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  مفاد مقدماتی -١

   حيطه اعتبار١-١

  . کيلومتر بر ساعت  معتبر می باشد١٢٠ارهای تا راهنمای بار گيری حاضر برای قط

حمـل  .ن و بار می شـود     کاربرد اين مقررات تضمين کننده ايمنی بهره برداری بوده و مانع از بروز آسيب به واگ               

در صورت عدم انطباق ، شرکت بهـره بـرداری ريلـی مـی     . کننده مسئول نظارت بر اين دستور العمل می باشد        

 نيز  بايد لحـاظ      RIDدر مورد کاالهای خطرناک ، مقررات اضافی مندرج در          . تواند از قبول محموله سر باز زند      

  :  مقررات در بحشهای ذيل درج شده اند.شود

  .ستون سمت راست به واگنها ی زير اعمال می شود  .شود پ به واگنهای زير اعمال میستون چ
 واگنهای انفرادی و واگنهـای گروهـی تـابع شـرايط            -

بجز واگنهای مجهز بـه ضـربه گيرهـای         ( مانور عادی   
  )کورس بلند

  واگنهــايی کــه در قطارهــای بــاری مــستقيم تــابع -
  .عمليات مانوری در تپه نمی شود

گنهای مورد اسـتفاده در قطارهـای حمـل و نقـل             وا -  
ترکيبی همراه با کانتينرها، بدنه های متحـرک، نيمـه          

  يدک کش ها و کاميون و در صورت مقتضی با تريلر
کـد  ( واگنهای مجهز به ضربه گيرهای کـورس بلنـد         -  

  .) می باشدjحرفی اين واگنها شامل کد 
  

  .ليه موارد معتبر می باشدمتن چاپ شده در سراسر عرض کامل صفحه برای ک

  :واگنهايی که از قطارهای باری مستقيم باری منفصل شده اند بايد

   در صورت ضرورت تحت شرايط ويژه حمل شوند، يا-

  . عمليات ديگری بر روی آنها صورت گيرد تا برای مانور عادی مناسب باشند-

ه به معنای آن است که اين قـسمت در          مطالبی که در کنار آنها در حاشيه صفحه يک خط عمودی کشيده شد            

  .تاريخ آورده شده در پائين صفحه تغيير کرده است
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  ساختار -١-٢

  صول ا -١جلد 

  . رعايت اين مقررات اجباری است. جلد يک حاوی مقررات کاربردی برای بارگيری و تثبيت بار می باشد

   بار -٢جلد 

ديگر .  مطابقت دارد١ی باشد که با اصول مندرج در جلد  حاوی راهنمای بارگيری انواع بارهای  خاص م٢جلد 

بعالوه  ايـن امـر      .  منطبق باشد  ١انواع بارگيری و تثبيت بار در حالی مجاز می باشد که با مفاد مندرج د رجلد                 

  .  برای استفاده از واگنهای تجهيز شده ويژه جهت تضمين ايمنی بهره برداری مصداق دارد

لی ، نمونه های بارگيری را که ديگر انواع بارگيری و واگنهای مجهـز بـه تجهيـزات    شرکت های بهره برداری ري 

اين نمونه ها بر روی برگه ای با عالمت رنگی به شرح زيـر              . تثبيت بار ويژه را در بر می گيرد ،منتشر می نمايد          

  : چاپ می شوند

  . معتبر می باشدRIVی عضو  مرتفع شده اند، نمونه برای کليه راه آهنها١کليه شرايط جلد = آبی   -

  . می باشدRIV تخطی نموده و مشمول توافق ميان برخی از راه آهنهای عضو ۱اين نمونه از جلد = صورتی  -

 مربوطه معتبر مـی    RIV تخطی نموده و تنها در ترافيک داخلی  راه آهنهای عضو             ۱اين نمونه از جلد     = زرد  -

  .باشد

  . توزيع می شودRICو RIV  و به دفتر RIVکليه راه آهنهای عضو نمونه های بارگيری آبی و صورتی به 

  .برای روشهای جديد بار گيری ، احتماال ضروری است تا مشخص شود که بار به حد کافی محکم می باشد

  .۴بارگيری طولی واگنها با انجام تست های ضربه گيری طبق جدول  -

  . روی غلتک ديناميکیبارگيری عرضی واگنها با انجام تست های حرکتی بر -

  .ايمنی بهره برداری بايد در کليه موارد تضمين شود

   بندی خطوططبقه-۳جلد 

  .  شامل فهرست طبقه بندی خطوط راه آهن می شود۳جلد 

  فهرست شماره های پروفيل محموالت ويژه-۴جلد 

  . حاوی روند ساده شده محموالتی است که فراتر از حد بارگيری می باشند۴جلد 
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  تنشهای وارده حين حمل ۳-۱

  :تنشهای وارده مورد توجه

  تنشهای طولی در واگن -

  .  برای بارهائی که محکم بسته شده اند- 4G -) به کيلوگرم(تا چهار برابر وزن بار  •

 . برای بارهايی که در جهت طولی واگن قرار دارند-  1G -) به کيلوگرم(تا يک برابر وزن بار  •

 لوگرمتا يک برابر وزن بار به کي •
 

   – G ۵/۰ –) به کيلوگرم( برابر وزن بار ۵/۰تنشهای عرضی در واگن تا  -

 ).که جابجايی بار را سبب می شود (G  ۳/۰ –) به کيلوگرم( برابر وزن بار ۳/۰تنشهای عمودی تا  -

). ز هرت ۱۵-۲۰اندازه گيری های شتاب با      ( ثانيه اعمال می شوند      ۱۰/۱مدت زمانی که نيروهای فوق در حدود        

  .برای محکم نمودن بار، اين نيروها به عنوان شبه استاتيک تلقی می شوند

  . هرتز به وجود می آيند۲-۸نيروهای عمودی و جانبی وارده به بار حين حرکت در اثر ارتعاشات 
  

  ی تشکيل دهنده بار کاال-١-٤

  .طبق راهنمای بارگيری و نمونه های آن، ميان بارهای زير تفاوت وجود دارد

  ...)سنگ گراول، آهن قراضه، ضايعات، ترانشه های چوب و (بار فله   -

 ...)وسايط نقليه، ماشين آالت، دستگاههای حمل و نقل ترکيبی و (اشياء جدا از هم   -

                 بـسته هـا،   (اشياء رويهم چيده شده برای تشکيل واحدهای بار که نظير اشياء جدا از هـم عمـل مـی کننـد              -

 ...)  ته بنديها، عدلها، دس

 :بار بايستی...) واگنها، کانتينرها و (در داخل واحدهای حمل 

 به طور يکنواخت توزيع شده باشد،  -

 . و به هوا پرتاب نشوندهمحکم شده باشد و با حرکت و وزش باد و حين حرکت، تکان نخورده، جابجا نشد  -

