیري یا تخلیه خالي شود. 
مورد  حیوانات  غذاي  یا  مصرفي  مواد  غذایي،  مواد  حمل  براي  نباید  تانکر ها   

گیرند.  قرار  استفاده 
 تانک هاي خالي که به طور کامل تمیز نشد ه اند، زماني که براي حمل تحویل داده 
مي شوند، باید اوالً با نیتروژن پر شده یا با آب )تا حد 96 درصد و نه بیشتر از %9۸ 
از ظرفیت آنها( پر شود. در فصل هاي سرما، باید به اندازه کافي از مواد ضدیخ براي 

جلوگیري از یخ زدن آب استفاده کرد. 
 تانکر ها نباید بیشتر از 90%  ظرفیت خود پر شوند. همواره فضایي برابر با 5 
بارگیري   50 0C متوسط  دماي  با  مایع  که  زماني  در  باید  مخزن  ظرفیت  درصد 

باشد.  خالي  مي شود 
 کانتینر های فلزی

از این کانتینر ها معموالً برای حمل جامدات و مایعات استفاده می کنند. بدنة این 
کانتینر ها از جنس فلز انعطاف پذیری بوده و جوش های موجود در بدنة کانتینر ها 
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باید از ایمنی کافی برخوردار باشند. البته کانتینر هاي فلزی که برای حمل مایعات 
استفاده می شوند، بهتر است به شیر های تنظیم فشار مجهز باشند. 

 کانتینر های انعطاف پذیر
این کانتینر ها عمدتاً برای حمل مواد خطرناک جامد به کار برده می شوند. تمام درز ها 
باید به طرق مناسبی از جمله استفاده از چسب های مخصوص درزگیری، آب بندی 
شده و از نفوذ هرگونه مادة خارجی و تماس با محموالت خطرناک جلوگیری کند. 
این کانتینر ها باید در مقابل خرابي ها و آسیب های ناشی از اشعه های مضر مواد 

خطرناک و یا تغییرات ناگهانی آب و هوا مقاومت کنند.
کانتینر های فیبری، چوبی، پالستیکی صلب و کانتینر های حاوی ظروف پالستیکی 
مشخصات  و  کشور  در  آنها  کم  کاربرد  علت  به  که  بوده  کانتینر ها  انواع  دیگر  از 
فنی که عمدتاً برای راننده چندان مفید نمی باشد از بیان آنها در اینجا صرف نظر 

می شود.

با استفاده از تجهیزات کارگاهی شیر ها و مدخل تخلیه یک کانتینر حمل 
مواد خطرناک را بسازید. این فعالیت را با گروه های 3 نفره انجام دهید.

پاسخ: شیر هایي که دارای بازکننده  های اهرمی هستند، بهتر است در مقابل 
بازشدن  های ناگهانی حفاظت شوند و موقعیت باز و بسته بودن شیر های اهرمی به خوبی 
نمایش داده شود. بهتر است برای کانتینر های حاوی مایعات خطرناک، ابزار ثانویه  

الستیک های  و  )چسب ها 
درزگیری  جهت  آب بندی( 
مدخل  های  آب بندی  و 
خروجی کانتینر فراهم شود. 
شکل مقابل مدخل خروجی 
مواد  حامل  تانکر  یک 
می دهد. نشان  را  خطرناک 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل 5ـ مدخل خروجی یك کانتینر حامل مواد خطرناک  

را  نفت کش  دیگِر  نفتی، مشخصات  فراورده های  به شرکت پخش  مراجعه  با 
شناسایی و در آن خصوص تبادل نظر کنید. بازدید از نفت کش و مشخصات 

مختلف آن مد نظر قرار گیرد.
برخی از ویژگی های دیگر نفت کش که در بازدید می توان به هنرجویان نشان 

داد موارد صفحة بعد می باشد:

بازدید علمی
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مشخصات فني  نفت کش های حمل فراورده هاي نفتي
 تانکر هایي که براي حمل ونقل فراورده هاي نفتي به کار مي رود، باید حائز 

شرایط زیر باشد:
 تانک تریلر باید بر اساس نوع کامیون ساخته شده و مورد استفاده قرارگیرد.

 ضخامت و جنس ورق هاي مورد استفاده در طراحي، جهت ساخت کلیه 
)با  موج گیر  و  جداکننده  صفحات  مخزن،  بدنة  شامل  مخزن  قسمت هاي 
مجرایي به قطر 60 سانتي متر در وسط و دو هاللي با ارتفاع 30 سانتي متر 
در باال و پایین( و همچنین بالشتک هاي نگهدارندة مخزن تیغه هاي کمکي،  
برابر  در  موجود  استاندارد هاي  اساس  بر  که  گردد  انتخاب  گونه اي  به  باید 
کلیة تنش هاي ناشي از بار هاي افقي، عمودي و تالطم مایع داخل مخزن، 
ضربات وارد از جاده به مخزن و نیرو هاي عکس العمل، مقاومت الزم و کافي 

را داشته باشد.
 طراحي مخزن باید به گونه اي باشد که تحمل بار هاي زنده و مرده خارجي 

از جمله انسان، برف و باد را داشته باشد. 
 طراحي مخزن باید به گونه اي انجام پذیرد تا ضمن رعایت کلیه استاندارد ها 
و استفاده از حداقل میزان طول، عرض و ارتفاع، امکان حمل بیشترین حجم 

فراورده هاي نفتي در هر سرویس میسر باشد.
 تانکر هاي حمل فراورده باید داراي گلگیر براي چراغ ها، جعبه ابزار، دنده 
چرخ، آتش خاموش کن، سیم ارت، نردبان )در قسمت جلوي مخزن بین اطاق 
راننده و مخزن(، جعبه شیرآالت )متمایل به سمت راست و عقب و داراي منفذ 
در پایین و طرفین براي خروج گاز(، زاپاس بند )2 عدد(، قالپاق، درب منهول 

و راهروی طولي با ورق آلومینیومي آجدار و درپوش شیر ها باشد.
 سیستم الکتریکي مورد استفاده در تانکر هاي حمل فراورده و کشنده ها 

باید 24 ولت و با رعایت استاندارد هاي ADR بر روي آن مي باشد.
 سند بالست و رنگ آمیزي تانکر هاي حمل فراورده باید مطابق استاندارد 
IPS-E-TP-100 و مطابق با سیستم 7G صورت گیرد و رنگ مصرفي باید 

مورد تأیید آزمایشگاه هاي معتبر قرار گیرد. 
 طرح رنگ آمیزي مي بایست با هماهنگي شرکت ملي پخش انجام گیرد. 

مناسب  ارتفاع  با  باید  تانکر  باالي  در  آدم رو  در هاي  دور محوطه  تا  دور   
محفوظ گردد و لوله جهت هدایت و سرازیر فراورده و آب به پایین تعبیه 

موجود(. تانکر هاي  )مشابه  شود 
 روي هر در منهول، چهارسوراخ به قطر 12 میلي متر جهت نصب پلمپ 

تعبیه گردد. تسمه اي 



132

 جهت تقویت محل دیپ زني )نوعي روش اندازه گیري مربوط به تانکر ها 
و مخازن(، صفحه اي از جنس ورق تانکر به ابعاد )30 × 30( سانتي متر و به 
ضخامت 3 میلي متر در راستاي لوله محافظ دیپ در کف مخزن تعبیه گردد. 
 در نفت کش هاي داراي تریلر، فاصله بین اطاق راننده و مخزن نباید کمتر 

از 1 متر باشد.
 مخزن نفت کش هاي 4 و 5 محوره داراي سه محفظه بوده و حجم محفظه 

وسط، یک پنجم حجم کل و حجم دو محفظه جلو و عقب باید برابر باشد.
 محل اتصال گیره ارت بر روي بدنه تانکر نصب گردد.

 الستیک هاي تانکر ها و کشنده ها از نوع استاندارد مرغوب باشند. 
 سیستم اگزوز کامیون ضد جرقه مطابق استاندارد ADR باشد. 

 نصب و تجهیز تانکر به شیرفشار و خأل شکن مناسب. 
 30 تا  بایستي  مخزن  داخل  بارگیري  لوله  بست  بارگیري،  سیستم  در   

باشد. داشته  ادامه  مخزن  کف  سانتي متري 
 داخل محفظه هاي نفت کش از نظر تغییرات احتمالي بازرسي گردند. 

 دریچه هاي منهول داراي واشربندي مناسب و آب بندي باشند.
 مخازن نو که براي اولین بار اندازه گیري و مورد استفاده قرار مي گیرند، 
باشند.  ازکارخانه سازنده  تأییدیه گواهي تست هیدوراستاتیک  داراي  بایستي 
 در محل اتصال لوله هاي خروجي و مخزن از فلنج و پیچ و مهره استفاده 

شود.
 گل پخش کن گلگیر هاي جلو و عقب نصب باشند.

 هرگونه تغییر و تبدیل در وضع مخزن نفت کش و میله اندازه گیري آن 
است. ممنوع 

 تمامي کریپ هاي مخزن به شاسي متصل باشد. 
انجام  به طورکامل  مفتول مسي  یا  نوار  به وسیله  به شاسي  اتصال مخزن   

باشد. یا زنگ زدگي  رنگ  فاقد هرگونه  اتصال  و محل  گردیده 
 حداکثر ارتفاع باربند و یا هرگونه نقطه فوقاني نفت کش باید به انداز ه اي 
نماید  عبور  اندازه گیري  محل  و  راهرو  زیر  از  بتواند  سهولت  به  باشدکه 

متر(  4 ارتفاع  )حداکثر 
وضعیت شیرآالت مخزن نفت کش 

 دنده هاي اتصالي دو سر لوله هاي خرطومي متعلق به نفت کش ها و اتصال 
برقي دو سر آن باید سالم باشد.

نمي باشد، دسته سوپاپ  بادي  آنها  تخلیه  که سوپاپ  نفت کش هایي  در   
تخلیه و رابط آن با سوپاپ باید از جنس مرغوب و ترجیحاً اهرمي ساخته و 
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کاماًل آب بندي شده باشد.
داراي قطر  اندازه گیري  و  لوله هاي حفاظ  و  آلومینیومي   در هاي منهول، 
1 اینچ و طول حداقل 50 سانتي متر باشد. همچنین در دو طرف آن 16 
سوراخ تعبیه شود و در انواع دیگر در ها، این لوله داراي قطر 2/5 یا 2 اینچ 
باشد و تا 1 مترِي کف ادامه داشته و 30 عدد سوراخ در دو طرف لوله وجود 

داشته باشد.
 جعبة شیر هاي تخلیه بایستي سمت راست نفت کش بوده و حتي االمکان 
از وسط مخزن متمایل به سمت عقب آن باشد و داراي سوراخ هایي جهت 

خروج گاز باشد.
 کلیه شیر هاي تخلیه، سوپاپ ته مخزن، لوله ها، زانو ها و سرتاسر مخزن 

عاري از هرگونه نشتي باشد.
 سوپاپ تنفس )خأل و فشار( مخزن کاماًل سالم باشد. 

با همکاری آتش نشان نحوه بازکردن کپسول آتش نشانی از پشت نفت کش و 
نحوه استفاده از آن را تمرین کنید.

پاسخ: نکات انجام این فعالیت کارگاهی در ادامه ارائه شده است:
 حتماً هنرآموز با حضور و کمک آتش نشان این فعالیت را انجام دهد.

ایمنی  تمهیدات  هنرجویان  از  یک  هر  توسط  فعالیت  انجام  صورت  در   
قرارگیرد. مدنظر 

 محل نصب صحیح کپسول آتش نشانی در پشت نفت کش در شکل 6 نشان 
داده شده است.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل 6ـ محل نصب کپسول آتش نشانی پشت نفت کش
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ماکت انواع وسایل نقلیه حمل مواد خطرناک و همچنین انواع مواد خطرناک 
به  نامشان روی کارت های مختلف نوشته شده است( توسط هنرآموز  )که 
هنرجویان که در گروه های با تعداد مساوی تقسیم شد ه اند تحویل داده شود. 
هنرجو باید بار خطرناک قابل حمل را در کنار ماکت وسیله نقلیه مخصوص 

آن قرار دهد.
پاسخ: با توجه به نوع مواد خطرناک 9 گانه  و ماکت های انواع وسایل نقلیه، 
یکی از وسایل حمل مواد خطرناک باید در خصوص هر یک از مواد انتخاب 
شود. نکته مهم در این فعالیت تشخیص صحیح وسیله نقلیه با توجه به نوع 

ماده خطرناک می باشد. حتماً همه هنرجویان این فعالیت را تمرین کنند.

و  مواد خطرناک عالئم صحیح  نقلیه حمل  تصاویر پشت وسایل  بررسی  با 
نمایید. آنها مشخص  بر روی  را  اضافی 

پاسخ: این فعالیت کارگاهی می تواند بر روی دیوار کارگاه و با قرار دادن عالئم 
روی  بر  اضافی  و  اصلی 
آن نیز انجام شود. نمونه 
عالئم اضافی پشت وسایل 
در  خطرناک  مواد  حمل 
شده  داده  نشان  شکل7 

است.

عالمت خطر مربوط به انواع مواد به هنرجو ها تحویل گردد. در گام ابتدایی 
ماکت  کنار  در  آن  از  پس  و  دهند  تشخیص  را  آن  گروه  و  ماده  نوع  آنها 
تشکیل  نفره  دو  گروه های  منظور  بدین  است  بهتر  قرار دهند.  وسیله نقلیه 

شود.
پاسخ: در این فعالیت کارگاهی هدف تمرین گروه و زیرگروه مواد خطرناک 
به همراه وسیله نقلیه حمل ماده خطرناک می باشد. حتماً همه هنرجویان این 

فعالیت را تمرین کنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ عالمت 
کارگاهی

 نحوه عالمت گذاری وسایل نقلیه مواد خطرناک

شکل7ـ عالئم اضافی در پشت وسایل نقلیه حمل مواد خطرناک
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هنرجویان به گروه های سه نفره تقسیم شوند. عالئم اصلی مربوط به انواع 
مواد خطرناک برای نصب روی وسایل نقلیه و همچنین ماکت های وسایل 
نقلیه را تحویل بگیرند. باید ابتدا نوع وسیلةنقلیه را تشخیص داده و سپس 

عالئم را در محل مناسب روی ماکت های وسایل نقلیه نصب کنند.
پاسخ: نکاتی که در این فعالیت باید دقت شود: 

 گروه هنرجویان سه نفره باشد.
 تشخیص صحیح وسیله حمل مواد خطرناک

 تشخیص صحیح عالئم مواد خطرناک
 نحوه نصب عالئم بر روی وسیله نقلیه حمل ماده خطرناک

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل 8ـ محل نصب عالئم مواد خطرناک بر روی ماکت وسیله نقلیه حمل مواد خطرناک

Oil
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مواد  به  مربوط  برچسب های  مقوا(  نبود  صورت  )در  استیل  از  استفاده  با 
خطرناک با ابعاد صحیح را تهیه کنید و بر روی یک صفحه روی دیوار که 

کنید. نصب  می باشد  نفت کش  پشت  نماد 
خطرناک  مواد  برچسب  و  مشخصه  عالئم  به  مربوط  صحیح  ابعاد  پاسخ: 
در شکل 9 نشان داده شده است. این برچسب ها باید توسط هنرجویان با 
استفاده از استیل یا مقوا تهیه شود و در پشت صفحه فرضی تانکر نصب شود.