 .سب، حفاظت شده باشنددر صورت شکستنی بودن با استفاده از مواد منا -
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 جهت قياس برای بارگيری و محکم نمودن بار داخل واحدهای حمل و نقل ترکيبی بايد   ١مفاد مرتبط در جلد     

اسـتثنايی کـه در ايـن مـورد وجـود دارد،      . اعمال شود و به درستی با نوع بار مورد حمل تناسب داشـته باشـد      

  .ر داخل واحدهای حمل و نقل ترکيبی مجاز نمی باشدبارگيری با احتمال سرش است که اين نوع بارگيری د

  

   آرايش واحدهای بار-١-٥

  :از وسايل زير برای چيدن کاال و تشکيل واحدهای بار استفاده می شود

کـه  ( بست و اتصاالت تهيه شده از نوار فوالدی، سيم فوالدی، رشته های به هـم تابيـده شـده يـا مـصنوعی                         -

   :اومت شکست حداقلبا مق) بايستی کشيده شده باشد

  کيلوگرم٥٠٠برای بارهای پالت دار با وزن تا      کيلو نيوتن ٥ *

  کيلوگرم٥٠٠برای بارهای پالت دار با وزن بيش از      کيلو نيوتن٧ *

         الوارهايی اره شده به شکل چهار گوش، تخته های چوبی و الوار اره شـده               

  ...زاويه دار، عدلهای سلولز و 

  ...برای تراورسهای چوبی، سنگ، دالهای بتنی و    نيوتن کيلو ١٠ * 

برای بسته ها و بوبينهای فوالدی ورقه ای، دسته لوله های فوالدی، ميله               و نيوتن کيل١٤* 

هــا و پروفيلهــای فــوالدی، بوبينهــای ســيمی، نــوار فــوالدی، شمــشهای 

فوالدی، کپه چوبهای چندال و دالهای تخته های سخت، بالکهای سـنگی            

  ...و 

  برای اتصال چند بوبين فوالدی ورقه ای به هم              کيلو نيوتن۲۰ *

برای اتصال لوله های فوالدی جايی که يک اليـه دم چلچلـه ای بـر روی               وتنو نيل کي٤٠ *

  .يک اليه گوه دار قرار می گيرد

 بـست و    ۴ حـداقل بـه      .بستگی به خواص بار مورد بحث دارد      ) با آرايش حداقل دوتايی   (تعداد بست و اتصاالت     

  .اتصال نياز می باشد تا چندين بوبين ورقه ای فوالدی به هم متصل شوند

پايـه  .  کيلوگرم۱۰۰۰ روکش پالستيکی استرچ يا جا اندازی انقباضی،  برای بارهای پالت دار با وزن تا تقريبا                -

ضخامت " ی انقباضی، معموالدر مورد روکش پالستيکی جا انداز. پالت بايد با روکش پالستيکی پوشانده شود    

  . ميليمتر کافی است۱۵/۰" حدودا



 ٩

   استفاده از واگنها و واحدهای حمل-٢

   مفاد کلی-٢-١

بدون رضايت مالک، در واگنها و واحدهای حمل نبايد هيچگونه تغيير سـاختاری صـورت گيـرد، نظيـر ايجـاد                     

  ...و سوراخ، جوشکاری ابزار تثبيت بار، برش قطعات با شعله 

  .ز شروع بارگيری بايد هرگونه يخ و برف از سطح بارگيری پاک شودقبل ا

  :پس از بارگيری و تخليه بار

  . بايد بسته و محکم شوند... درها، جداره ها، سقفها، دريچه ها، شيرها و  -

 بايد وضعيت عمودی داشته و تخته هايی که تا شده اند تا بـار در آنهـا جـا گيـرد بايـد                      ) دريچه ها (تخته ها    -

در مورد تخته هايی که از حد بارگيری تجاوز . محکم شوند، برای مثال با استفاده از بست و اتصاالت مستقيم

 .هر گونه عالمتگذاری، نشانه و برچسب واگن بايد قابل رويت باشد.  نگاه کنيد۳به جدول . نمی کنند

بايـد  ) نظير ستونهای باربنـدی   (ه  يا متحرک و ابزارهای تثبيت و محکم کنند       / ديگر قطعات قابل برداشت و        -

 .در داخل تجهيزات و يا نگهدارنده ها بدون حرکت باقی بمانند

بجز وسايط نقليه ای کـه طبـق        (در وضعيت عمودی قرار گيرند      " پس از بارگيری، ستونهای باربندی بايد اصوال      

  .آورده شده اند" واگنها"ش  بخb مورد استفاده بوده و در بند ۹-۱ ، راهنمای بارگيری RIV، ۲، جلد ۲ضميمه 

در محل و " ، بخشهای متحرک يا قابل برداشت واگن استثنائا)فورواردر(ارسال کننده  چنانچه با توافق راه آهن     

  .وضعيت معمول خود قرار نگيرند، بايد به طريقی قرار گيرند که ايمنی بهره برداری را به مخاطره نياندازند
  

   کف-٢-٢

ه خاطر سطح بارگيری کوچک، شکل و يا وزن به سطح بارگيری آسيب برسانند بايـد             بارهايی که ممکن است ب    

و يا گهواره زمانی استفاده می شود کـه بـار قـرار             ) الوار(از چوب   . يا گهواره بارگيری شوند   ) الوار(بر روی چوب    

  :گرفته روی کف واگن از ارقام زير فراتر رود

- kg/cm2 ۱۰ برای واگنهای دارای عالمت UIC  

- kg/cm2 ۵برای ديگر واگنها  



 ١٠

در مورد وسائط نقليه جاده ای بارگيری شده روی واگن های کفی، می توان بدون استفاده از الـوار يـا گهـواره                       

  . کيلو گرم بر روی هر چرخ بارگذاری داشت۵۰۰۰ميزان 
  

  : قرار زير می باشدحداکثر بار مجاز روی کف با ماشين آالت صنعتی که کار جابجايی را انجام می دهند، به

-  kg ۳۰۰۰در هر چرخ برای واگنها   

- kg   ۷۶۰/۲ميليمتـر  ۷۶۰فاصله ميان هر دو نقطه تکيه گاهی بار بايد حـداقل  .  در هر چرخ برای کانتينرها 

 .باشد

  

   ديواره ها، درها، لبه ها-٢-٣

ايد که باعث وارد شدن آسـيب بـه ايـن    چنانچه بار با ديواره ها و لبه ها تماس پيدا نمايد، نبايد نيرويی وارد نم  

  . بخشها شده و ايمنی بهره برداری را حين حمل به مخاطره اندازد

دريچه ها نبايد با بار مسدود شوند، بلکه بايد بتوان آنهارا بـدون خطـر بـاز                 درها و ديواره های جانبی، سقفها و        

ن بـار در محـدوده مقاومـت آنهـا اسـتفاده            از درهای کشويی و ديواره ها می توان تنها برای محکم نمود           . نمود