روش های مختلف نصب عالئم و برچسب های مواد خطرناک بر روی وسیله 
مناسب  منظور  این  برای  نفره  گروه های سه  تمرین شود.  کارگاه  در  نقلیه 

می باشد تا هر هنرجو به یک روش، نصب را انجام دهد.
پاسخ: براي نصب پالکارد ها بر روي بدنه بارگیر معموالً از 3 روش استفاده 

مي شود که در قالب موارد زیر مختصراً به هر یک پرداخته مي شود.
1ـ در روش اول، پالکارد ها درون غالف هایي که بر روی بدنة بارگیر نصب 
که  می باشند  برگشته ای  لبه های  دارای  غالف ها  مي گیرند.  قرار  شد ه اند، 
بر  و  بوده  استیل  غالف ها  این  می کنند. جنس  جلوگیری  عالئم  افتادن  از 
روی آنها سوراخ هایي جهت اتصال غالف ها به بدنه توسط پیچ، تعبیه شده 
 است. دلیل استفاده از صفحات استیل این است که در مقابل خوردگی و 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل 9ـ شکل ابعاد و اندازه های برچسب نصب شده بر روی وسیلةنقلیه

با استفاده از جست وجوی اینترنتی حداقل ابعاد بخش های مختلف برچسب 
عالئم مواد خطرناک نصب شده روی وسیله نقلیه و همچنین روی جعبه ها را 

استخراج نمایید و در کالس در این خصوص تبادل نظرکنید.
با  و  درجه   54 زاویه  تحت  و  بوده  مربع  بـه شکل  باید  برچسب ها  پاسخ: 

باشند. میلي متر   100 در   100 ابعاد  حداقل 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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  نصب تابلو های نارنجی رنگ بر روی وسایل نقلیه
انواع تابلو هاي نارنجي رنگ مواد خطرناک را در کارگاه بسازید و نکات و نحوه نصب 
آنها بر روي وسیله نقلیه را در کارگاه تمرین کنید )در خصوص تابلو های کشویی قاب 
فلزی در کارگاه: هنرجویان صفحات فلزی اعداد را در آن جابه جا کرده و شماره انواع 

مواد خطرناک را بسازند(
انواع تابلو های نارنجی رنگ بر روي وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک

به طور کلی، سه نوع تابلو مخصوص درج 
شمارة شناسایي و شمارة بین المللی حمل 

مواد خطرناک وجود دارد:
ثابت  تابلو های  ثابت:  تابلو های  1ـ 
خطرناک  مادة  نوع  یک  مشخص کنندة 
هستند و اعداد درج شده بر روی آنها قابل 
در  تابلو ها  این  از  نمونه ای  نیست.  تغییر 

است: شده  داده  نشان   11 شکل 

آتش سوزی، مقاومت بیشتری نسبت به آهن معمولی دارا می باشد. مزیت این 
شیوة اتصال این است که به راحتی می توان عالئم را از محلشان درآورده و یا 
جاي گذاری کرد. معموالً این روش برای وسایل نقلیه ای که چندین نوع مادة 
خطرناک را حمل می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. غالف ها همانطور که 
در شکل 10نشان داده شده است، هم به صورت تکی و هم به صورت دوبل 

موجود می باشند.

2ـ در روش دوم با استفاده از آهن  ربا های قوی که در پشت پالکارد ها تعبیه 
شد ه اند، آنها را بر روی بدنة بارگیر نصب می کنند. 

این  می باشد.  بارگیر  بدنة  بر  برچسب هایي  چسباندن  نیز  سوم  روش  3ـ 
روش بیشتر در مواقعی استفاده می شود که بارگیر یک نوع مادة خطرناک 
حمل می کند. البته معموالً در تانکر های با ظرفیت کمتر از 3 مترمکعب نیز 

می توان به جای پالکارد از برچسب استفاده کرد.

شکل 10ـ  غالف های تکی و دوبل برای جاي گذاری پالکارد ها

شکل 11ـ تابلوی ثابت مخصوص نمایش شمارة 
شناسایي و شمارة بین المللی
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2ـ تابلو های لوالیي: این نوع تابلو ها نیز برای نمایش شمارة شناسایي و شمارة 
بین المللی حمل مواد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند، اما مزیت آنها نسبت به 
تابلو های ثابت این است که در صورت عدم حمل مادة خطرناک توسط وسیلةنقلیه 
بین المللی  تا شمارة شناسایي و شمارة  داده  لوال دوران  از محل  را  تابلو  می توان 
نمایش داده شده بر روی آن در معرض دید نباشد. نمونه  هایي از این تابلو ها نیز 

در شکل 12 آمده است.

مواد خطرناک  و عمومی  نشان دهندة حمل جزئي  که  دارند  نیز وجود  تابلو هایي 
هستند، بدین معنی که در شرایطی ممکن است مقداری مواد خطرناک به همراه 
مواد بی خطر حمل شوند. در این صورت از تابلو های اشکال.13، 14 و 15 استفاده 
می شود که هم به شکل ثابت و هم به صورت لوالیي موجود می باشد. در شکل   15 

این تابلو به همراه اتصاالت آن نشان داده شده است.

شکل 12ـ تابلوی لوالیي مخصوص نمایش شمارة شناسایي و شمارة بین المللی

شکل13ـ تابلو های ثابت

شکل 14ـ تابلو های لوالیي
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شکل 15ـ تابلوی لوالیی و اتصاالت آن

شکل 16ـ تابلوهای کشویي با یك قطعة جایگزین

3ـ تابلوهای کشویي
در صورت حمل چند نوع مادة خطرناک توسط وسیلةنقلیة حامل مواد خطرناک 
می توان از تابلوهای کشویي استفاده کرد. مزیت این تابلوها نسبت به انواع دیگر 
این است که اعداد به صورت قطعات مجزایي وجود دارند که در این صورت می توان 
استفاده  آنها  از  بین المللی مختلفی  برای درج شماره های شناسایي و شماره های 

کرد. این تابلوها در قالب سری های مختلف در بازار موجود می باشند.
تابلوهای کشویي خود به دو نوع تقسیم می شوند. یک نوع از آنها که در شکل16 
برای  یکی  عدد،  دو  از  مرکب  جایگزین،  قطعه ای  دارای  است  شده  داده  نشان 
بین المللی  شمارة  در  جایگزینی  برای  دیگری  و  شناسایي  شمارة  در  جایگزینی 
از قرار گرفتن  باال و پایین دارای پیچ می باشند که پس  تابلوها در  این  می باشد. 
قطعه در داخل تابلو می توان آن را بست. همچنین حالت اهرمی آن نیز وجود دارد.

نوع دیگر تابلوهای کشویي، تابلوهای غالفدار می باشد که تک تک اعداد در قطعات 
از  که  می باشند  برگشتی  لبه های  دارای  غالف ها  است.  شده  داده  نمایش  مجزا 
افتادن قطعات جلوگیری می کنند. این نوع تابلوها به سه شکل در بازار وجود دارند. 
در حالت اول، غالف ها به جز در محل قرارگیری قطعات دارای پس زمینة نارنجی 
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مواد  حمل  بین المللی  شمارة  و  شناسایي  شمارة  به  توجه  با  قطعات  و  هستند 
خطرناک یکی یکی در غالف جاي گذاری می شوند. این قطعات شامل اعداد 0 تا 
9 و عالمت X و قطعة خالی می باشند که در قالب بسته هاي مختلف )10تایي، 
این خصوص، جدول24  در  مي شود.  داده  تحویل  راننده  به  33تایي(،  و  12تایي 
جعبه هاي مختلف حاوي این شماره ها را بر اساس تعداد قطعاتي که در هر یک 

نشان مي دهد. دارد  قرار 
جدول 24ـ انواع بسته بندي هاي استاندارد حامل شماره هاي مواد خطرناک

تعداد انواع قطعات در بسته هاتعداد قطعات

عدد0 )2تا(ـ عدد 1 )یکي(ـ عدد2 )2تا( ـ عدد3 )3تا( ـ جاي خالي )2تا(10

عدد0 )3 تا(ـ عدد 1 )3 تا(ـ عدد2 )3 تا( ـ عدد3 )4 تا( ـ عدد4 )2 تا( ـ عدد5 33
)3 تا( ـ عدد 6 )5 تا( ـ عدد7 )2 تا( ـ عدد ۸ )3 تا( ـ X )2 تا( ـ جاي خالي 

)3 تا(

عدد1 )1تا(ـ عدد 2 )1تا(ـ عدد3 )2تا( ـ عدد5 )1تا( ـ عدد6 )3تا( ـ عدد7 12
)2تا( خالي  )1تا(ـ جاي  )1تا(ـ عدد۸ 

این نوع تابلو به همراه قطعات آن در 
اشکال 17 و 1۸ نشان داده شده است.

شکل 17ـ تابلوی کشویي غالف دار حالت 1

شکل 18ـ نمایي از قطعات به کار رفته در تابلوها
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حالت دوم نیز بدین گونه است که قطعات مجزای اعداد در دو غالف جداگانه )یکی 
برای شمارة شناسایي و دیگری برای شمارة بین المللی( قرار می گیرند و پس از آن 
غالف ها به ترتیب )اول غالف مربوط به شمارة بین المللی و بعد از آن غالف مربوط 
به شمارة شناسایي( در داخل غالف بزرگ تری قرار می گیرند که نحوة انجام کار در 

شکل 19نشان داده شده است.

شکل 19ـ تابلوهای کشویي غالف دار حالت 2

در حالت سوم، قطعات در محفظه ای مرکب از دو غالف قرار می گیرند. این قطعات 
به شمارة شناسایي  با توجه  ترتیب  به 
و بین المللی موردنظر در غالف ها جای 
قطعات  قرارگیری  از  پس  می گیرند. 
توسط یک  در داخل غالف ها می توان 
افتادن  از  و  کرده  محکم  را  آنها  اهرم 
آنها جلوگیری کرد. نمونه ای از این نوع 
شده  داده  نشان  در شکل20  غالف ها 

است.

راهنماي انجام ارزشیابي مرحله دوم
هنگام ارزشیابي مرحله دوم باید موارد زیر مورد توجه قرارگیرد:

توسط  خطرناک  مواد  حمل  نقلیه  وسایل  خطرناک،  محموله  نوع  به  توجه  با   
شود.  داده  تشخیص  درستی  به  هنرجویان 

 نحوه عالمت گذاری و نصب عالئم روی وسایل نقلیه به صورت صحیح انجام پذیرد.
 ارزشیابي به صورت انفرادي انجام شود.

از ماکت  نقلیه  انواع وسایل  قرار گیرد و درخصوص  مدنظر  ایمنی حتماً   اصول 
شود. استفاده 

 دقت و اعتماد به نفس و وجدان کاری در انجام فعالیت ها مورد توجه باشد.
 به نمرات شایستگی های غیرفنی و زیرمعیارهای آن توجه شود و در ارزشیابی 

مدنظر قرار گیرد. 
پایان  به  و  شود  گرفته  نظر  در  مساوی  به صورت  هنرجویان  همه  برای  زمان   

شود. توجه  مقرر  زمان  در  فعالیت ها 

شکل20ـ نمونه ای از تابلوهای کشویي غالف دار حالت3
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یک چک لیست کنترلی درخصوص نکات ایمنی تخلیه و بارگیری مواد خطرناک 
آماده کنید و در کارگاه و در کنار ماکت وسیله حمل ماده خطرناک، تمرین کنید.

پاسخ: چک لیست کنترلي درخصوص نکات ایمني تخلیه و بارگیري مواد 
خطرناک

جدول 25ـ چك لیست کنترلي

غیرقابل 
قبول

قابل قبول موضوع

بارگیری

مشخصات مربوط به بار خطرناک و سالم بودن آن

توقف خودرو

سالم بودن تانک، وسیلة نقلیه و تجهیزات ایمنی 

دور بودن از منابع گرما 

نشت کردن از بسته ها 

تجهیزات ایمنی خودرو

اتصال زنجیر ارت وسیله نقلیه به زمین

منابع احتراق در محدوده بارگیری

در دسترس بودن تجهیزات اطفای حریق 

آماده بودن تانک و شیرآالت برای بارگیری 

بارگیری طبق دستورالعمل 

کنترل کلیه مراحل بارگیری

نصب تجهیزات ایمني یا ضد آتش برخالف جهت باد 

اتصال صحیح لوله هاي به کار رفته در مخزن و تناسب اتصاالت 
و واشرها با وضعیت بار

تجهیزات مناسب براي خشک نمودن لوله ها و شیرآالت

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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بسته بودن شیر بارگیری در انتهای بارگیری

برداشتن لوله بارگیری و قراردادن در جای ایمن

بسته بودن دریچه ها در انتهای بارگیری

محافظت لوله های الستیکی

عدم نشتی لوله ها

آزادکردن سیم ارت در انتهای بارگیری 

کنترل وزن و جزئیات محموله 

تخلیه

محل ایمن و توقف وسیله نقلیه

جزئیات مواد خطرناک 

 اتصال زنجیر ارت به زمین

نبود منبع احتراقی در محدوده

عملکرد تجهیزات حفاظتی و اطفای حریق و محل آنها

محل های شست وشو و منبع آب در صورت خورنده بودن مواد

آماده بودن وسیله و تجهیزات بر طبق دستور ناظر

کنترل کلیه مراحل تخلیه

در  وجهي(  سه  تابلوهای  )مانند  خطر  هشداردهندة  تابلوهای 
تخلیه  عملیات  مدت  طول  تمام 

تخلیه کامل و ایمن ماده خطرناک

بسته بودن تمام دریچه ها و شیرهای تخلیه 

آزاد بودن سیم ارت

استقرار لوله الستیکی در جای ایمن
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هنرآموز، مراحل مختلف روش بارگیری از طریق دریچه آدم رو را در کارگاه با 
کمک هنرجویان انجام دهد. )در صورتی که در کارگاه ماکت نفت کش وجود 

نداشت این کار در بازدید علمی انجام پذیرد.(
پاسخ: روند بارگیري از طریق دریچة آدم رو شامل مراحل زیر است که در 

کارگاه یا بازدید علمی باید تمرین شود:
عملکرد صحیح  )از  است  متوقف شده  کاماًل  که خودرو  1 مطمئن شوید 
استفاده  چرخ ها  جلوي  در  گوه  از  لزوم  در صورت  شوید(.  مطمئن  ترمزها 

کنید.
2 با سرپرست مربوطه تماس گرفته و از صحت، جزئیات و میزان بار مطمئن 

شوید.
3 در جایي که تجهیزات ایمني یا ضد آتش مورد نیاز است، آنها را برخالف 

جهت باد نصب نمایید.
4 زنجیر ارت را به زمین متصل کنید.

5 از اتصال صحیح لوله هاي به کار رفته در مخزن، اطمینان حاصل کنید. 
برده  به کار  بار،  وضعیت  با  مناسب  واشرهاي  و  اتصاالت  که  مطمئن شوید 

است. شده 
6 از وجود تجهیزات مناسب 
براي خشک نمودن لوله ها و 

شیرآالت مطمئن شوید.
دریچه   21 شکل  مانند   7
آدم رو را باز کنید و شیرهاي 
مخزن و مجراهاي خروجي را 
از نظر تمیزي بررسي کنید.

8 بررسي کنید که تمام شیرهاي پائین مخزن بسته باشد.
9 دریچه آدم رو را باز کنید و شیلنگ را داخل آن کنید.

10 مراقب حرکات ناگهاني شیلنگ باشید.
11 مخزن را تا جایي که الزم است پرکرده و شیلنگ و اتصاالت آن را از نظر 

هرگونه نشت بررسي کنید.
12 شیلنگ را خالی کرده و آن را از مخزن بیرون آورید.