  .باری که در تماس با اين درها و ديواره ها می باشد، نبايد به آنها تکيه داده يا روی آنها قرار گيرند. نمود

تنها واحدهای بار رويهـم چيـده شـده کـه در            . بار نبايد بر روی قسمت باالی ديواره ها يا لبه ها نيز قرار گيرد             

  . می توانند روی ديوارها قرار گيرند...) تنه درختها و (باربندی می باشند تماس با ستونهای 
  

   روکشها-٢-٤

از روکشهای واگن برای حفاظت بار در برابر هوا استفاده می شود و وسيله مناسبی برای محکم نمودن بـار بـه                      

راحتـی امکـان پـذير مـی     برای اطمينان از اين که باز نمودن و بستن روکش بدون مانع و بـه          . شمار نمی آيند  

  .باشد، نبايد روکش با بار تماس داشته باشد
  

  هاستون -٢-٥

بارهايی که روی ستون ها قرار دارند نبايد به ستون ها يا نگهدارنده های آنها طوری فشار وارد کنند که منجـر                      

وضعيت عمودی خـود    ستون ها ممکن است در اثر لقی و بازی نگهدارنده ها از             . به تغيير شکل دائمی آنها شود     

ستون های نوسانی گردان بايد در صورت ضرورت با استفاده از گوه هـای چـوبی محکـم، تثبيـت                    . خارج شوند 

  . شوند



 ١١

  
هنگامی که بارهای استوانه ای به صورت بر روی هم چيده شده يا دم چلچله ای بارگيری شده و به سـتونهای                      

از نيمی از ارتفاع آنها بيرون زند، هر جفت ستون مقابل هم،   قابل برداشت تکيه داده شوند به گونه ای که بيش           

 daNمقاومت شکست بست و اتصاالت مورد اسـتفاده بايـد حـداقل             . بايد با بست و اتصاالت به هم وصل شوند        

  . باشد۱۰۰۰

                      تسمه ها

  
  ستون های قابل بر داشت           

  
  

يم يا غير مستقيم يک بار، بست و اتصاالت را می توان به پايه محکم نمود،  هنگام محکم نمودن و بستن مستق 

  . البته اين در حاليست که پايه ها به ستون عمودی محکم شده باشند
  

  )حلقه ها، قالبها، سوراخ منگنه(تجهيزات محکم نمودن  -٢-٦

 قالبها يـا سـوراخ منگنـه هـای        در مورد بست و اتصاالت مستقيم يا غير مستقيم،  از حلقه های محکم کننده،                

مـی تـوان از بـست و اتـصاالت          .  ميليمتر اسـتفاده خواهـد شـد       ۱۶ساخته شده از ميله فوالدی با حداقل قطر         

  :مستقيم بين دو نقطه محکم کننده وزن بار که مقابل هم قرار دارند، به شرح زير استفاده نمود

   تن برای واگنهای مسطح۱۰ا   ت-
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 ای مسقف تن برای واگنه۵تا   -

از حلقه ها و سوراخ منگنه های طراحی شده برای محکم کردن روکشهای واگنها می توان به شرح زير استفاده 

  :شوند

  

   تن۲برای اتصاالت مستقيم بار تا وزن   -

  تن۴برای اتصاالت مستقيم بار تا وزن   -

و اتـصاالت را بـه محلهـای        چنانچه محلهای مطمئنی برای محکم نمودن وجود نداشته باشد، می تـوان بـست               

در هر حال، اتصال بستها به قطعات مکانيزم حرکت يا سيـستم تعليـق، بـه                . مناسبی در خود واگن وصل نمود     

. مجـاز نمـی باشـد    ... قفل کردن در، به دستگيره، بـه پلکـان و           /بوژی، به پايه های سيگنال، به تجهيزات بستن       

  . ير، يا به دنده ترمز و يا شاسی قرار گيرندبست و اتصاالت نبايد اطراف سيستم کشش، ضربه گ
 

  تجهيزات تثبيت و محکم نمودن بار -٢-٧

  ديوارهای پارتيشن

بين ديواره های پارتيشن، چندان نيـازی بـه         . ديوارهای پارتيشن برای محکم نگه داشتن خرده بارها می باشند         

  .. و يا اصالٌ نيازی به اين کار نمی باشدمحکم نگهداشتن بار در برابر قرار گرفتن طولی آن در واگن نمی باشد

يعنـی در واقـع در      .  تن بار را در مقابل يک ديواره پارتيشن بارگيری نمود          ۵در واگنهای استاندارد، می توان تا       

بين دو ديواره پارتيشن که يـک ديـواره در جـای خـود              . کوپه ای که با ديواره های پارتيشن شکل گرفته است         

در چنين آرايشی، بار بايستی با ديواره های        .  تن خواهد رسيد   ۷کم قفل شده، اين وزن تا       برابر ديواره ديگر مح   

  . ميليمتر در تماس باشد۷۰۰ ميليمتر و ارتفاع ۲،۴۰۰پارتيشن باالی سطحی با حداقل عرض 
 

  گهواره های بارگيری

 گهـواره هـا بـرای بـارگيری         اين. از گهواره ها برای کويل های بارگيری ورقه فوالدی استفاده می شود           " معموال

وزن و ابعاد مجاز بايستی برای گهـواره هـای مجـزا            . انواع مشابه بار نظير استوانه های کابلی مناسب می باشند         

بايد در وضعيت فعـال قـرار گرفتـه و          ) بازوهای نگهدارنده (تجهيزات موجود برای گوه های جانبی       . رعايت شود 

  . به کويل ها نزديک باشندحتی االمکان پس از بارگيری گهواره ها،
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  تجهيزات بست و اتصاالت غير مستقيم

 های ناهموار درخـت و الـوار        برای محکم نمودن لوله ها، تنه     " از تجهيزات بست و اتصاالت غير مستقيم معموال       

پس بارگيری و تخليه بار، تسمه ها بايد کشيده شوند و يا در صورت عدم استفاده   . چهارگوش استفاده می شود   

  . در جای امنی کنار گذاشته شوند
 

  گوه های چرخ

اين گوه ها در طول سطح بارگيری در        . از گوه های چرخ برای محکم نگهداشتن وسايط نقليه استفاده می شود           

پـس از محکـم نمـودن وسـايط         . واگن به گونه ای قرار می گيرند که در جای خود حرکت نموده يا قفل شوند               

پس از تخليه بار نيز بايـد آنهـا را در جـای             . ی االمکان نزديک بانداژها قرار گيرند     نقليه، گوه های چرخ بايد حت     

  .امنی قرار داده و کنار گذاشت
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  بار واگن -٣

   بندی خطوططبقه -۱-۳

  :خطوط هر راه آهن طبق بار محوری مجاز و جرم متريک خطی به صورت زير طبقه بندی می شوند

  حداکثر وزن متريک  ر بار محوریحداکث  دسته بندی خطوط
A  ۱۶متر/ تن٥   تن  
B1 
B2 

   تن۱۸
   تن۱۸

  متر/ تن٥
  متر/ تن٦-٤

C2 
C3 
C4 

   تن۲۰
   تن۲۰
   تن۲۰

  متر/ تن٤/٦
  متر/ تن٢/٧
  متر/ تن٨

D2 
D3 
D4 

   تن۵/۲۲
   تن۵/۲۲
   تن۵/۲۲

  متر/ تن٤/٦
  متر/ تن٢/٧
  متر/ تن٨

  

 باز می باشد، يک طبقه بنـدی اسـتاندارد          ١ک بين المللی  هر راه آهن طبق بيشترين خطوطی که بر روی ترافي         

  .خطوط برای خود تعريف می کند

بـه  . ممکن است برای خطوط، واگنها يا ترافي خاص ميان شرکتهای راه آهنی، تـدارکات خاصـی لحـاظ شـود                   

  .همين نحو، بار واگن در ترافيک داخلی ممکن است تحت مقررات ويژه قرار گيرد
 

  حدود بار -٣-٢

حد باری که بايد رعايت شود، پائين ترين طبقه بندی خـط در             . دود بار بر روی واگن عالمتگذاری مي شوند       ح

  .از حد مشخص شده نبايد فراتر رفت. مسير مورد بحث می باشد

                                        نمونه  نمونه توافق شده ميان شرکتهای راه آهنی  

    

  
  

  

                                                           
  . نگاه کنيد٣برای جزئيات به جلد   -١
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  توزيع بار -٣-٣

. المکان بار بايد به طور يکنواخت در واگن توزيع شود، بدون آن کـه از حـداکثر بـار محـوری فراتـر رود                       حتی ا 

  :توزيع بار بايد به گونه ای باشد که از نسبتهای زير تجاوز نکند

    بين بارهای هر محور٢:١نسبت : برای واگنهای دو محوره  -

  
  محاسبه نسبت بار در هر محور

  

21
1 TaPE =×=   P = وزن واحد بار به تن T= وزن خالی واگن به تن 

E2= (P+T) – E1  E1, E2 = وزن هر محور به تن 

 مسافت به متر  = a, l  کل وزن ناخالص

 P = 20 t  T = 12.2 t    : مثال

  a = 4.5 m  l = 8m 

E1= t35.17
2

2.12
8

5.420 =+×  

 = نسبت بار هر محور
1
2

1
18.1

85.14
35.17

2
1

〈==
E
E   

در هـر حـال     .  می باشـد   ٢:١ اين محموله را می توان پذيرفت، زيرا نسبت بار هر محور کمتر از               :نتيجه گيری 

 تن مـی    ۱۶ بيشتر از    (E1) آنها را پذيرفت، زيرا بار محوری        ١بر روی خطوط دسته       نمی توان   

  .باشد

   بين بار هر بوژی۳:۱نسبت : برای واگنهای بوژی دار   -
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   بوژیمحاسبه نسبت بار هر

  

2
)3()2()1(1 T

l
cpbPaPE +×+×+×=   

 

1)321(2 ETPPPE −+++=  

 کل وزن ناخالص              

 P1 = 20t P2= 8t  P3=2t  T=24t  : مثال

  a=11.5m b=7m  c=2.5m l=13m 

 

tE 38.34
2
24

13
5.22785.11201 =+×+×+×=  در هر محور 17.19t  يا 

E2 = 20 + 8 + 2 + 24 – 34.37 = 19.62t, 9,81 ياt محوردر هر  

375.1 : نسبت بار هر بوژی
62.19
38.34

2
1

〈==
E
E  

امـا بـرای   .  مـی باشـد  ۳:۱زيرا نسبت بار هر محوری کمتـر از  :  اين محموله را می توان پذيرفت:نتيجه گيری 

  . تن تجاوز می کند۱۶از ) E1بوژی ( قابل قبول نيستند، زيرا بار محوری Aخطوط دسته 

  

  ت يک محور مشخصراس/ بين چرخهای چپ*۱ تا ۲۵/۱نسبت  -

                                                           
  : نشود خ وقتی رعايت می شود  که مرکز ثقل بار در جهت عرضی بيشتر از مقادير زيران بار چري حد مجاز تفاوت م *
   سانتيمتر با بکارگيری کامل۱۰"  تقريبا-
   نيمه بارگيری شدهدر حالت سانتيمتر ۱۵"  تقريبا-

  
E1, E2 =  به تنبوژی وزن هر  
a,b,c, l = مسافت به متر 

P1, P2, P3 = وزن هر واحد بار به تن 
T      = وزن خالی واگن به تن  
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  حاسبه حداکثر ميزان مرکز ثقل بار در سراسر واگنم

  

  
R1, R2 = بار هر چرخ به تن 

E1, E2 =  ۲ يا ۱طبق مورد (بار هر محور يا هر بوژی به تن (  

T = وزن خالی واگن به تن  

PA= وزن بار محور يا بوژی مورد نظر به تن   ،  E1, E2 - 
2
T  

 = Sافت مرکز ثقل واحد بار از خط مرکزی طولی واگن به متر مس

   = Q برای طبقه بندی خط مورد نظر به تن C و  A ،Bبار طبق جدول 

   M = (T+Q)وزن ناخالص واگن 

  شرايط

8
10

2
1 ≤
R
R      )

2
1(

12
1

PA
TS +≤  
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   بارهای مجزا-۴-۳

اين موارد با توجه به وضعيت و طول بـار  . همراه واگن مشخص شده اندحداکثر بارهای مجزای مجاز در جدول     

                 ).به ويژه در واگن مسطح(به دست می آيند 

       تير اصلی شاسی واگن

  
  

  :وجه تمايز ميان دو نوع وضعيت 

ر طول واگن قرار می     ا به صورت مستقيم و يا اين که حداقل چهار الوار د           ببار قرار گرفته روی کف واگن         -الف

چنانچه خطوط مرکزی الوارهای انتهايی همسطح با مراکز بوژی يا محورها بـوده و يـا فراتـر از آن                    . گيرد

  .روند، طول تحمل بار با کل طول بار يکسان خواهد بود

  . مقابل مسافت مربوطه مشخص می شود  حداکثر بار زير عالمت              -

  l= طول تحمل           

  
  

  

  

  

  

 تير طولی شاسی واگن
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   الوار عرضی۲بار قرار گرفته روی تنها   -ب

  . مقابل مسافت مربوطه مشخص می شوند حداکثر بار در زير عالمت   -

  

  l= طول تحمل 

  
  
  

چنين نوع باری که از مرکز بوژی يا مرکز محورها بيرون می زند، تنها در صورتی قابل قبول است که در جدول 

  .بار انفرادی، ارقام مشخص شده باشند

وجود نداشته باشد، می توان بار را بر روی دو الوار عرضی قرار داد، مشروط بـر                 در صورتی که عالمت     