13 دریچه را ببندید و آن را محکم کنید.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل 21ـ  بازرسي دریچه آدم رو قبل از انجام عملیات بارگیري
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یک نمونه شیرآالت تخلیه مخزن 1000 لیتری نفت کش در کارگاه بسازید.
اختیار  در  الزم  ابزار  و  دهند  انجام  را  فعالیت  این  هنرجویان  همه  پاسخ: 

آنها قرار گیرد. در صورت نبود 
گروه های  به  کافی  تجهیزات 
دو نفره تقسیم شوند و فعالیت 

انجام دهند. را 

انجام  با کمک هنرجویان  را  کارگاه  ثقلی در  تخلیه  هنرآموزان عزیز روش 
دهید.

پاسخ: بهتر است به گروه های 4 نفره تقسیم شوند و ابزار الزم برای انجام 
این فعالیت فراهم شود. مراحل زیر باید تمرین شود و بهتر است از دو مخزن 

و یک شیلنگ به عنوان ابزار اصلی جایگزین خودرو استفاده شود.
1 از پایداری مخازن اطمینان حاصل کنید )در واقعیت از توقف خودروها 

اطمینان حاصل نمایید(.
2 با مسئول محلي تماس برقرار کرده و از فضاي کافي در مخزن دریافتي 

اطمینان حاصل کنید. 
3 در جاهایي که نیاز به تجهیزات ایمني و یا ضد آتش مي باشد، آنها را 

دهید. قرار  مخزن  باد  برخالف 
4 اتصال مناسب را از زمین به محل مخصوص اتصال به زمین وصل کنید.

5 از سازگاري اتصاالت شیلنگ با اتصاالت مخزن اطمینان حاصل کنید.
6 وجود تسهیالت مناسب براي خشک کردن شیلنگ ها و شیرآالت را بررسي 

کنید.
7 تنظیمات اتصال شیرآالت به مخازن دریافتي را بررسي کنید.

8 مطمئن شوید خطر انفجار در هنگام بازکردن دریچه آدم رو وجود ندارد. 
9 براي تخلیه با فشار باال از کارایي نشانگر فشار مطمئن شوید.

10 دِر مجراي پاییني را برداشته و از اتصال صحیح شیلنگ اطمینان حاصل 
کنید.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل22ـ یك نمونه شیرآالت تخلیه مخزن
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11 دریچه آدم رو یا مجراي هوا را جهت انتقال به مخزن یا بازگشت به مخزن 
ذخیره سازي باز کنید.

12 شیرهاي مجراي خروجي را باز کرده و تخلیه را آغاز نمایید. شیرآالت و 
شیلنگ ها را از نظر نشت بررسي کنید.

13 مخزن را خشک کنید.
14 براي مخازن مجهز به یک شیر خروجي اقدامات زیر را انجام دهید:

 شیر را بسته و سپس شیلنگ را خشک کنید.
 شیلنگ را آزاد کرده و دِر مجراي خروجي را ببندید.

15 براي مخازن مجهز به شیر پاییني و شیرهاي خارجي:
 شیرهاي پاییني را ببندید.

 شیلنگ را خشک کنید.
 شیر خارجي را ببندید.

 شیلنگ را قطع کرده و در مجراي خروجي را ببندید.
16 دِر مجراي آدم رو را محکم ببندید یا اتصال مجراي هوا را بسته و دِر آن 

را به جاي خود برگردانید.

به گروه های4 نفره تقسیم شوید و روش های پاک سازی مخزن را با استفاده 
از یک مخزن تهیه شده در کارگاه انجام دهید.

اتصال  همچنین  و  زمین  به  نقلیه  وسیله  ارت  زنجیر  اتصال  هنرآموز  ابتدا 
شیرهای تخلیه مربوط به هر یک از مخازن تانکرها را با رعایت نکات ایمنی 
در کارگاه انجام دهد. پس از آن توسط هنرجویان انجام شود. )در صورت 

نبود ماکت وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک، بازدید علمی انجام شود.(
پاسخ: در صورت نبود مخزن و ماکت در کارگاه بهتر است در بازدید علمی 
و توسط کارکنان مجموعه و هنرآموز انجام شود و بعد در صورت آماده بودن 

و ایمن بودن فضا توسط هنرجویان انجام پذیرد.
در پاک سازی و شست وشوی مخزن موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

 شست وشو با آب سرد
 در این روش با استفاده از یک لولة الستیکی و آب به صورت دستی و یا با 
دستگاه، عملیات پاک سازی انجام می شود. در این روش آب را با فشار وارد 

تانکر کرده و آن را تمیز می کنند.
 شست وشو با آب گرم

 این روش مشابه روش شست وشو با آب سرد است، اما در این حالت از بخار 
نیز استفاده می شود. بخار با آب سرد با هم مخلوط می شوند و توسط اسپینر، 

آب، گرم می شود.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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 شست وشو با آب صابون
 در این روش با استفاده از گرد صابون و آب گرم، آب صابون می سازند و 

می دهند. انجام  را  عملیات شست وشو 
 استفاده از بخار

در این روش، بخار را با فشار باال وارد تانکر می کنند. این روش موقعی که 
خروجی تانکر در قسمت پایین قرار دارد مورد استفاده قرار می گیرد. البته این 
روش معموالً هنگام استفاده از حالل ها به منظور حل کردن مواد ته نشین شده 

و به جا ماندة حاصل از روغن های سنگین یا رزین ها به کار مي رود.

حمل ترکیبی مواد خطرناک را با استفاده از ظروفی که برچسب گروه ها و 
زیرگروه های مواد خطرناک را دارند در کارگاه تمرین کنید. در این فعالیت 

ظروفی که امکان حمل با یکدیگر دارند را کنار هم قرار دهید.
پاسخ: این فعالیت بر اساس جدول زیر انجام شود:

جدول 26ـ شرایط بارگیري مختلط مواد خطرناک گروه

گروه 
سازگار

ABCDEFGHJLNS

AX

BXaX

CXXXXX

DaXXXXX

EXXXXX

FXX

GXXXXX

HXX

JX

L

NX

SXXXXXXXXXX

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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X بارگیري مختلط مجاز است.
a بسته هایي که حاوي مواد سازگار گروه B مي باشند و موادي که شامل 
یکدیگر  از  کاماًل  که  حالتي  در  مي توانند  مي باشند   D گروه  سازگار  مواد 
جداسازي شده اند، با یکدیگر در یک وسیله نقلیه بارگیري شوند. جداسازي 

با استفاده از محفظه هاي کاماًل مجزا از یکدیگر صورت گیرد. باید 

راهنماي انجام ارزشیابي مرحله سوم
هنگام ارزشیابي مرحله سوم باید موارد زیر مورد توجه قرارگیرد:

 هنرجویان باید در این ارزشیابی حتماً به جداول ترکیبات حمل و محدودیت های 
آن توجه نمایند.

 ظروف مناسب حمل و بارگیری و تخلیه به صورت درست انجام شود و هنرجو به 
چک لیست های ایمنی مسلط باشد.

مواد  مختلف  ظروف  گذاشتن  اختیار  در  با  کارگاه  در  گرامی  هنرآموزان 
خطرناک از هنرجو بخواهید نسبت به بارگیری و تخلیه مواد همراه با اصول 

کند. اقدام  ایمنی 
مواد  حمل  ظروف  بودن  فراهم  صورت  در  کارگاهی  فعالیت  این  پاسخ: 
برای  بازدید علمی  در  این صورت  غیر  انجام شود. در  کارگاه  خطرناک در 

شود. انجام  بار  یک  هنرجویان 

فراهم  کارگاه  در  را  خطرناک  مواد  نشت  فرضی  شرایط  گرامی  هنرآموزان 
نمایید و اقداماتی که در این شرایط باید انجام شود با استفاده از برگه ایمنی 
مواد خطرناک آن ماده برای هنرجویان انجام دهید و بعد از آنها بخواهید این 
کار را انجام دهند )اقدامات ایمنی و احتیاطی به صورت کامل انجام شود و از 
مواد بدون خطر نظیر آب استفاده شود و تنها روی ظرف یا بسته ها برچسب 

مواد خطرناک باشد(.
پاسخ: نکاتی که در انجام این فعالیت باید مدنظر قرا گیرد:

 مواد به صورت ماکت باشد.
 از مواد بی خطری مثل آب استفاده شود.

 برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک برای هنرجویان تشریح گردد.
 اقدامات احتیاطی در هنگام نشت از روی برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک 

تمرین شود.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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 ارزشیابي به صورت انفرادي انجام شود.
 درخصوص انواع مواد خطرناک از ماکت استفاده شود.

 شرایط نشت و نحوه استفاده از برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک مدنظر قرار 
گیرد.

 دقت و اعتماد به نفس و وجدان کاری در انجام فعالیت ها مورد توجه باشد.
 به نمرات شایستگی های غیرفنی و زیرمعیارهای آن توجه شود و در ارزشیابی 

مدنظر قرار گیرد. 
پایان  به  و  شود  گرفته  نظر  در  مساوی  به صورت  هنرجویان  همه  برای  زمان   

شود. توجه  مقرر  زمان  در  فعالیت ها 

مدارک الزم براي حمل مواد خطرناک
مهم ترین مدارک برای حمل مواد خطرناک عبارت اند از:

 حواله مربوط به بار خطرناک
 بارنامه مربوط به ماده خطرناک

 بیمه نامه مواد خطرناک
 اظهارنامه حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک 

 مجوز حمل کاالی خطرناک از اداره کل یا سازمان
 برگه ایمنی مواد خطرناک

به صورت کامل آشنا شده  این مدارک  با کلیه  پودمان  انتهای  باید در  هنرجویان 
باشند.

 برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک

بخش های مختلف اطالعات ایمنی مورد نیاز برای مواد خطرناک را به وسیله 
که  نمایید  مشخص  و  کنید  آماده  کالس  در  هنرجویان  نفره   4 گروه های 
از  براساس نظر هنرآموز هر یک  وارد می شود.  در هر بخش چه اطالعاتی 

نماید. را آماده  از بخش ها  هنرجویان تعدادی 
ایمنی16  اطالعات  برگه  با  آشنایی  کالسی  فعالیت  این  از  منظور  پاسخ: 
بخشی است و هر یک از هنرجویان در گروه های 4 نفره باید بتواند 4 بخش 
آن را آماده نماید. 16 بخشی که هنرآموز باید بین هنرجویان تقسیم کند 

از: عبارت اند 
1 نام علمي ماده 
2 کد بین المللي

پاسخ فعالیت 
کالسی
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3  توصیف ماده
4  شناسه و فرمول ماده

5  مخاطرات
6  کمک هاي اولیه در شرایط حوادث و مسمومیت ها

7  روش هاي اطفاء 
8  روش هاي کاهش حوادث

9  انبارداري و نگهداري
10 کنترل هاي مواجهه و وسایل حفاظت فردي

11  خصوصیات فیزیکی و شیمیایي
12  پایداري و واکنش پذیري

13 مشخصات سم شناسي ماده
14  مشخصات اکولوژي و زیست محیطي ماده و توصیه هاي الزم جهت امحاء 

مواد زائد
15  اطالعات مرتبط با حمل ونقل

16 اطالعات مربوط به قوانین و مقررات مربوطه و سایر اطالعات مرتبط 

برای مواد زیر برگه ایمنی مواد خطرناک تهیه کنید.
 فنل

 فورآلدهید
 گلیسیدول

 دی اتیل اتر
 گازوئیل

 اکتان
پاسخ: 

برگه اطالعات ایمنی فنل

1ـ خصوصیات کلي ماده 

فنلنام ماده

سایر نام هاي 
ماده

اکسي  بنزن،  مونوهیدروکسي  بنزن،  هیدروکسي  اسیدکاربونیک، 
بنزن،  الکل، اسیدکاربونیک، هیدروکسي  اسید فنیک، فنیل  بنزن، 
مونوهیدروکسي بنزن، اکسي بنزن، اسید فنیک، فنیل الکل، اسید

شرکت ملي صنایع پتروشیميتولیدکننده

CAS 2ـ95ـ10۸شماره

پاسخ فعالیت 
کالسی
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2ـ عالئم حفاظتي ماده

ارائه لوزي خطر

3ـ خطرات و عوارض ناشي از ماده 

فنول در اثر خوردن بسیار سمي است و مي تواند سریعاً سبب مرگ خوردن
کیلوگرم  در  میلي گرم   140 ماده  این  کشنده  حد  کمترین  شود. 
است. در یک مورد، مرگ به علت خوردن 15 میلي لیتر از این ماده 
شدید،  تحریکات  سبب  و  است  خورنده  فنول  است.  شده  گزارش 
تورم، سوختگي و صدمه به دهان، گلو و شکم مي شود. خونریزي 
داخلي، استفراغ، اسهال، کاهش فشار خون، شوک، غش کردن، کما 

و مرگ ممکن است پیش آید.

فنول در هواي اتاق سریعاً به فرم بخار در نمي آید. بنابراین، خطر تنفس
حالت استنشاقي این ماده بعید به نظر مي رسد مگر اینکه این ماده 
حرارت ببیند و به فرم میست درآید. اطالعاتي در مورد نحوه اثر این 
ماده بر روي انسان ها در اختیار نمي باشد اما در مطالعات حیواني 

مشخص شده این ماده براي بیني، گلو و ریه ها محرک است.

فنول در اثر تماس با پوست، خورنده و سمي است. تماس پوستي تماس با پوست
و جذب پوستي در مواجهه هاي شغلي بسیار متداول است. تماس 
مکرر با محلول هاي رقیق این ماده یا حتی تماس کوتاه با محلول 
غلیظ این ماده مي تواند براي سالمتي و زندگي خطرناک باشد. در 
یا سوزش  کرختي  فنول سبب  شود  جلوگیري  تماس  از  اگر  ابتدا 
کوتاه مي تواند سبب سوختگي،  تماس  این حال حتي  با  مي شود. 
همة  در  فنول  شود.  قانقاریا  و  پوست  در  ماندگار  صدمات  تاول، 
و  بدن شود  جذب  مي تواند سریعاً  بخار(  و  محلول  )جامد،  اشکال 
اثرات خطرناکي ایجاد کند. عالئم و نشانه هاي سمیت با فنول شامل 
ضعف عضالت، لرزه، کاهش هماهنگي و تعادل، شوک، غش کردن 

ارگان ها و مرگ مي باشد. ناگهاني، کما، بیهوشي، آسیب 

فنول خورنده چشم است. گرد و غبار و محلول این ماده مي تواند تماس با چشم
باعث تحریکات شدید و ماندگار در چشم، از قبیل نابینایي شود.

بهداشت                     4

آتش گیری                  2 

واکنش پذیری              0 

تجهیزات 
حفاظت فردی    

2
04
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4ـ مشخصات فیزیکي و شیمیایي 

جامد یا مایعحالت فیزیکي

جامدهاي کریستالي شکل، یا مایع غلیظشکل ظاهري

بي رنگ، سفید یا صورتيرنگ

بوي مشخص، شیرین، تند و سوزاننده شبیه بوي قیر دارد.بو

PH6

mmHg 0/357 در C° 20فشار بخار

قابلیت انحالل 
در آب

دارد.

قابلیت انحالل در 
حالل هاي آلي

سریعاً در هیدروکربن هاي آروماتیک، الکل ها )مثل اتانول، گلیسیرول(، 
کتن ها )مثل استن(، اترها )مثل دي اتیل اتر(، هیدروکربن هاي هالوژنه 
)مثل کلروفورم(، اسیدها و هیدروکسیدهاي قلیایي آبدار قابل حل 

است.