   .فراتر نرود آن که از ارقام مشخص شده برای عالمت 

  :ارقام مندرج در جعبه بار انفرادی برای عرض تحمل زير محاسبه می شود

 )جعبه با يک خط مرزی واحد( متر ۲حداقل  -

  
 )جعبه با دو خط مرزی( متر ۲/۱قل حدا -

  
         هنگامی که دو سر بار يا خط مرکزی الوارهای انتهايی بين دو عالمت قرار گيرند، بار مجاز را می توان از طريق                      

  .محاسبه نمود) انتر پوالسيون(درون يابی 
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  محاسبه نمونه 
   متر۵/۶وزن مجاز بار با طول تحمل 

  
C B2 B1 A 
60 52 t 50 t 44 t 

  

  

  
   m – 5 m = 2 m 7   : اختالف در طول 
   t – 43 t = 8 t 51    :اختالف در وزن 

ــت   ــار از عالم ــه ب ــا c-cچنانچ ــت      ۵/۱ ت ــرون زده اس ــه بي ــسمتی ک ــرای ق ــاز ب ــر رود، وزن مج ــر فرات  مت

tm
m
t 65.1

2
8   .            می باشد×=

  :رد، می تواند حداکثر وزن زير را داشته باشدروی کف واگن قرار گي" چنانچه بار مستقيما

43 t + 6 t = 49 t 

  نمونه محاسبه

  ).۱شکل ( روی کف تکيه دارد a-aبين نقاط " بار مجاز جرم قرار گرفته در مرکز واگن که مستقيما

  
بـه جرمهـای     روی کف قرار می گيرد، جرمهای مشخص شـده زيـر عالمـت              " از آنجايی که بار مستقيما    

  ).۲شکل (قرار گرفته در وسط واگن اعمال می شوند متمرکز 
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  :، حداکثر جرم مجاز به شرح زير محاسبه می شودa-aدر مورد کاالهای بارگيری شده ميان نقاط 

                اين رقم با ضرب جـرم مـشخص شـده زيـر عالمـت              . جرم فرضی مجاز در مرکز واگن را مد نظر قرار دهيد           -۱

a-a) t ۳۵ (=مربوطه در ضريب )محاسبه می شود) از جدول زير.  

  
ــوژی                                                                                             ــان مراکــز ب ــا  فاصــله مي  ي

  محورها
                                                                                        

  
  .دست می آيده ترتيب جرم محوری فرضی مجاز در مرکز واگن به شرح زير ببه اين 

t ۱۵/۳۱= t ۳۵ *۸۹/۰  

  : و طول کاال افزايش می يآبدa-a سپس اين جرم با رقم مربوط به فاصله -۲

  a-a=2m مسافت  -

  m 1.5= طول بار  -

  و جرم مجاز فرضی در مرکز واگن                a-a ميان جرم  تفاوت-

t ۸۵/۳=t ۱۵/۳۱-t ۳۵  

t  2.9≈
m

mt
2

5.1*85.3  

  :حداکثر بار مجاز برای جرمی که مستقيما روی کف واگن قرار گرفته می شودبنابراين 

 t34/1= t+2/9 t 31,2  

  ).۳شکل ( در اين نمونه هيچ محدوديتی در مورد طبقه بندی خط وجود ندارد -۳
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  نمونه محاسبه 

شکل ( قرار گرفته و روی محور طولی واگن متمرکز شده a-aدو تکيه گاه بين نقاط بار مجاز جرمی که بر روی 

۱(  

  

  است که به جرم از آنجائيکه بار بر روی دو پايه قرار می گيرد ، جرم مشخص شده زير عالمت 

 ).۲شکل (متمرکز در وسط واگن اعمال می شود

 .طوط مرکزی دو تکيه گاه می باشدطول سطوح تحمل مورد نظر ، مسافت اندازه گيری شده ميان خ 

  :ود ش قرار دارند، حداکثر جرم مجاز به شرح زير محاسبه میa-aکه تکيه گاه های بين نقاط  از آنجائي 

 a-aاين رقم با ضرب جرم مشخص شده زيـر عالمـت            .  ظر بگيريد نجرم فرضی مجاز در مرکز واگن را در           -۱

=)t ۴۰ ( می آيددر ضريب مربوطه از جدول زير بدست.  

  
  :به اين ترتيب جرم مجاز فرضی در مرکز واگن بدست می آيد

  
  : مربوط می شود و طول بارگيری شده افزايش می يابدa-aسپس اين جرم با رقمی که به مسافت   -۲

  a-a = ۲m مسافت -

  m ۵/۱ =مسافت بين تکيه گاهها -

    و جرم مجاز فرضی در مرکز واگن  -a-aمسافت بين جرم   -



 ٢٣

  
  .به اين ترتيب حداکثر بار مجاز اين جرم بر روی دو تکيه گاه بدست می آيد

  
  ). ۳شکل ( در اين نمونه، محدوديتی از لحاظ طبقه بندی خط وجود ندارد  -۱

  ۳شکل 

  
  

    بررسی توزيع بار -۵-۳

  .توزيع بار را می توان به وسيله زير بررسی نمود

  )۳-۳بند (محاسبه  -

   بوژی های مختلف واگنتوزين محور ها يا -

  :چنانچه

 .  ميلی متر باشد۱۰۶۵ ميلی متر يا بيشتر از ۹۴۰مسافت ميان سطح ريل و خط مرکزی تامپون کمتر از  

 . ميلی متر باشد۱۵مسافت ميان کمانش فنر و ضامن فنر کمتر از  

  .وزن بار به طور يکنواخت توزيع نمی شود

  
  

  

  

  



 ٢٤

   ابعاد مجاز بار-٤

  يري و محدوديتها گاباري بارگ-٤-١

  .در خطوط راه آهن الزامي است) ١جدول (مطابقت با گاباري بارگيري 

 ريـل    افقی  بايستي از سطح   حد با اين    انطباق. بار نبايستي در كل مسير از كمترين گاباري بارگيري تجاور كند          

  . يك خط مستقيم اندازه گيري شوددر

 
  )٢جدول ( عرض بار توجه گردد  بايستي به هر گونه محدوديت  قوسها،عبور ازدر 

   بين محورها يا مراكز بوژي و در داخل قوس، ①

 بيرون زدگی به علت  در خارج قوس، ②

  
   بيرون زدگي كله گي واگن-٤-٢

طول بار مشخص شده واگن می تواند طبق ابعاد زير افزايش يابد، اين ارقام از سطح تامپون اندازه گيری شـده                     

  .اند

  تر سانتی م٢١تا حد اکثر  ③

  ، و باالي سطح ريل از متر٢تا ارتفاع  ④

   سانتيمتر باالي اين ارتفاع٤١حد اکثر  ⑤



 ٢٥

  
  .حد فاصلهای ذيل بايد رعايت شوند

   دور قالب كشش-

  سانتيمتر باالي آن ٢٠ سانتيمتر در طرفين قالب كشش و ٢٠ ⑥

  
  باالي ركاب انتهايي واگن  -

   سانتيمتر از مركز ركاب انتهايي واگن٢٠ ①

  ی متر٢ تا ارتفاع ②

   است تامپون اندازه گيري شدهاتصاالتهمانگونه كه در سطح 

  
  .بر روی واگنهای مجهز به ضربه گير، محل های عالمتگذاری شده با نوار های زرد و مشکی بايد واضح باشند

  

   واگنهاي ضربه گير-٤-٣

   تجاوز ٤-٢ر شده در بخش واگن ضربه گير بايستي وقتي به كار گرفته شود كه بار از محدوده هاي مجاز مقر

  



 ٢٦

  :حدود زير بايستي رعايت شوند. كند

   سانتيمتر بين بارها٣٥  - ①

   سانتيمتر بين بار و واگن ضربه گير١٠  - ②

  
 ١٠كنـد، بايـستي يـك حدفاصـل         ن تجـاوز    ٥/٦وقتي كه بار از محورهاي انتهايي يا مراكز بوژي واگن بـيش از              

  .سانتيمتري از سقف رعايت شود

                 پروفيـل : اساس محاسبه (ي با بيرون زدگي بيشتر، ارقام مندرج در جدول زير استفاده مي شوند              ئهادر مورد بار  

  ). تعيين شوند، انترپوالسيون،درون يابی؛ مقادير مياني بايستي با )١ ١٠٠

  بيرون زدگي تا  فاصل از سقف حد
cm  ١٣  m  ٧  
Cm  ١٦  m  ٨  
Cm  ١٩ m  ٩  
Cm  ٢٣ m  ١٠  

  

   و چند محوره مفصل دار ،ثابتي با اتصال ئواگنها  -٤-٤

، مجموعـه اي از     چنـد محـوره     يا واگنهاي   هم متصل ثابت تشکيل گرديده      ه   که از واحدهای ب     واگني -٤-٤-١

  . واحد عمل مي كنند يک كه به صورتاستچندين شاسي 

  .باشد ممكن است متشكل از واگنهاي بوژي دار يا محوردار چند محورهيك واگن 
  

 واگن مفصل دار واگني است متشكل از اجزاء مشخص با اتصال مفصل دار بين سيستم حركت مياني                  -٤-٤-٢

  . بوژي دارد٣ محور يا ٣كه حداقل 
  



 ٢٧

 هر مجموعه به صورت يك وسيله نقليه مجزا براي بهره برداري در نظر گرفته مي شود و داراي شماره -٤-٤-٣

صفحه بار مجزا برای هر مجموعه      ك وسيله نقليه مجزا به خصوص       شناسايي مجزا است و عالمتهاي ي     

  . نيز داردرا

 تشكيل دهنده   بار تقسيم بر تعداد اجزاءصفحه به هردا جداگانه معادل كل جرم و  حد بار براي هر جزء-٤-٤-٤

  .مجموعه مي باشد

ا توجه بـه توزيـع       پيروي كند، به خصوص ب     معمولی و متداول  هر جزئي بايستي از همان قوانين واگن        

  ). رجوع كنيد٥-٩به پاراگراف (طولي و عرضي بار در واگن 

  . واگن مي باشند چند درقرار گرفته براي بارهاي گيریكارب شرايط قابل تابع بارهاي صلب نيز -٤-٤-٥

 كوپلينگ را نيـز بگيـرد   محدوده اگر بازي كردن طولي قالبها نيز در نظر گرفته شود، بار ممكن است        

  ). رجوع كنيد٤-٣ند به ب(

در ايـن      باشـد،  فراتـر رفتـه   كوپلينـگ   محـدوده    و از    گرفته قرار   جزء و بخش   بار بر روي يك      چنانچه

  .خواهد داشتاعمال شرايط قابل كاربرد براي واگنهاي ضربه گير با قياس صورت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٨

  محکم نمودن بار روشهاي بارگيري و -٥

   شرايط اصلي-٥-١

.  بايستي در نظر گرفته شـود        مشخصات واگن و خطي كه برروي آن حركت مي كند،            كاالها، به هنگام بارگيري  

 سـطوح   بـر روی   برف يا يخ     وجودايمني بهره برداري راه آهن نبايد با جابجايي بار يا مركز ثقل آن، تأثير باد يا                 

ي شوند و هم از نظـر طـولي و          بنابراين كاالها بايستي در وضعيتي پايدار بارگير      .   به خطر بيافتد    …بارگيري و   

هيچگونه خسارتي نبايد .  شوندمحکمش و وارونه شدن ت، غلپرتاب شدنهم عرضي در برابر سقوط، بلند شدن،   

  . بار رخ دهد و قرار گرفتنبه علت چيدن

.  كرد  در واگن براي حفاظت كاال استفاده      قرار گرفته ، ستونها و ساير تجهيزات ثابت       کناره ها   بايستي از ديوارها،  

چنانچه امكان اين كـار نباشـد، بـه         . ها و ستونها بايستي معموأل در وضعيتي ايستاده قرار گيرند         کناره  بنابراين  

عنوان مثال در مورد بارهايي كه استثنائأ عريض هستند، كاالها بايستي بر اساس موافقت نامه راه آهـن ارسـال                 

  . شوندمحکمكننده با استفاده از تجهيزات خاص 

  

   فله بارهای -٥-٢

  بايستي به صورت مـساوي و يكنواخـت          …كاالهايي نظير قراضه آهن، كاغذ باطله، براده هاي چوب، سنگ و            

  . در كل سطح بارگيري توزيع شوند

  :كه ممكن است با حركت هوا جابجا شوند، نظير) يا بخشهايي از آن (سبككاالهاي  -٥-٢-١

 تركيبي از قراضه    بدنه های آهنی  ، بخشهايي از    ) سطح و ضخامت   صرفنظر از اندازه، محيط   (ورقه هاي فلزات      -

  .هاي سبك و سنگين

  ١٥ mmتخته، الوار، ورق تا ضخامت   -

  براده هاي چوب  -

  غيره و فلهدسته هاي روزنامه، كاغذ كهنه به صورت   -

 شوند،  ن بارگيري  بيشتر مركز واگن و لبه بااليي ديوارهاازبايستي  ①

  

  



 ٢٩

  يز بايستي به صورت مخروطي شكل بارگيري شوندبراده هاي چوب ن ②

 )صرفنظر از ارتفاع بار( . پوشانيده شوند٦ل سطح كاالها بايستي مطابق توضيحات بخش ک ③

  
 يـا اثـرات حـين عمليـات مـانور           حمـل  كه ممكن است به علت ارتعاشات حين         كاالهاي سنگيني  -٥-٢-٢

  :نظير   كنند، سقوط 

  ،١٥ mmتخته هاي ضخيم تر از  -

قراضه هاي سنگين نظير قطعات تكه تكه، اجزاء و قطعات چدن و آهن ريخته گري، پوشال، براده، سـنگ و                      -