C6H5OHفرمول شیمیایي

1/07 در C° 20 )نسبت به آب(چگالي

C °1۸1/۸نقطه جوش

C °41نقطه ذوب

C °79نقطه اشتعال

دماي خود 
آتش گیري

715° C

g/mol 94/11وزن مولکولي

5ـ کمك هاي اولیه درخصوص خطرات و عوارض ناشي از مواد 

دهان مصدوم را با آب بشویید. فرد را وادار به استفراغ نکنید. به فرد خوردن
مصدوم در صورت هوشیاري 240 تا 300 میلي لیتر آب دهید تا 
مواد داخل معده وي رقیق شود. اگر استفراغ به طور طبیعي رخ داد، 
مجدد به وي آب دهید. اگر تنفس فرد قطع شده بود توسط افراد 
آموزش دیده به وي تنفس مصنوعي دهید. در صورت ایست قلبي، 
عملیات احیاء قلبي ریوي انجام دهید. سریعاً فرد را به پزشک ببرید.
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تنفس

منبع مولد آلودگي یا فرد را به هواي آزاد ببرید. اگر تنفس فرد به 
اکسیژن  وي  به  اکسیژن  دستگاه  توسط  مي گیرد،  صورت  سختي 
ریوي  ادم  عالئم  ندهید.  غیرضروري  حرکات  اجازه  فرد  به  دهید. 
به  را  فرد  سریعاً  مي شود.  نمایان  اولیه  تماس  از  پس  ساعت   4۸

ببرید. بیمارستان 

تماس با پوست

از تماس مستقیم با این ماده بپرهیزید. براي برداشتن فنول از مناطق 
داشته  تماس  ماده  این  با  بدن  از  یا کمتر  بدن)%10  و کم  کوچک 
مثل انگشت ها، دست یا بازو( لباس هاي آلوده را از تن خارج نمائید 
 PEG-300و آلودگي را سریعاً و به طور مکرر توسط پنبه اي که در
را  آلودگي  و  کرده  تمیز  خورده،  خیس   )300 )پلی اتیل الیکول 
بردارید. در صورت امکان PEG-300 را به طور مستقیم در ناحیه 
آلوده قرار دهید. اگر نواحي بیشتري از بدن با این ماده آلوده شده 
بود، سریعاً لباس ها، کفش ها و لباس هاي چرمي که فنول را به خود 
جذب کرده اند را زیر دوش آب ولرم از تن خارج نمایید. بعد از چند 
دقیقه شست وشو، موضع آلوده را توسط قرار دادن پنبه خیس خورده 
در PEG-300 یا اسپري کردن این ماده، آلودگي را پاک کنید. در 
صورتي که PEG-300 در اختیار نبود، براي در آوردن لباس هاي 
آلوده تأخیر نکنید و هرچه سریع تر موضع آلوده را به مدت 60 دقیقه 
با آب ولرم شست وشو دهید تا آلودگي برطرف شود. شست وشو را 

قطع نکنید. سریعاً به پزشک مراجعه شود.

تماس با چشم

سریعاً چشم هاي آلوده را با آب ولرم به مدت 60 دقیقه به صورتي که 
پلک ها باز است شست وشو دهید تا آلودگي برطرف شود. درصورتي 
براي  )نرمال سالین( وجود داشت سریعاً  که محلول نمک طبیعي 
شست وشو از آن استفاده شود. شست وشو را قطع نکنید. سریعاً به 

پزشک مراجعه شود.

6ـ خطر انفجار و اشتعال و تدابیر اطفاء حریق

قابلیت 
داردآتش گیری

حساسیت به 
تأثیر مکانیکي و 

بار الکتریکي
ـ

خطر اشتعال در 
ـکنار سایر مواد

خطر انفجار در 
کنار سایر مواد

مخلوط این ماده با هوا یا در دماهاي باالتر از 79 درجه سانتي گراد 
قابلیت انفجار دارد.

روش هاي اطفاي 
حریق

دي اکسید کربن، پودرخشک مواد شیمیایي، فوم الکل، فوم پلیمر، 
اسپري آب یا مه.
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7ـ اقدامات ضروري در هنگام انتشار ناگهاني مواد 

اقدامات 
اضطراري در 
محل حادثه

را  آلوده  محیط  سریعاً  باشید.  نداشته  تماس  شده  ریخته  مواد  با 
محدوده،  آن  کامل  نشدن  پاک  تا  را  آلوده  محیط  نمایید.  تخلیه 
تخلیه نمایید. محیط را فقط توسط افراد آموزش دیده پاک نمایید. 
افراد مي بایست کلیه لوازم ایمني فردي مورد نیاز را استفاده نمایند. 
محیط را تهویه نمایید. کلیه منابع مشتعل و محترق را خاموش یا 

از محیط دور نمایید.

شعاع خطر و 
E1دامنة تخلیه

روش هاي 
کاهش اثرات و 
پاک سازي محل 

حادثه

ماده  این  با  که  جاذبي  مواد  توسط  را  شده  ریخته  مواد  محلول ها: 
خشک،  تمیز،  ظروف  درون  را  آنها  کنید.  جمع  نمي دهند  واکنش 
داراي برچسب مخصوص و سرپوشیده قرار دهید. مواد جاذب مورد 
استفاده، خطراتي مشابه خود مواد را دارند. محیط را با آب بشویید.
جامدات: مواد را توسط بیل درون ظروف تمیز، خشک، داراي برچسب 

مخصوص و سرپوشیده قراردهید.

8ـ جابه جایي و انبارداري

این ماده خورنده، با سمیت بسیار باال و قابل اشتعال است. قبل از حمل ایمن
حمل ونقل، کنترل هاي مهندسي براي اپراتورها و مهیا کردن کلیه 
است.  مهم  بسیار  آنها  از  استفاده  و  نیاز  مورد  فردي  ایمني  لوازم 
افرادي که با این مواد کار مي کنند مي بایست نوع کار با این مواد و 

خطرات آن را آموزش ببینند.

انبارداري و 
بسته بندي

در جاي خنک، خشک، با تهویه محیطي مناسب، به دور از اشعه 
مستقیم آفتاب و به دور از حرارت و منابع مشتعل و محترق انبار 

شوند.

9ـ حفاظت فردي 

اقدامات محیطي 
و مهندسي

مهندسی  کنترلی  سیستم های  سایر  یا  و  گازها  تهویة  سیستم  از 
استفاده شود تا غلظت گازی که در هوا جابه جا می شود را پایین تر 
از مقدار حد آستانه آن نگاه دارد. در فرایندهایی که در محیط های 
اطمینان  گردد.  استفاده  موضعی  تهویة  از  می گیرد  صورت  بسته 
حاصل نمایید که دوش ایمنی و چشم شوی در نزدیکی محل کار 

دارد.  قرار 

تجهیزات حفاظت 
چشم

از گوگل های ایمنی و محافظ صورت استفاده گردد.
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تجهیزات حفاظت 
پوست

از دستکش ساق بلند ایمنی استفاده گردد.

تجهیزات حفاظت 
بدن

از لباس سرتاسری مناسب و چکمه استفاده گردد.

تجهیزات حفاظت 
تنفس

CFR 1910/13 در OSHA از سیستم های تنفسی پیشنهادی
وANSI Z ۸۸/2  یا استاندارد اروپایی EN 149 استفاده نمایید.

10ـ پایداري و واکنش پذیري

دارد.پایداري شیمیایي

شرایط ناپایداري 
ماده

حرارت بیشتراز 79 درجه سانتي گراد، شعله هاي باز، جرقه و منابع 
مشتعل و محترق.

کلسیم، مواد ناسازگار هیدروکلریت  )مثل  اکسیدکننده  عوامل 
عوامل  سولفوریک(،  دي  اسیدپراکسو  اسیدپراکسومنوسولفوریک، 
بوروهیدرید  لیتیم،  آلومینیوم  هیدرید  هیدروژن،  )یدید  کاهنده 
هیدروکسید  )مثل  فلزي  هیدروکسیدهاي  و  قلیاها  سدیم(، 
آلومینیوم(،  آهن،  )قلع،  بي آب  فلزي  کلریدهاي  یا  آلومینیوم(، 
اسید(،  هیدروکلریک  و  نیتریت  سولفوریک،  قوي)مثل  اسیدهاي 
آمین هاي  یا  هیدروکسید  پتاسیم  یا  سدیم  )مثل  قوي  بازهای  یا 
فلورواستیک  )باتري  سدیم  نیترات  یا  سدیم  نیتریت  آلیفاتیک(، 

نیتروبنزن. و  کلریدآلومینیوم  فورمالدئید،  اسید(، 

رخ نخواهد داد.پلي مریزاسیون

خطرات ناشي از 
تجزیه

منوکسید کربن، دي اکسید کربن.

11ـ اطالعات سم شناسي

راه هاي تأثیر بر 
انسان

پوست، چشم، استنشاق و بلع

نتیجه آزمایش بر 
حیوانات

مسمومیت غذایي: )محلول %20(                                    
 rat LD50:340mg/kg

مسمومیت پوستي:                                              
rabbit LD50:۸50ml/kg

مسمومیت تنفسی:                                              
rat LC50:360mg/m3

از فنول 5% بر روی  مسمومیت چشمی: قرار دادن 0/1 میلی لیتر 
چشم خرگوش ها سبب تحریکات شدید و تیرگي قرنیه 4 تا از 9 تا 

خرگوش شده است.

29
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نوع 
مسمومیت هاي 

انسان
A4 سرطان زایی گروه

اعصاب سایر مشکالت اثر می گذارد: کلیه ها، کبد، سیستم  اندام های زیر  بر روی 
مرکزی

12ـ مالحظات زیست محیطي

تأثیر بر محیط 
اطراف

فنول در اکوسیستم های آبی تجمع بیولوژیکی ندارد. اگر فنول وارد 
خاک شود، سریعاً از خاک تصفیه شده و تنزل پیدا میکند. تنزل 
بیولوژیکی این ماده در خاک وقتی این ماده زیر سطوح خاکی قرار 

گرفته معادل 5 روز است.

اثرات ناشي از 
تجزیه بر محیط

در کوتاه مدت تجزیه در محیط محتمل نمی باشد اما در بلند مدت 
اصلی  ماده  به  نسبت  تجزیه  از  مواد حاصل  است رخ دهد.  ممکن 

سمیت کمتري دارند.

ـسایر اطالعات

13ـ مالحظات دفع 

طبق قوانین محلی و کشوری عمل شود.روش دفع

14ـ اطالعات حمل و نقلي

UN 1671عدد

شماره کالس و 
6/1گروه کاال

6/1برچسب

شماره شناسایي 
60خطر کاال

گروه 
)PG(بسته بندی

ll

وسایل نقلیه 
مجاز

SGAH :کد مخزن

AT :کد کشنده مخزن

مالحظات ویژه 
ـحمل و نقلي

15ـ قوانین و مقررات موجود
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آیین نامه ها و 
قوانین موجود 

داخلي

ماده  این  مواد خطرناک،  جاده ای  اجرایی حمل ونقل  آیین نامه  در 
است. شده  شناسایی  مواد خطرناک  جزء 

آیین نامه ها و 
قوانین بین المللي 

است.  نموده  شناسایی  خطرناک  مواد  جزء  را  ماده  این   :ADR
است. نموده  شناسایی  خطرناک  مواد  جزء  را  ماده  این   :OSHA

16ـ اطالعات دیگر 

مالحظات ویژه 
دیگر

ـ

91/6/11تاریخ تهیه

تاریخ به 
روزرساني

ـ

برگه اطالعات ایمنی فورآلدهید

1ـ خصوصیات کلي ماده 

فورآلدهیدنام ماده

فورفورال، 2ـ فوریل ـ متانول، آلدهید فورفوریلیک، مادة مصنوعي سایر نام هاي ماده
ضد روغن، فورال، 2ـ فوریل ـ متانول، آلدهید فورفوریلیک، مادة 

مصنوعي ضد روغن، فورال.

شرکت ملي صنایع پتروشیميتولید کننده

CAS 1ـ01ـ9۸شماره

2ـ عالئم حفاظتي ماده

ارائه لوزي خطر 

بهداشت                     2

آتش گیری                  2 

واکنش پذیری              0 

تجهیزات 
حفاظت فردی    

2
02
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3ـ خطرات و عوارض ناشي از ماده 

است خوردن ممکن  باشد.  خطرناک  مي تواند  شود  بلعیده  ماده  این  اگر 
سبب تحریک دستگاه گوارشي شود که همراه با تهوع، استفراغ و 
اسهال است. همچنین ممکن است سبب کاهش کارآیي دستگاه 
اعصاب مرکزي شود که عالئم آن عبارت است از تهییج در رفتار 
فرد، سردرد، گیجي، خواب آلودگي، و تهوع. در مراحل پیشرفته تر 
دستگاه  کار  در  صدمه  دلیل  به  را  مرگ  و  کما  بیهوشي،  غش، 
تماس  از  پس  ساعت   4 تا   2 عالئم  این  دارد.  همراه  به  تنفسي 

مي شوند. نمایان 

این ماده در اثر استنشاق خطرناک است. ممکن است واکنش هاي تنفس
این  استنشاق  باشد.  داشته  همراه  به  را  تنفسي  دستگاه  آلرژیک 
اثر اسپاسم، سوزش، تورم حنجره و برونش ها، پنوموني  ماده در 
شیمیایي و تورم ریوي منجر به مرگ شود. بخارات این ماده سبب 
گیجي و خفگي در فرد مي شود. این ماده سبب تحریک دستگاه 

تنفسي فوقاني مي شود.

مایع و بخارات این ماده محرک پوست با عالئم مشخصه قرمزي و تماس با پوست
درد است. مواجهه هاي شدید سبب سوختگي هاي جدي در پوست 
و  مي شود  بدن  جذب  سالم  پوست  طریق  از  ماده  این  مي شود. 
که  عالئمي  اولین  کند.  ایجاد  بدن  در  شدیدي  سمیت  مي تواند 
تعداد  کاهش  قلب،  ضربان  افزایش  شامل  مي گذارد  ماده  این 
سلول هاي خوني، تب، سرفه، کرمپ هاي بطني، اسهال و استفراغ 

مي باشد. تیره 

ممکن است سبب صدمات برگشت ناپذیر به چشم شود. این ماده تماس با چشم
سبب تحریک و احتماالً سوختگي در چشم می شود.

4ـ مشخصات فیزیکي و شیمیایي 

مایعحالت فیزیکي

روغنیشکل ظاهري

بی رنگ تا زرد کم رنگ، قرمز مایل به قهوه ایرنگ

بویی شبیه به بادام تلخبو

PHـ
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mmHg 1 در C °20فشار بخار

قابلیت انحالل در 
دارد.آب

قابلیت انحالل در 
در اتانول، دي اتیل اتر و بنزن قابل حل است.حالل هاي آلي

C5-H4-O2فرمول شیمیایي

1/159۸ در C °20 )نسبت به آب(چگالي

C °162نقطه جوش

C °36/5ـنقطه ذوب

C °60نقطه اشتعال

دماي خود 
C °316آتش گیري

g/mol 96/09وزن مولکولي

5ـ کمك هاي اولیه درخصوص خطرات و عوارض ناشي از مواد 

فرد را وادار به استفراغ نکنید. اگر فرد مصدوم هوشیار بود به وي خوردن
2 تا 4 لیوان آب یا شیر بخورانید. هرگز به فردي که بیهوش است 

چیزي از راه دهان نخورانید. سریعاً به پزشک مراجعه شود.

سریعاً به پزشک مراجعه شود. سریعاً فرد را از در معرض قرارگرفتن تنفس
به  فرد  تنفس  اگر  ببرید.  آزاد  هواي  به  و  کنید  دور  ماده  این  با 
سختي صورت مي گرفت، به وي اکسیژن دهید. از طریق دهان به 

دهان به فرد تنفس مصنوعي ندهید.

سریعاً به پزشک مراجعه شود. سریعاً موضع آلوده را به مدت 15 تماس با پوست
لباس ها  شود.  برطرف  آلودگي  تا  دهید  آب شست وشو  با  دقیقه 
و کفش هاي آلوده را زیر آب از تن خارج کنید. قبل از استفاده 

را بشویید. آنها  مجدد 

نگه تماس با چشم را  پائین  و  باال  پلک  به صورتي که  را  آلوده  سریعاً چشم هاي 
به  سریعاً  دهید.  آب شست وشو  با  دقیقه  مدت 15  به  داشته اید 

شود. مراجعه  پزشک 
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6ـ خطر انفجار و اشتعال و تدابیر اطفاء حریق

داردقابلیت آتش گیری

حساسیت به تأثیر 
مکانیکي و بار 

الکتریکي
ـ

خطر اشتعال در 
در حضور مواد اکسیدکننده تقریباً اشتعال پذیر می باشد.کنار سایر مواد

خطر انفجار در کنار 
سایر مواد

دماهاي  در  یا  و  هوا مخلوط مي شوند  با  وقتي  ماده  این  بخارات 
است. انفجار  قابل  سانتي گراد  درجه   60 از  باالتر 

روش هاي اطفاي 
حریق

یا  پایدار،  الکل هاي  فوم  مواد شیمیایي خشک،  فوم  آب،  اسپري 
اکسیدکربن. دي 

7ـ اقدامات ضروري در هنگام انتشار ناگهاني مواد 

اقدامات اضطراري 
در محل حادثه

تا زمانی که آلودگی به طورکامل برطرف نشده، محیط را محدود 
کنید. پاک سازی محیط فقط توسط افراد آموزش دیده انجام شود. 
به افراد تجهیزات ایمنی فردی مناسب داده شود. منابع محترقه و 

مشتعل را از محیط حذف کنید.

شعاع خطر و دامنة 
E2تخلیه

روش هاي کاهش 
اثرات و پاک سازي 

محل حادثه

واکنش  ماده  این  با  که  جاذبي  مواد  توسط  را  شده  ریخته  مواد 
نمي دهند)همچون خاک، شن، ماسه( جمع کنید. این مواد را درون 
دهید.  قرار  مخصوص  برچسب  داراي  و  پوشیده  مناسب،  ظروف 
استفاده  تجهیزات ضدجرقه  و  از وسایل  بشویید.  با آب  را  محیط 

نمایید. فراهم  کافي  تهویه  نمایید. 

8ـ جابه جایي و انبارداري

پس از حمل ونقل و کار با این ماده دست ها را بشویید. از وسایل حمل ایمن
و تجهیزات ضدجرقه و عایق انفجار استفاده کنید. از تماس این 
ماده با چشم ها، پوست و البسه جلوگیري کنید. گردوغبار، میست، 
بخارات یا گاز این ماده را استنشاق نکنید. ظروف خالي این ماده 
ممکن است مقدار کمي مایع و یا بخار داشته باشد که این مسئله 
خطرناک است. این ماده را از شعله، جرقه و حرارت دور نگه دارید.
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انبارداري و 
بسته بندي

در جاي خنک، خشک، با تهویه محیطي مناسب، به دور از اشعه 
مستقیم آفتاب و به دور از حرارت و منابع مشتعل و محترق انبار 
شوند. اتصال به زمین رعایت شده باشد. محیط انبار مي بایست در 
برابر نور و هوا محافظت شود. محیط آن بار باید تحت اتمسفر ثابت 
باشد. در ظروفي که هوا وارد آن نمي شود این مواد نگهداري شوند.

9ـ حفاظت فردي 

اقدامات محیطي و 
مهندسي

یا سایر سیستم های کنترلی مهندسی  و  تهویة گازها  از سیستم 
استفاده شود تا غلظت گازی که در هوا جابه جا می شود را پایین تر 
از مقدار حد آستانه آن نگاه دارد. در فرایندهایی که در محیط های 
اطمینان  استفاده گردد.  تهویة موضعی  از  بسته صورت می گیرد 
محل  نزدیکی  در  شوی  و چشم  ایمنی  دوش  که  نمایید  حاصل 

کار قرار دارد. 

تجهیزات حفاظت 
از گوگل های ایمنی و محافظ صورت استفاده گردد.چشم

تجهیزات حفاظت 
پوست

تفلون،  جنس  با  گردد.  استفاده  ایمنی  بلند  ساق  دستکش  از 
ویتون، پلي وینیل الکل، بوتیل رابر، الستیک طبیعي، پلي اتیلن، 

رابر. نیتریل  نئوپرن،  کلراید،  ونیل  پلي 

تجهیزات حفاظت 
بدن

از لباس سرتاسری مناسب و چکمه استفاده گردد. جنس لباس 
پلی ونیل الکل و ویترون پیشنهاد می شود.

تجهیزات حفاظت 
از سیستم های تنفسی مورد تأیید NIOSH استفاده گردد.تنفس

10ـ پایداري و واکنش پذیري

دارد.پایداري شیمیایي

شرایط ناپایداري 
ماده

مواد ناسازگار، نور، منابع مشتعل و محترق، مواجهه با هوا، حرارت 
زیاد.

قلیاها، مواد ناسازگار قوي،  بازهای  قوي،  اسیدهاي  قوي،  اکسیدکننده  عوامل 
هوا. و  معدنی  اسیدهاي  هیدروژن،  سدیم  کربنات 

رخ می دهد.پلي مریزاسیون

خطرات ناشي از 
تجزیه

اکسیدهاي نیتروژن، منوکسیدکربن، دي اکسید کربن، آمونیاک 
و یا مشتق آن.
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11ـ اطالعات سم شناسي

راه هاي تأثیر بر 
 چشم، پوست، استنشاق و بلعانسان

نتیجه آزمایش بر 
حیوانات

مسمومیت غذایي:                                                
rat LD 50: 65mg/kg

مسمومیت پوستي:                                     
rabbit LD50: 20ml/24H Moderate

مسمومیت تنفسی:                            
rat LC50: 175ppm)6 hour exposure(

مسمومیت چشمی:                                  
rabbit: 100 mg/24H Moderate

نوع مسمومیت هاي 
سرطان زایی گروه A3انسان

بر روی اندام های زیر اثر می گذارد: کلیه ها، کبد، سیستم عصبی، سایر مشکالت
پوست، چشم و سیستم تنفسی فوقانی

12ـ مالحظات زیست محیطي

تأثیر بر محیط 
اطراف

و  شود  سطحي  جذب  رسوبات  توسط  ماده  این  نمي رود  انتظار 
این  نمي رود  انتظار  همچنین  بماند.  معلق  آلي  اجسام  توسط  یا 
ماده در ماهي ها و اکوسیستم هاي آبي و آبزیان تجمع بیولوژیکي 
در  مهمي  و  توجه  قابل  پروسه  ماده  این  هیدرولیز  باشد.  داشته 

نیست. محیط زیست 

اثرات ناشي از 
تجزیه بر محیط

در کوتاه مدت تجزیه در محیط محتمل نمی باشد اما در بلند مدت 
ممکن است رخ دهد. مواد حاصل از تجزیه نسبت به ماده اصلی 

سمیت کمتری دارند.

ـسایر اطالعات

13ـ مالحظات دفع 

طبق قوانین محلی و کشوری عمل شود.روش دفع

14ـ اطالعات حمل و نقلي

UN 1199عدد
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شماره کالس و 
6/1گروه کاال

6/1 3+برچسب

شماره شناسایي 
63خطر کاال

گروه 
)PG(بسته بندی

ll

کد مخزن: L4BHوسایل نقلیه مجاز

FL :کد کشنده مخزن

مالحظات ویژه 
ـحمل و نقلي

15ـ قوانین و مقررات موجود

آیین نامه ها و 
قوانین موجود 

داخلي

در آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک، این ماده 
جزء مواد خطرناک شناسایی شده است.

آیین نامه ها و 
قوانین بین المللي

است.  نموده  شناسایی  خطرناک  مواد  جزء  را  ماده  این   :ADR
است. نموده  را جزء مواد خطرناک شناسایی  ماده  این   :OSHA

16ـ اطالعات دیگر 

مالحظات ویژه 
ـدیگر

91/6/7تاریخ تهیه

ـتاریخ به روزرساني
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برگه اطالعات ایمنی گلیسیدول

1ـ خصوصیات کلي ماده 

گلیسیدولنام ماده

2ـ سایر نام هاي ماده 1و  ـ  هیدروکسیل  3ـ  پروپونال،  1ـ  ـ  اپوکسي  3ـ  2و 
3ـ  الکل،  ـ  گلیسیدول  الکل،  هیدرین  اپي  پروپان،  اپوکسي 
هیدروکسي پروپیلن اکسید، اکسي رانیل اتانول، 1و 2ـ اپوکسي 
ـ 3ـ هیدروکسي پروپان، 1 هیدروکسي ـ 2و 3ـ اپوکسي پروپان، 

اکسیران. متیل(  )هیدروکسي  2ـ 

شرکت ملي صنایع پتروشیميتولید کننده

CAS 5ـ52ـ556شماره

2ـ عالیم حفاظتي 
ماده

ارائه لوزي خطر 

3ـ خطرات و عوارض ناشي از ماده 

بروز تحریکات در دستگاه گوارشیخوردن

اینکه فشار بخار این ماده پائین است، خطر و مشکل تنفس به دلیل 
مهمي از راه استنشاق وجود ندارد مگر اینکه این ماده حرارت 
بر  ماده  این  که  تأثیراتي  بیاید.  در  به صورت میست  یا  و  ببیند 
روي سالمتي مي گذارد عبارت است از تحریک دستگاه تنفسي 
حیوانات  در  ماده  این  از  باالیي  غلظت هاي  استنشاق  فوقانی. 
سبب کاهش کارآیي دستگاه اعصاب مرکزي مي شود که عالئم 
آن شامل بیهوشي است، و مي توان انتظار داشت این مشکل در 

نیز رخ دهد. انسان ها 

بهداشت                 2
آتش گیری              2 

واکنش پذیری          0 
تجهیزات 

حفاظت فردی    

2
02
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پوستی تماس با پوست تحریکات  بروز  سبب  مدت  طوالنی  تماس های  در 
می گردد.

تحریکات شدید چشمي اتفاق مي افتد، ولي تأثیرات ماندگار مثل تماس با چشم
نابینایي گزارش نشده است.

4ـ مشخصات فیزیکي و شیمیایي 

مایعحالت فیزیکي

به مقدار کمی چسبناک و گران رو )لزج(شکل ظاهري

بی رنگ تا زرد کم رنگ، قرمز مایل به قهوه ایرنگ

ـبو

PHـ

mmHg 0/9 درºC 20فشار بخار

قابلیت انحالل در 
دارد.آب

قابلیت انحالل در 
در اتانول، دي اتیل اتر قابل حل است.حالل هاي آلي

C3ـH6ـO2فرمول شیمیایي

1/1143 در C °20 )نسبت به آب(چگالي

C °160نقطه جوش

C °45ـنقطه ذوب

C °۸1نقطه اشتعال

دماي خود 
C °415آتش گیري

g/mol 74/0۸وزن مولکولي
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5ـ کمك هاي اولیه درخصوص خطرات و عوارض ناشي از مواد 

هرگز به فردی که بیهوش است یا سطح هوشیاری پایینی دارد، خوردن
چیزی از راه دهان نخورانید.سریعاً با مرکز کنترل سموم تماس 
بگیرید و از آنها کمک بخواهید. در صورت هوشیاری فرد، به وی 

1 تا 2 لیوان آب بخورانید تا حالت استفراغ به فرد دست دهد.

معرض تنفس در  از  را  فرد  سریعاً  شود.  مراجعه  پزشک  به  سریعاً 
قرارگرفتن با این ماده دور کنید و به هواي آزاد ببرید. اگر تنفس 

دهید. اکسیژن  وي  به  مي گرفت،  صورت  سختي  به  فرد 

سریعاً به پزشک مراجعه شود. سریعاً موضع آلوده را به مدت 15 تماس با پوست
دقیقه با آب شست وشو دهید تا آلودگي برطرف شود. لباس ها 
و کفش هاي آلوده را زیر آب از تن خارج کنید. قبل از استفاده 

مجدد آنها را بشویید.

سریعاً چشم هاي آلوده را به صورتي که پلک باال و پایین را نگه تماس با چشم
داشته اید به مدت 15 دقیقه با آب شست وشو دهید. سریعاً به 

پزشک مراجعه شود.

6ـ خطر انفجار و اشتعال و تدابیر اطفاء حریق

داردقابلیت آتش گیری

حساسیت به تأثیر 
مکانیکي و بار 

الکتریکي
ـ

خطر اشتعال در 
ـکنار سایر مواد

خطر انفجار در کنار 
سایر مواد

بخارات این ماده وقتي با هوا مخلوط مي شوند و یا در دماهاي 
انفجار است. باالتراز ۸1 درجه سانتي گراد قابل 

روش هاي اطفاي 
حریق

فوم  و  الکل  فوم  شیمیایی،  مواد  پودرخشک  اکسیدکربن،  دی 
. پلیمر
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7ـ اقدامات ضروري در هنگام انتشار ناگهاني مواد 

اقدامات اضطراري 
در محل حادثه

تا زمانی که آلودگی به طورکامل برطرف نشده، محیط را محدود 
انجام  دیده  آموزش  افراد  توسط  فقط  محیط  پاک سازی  کنید. 
منابع  داده شود.  مناسب  فردی  ایمنی  تجهیزات  افراد  به  شود. 

محترقه و مشتعل را از محیط حذف کنید.

شعاع خطر و دامنة 
E2تخلیه

روش هاي کاهش 
اثرات و پاک سازي 

محل حادثه

این ماده واکنش  با  مواد ریخته شده را توسط مواد جاذبي که 
را  مواد  این  کنید.  ماسه( جمع  نمي دهند)همچون خاک، شن، 
قرار  درون ظروف مناسب، پوشیده و داراي برچسب مخصوص 

دهید. 

8ـ جابه جایي و انبارداري

پس از حمل و نقل و کار با این ماده دست ها را بشویید. از وسایل حمل ایمن
و تجهیزات ضدجرقه و عایق انفجار استفاده کنید. از تماس این 
گردوغبار،  کنید.  جلوگیري  البسه  و  پوست  چشم ها،  با  ماده 
میست، بخارات یا گاز این ماده را استنشاق نکنید. ظروف خالي 
این ماده ممکن است مقدار کمي مایع و یا بخار داشته باشد که 
این مسئله خطرناک است. این ماده را از شعله، جرقه و حرارت 

دور نگه دارید.

انبارداري و 
بسته بندي

در جاي خنک، خشک، با تهویه محیطي مناسب، به دور از اشعه 
مستقیم آفتاب و به دور از حرارت و منابع مشتعل و محترق انبار 

شوند. اتصال به زمین رعایت شده باشد. 

9ـ حفاظت فردي 

اقدامات محیطي و 
مهندسي

از سیستم تهویة گازها و یا سایر سیستم های کنترلی مهندسی 
را  می شود  جابه جا  هوا  در  که  گازی  غلظت  تا  شود  استفاده 
که  فرایندهایی  در  دارد.  نگاه  آن  آستانه  حد  مقدار  از  پایین تر 
در محیط های بسته صورت می گیرد از تهویة موضعی استفاده 
گردد. اطمینان حاصل نمایید که دوش ایمنی و چشم شوی در 

دارد.  قرار  کار  نزدیکی محل 

تجهیزات حفاظت 
از گوگل های ایمنی و محافظ صورت استفاده گردد.چشم
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تجهیزات حفاظت 
از دستکش ساق بلند ایمنی استفاده گردد.پوست

تجهیزات حفاظت 
از لباس سرتاسری مناسب و چکمه استفاده گردد. بدن

تجهیزات حفاظت 
از سیستم های تنفسی مورد تأیید NIOSH استفاده گردد.تنفس

10ـ پایداري و واکنش پذیري

دارد.پایداري شیمیایي

شرایط ناپایداري 
مواد ناسازگار، نور، منابع مشتعل و محترق.ماده

و مواد ناسازگار )مثل مس  فلزات  قوی،  اسیدهای  در حضور  وقتی  ماده  این 
روی( و یا نمک های فلزی )مثل آلومینیوم کلراید، کلرید آهن 
III، کلرید قلع IV( حرارت می بیند، منفجر می شود. همچنین با 

عوامل اکسیدکننده قوی مثل نیترات ها ناسازگار است.