…  
  .با قسمت فوقانی کناره ها فاصله داشته باشند ١٠ cm حدوداٌبايستي  ①

 لبـه کنـاره هـا      تـا     تقريبـاٌ  بسته بنديهاي وسايط نقليه موتوري قراضه فشرده يا غير فـشرده بايـستي             ②

  .وندبارگيري ش

 
  

 . باشندبيرون زدهكاالهاي سبك و سنگين از اين نوع بايد برای افزايش ارتفاع ديواره ها، ن ③

  



 ٣٠

   كاالهاي پودري-٥-٣

 بايـد بطـور     … شن، آپاتيـت، فـسفات، سـيب، چغنـدر قنـد و               زغال سنگ،  كاالهايي نظير سنگ معدن، كك،    

  .يکنواخت در سراسر واگن قرار گيرد

  يا واگن های ويژه واگنهاي عادي  كاالهاي حمل شده در-٥-٣-١

   واگنهاي عادي-٥-٣-١-١

  :بارگيري به صورت مخروطي شكل

   cm٥٠تا ارتفاع تقريبأ  ①

  . از سقف در تماس باشندcm١٥ه هاي واگن تا ارتفاع کناركاالها بايستي با  ②

  
  بارگيري بدون شكل مخروطي

  )شامل قسمت مياني واگن(ه هاي واگن کنارتا باالي  ③

  
  )مجهز به گهواره يا قيفهاي بارگيري (ويژه واگنهاي -٥-٣-١-٢

  .گهواره و قيفهاي بارگيري بايستي از طول و عرض به صورت يكنواخت پر شوند ①

  .قيفهاي بارگيري فقط از يك طرف مجاز نمي باشد / تخليه گهواره هايا / پر كردن و ②



 ٣١

   
  

نظير آپاتيت، فسفات، سـنگ كـوارتز         ، كاالهايي كه ممكن است در اثر وزش باد پراكنده شوند          -٥-٣-٢

  :بايستي.  مي شوندRIDيا كاالهايي كه شامل 

  .در واگنهاي بسته بارگيري شوند -

  ). مراجعه شود٦به بند (كامأل روي آنها پوشانيده شود  -

  بارهای فشرده يا بارهای دارای ساختار محکم -٥-٤

  .ل ضربه هستندد و كاالهايي كه قادر به تحمکنن حركت نبايدكاالهايي كه 

  .بارگيري بدون فضاي مياني، هر فاصله باقيمانده پر شود= ضربه  ①

  . مي شوندجداگانه يا با هم محکمكاالهايي كه = صلب  ②

  
 به عنـوان مثـال    براي محكم كردن بار، يا از واگنهايي با تجهيزات حفاظتي از پيش ساخته شده استفاده كنيد،       

  :داراي قفل و يا يكي از اقدامات ذيل را بكار گيريد دار پارتيشنواگنهايي با ديوارهاي 

  ها يا ستونهاکناره  محكم كردن بار با ديوارها، -٥-٤-١

  .٢بارها بايستي در عرض واگن در تماس مستقيم با ديوارها، كنجها يا ستونها باشند

  

  
                                                           

   دور تر نباشند از اين بخشهاي واگن١٠ cm  بيش از -٢  



 ٣٢

 بايـستي   بخشهايي از واگن كه براي محكم نمودن بار چه از طول و چه از عرض استفاده مـي شـوند،                    ①

  . باشند١٠ cmداراي ارتفاع مفيد حداقل 

  :واحدهاي بار كه 

  
  .  محكم شوند آنهاحداقل  ارتفاع مركز ثقلتا ها يا ديوارها اره در معرض لغزش هستند، بايستي با كن -

 حـداقل    ها کنارهها يا ديوارها هستند، بايستي به خود اين ديوارها يا           اره  در معرض بيرون افتادن از باالي كن       -

  . باشدcm١٠حداقل ارتفاع مفيد اين واحدها بايد . نيمي از قطرشان محكم شوند ارتفاع  تا

از مرکـز هـر    طـولي  در جهت ستون محكم مي شود، كاالها بايستي    ٢وقتي كه بار فقط با استفاده از         ②

  ستون حداقل تا 

cm  ٥٠           cm ٣٠  

   سطح تحمل بار ناهموار باشديا چنانچه    يا چنانچه سطح تحمل بار ناهموار باشد

cm  ٣٠           cm  ٢٠  

  .فراتر رود

قسمتهاي ثابت كه همگن مي باشند و از يك سو فقط با يـك سـتون در طـرفين محكـم شـده انـد،                          ③

 .بايستي از سوي ديگر با استفاده از تكه هاي رابط چوبي محكم شوند

توسـط بـست و     هـا   ستون  ی از   يکكپه هاي الوار چهارگوش و صندوقها بايستي در صورت عدم وجود             ④

  . محكم شونداضافی در طرف مناسب اتصاالت 



 ٣٣

  
   محكم كردن بار با پر كردن فضاهاي خالي و با استفاده از حائل-٥-٤-٢

يـا بالـشتكهاي هـوا      ) قـائم (براي پركردن فضاهاي خالي مي توان به عنوان مثال از پالتهـاي مـسطح                ①

 بايستي از حائلهاي چوبي چهارگوش با سطح مقطع  اشد،چنانچه فضاهاي خالي بزرگتر ب. استفاده كرد

  ).حداقل دو الوار چوبي در هر جهت( استفاده كرد ١٠×cm١٠حداقل 

 تنـی   ١٠ برای مثال برای بـار       .هاي بار و طول حائل مورد نياز دارد       واحد  تعداد الوارها بستگي به وزن       ②

   متر ، نياز به موارد زير می باشد٢به طول 

  )١٠×١٠(cm الوار  ٤        )١٠×١٠ (cm الوار  ٢  

  

  
   ها رابط يا گوه های محكم كردن با استفاده از الوار، تكه-٥-٤-٣

  سانتيمتر بوده و بر روي سطح پهن تر خود تكيه داشته باشند و در ٥ضخامت الوارها بايستي حداقل  ①

 

 



 ٣٤

  .محل تماس داراي سطح زاويه راست باشند

  
  :لارتفاع مفيد گوه ها بايستي حداق

② cmباشد تا از حركت طولي جلوگيري شود٥   

③ cmباشد تا از حركت عرضي جلوگيري شود٣   

  
  : هاي ميخ كاري شده به ترتيب زير به وزن بار محدود مي شودگوهاستفاده احتمالي از الوارها و 

   تقريباٌ به در مورد حركت طولي-

    t ١٢      t ٣  

  .محدود می شود

  . محدود مي شود٣٠ t تقريباٌدر مورد حركت عرضي به   -

 كـاربردي بـراي انـواع        بـارگيری   در دسـتورالعملهاي   – گوه ميخ در هر     ٢ حداقل   –تعداد ميخهاي به كار رفته      