رخ نخواهد داد.پلي مریزاسیون

خطرات ناشي از 
تجزیه

اکسیدهاي نیتروژن، منوکسیدکربن، دي اکسید کربن، آمونیاک 
و یا مشتق آن.

11ـ اطالعات سم شناسي

راه هاي تأثیر بر 
 چشم، پوست، استنشاق و بلعانسان

نتیجه آزمایش بر 
حیوانات
          

مسمومیت غذایي:                                              
 rat LD50: 1۸0mg/kg

مسمومیت پوستي:                                                
 rabbit 55۸mg/3 days

مسمومیت تنفسی:  ـ    

مسمومیت چشمی:                                               
rabbit: 2 mg/24H
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نوع مسمومیت هاي 
سرطان زایی گروه A3انسان

بر روی اندام های زیر اثر می گذارد: سیستم تولید مثل، سیستم سایر مشکالت
تفسی فوقانی، متابولیسم بدن، سیستم دفع ادرار، چشم، معده 

و روده

12 مالحظات زیست محیطي

تأثیر بر محیط 
ـاطراف

اثرات ناشي از 
تجزیه بر محیط

در  اما  نمی باشد  محتمل  محیط  در  تجزیه  مدت  کوتاه  در 
بلند مدت ممکن است رخ دهد. مواد حاصل از تجزیه نسبت به 

دارند. کمتری  سمیت  اصلی  ماده 

ـسایر اطالعات

13ـ مالحظات دفع 

طبق قوانین محلی و کشوری عمل شود.روش دفع

14ـ اطالعات حمل ونقلي

UN 2۸10عدد

شماره کالس و 
6/1گروه کاال

6/1 برچسب

شماره شناسایي 
60خطر کاال

گروه 
)PG(بسته بندی

ll

کد مخزن: L4BHوسایل نقلیه مجاز

AT :کد کشنده مخزن
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مالحظات ویژه 
ـحمل ونقلي

15ـ قوانین و مقررات موجود

آیین نامه ها و 
قوانین موجود 

داخلي

در آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک، این ماده 
جزء مواد خطرناک شناسایی شده است.

آیین نامه ها و 
قوانین بین المللي

است.  نموده  مواد خطرناک شناسایی  را جزء  ماده  این   :ADR
OSHA: این ماده را جزء مواد خطرناک شناسایی نموده است.

16ـ اطالعات دیگر 

مالحظات ویژه 
ـدیگر

91/6/12تاریخ تهیه

ـتاریخ به روزرساني

برگه اطالعات ایمنی دی اتیل اتر

1ـ خصوصیات کلي ماده 

 دی اتیل اترنام ماده

اتر بیهوشي، دي اتیل اکساید، اتر، اتردي اتیلیک، اتیل اتر، اتیل سایر نام هاي ماده
اکساید، اکسي بیس – 1و 1ـ اتان، اکسید دي تیل.

شرکت ملي صنایع پتروشیميتولیدکننده

CAS 7ـ29ـ60شماره



171

فصل  پنجم: بارگیری و تخلیه بارهای خطرناک

2ـ عالئم حفاظتي ماده

ارائه لوزي خطر

3ـ خطرات و عوارض ناشي از ماده 

خوردن

خوردن این ماده سبب تحریک دهان و گلو مي شود. مقدار کمي 
از این ماده )20 تا 50 میلي لیتر( در صورت بلعیده شدن ممکن 
است کشنده باشد. عالئم بلعیده شدن این ماده شبیه به سمیت 
اتیل الکل است به استثناي اینکه عالئم زودتر نمایان مي شوند 
و مدت آنها کوتاه تر است. شکم در اثر دي اتیل اتر باد مي کند 

و متورم مي شود.

تنفس

بخارات این ماده سبب تحریک بیني و گلو مي شوند. تحریکات 
غلظت هاي  است.  شده  گزارش   200 ppm درغلظت هاي  بیني 
پریدگي،  رنگ  استفراغ،  آلودگي،  خواب  سبب  ماده  این  باالي 
کاهش ضربان، نامرتب و غیرعادي شدن تنفس، کاهش نیروي 
عضالني، گیجي و سردرد مي شود. در غلظت هاي بسیار باال توقف 
دستگاه تنفسي و مرگ اتفاق مي افتد. صدمات کبدي و کلیوي 

نیز گزارش شده است.

تماس با پوست

تأثیري  اتر مایع،  اتیل  با دي  به طور طبیعي تماس کوتاه مدت 
بر روي سالمتي ندارد. ممکن است دي اتیل اتر مانده به سبب 
بیشتري  تحریکات  سبب  پرکسیدها،  از  بیشتري  حجم  داشتن 
از دي اتیل اتر تازه شود. دي اتیل اتر از راه پوست جذب قابل 

ندارد. توجهي 

تماس با چشم

غلظت هاي باالي بخار این ماده یا پاشش فرم مایع این ماده به 
طبیعي  طور  به  مي شود.  در چشم  موقتي  چشم سبب سوزش 
مواجهه هاي کوتاه مدت با این ماده، آسیبي به چشم نمي رساند. 
این ماده سبب صدمات  با بخارات غلیظ  مواجهه طوالني مدت 

برگشت پذیر مختصري در چشم مي شود.

بهداشت                   2

آتش گیری                4 

واکنش پذیری            1 
تجهیزات 

حفاظت فردی    

4
12
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4ـ مشخصات فیزیکي و شیمیایي 

مایعحالت فیزیکي

شفافشکل ظاهري

بی رنگرنگ

بوی مشخص و تند و زننده ای دارد.بو

PHنرمال

mmHg 442 در C °20فشار بخار

قابلیت انحالل در 
دارد.آب

قابلیت انحالل در 
حالل هاي آلي

به  مي شود.  حل  اسیدهیدروکلریک  از  مختلفي  غلظت هاي  در 
زایلن،  بنزن،  بوتانل(  ساده)مثل  الکل هاي  در  مساوي  مقدار 
آلي مخلوط مي شود. اکثر حالل هاي  و  کلروفورم  اتر،  پترولیوم 

CH4H10Oفرمول شیمیایي

0/7134)نسبت به آب(چگالي

C °35 نقطه جوش

C °116ـنقطه ذوب

C °45ـنقطه اشتعال

دماي خود 
C °170آتش گیري

g/mol 74/14وزن مولکولي

5ـ کمك هاي اولیه در خصوص خطرات و عوارض ناشي از مواد 

هرگز از راه دهان به فردي که بیهوش است یا سطح هوشیاري خوردن
پاییني دارد چیزي نخورانید. دهان فرد را با آب شست وشو دهید. 
فرد را وادار به استفراغ نکنید. اگر فرد هوشیار بود به وي 240 
تا 300 میلي  لیتر آب بخورانید تا مواد داخل شکم رقیق شود. 
اگر  به فرد شیر بخورانید.  از آب  بعد  بود  اگر شیر در دسترس 
استفراغ به طور طبیعي رخ داد، به فرد مجدداً آب بخورانید. در 
صورت ایست قلبي عملیات احیاء قلبي ریوي انجام دهید. سریعاً 

فرد را به پزشک ببرید.
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تنفس تنفس اگر  ببرید.  آزاد  هواي  به  را  فرد  یا  آلودگي  مولد  منبع 
فرد به سختي صورت مي گیرد، توسط دستگاه اکسیژن به وي 
به  از هرگونه تماس دهان  احیاء  اکسیژن دهید هنگام عملیات 
از محافظ و گارد دهاني استفاده  دهان خودداري کنید و فقط 
نمائید. به فرد اجازه حرکات غیرضروري ندهید. در صورت ایست 
به  را  فرد  سریعاً  دهید.  انجام  ریوي  قلبي  احیاء  عملیات  قلبي 

ببرید. پزشک 

دقیقه تماس با پوست  5 مدت  به  ولرم  آب  زیادي  مقدار  با  را  آلوده  موضع 
شست وشو دهید تا آلودگي برطرف شود. اگر تحریکات پوستي 

شود. مراجعه  پزشک  به  داشت  ادامه 

با مقدار زیادي آب ولرم درحالی که تماس با چشم را  آلوده  سریعاً چشم هاي 
الي 30 دقیقه شست وشو دهید.  باز است به مدت 20  پلک ها 
شست وشو را قطع نکنید. در صورت وجود محلول نمک طبیعي، 
تحریکات  اگر  نمایید.  استفاده  آن  از  چشم  شست وشوي  براي 
را  مصدوم  کنید. سریعاً  تکرار  را  ماند، شست وشو  باقي  چشمي 

ببرید. بیمارستان  به 

6ـ خطر انفجار و اشتعال و تدابیر اطفاء حریق

داردقابلیت آتش گیری

حساسیت به تأثیر 
مکانیکي و بار 

الکتریکي
ـ

خطر اشتعال در 
کنار سایر مواد

شعله ور  اتاق  دماي  در  سریعاً  مواد  است.  اشتعال  قابل  شدیداً 
مي تواند  و  است  سنگین تر  هوا  از  ماده  این  بخارات  مي شوند. 
مسافت زیادي را طي کند و به منابع مشتعل و محترق برسد. در 

کند. پیدا  تجمع  بسته مي تواند  فضاهاي  و  اماکن 

خطر انفجار در کنار 
سایر مواد

در حضور شعله های باز به شدت قابل انفجار است. در حضور مواد 
اکسید کننده نسبتاً قابل انفجار می باشد.

روش هاي اطفاي 
حریق

دي  یا  الکل  فوم  شیمیایي،  مواد  پودرخشک  از  مي توان 
می شود. پیشنهاد  الکل  فوم  کرد.  استفاده  اکسیدکربن 

7ـ اقدامات ضروري در هنگام انتشار ناگهاني مواد 

اقدامات اضطراري 
در محل حادثه

تا زمانی که آلودگی به طور کامل برطرف نشده، محیط را محدود 
انجام  دیده  آموزش  افراد  توسط  فقط  محیط  پاک سازی  کنید. 
منابع  داده شود.  مناسب  فردی  ایمنی  تجهیزات  افراد  به  شود. 

محترقه و مشتعل را از محیط حذف کنید.



174

شعاع خطر و دامنة 
E3تخلیه

روش هاي کاهش 
اثرات و پاک سازي 

محل حادثه

این ماده واکنش  با  مواد ریخته شده را توسط مواد جاذبي که 
نمي دهند جمع کنید. مواد را داخل ظروف مناسب، سرپوشیده 
و داراي برچسب مخصوص قرار دهید. محیط را با آب بشویید.

8ـ جابه جایي و انبارداري

این ماده خورنده، با سمیت بسیار باال و قابل اشتعال است. قبل حمل ایمن
از حمل ونقل کنترل هاي مهندسي براي اپراتورها و مهیا کردن 
کلیه لوازم ایمني فردي مورد نیاز و استفاده از آنها بسیار مهم 
است. افرادي که با این مواد کار مي کنند مي بایست نوع کار با 

این مواد و خطرات آن را آموزش ببینند.

انبارداري و 
بسته بندي

در جاي خنک، خشک، با تهویه محیطي مناسب، به دور از اشعه 
مستقیم آفتاب و به دور از حرارت و منابع مشتعل و محترق انبار 
شوند. محیط انبار مي بایست از کلیه مواد قابل اشتعال پاک شود. 

و دمای آن باالتر از 30 درجه سانتی گراد نباشد.

9ـ حفاظت فردي 

اقدامات محیطي و 
مهندسي

از سیستم تهویة گازها و یا سایر سیستم های کنترلی مهندسی 
را  می شود  جابه جا  هوا  در  که  گازی  غلظت  تا  شود  استفاده 
که  فرایندهایی  در  دارد.  نگاه  آن  آستانه  حد  مقدار  از  پایین تر 
از تهویة موضعی استفاده  در محیط های بسته صورت می گیرد 
گردد. اطمینان حاصل نمایید که دوش ایمنی و چشم شوی در 

دارد.  قرار  کار  نزدیکی محل 

تجهیزات حفاظت 
از گوگل های ایمنی و محافظ صورت استفاده گردد.چشم

تجهیزات حفاظت 
از دستکش ساق بلند ایمنی استفاده گردد.پوست

تجهیزات حفاظت 
از لباس سرتاسری مناسب و چکمه استفاده گردد.بدن

تجهیزات حفاظت 
از سیستم های تنفسی مورد تأیید NIOSH استفاده گردد.تنفس
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10ـ پایداري و واکنش پذیري

دارد.پایداري شیمیایي

شرایط ناپایداري 
تخلیه الکتریسیته ساکن، جرقه ها، شعله هاي باز، هوا، نور.ماده

ترکیبات سولفور )براي مثال سولفونیل کلراید(،  هالوژن ها )براي مواد ناسازگار
برم،  فلئورید  برم(،  هالوژن هاي داخلي همچون تری  مثال کلر، 
اسید  مثال  )براي  قوي  اکسیدکننده  عوامل  ید،  هپتافلورید 

نیتریک(

رخ نخواهد داد.پلي مریزاسیون

خطرات ناشي از 
تجزیه

در مواقعي که به مدت طوالني در معرض نور و هوا قرار مي گیرد 
به فرم پرکسید در مي آید.

11ـ اطالعات سم شناسي

راه هاي تأثیر بر 
پوست، چشم و استنشاقانسان

نتیجه آزمایش بر 
حیوانات

                                

مسمومیت غذایي:                                              
rat LD50: 1200mg/kg

مسمومیت پوستي: )بیشتر از(                                        
rabbit LD50: 14/2g/kg

مسمومیت تنفسی:                   
mouse LC50:42042ppm )3hour continuous exposure(
rat LC50: 32000ppm)4 hour exposure( 

شده  مشخص  آزمایشگاهي  تست هاي  در  چشمی:  مسمومیت 
چشم  روي  بر  ماده  این  از  میلي گرم   100 دادن  قرار  با  است 

مي آید. به وجود  مختصري  تحریکات  خرگوش ها 

نوع مسمومیت هاي 
ـانسان

ممکن است بر اندام های زیر تأثیر بگذارد: پوست، سیستم اعصاب سایر مشکالت
مرکزی
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12ـ مالحظات زیست محیطي

تأثیر بر محیط 
اطراف

وقتی این ماده وارد خاک میشود، انتظار میرود به سرعت تبخیر 
شود و همچنین وارد آب های زیرزمینی شود. وقتی این ماده وارد 

خاک میشود انتظار نمیرود تنزل بیولوژیکی داشته باشد.
تنزل  نمیرود  انتظار  میشود  آب  وارد  ماده  این  که  زماني 
عمری  نیمه  میرود  انتظار  همچنین  باشد.  داشته  بیولوژیکی 

شود. تبخیر  سریعاً  و  باشد  داشته  روز   1 از  کمتر 
زماني که این ماده وارد هوا میشود انتظار میرود نیمه عمری 

بین 1 تا 10 روز داشته باشد.

اثرات ناشي از 
تجزیه بر محیط

در  اما  نمی باشد  محتمل  محیط  در  تجزیه  مدت  کوتاه  در 
بلند مدت ممکن است رخ دهد. مواد حاصل از تجزیه نسبت به 

دارند. کمتري  سمیت  اصلی  ماده 
ـسایر اطالعات

13ـ مالحظات دفع 

طبق قوانین محلی و کشوری عمل شود.روش دفع

14ـ اطالعات حمل و نقلي

UN 1155عدد
شماره کالس و 

3گروه کاال

3برچسب
شماره شناسایي 

33خطر کاال

گروه 
)PG(بسته بندی

l

کد مخزن: L4BNوسایل نقلیه مجاز
FL :کد کشنده مخزن

مالحظات ویژه 
ـحمل ونقلي

15ـ قوانین و مقررات موجود

آیین نامه ها و 
قوانین موجود 

داخلي

در آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک، این ماده 
جزء مواد خطرناک شناسایی شده است.

آیین نامه ها و 
قوانین بین المللي 

است.  نموده  شناسایی  مواد خطرناک  را جزء  ماده  این   :ADR
OSHA: این ماده را جزء مواد خطرناک شناسایی نموده است.
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16ـ اطالعات دیگر 

مالحظات ویژه 
ـدیگر

91/6/۸تاریخ تهیه

ـتاریخ به روزرساني

برگه اطالعات ایمنی گازوئیل

1ـ خصوصیات کلي ماده

نفت گازنام ماده

سوخت دیزلسایر نام هاي ماده

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایرانتولیدکننده

CAS 5ـ30ـ6۸334شماره

2ـ عالئم حفاظتي ماده

ارائه لوزي خطر 

3ـ خطرات و عوارض ناشي از ماده

خوردن

ایجاد حساسیت در دهان، گلو و شکم. احساس درد، حالت تهوع، 
به علت گرانروی  استفراغ. در صورت خوردن می تواند  و  اسهال 
بسیار  آن  نمودن  خارج  که  شود  شش ها  وارد  مستقیماً  پایین، 
دشوار بوده و عوارض بسیار وخیمی در پی خواهد داشت، حتی 

می تواند منجر به مرگ شود.

بهداشت                   0
آتش گیری                2 

واکنش پذیری            0 
تجهیزات 

   H           حفاظت فردی

2
00



17۸

ممکن است باعث بروز عالئم سرگیجه و بی حسی شود. چشم ها تنفس
کمی قرمز رنگ خواهند شد.

ایجاد خارش، در تماس طوالنی مدت ایجاد تومورهای پوستیتماس با پوست

ایجاد حساسیت و خارش. چشم ها کمی قرمز رنگ خواهند شد.تماس با چشم

4ـ مشخصات فیزیکي و شیمیایي

مایعحالت فیزیکي

مایع شفافشکل ظاهري

زرد کهرباییرنگ

بوی بنزین می دهد.بو

PHـ

قابل چشم پوشیفشار بخار

قابلیت انحالل در 
ـآب

قابلیت انحالل در 
ـحالل هاي آلي

مخلوطی از چند مادهفرمول شیمیایي

 kg/m3 ۸20ـ560 )در دمایC ° 15/6(چگالي

C °150ـ390 15/6نقطه جوش

ـنقطه ذوب

C °56 نقطه اشتعال

دماي خود 
C °257 آتش گیري

ـوزن مولکولي
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5ـ کمك هاي اولیه درخصوص خطرات و عوارض ناشي از مواد 

مصدوم را وادار به استفراغ نکنید، مایعات به او ندهید و سریعاً به خوردن
پزشک مراجعه کنید.

فرد را به محیطی که هوای تازه دارد انتقال دهید و در صورتی که تنفس
ماسک اکسیژن در دسترس باشد به مصدوم اکسیژن بدهید. اگر 

تنفس وی قطع شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.

لباس های آلوده را سریعاً از تن مصدوم جدا نموده و محل آلوده تماس با پوست
التهاب به پزشک  با آب و صابون بشویید و در صورت وجود  را 

شود. مراجعه 

چشم ها را به مدت 15 دقیقه در مقادیر بسیار زیادی آب ولرم تماس با چشم
و یا دوش چشم شوی بشویید. در صورت ایجاد سوزش، قرمزی، 

التهاب و تداوم آن به پزشک مراجعه شود.

6ـ خطر انفجار و اشتعال و تدابیر اطفاء حریق

دارد.قابلیت آتش گیری

حساسیت به تأثیر 
مکانیکي و بار 

الکتریکي
ـ

خطر اشتعال در 
ـکنار سایر مواد

خطر انفجار در کنار 
ـسایر مواد

روش هاي اطفاي 
فوم، پودر خشک شیمیایی، دی اکسید کربن، اسپری آبحریق

7ـ اقدامات ضروري در هنگام انتشار ناگهاني مواد 

اقدامات اضطراري 
در محل حادثه

مواد قابل اشتعال از محوطه خارج یا معدوم گردند. مردم را دور 
از  ندارد، جلوی نشت  به دنبال  اگر خطری  دارید.  نگاه  از محل 

منبع اصلی را بگیرید.
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شعاع خطر و دامنه 
E1تخلیه

روش هاي کاهش 
اثرات و پاک سازي 

محل حادثه

برای پاک سازی محیط از مواد آالینده می توان از ماسه بادی و یا 
هر جمع کنندة مناسب دیگر استفاده نمود. در محیط های بسته 

سیستم تهویه را فعال نموده تا از تجمع گازها جلوگیری شود.

8ـ جابه جایي و انبارداري

از منابع تولید گرما و جرقه به دور باشد، اتصال به زمین رعایت حمل ایمن
گردد. از تماس مستقیم با ماده اجتناب گردد.

انبارداري و 
بسته بندي

ظروف حاوی ماده کاماًل بسته نگاه داشته شود. در صورت نیاز 
دلیل  دهید)به  انجام  آرامی  به  را  کار  این  ظرف،  کردن  باز  به 
اختالفات فشار( در محیطی خنک، با تهویة مناسب و به دور از 
اتصال به زمین رعایت گردد. ایجاد گرما نگهداری گردد.  منابع 

9ـ حفاظت فردي 

اقدامات محیطي و 
مهندسي

از سیستم تهویة گازها و یا سایر سیستم های کنترلی مهندسی 
را  می شود  جابه جا  هوا  در  که  گازی  غلظت  تا  شود  استفاده 

دارد. نگاه  آن  آستانه  حد  مقدار  از  پایین تر 

تجهیزات حفاظت 
از گوگل های ایمنی مناسب و حفاظ صورت استفاده نمایید.چشم

تجهیزات حفاظت 
پوست

نمایید. جنس دستکش ها  استفاده  ناپذیر  نفوذ  از دستکش های 
بهتر است از نیتریل، نئوپرن و یا بوتیل رابر باشد.

تجهیزات حفاظت 
از پوشش حفاظتی مناسب استفاده گردد. بدن

تجهیزات حفاظت 
تنفس

از سیستم های تنفسی مناسب استفاده گردد. اگر غلظت ماده در 
هوای اطراف زیاد می باشد از تجهیزات تنفسی که در فشار مثبت 

کار می کنند، استفاده نمایید.

10ـ پایداري و واکنش پذیري

پایدارپایداري شیمیایي
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شرایط ناپایداري 
گرما، شعله و اکسیدکننده های قویماده

اسیدهای قوی، اکسید کننده های قوی همچون کلرات، نیترات، مواد ناسازگار
پراکسید و موارد مشابه 

رخ نخواهد داد.پلي مریزاسیون

خطرات ناشي از 
سولفید هیدروژنتجزیه

11ـ اطالعات سم شناسي

راه هاي تأثیر بر 
پوست، تنفسانسان

نتیجه آزمایش بر 
ـحیوانات

نوع مسمومیت هاي 
در تماس طوالنی مدت، امکان ایجاد سرطان پوست می باشد.انسان

ـسایر مشکالت

12ـ مالحظات زیست محیطي

تأثیر بر محیط 
اطراف

در محیط جمع خواهد شد و به همین خاطر تأثیرات مضری بر 
محیط های خاکی و آبی خواهد داشت.

اثرات ناشي از 
در برابر تجزیه در محیط، مقاومت می نماید.تجزیه بر محیط

از ورود نفت کوره به فاضالب، آبراه، رودخانه یا محوطه های پایین سایر اطالعات
دستی جلوگیری نمایید )ایجاد سد خاکی در این گونه موارد مؤثر 

می باشد(.

13ـ مالحظات دفع 

طبق قوانین محلی و کشوری عمل شود.روش دفع
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14ـ اطالعات حمل و نقلي

UN 1202عدد

شماره کالس و 
3گروه کاال

3برچسب

شماره شناسایي 
30خطر کاال

گروه 
)PG(بسته بندی

III

کد مخزن: LGBFوسایل نقلیه مجاز

FL  :کد کشنده مخزن

مالحظات ویژه 
ـحمل ونقلي

15ـ قوانین و مقررات موجود

آیین نامه ها و 
قوانین موجود 

داخلي

در آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک، این ماده 
به عنوان ماده خطرناک شناسایی شده است.

آیین نامه ها و 
ADR: این ماده را جزء مواد خطرناک طبقه بندی نموده است.قوانین بین المللي 

16ـ اطالعات دیگر 

مالحظات ویژه 
ـدیگر

90/5/10تاریخ تهیه

تاریخ به روزرساني
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برگه اطالعات ایمنی اکتان

1ـ خصوصیات کلي ماده 

اکتاننام ماده

سایر نام هاي ماده

شرکت ملي صنایع پتروشیميتولیدکننده

CAS 9ـ65ـ111شماره

2ـ عالئم حفاظتي ماده

ارائه لوزي خطر

3ـ خطرات و عوارض ناشي از ماده 

خوردن

شکم،  تورم  استفراغ،  تهوع،  سبب  است  ممکن  اکتان  خوردن 
پائین  ماده  این  کارآیي شود. سمیت خوراکي  کاهش  و  سردرد، 
حالت  این  به  که  شود  ریه ها  وارد  مایع  اکتان  اینکه  مگر  است 
آسپیره مي گویند. آسپیره شدن یعني تنفس مواد داخل ریه که 
در اثر خوردن این مواد یا استفراغ وارد ریه ها مي شوند. که عوارض 
آن شامل تحریکات شدید ریوي )پنوموني شیمیایي( یا صدمات 

بافت ریه )ادم ریوي( یا مرگ.

تنفس

اکتان به عنوان ماده تخدیرکننده متوسط )مخدر( در غلظت هاي 
سبب  ماده  این  غلیظ  بخارات  است.  شده  مطرح  بخاري  باالي 
پریشاني،  گیجي،  آلودگي،  خواب  سردرد،  گلو،  و  بیني  تحریک 
تهوع و سختي تنفس مي شود. غلظت هاي بسیار باالي این ماده 

و مرگ مي شود. بیهوشي  سبب 

بهداشت                   2
آتش گیری                3 

واکنش پذیری            0 
تجهیزات 

حفاظت فردی    

3
02
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تماس با پوست

تماس مستقیم با فرم مایع این ماده سبب تحریک مي شود. در 
داد  نشان  بود،  شده  استفاده  داوطلب  افراد  از  که  مطالعه  یک 
بر  به مدت 1 ساعت  ماده  این  از  لیتر  میلي  دادن 1/5  قرار  که 
روي ساعد و 5 ساعت روي ران سبب قرمزي و سوزش مي شود. 
5 ساعت تماس با این ماده ظاهراً سبب تاول در پوست شده است. 
این مطالعات در سال 1936 انجام شده است. اطالعات و مطالعات 

دیگري در ارتباط با تحریک این ماده در اختیار نمي باشد.

تماس با چشم
تماس  مي شوند.  چشم  تحریک  سبب  ماده  این  غلیظ  بخارهاي 
و درد چشم  قرمزي  ماده مي تواند سبب  این  مایع  فرم  با  چشم 

شود.

4ـ مشخصات فیزیکي و شیمیایي 

مایعحالت فیزیکي

شفافشکل ظاهري

بی رنگرنگ

بوی شبیه به بنزینبو

PHـ

mmHg 10/45 در C °20فشار بخار

قابلیت انحالل در 
ندارد.آب

قابلیت انحالل در 
به طور کامل با بیشتر حالل هاي آلي مخلوط مي شود.حالل هاي آلي

C۸H1۸فرمول شیمیایي

0/7 در C °20 )نسبت به آب(چگالي

C °126نقطه جوش

C °56/7-نقطه ذوب

C °13نقطه اشتعال

دماي خود 
C °206آتش گیري
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g/mol 114/23وزن مولکولي

5ـ کمك هاي اولیه درخصوص خطرات و عوارض ناشي از مواد 

هرگز از راه دهان به فردي که بیهوش است یا سطح هوشیاري خوردن
پائیني دارد چیزي نخورانید. فرد را وادار به استفراغ نکنید. به فرد 
مصدوم در صورت هوشیاري 240 تا 300 میلي لیتر آب دهید 
تا مواد داخل شکم وي رقیق شوند. اگر استفراغ به طور طبیعي 

رخ داد، مجدد به وي آب دهید. سریعاً به پزشک مراجعه شود.

منبع مولد آلودگي یا فرد را به هواي آزاد ببرید. اگر تنفس فرد به تنفس
سختي صورت مي گیرد، توسط دستگاه اکسیژن به وي اکسیژن 
دهید. در صورت ایست قلبي، احیاء قلبي ریوي انجام دهید. )از 
تماس دهان به دهان با فرد مصدوم خودداري کنید(. سریعاً فرد 

را به بیمارستان ببرید.

با تماس با پوست را  آلوده  موضع  نمایید.  خارج  را  آلوده  کفش های  و  لباس ها   
تا  دهید  شست وشو  دقیقه   5 مدت  به  ولرم  آب  زیادي  مقدار 
آلودگي برطرف شود. سریعاً فرد مصدوم را به بیمارستان ببرید.

که تماس با چشم درحالی  ولرم  آب  زیادي  مقدار  با  را  آلوده  چشم هاي  سریعاً 
پلک ها باز است به مدت 5 دقیقه شست وشو دهید. سریعاً مصدوم 

را به بیمارستان ببرید.

6ـ خطر انفجار و اشتعال و تدابیر اطفاء حریق

داردقابلیت آتش گیری

حساسیت به تأثیر 
مکانیکي و بار 

الکتریکي
ـ

خطر اشتعال در 
کنار سایر مواد

مواد در دماي اتاق سریعاً مشتعل مي شوند و مي سوزند. بخارات 
این ماده از هوا سنگین تر است و مي توانند به راحتي خود را به 
منابع مشتعل برسانند. در هنگام حریق گازهاي سمي و محرک 
ممکن است تولید شوند. این ماده در فضاهاي بسته ممکن است 
تجمع پیدا کند و خطر سمیت و احتراق داشته باشد. ظروف در 
شدیداً  حرارت  مجاورت  در  است  ممکن  ماده  این  حاوي  بسته 

بترکد.
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خطر انفجار در کنار 
سایر مواد

بخارات این ماده در دماهاي باالتر از 13 درجه سانتي گراد با هواي 
محیط مخلوط قابل انفجاري را تشکیل مي دهند. بخارات این ماده 
از هوا سنگین تر هستند و مي توانند مسافت طوالني را طي کنند 
و خود را به منابع مشتعل و محترق برسانند. این مایع بر روي 
آب شناور است و مي تواند بر روي آب حرکت داشته باشد و باعث 
گسترش حریق شود. بخارات این ماده در فضاهاي بسته تجمع 

پیدا مي کنند و در این مکان خطر سمیت و حریق باال مي رود.

روش هاي اطفاي 
فوم، پودرخشک مواد شیمیایي، دي اکسیدکربن، اسپري آب.حریق

7ـ اقدامات ضروري در هنگام انتشار ناگهاني مواد 

اقدامات اضطراري 
در محل حادثه

تا زمانی که آلودگی به طورکامل برطرف نشده، محیط را محدود 
انجام  دیده  آموزش  افراد  توسط  فقط  محیط  پاک سازی  کنید. 
منابع  شود.  داده  مناسب  فردی  ایمنی  تجهیزات  افراد  به  شود. 

از محیط حذف کنید. را  محترقه و مشتعل 

شعاع خطر و دامنة 
E2تخلیه

روش هاي کاهش 
اثرات و پاک سازي 

محل حادثه

نداشته  مواد  این  با  تماسي  و  نزنید  دست  شده  ریخته  مواد  به 
اماکن بسته  این مواد به راه هاي آبي، فاضالب و  از ورود  باشید. 
جلوگیري کنید. جلوي نشت این ماده را به طور ایمن بگیرید. مواد 
ریخته شده را توسط شن، ماسه و سایر مواد جانبي که با این ماده 
واکنش نمي دهند، جمع کنید. مایعات ریخته شده را توسط پمپ 
یا تجهیزات وکیوم کننده به طور ایمن جمع نمائید. مواد را داخل 
دهید.  قرار  مخصوص  برچسب  داراي  و  دربسته  مناسب،  ظروف 

محیط را با آب بشویید.

8ـ جابه جایي و انبارداري

از حمل ایمن قبل  مي باشد.  سمي  شدیداً  مایع  و  اشتعال  قابل  ماده  این 
جابه جایي، اقدامات کنترل مهندسي براي حفاظت اپراتور بسیار 
مهم است. افراد باید مجهز به کلیه لوازم حفاظت فردي مورد نیاز 
باشند. افرادي که با این مواد سر وکار دارند باید آموزش الزم را 
در ارتباط با نحوة انجام کار و خطرات کار با این ماده را ببینند.

انبارداري و 
بسته بندي

محیطي  تهویه  با  خنک، خشک،  جاي  در  و  دربسته  ظروف  در 
مناسب، به دور از اشعه مستقیم آفتاب و به دور از حرارت و منابع 
مشتعل و محترق انبار شوند. این مواد مي بایست به دور از مواد 

ناسازگار از قبیل اکسیدکننده هاي قوي انبار شوند.
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9ـ حفاظت فردي 

اقدامات محیطي و 
مهندسي

از سیستم تهویة گازها و یا سایر سیستم های کنترلی مهندسی 
استفاده شود تا غلظت گازی که در هوا جابه جا می شود را پایین تر 
از مقدار حد آستانه آن نگاه دارد. در فرایندهایی که در محیط های 
از تهویة موضعی استفاده گردد. اطمینان  بسته صورت می گیرد 
نزدیکی محل  در  و چشم شوی  ایمنی  که دوش  نمایید  حاصل 

کار قرار دارد. 

تجهیزات حفاظت 
از گوگل های ایمنی و محافظ صورت استفاده گردد.چشم

تجهیزات حفاظت 
از دستکش ساق بلند ایمنی استفاده گردد.پوست

تجهیزات حفاظت 
از لباس سرتاسری مناسب و چکمه استفاده گردد.بدن

تجهیزات حفاظت 
از سیستم های تنفسی مورد تأیید NIOSH استفاده گردد.تنفس

10ـ پایداري و واکنش پذیري

دارد.پایداري شیمیایي

شرایط ناپایداري 
ماده

منابع  سایر  و  حرارت  الکترواستاتیکي،  تخلیه  جرقه ها،  شعله ها، 
محترق. و  مشتعل 

عوامل اکسیدکننده قوي )مثل پیرکسیدها، نیترات ها، و پرکلرات ها(مواد ناسازگار

رخ نخواهد داد.پلي مریزاسیون

خطرات ناشي از 
منوکسیدکربن، دي اکسید کربنتجزیه

11ـ اطالعات سم شناسي

راه هاي تأثیر بر 
 چشم، استنشاق و بلعانسان
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نتیجه آزمایش بر 
حیوانات

مسمومیت غذایي: آسپیره شدن 0/2 میلي لیتر اکتان سبب تشنج 
و مرگ موش ها در ظرف چند ثانیه مي شود.

مسمومیت پوستي: ـ

مسمومیت تنفسی:                             
rat LC50: 2۸43۸ppm)4 hour exposure(

مسمومیت چشمی: ـ

نوع مسمومیت هاي 
ـانسان

ـسایر مشکالت

12ـ مالحظات زیست محیطي

تأثیر بر محیط 
اطراف

بیولوژیکي  تنزل  مقدار  مي شود  خاک  وارد  ماده  این  وقتي 
متوسطي دارد. همچنین انتظار نمي رود وارد خاک هاي زیرزمیني 
شود. زماني که این ماده وارد آب مي شود مقدار تنزل بیولوژیکي 
متوسطي دارد و انتظار مي رود سریعاً در آب تبخیر شود. زماني که 
این ماده وارد هوا مي شود انتظار مي رود سریعاً توسط واکنش هاي 
زماني  کنند.  پیدا  تنزل  هیدروکسیل  رادیکال هاي  فتوشیمیایي 
که این ماده وارد هوا مي شود نیمه عمري بین 1 تا 10 روز دارد.

اثرات ناشي از 
تجزیه بر محیط

در کوتاه مدت تجزیه در محیط محتمل نمی باشد اما در بلند مدت 
ممکن است رخ دهد. مواد حاصل از تجزیه نسبت به مادة اصلی 

سمیت بیشتری دارند.

ـسایر اطالعات

13ـ مالحظات دفع 

طبق قوانین محلی و کشوری عمل شود.روش دفع

14ـ اطالعات حمل و نقلي

UN 1262عدد

شماره کالس و 
3گروه کاال

3برچسب
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شماره شناسایي 
33خطر کاال

گروه 
)PG(بسته بندی

ll

کد مخزن: LGBFوسایل نقلیه مجاز

FL :کد کشنده مخزن

مالحظات ویژه 
ـحمل ونقلي

15ـ قوانین و مقررات موجود

آیین نامه ها و 
قوانین موجود 

داخلي

در آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک، این ماده 
جزء مواد خطرناک شناسایی شده است.

آیین نامه ها و 
قوانین بین المللي 

است.  نموده  شناسایی  خطرناک  مواد  جزء  را  ماده  این   :ADR
OSHA : این ماده را جزء مواد خطرناک شناسایی نموده است.

16ـ اطالعات دیگر 

مالحظات ویژه 
ـدیگر

91/6/12تاریخ تهیه

ـتاریخ به روزرساني
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تجهیزات مخصوص راننده

نحوه به کارگیری تجهیزات ایمنی در کارگاه را تمرین کنید. در این فعالیت 
هنرآموزان گرامی شرایط فرضی نظیر حوادث مواد خطرناک را به هنرجویان 
اعالم نمایند تا آنها در کمترین زمان ممکن از تجهیزات ایمنی استفاده کنند.

تجهیزات  کلیه  به کارگیری  نحوه  فعالیت  این  در  عزیز  هنرآموزان  پاسخ: 
نمایند. شرکت  تمرین  این  در  هنرجویان  کلیه  کنند.  تمرین  ایمنی 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

مدارک وسیلة نقلیه حمل مواد خطرناک

در  یکی  تقسیم شوند،  نفره  به گروه های 2  در سایت  با حضور  هنرجویان 
نقش کنترل کننده مدارک و نفر دیگر در نقش راننده باشد. با توجه به نوع 
مواد خطرناکی که توسط هنرآموز مشخص می شود شخص کنترل کننده 
مدارک، راننده و وسیله نقلیه و بار را کنترل و احراز هویت نمایید و راننده 

نیز مدارک را ارائه نماید.
پاسخ: در این فعالیت نکات زیر باید مدنظر قرار گیرد:

 کلیه مدارک راننده کنترل شود.
 کلیه مدارک مخصوص حمل مواد خطرناک کنترل شود )از جمله اظهارنامه 

و برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک و سایر موارد(
 با توجه به جنبه نمایشی بودن فعالیت به صورت جدی اجرا گردد.

 نقاط ضعف و مشکالت را به هنرجویان گوشزد نمایید.

هنرآموز گرامی! به هر یک از هنرجویان یک ماده خطرناک اعالم کنید و 
کنند. تکمیل  کامل  به صورت  را  مواد خطرناک  اظهارنامه مخصوص حمل  آنها 

پاسخ: کلیه بخش های اظهار نامه حائز اهمیت می باشد و باید تکمیل شود 
کالسی  فعالیت  این  است.  شده  داده  نشان   94 شکل  در  اظهارنامه  نمونه 

تکمیل گردد. انفرادی  به صورت  توسط همه هنرجویان 

نحوه استفاده از برگه اطالعات ایمنی را در کارگاه تمرین کنید )قسمت های 
کمک های اولیه، اقدامات الزم در هنگام نشت و پخش تصادفی و جابه جایي 

و انبارش و اقدامات کنترلی و حفاظتی برگه اطالعات ایمنی تمرین شود.(
پاسخ: نکاتی که در این فعالیت باید رعایت شود:

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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هنرآموز برای هر گروه 4 نفره هنرجویان مشخصات یک مبدأ و یک مقصد 
باید  نیز مشخص گردد. هنرجویان  نوع ماده خطرناک  و  نماید  را مشخص 
گام به گام مراحل را از ابتدای صدور مجوزها و مدارک تا رسیدن به مقصد 
انجام دهند. درخصوص مراحل پس از تکمیل فرایندها در کارگاه بحث شود.

پاسخ: نکاتی که در این فعالیت باید رعایت شود:
 مرور اصول نقشه خوانی

 نحوه درخواست مسیر از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
 کنترل مدارک

 تشریح مسیرهای عبور وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک با توجه به محدودیت ها

 تسلط هنرآموزان به بخش های مختلف برگه اطالعات ایمنی
 نحوه خواندن برگه اطالعات ایمنی توسط هنرجویان کنترل شود.

 ماکت بودن مواد خطرناک و عدم استفاده از نمونه های واقعی
 سناریو حوادث مختلف اعالم گردد.

بخش های کمک های اولیه، اقدامات الزم در هنگام نشت و پخش تصادفی 
ایمنی  اطالعات  برگه  اقدامت کنترلی و حفاظتی  و  انبارش  و  و جابه جایي 

شود. تمرین 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

راهنماي انجام ارزشیابي مرحله چهارم
هنگام ارزشیابي مرحله چهارم باید موارد زیر مورد توجه قرارگیرد:

 تکمیل مدارک حمل بار بسیار حایز اهمیت می باشد به خصوص اظهارنامه و برگه 
اطالعات ایمنی مواد خطرناک

 کنترل مدارک باید مدنظر قرار گیرد.
 ارزشیابي به صورت انفرادي انجام شود.

 دقت و اعتماد به نفس و وجدان کاری در انجام فعالیت ها مورد توجه باشد.
 زمان بندی در این بخش بسیار حائز اهمیت می باشد و توجه شود که زمان برای 
همه هنرجویان به صورت مساوی در نظر گرفته شود و به پایان فعالیت ها در زمان 

مقرر توجه شود.
 به نمرات شایستگی های غیرفنی و زیرمعیارهای آن توجه شود و در ارزشیابی 

مدنظر قرار گیرد. 
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راهنمای ارزشیابی کلی هنرجو در شایستگي 
بارگیری مواد خطرناک

 
1

هنرجو  که  فنی  موضوعات 
باید در آنها تبحر کسب کند.

ـ ویژگي ها و عالئم، گروه و زیر گروه مواد خطرناک 9 گانه
ـ نحوه شناسایي مواد خطرناک 9 گانه و تعیین عالئم آنها

ـ انواع وسایل حمل مواد خطرناک 
ـ نحوه عالمت گذاري وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک

ـ انواع روش هاي بارگیري و تخلیه مواد خطرناک و تجهیزات 
متناسب با آن

ـ اقدامات مناسب در زمان حوادث و نشت مواد خطرناک
ـ محدودیت های ترکیب حمل مواد خطرناک

ـ اسناد حمل مواد خطرناک و نحوه تکمیل اسناد 

2

که  فنی  غیر  موضوعات 
تصدی گری  در  باید  هنرجو 
حمل ونقل بارهاي خطرناک 

کند. رعایت 

ـ ایمنی و استفاده از تجهیزات ایمن
ـ دقت

ـ اعتماد به نفس
ـ وجدان کاری

ـ زمان بندی و انجام صحیح کارها

آزمون 3 در  باید  که  نکاتی 
شود. گرفته  نظر  در  نهایی 

ـ رعایت زمان هم در آزمون عملی و هم در آزمون کتبی
ـ امتیازدهی 3 برای فعالیت هایی باشد که بیش از انتظار باشد و 

امتیازدهی 2 برای فعالیت های کامل باشد.
ـ نمره هر فعالیت برای همان فعالیت مورد نظر منظور گردد 
و نمرات بهتر بودن در یک فعالیت برای فعالیت دیگر منظور 

نشود.
ـ هنرجویان به صورت انفرادی ارزیابی شوند.

توجه  آن  زیرمعیارهای  و  غیرفنی  شایستگی های  نمرات  به  ـ 
قرار گیرد.  ارزشیابی مدنظر  و در  شود 

شاخص ها4

ـ آشنایی با گروه ها و زیرگروه های مواد خطرناک
ـ آشنایی با اسناد حمل بار خطرناک به خصوص اظهارنامه و برگه 

اطالعات ایمنی
ـ شناخت شرایط بارگیری و حمل و تخلیه مواد خطرناک

ـ آشنایی با انواع وسایل حمل مواد خطرناک 
ـ مقررات حمل مواد خطرناک
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شرایط برگزاری آزمون5

ـ محل آزمون: در محل کارگاه و سایت کالسی 
ازای هر دانش آموز 75 دقیقه )50 دقیقه  به  آزمون:  ـ مدت 

دقیقه کتبی(  ـ 25  عملی 
ـ اخذ آزمون به صورت انفرادی یا دو نفره )در بخش های عملی 

می توان دو نفره برگزار کرد(

تجهیزات الزم6

ابزار و تجهیزات: 
ـ جداول مربوط به کدهای مواد خطرناک 

ـ جداول حمل ترکیبی مواد خطرناک
ـ عالئم مشخصه، برچسب ها و پالکاردهای مواد خطرناک

ـ آیین نامه حمل مواد خطرناک 
ـ ماکت انواع وسایل نقلیه حمل مواد خطرناک

ـ ظروف حمل مواد خطرناک
ـ اظهارنامه و برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک

ـ سخت افزار )رایانه و چاپگر(

مثال از آزمون عملی7

مشخص نمودن وسیله حمل و عالمت گذاری آن
ـ تعیین نوع بار خطرناک
ـ تعیین گروه و زیر گروه

ـ تشخیص نوع وسیله نقلیه حمل )ماکت(
ـ تعیین عالئم مشخصه و برچسب ها

ـ نصب عالئم و برچسب ها در محل صحیح
ـ حذف عالئم اضافی در صورت وجود

ـ نصب پالک نارنجی رنگ در محل مناسب

۸

مثال از آزمون کتبی

تکمیل اظهارنامه و برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک
ـ تعیین نوع ماده

ـ تعیین مشخصات ماده
ـ مشخص نمودن کدها و میزان خطر ماده
ـ تعیین سایر مشخصات )مبدأ، مقصد و....(

ـ تکمیل اظهارنامه
ـ کنترل آن

ـ پیدا کردن برگه اطالعات ایمنی ماده خطرناک
ـ کنترل و تطبیق آن و در صورت نیاز تکمیل آن
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