  : تعيين مي شود و موارد زير را در نظر مي گيردبارمختلف 

  .وزن باري كه بايد محكم شود  -

  نيروهاي بكار رفته  -

  سطح موجود اصطكاك  -

، مي توان فرض كرد كه بخشهاي بار تا انـدازه           )µ=٤/٠( و ضريب اصطكاك متوسط      ٥ mmطر  با ميخهايي به ق   

  : چنانچه گوه ها به صورت زير ثابت شده باشند كافي محكم شده اند،

  

  



 ٣٥

  :در هر دو انتها و با حداقلاز نظر طولي در واگن  -لفا

   كيلوگرم٤٠٠ ميخ در هر ١      كيلوگرم١٠٠ ميخ در هر ١  
  

   مورد نظر بار کيلوگرم از١٥٠٠  ميخ در هر١در هر طرف و با حداقل عرضي در واگن از نظر  -ب

 و   توزيع شوند   و يکنواخت   تا حد امكان به صورت مساوي      ،ميخها بايستي به صورت عمودي زده شوند       ④

  .فرو روند ميليمتري زمين و يا الوارها ٤٠  تا عمق حداقل حتماٌ

  
در مـورد   . گوه بايستي محدود باشد تا از شكستگي چوب جلـوگيري شـود           تعداد ميخهاي به كار رفته براي هر        

 بايـستي گـوه هـا را بـا پـيچ و              در صورت لـزوم،   .   ميخ استفاده كرد   ٣ ، نبايد بيشتر از      cm١٠با عرض   ای  گوه  

  .صفحه هاي رابط فلزي محكم تر كرد

 از جهت عرضيباشد، مي توان در همچنين اگر عمق رسوخ يا تعداد ميخها در مقايسه با جرم بار تنظيم شده 

  .ي با قطر كمتر استفاده كردئميخها

از لحـاظ   .  تحمل كنند  صاف نسبت به ميخهاي      را  بيشتري بيرون کشيدن ميخهاي شياردار مي توانند نيروهاي      

  . مي باشدdn=mm٥ با صافقابل مقايسه با يك ميخ   dn=mm٢/٤ يك ميخ شياردار با ،مقاومت

  : عرض واگن به كار مي روددرم كردن كاالها جدول زير در مورد محك

  قطر ميخ   نوع ميخ
dn 

(mm)  

  نفوذحداقل 
s 

(mm)  

  ميخ/جرم بار
  )تن(

  ٥/١  ٤٠  ٢/٤  شياردار
  ٥/١  ٤٠  ٥  صاف
  ٥/١  ٥٠  ٦/٤  صاف
  ١  ٥٠  ٢/٤  صاف

  

  



 ٣٦

  . شودرعايتالوارها  /  لبه هاي گوه هاتا  ها از ميخ وحداقل فاصله بايستي بين ميخها

  .تخته هاي الوار و قطر ميخها دارد/  گوهاندازه  صل بستگي به جهت نيروها،اين فوا

چنانچـه  .  را بپذيردmm ۵ ميخ به قطر ٤می تواند   طول   cm١٢×  عرض   cm٨ چوبي با ابعاد     گوهبنابراين يك   

  .تعداد ميخها بيشتر باشد، عرض گوه نيز بايستی به همين ترتيب افزوده شود

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٧

  و اتصاالت مستقيم بست -۴-۴-۵

بست و اتصاالت مستقيم در جهت تنشها عمل می کنند و به گونه ای طراحی شده انـد کـه در برابـر حرکـت                         

  .کاالها مقاومت کنند

بسته به نوع کاالها، وزن و روش بارگيری بکاررفته، می توان از زنجيرهای فلزی گرد، کابلهای فلـزی، نوارهـای                    

استفاده از نوار فلزی به دليل خطر ايجاد سانحه در اثر شکستگی مجـاز نمـی                . کرد  استفاده    ٣بافته يا غير بافته   

  .  تن، می توان از سيمهای فلزی تابيده شده استفاده کرد۳در مورد کاالهای بيش از . باشد

چنانچه کاالها فقط با بست و اتصاالت مستقيم محکم شوند، ريسمان بايستی هم به صورت عرضی و                  ①

  . بست و اتصاالت در هر جهت به کار رود۲در اصل بايستی حداقل .  عمل کنندهم طولی در واگن

  
بست و اتصاالت مستقيم که در طول در واگن قرار دارند، ممکن است کـه بـه صـورت صـحيح تنظـيم شـوند،                       

  چنانچه مقاومت شکستگی ريسمانها در هر جهت حداقل 

      daN ۱۰۰۰    daN ۳۲۰۰  

  .د کيلوگرم بار باش۱۰۰۰در هر 

  :هر يک از اتصاالت بايستی حداقل دارای.  باشدmm ۴قطر سيم فلزی تابيده شده بايستی حداقل 

   طناب۴       طناب۲      

  .باشد

  

  

                                                           
ستر به هم چسبيده  دارند که کامال در پوشش  ال شده که هريک حداقل سه رشته پلييک ، از نخهای موازی تشنوارهای غير تابيده  -١

  )۷۰ تا  درجه سانتيگراد-۲۵محدوده عملياتی (ترموپالستيکی پليمری پيچيده شده اند 
  دو برابر بار کششی مجاز =  مقاومت شکست -۲



 ٣٨

  :زنجيرها، کابلها و نوارهای بافته بايستی در ارتباط با موارد زير به کار روند

   يک وسيله کشش يکپارچه- ②

   يک وسيله محکم نمودن مجزا با اهرم- ③

  
ی نوارهای محافظ بايستی با نوع نوار بکار رفته از لحاظ خواص کاربردی و مقاومت سازگار                قفلها

  :ريسمان ها بايستی به صورت زير باشند .باشد

   حلقه های کشيده شده  يا-   ④

   با استفاده از قالب ثابت باشند- ⑤

محفظـه   در صورتی که لبه های تيز وجود داشته باشد، نوارهای بايستی با صفحات حايل،                - ⑥

  .شوندمحکم های الستيکی يا حفاظ کناره ها 

  
در مورد ريسمان های کششی از جنس سيم فوالدی، سيمها بايستی به صـورت جفـت                 ⑦

  .جفت به هم تابانده شوند

  

  

  



 ٣٩

   بارگيری با احتمال سرش طولی در واگن-۵-۵

  :در موارد ذيل، احتمال سرش در واگنهای مجزا و گروههای واگن وجود دارد،

از قبيـل   (های سنگين که نمی توان آنها را به صورت فشرده يا صلب در طول واگن محکم نمـود                   کاال ①

  )شمشهای فوالد

  
از (کاالهايی که نسبت به ضربه حساس هستند و بر اثر تنـشهای طـولی در معـرض خرابـی هـستند                       ②

  )قبيل ماشين آالت

  
ری بارگيری و يا به منظور تـضمين ايـن کـه            به منظور جلوگيری از حرکت جانبی بار و در نتيجه عدول از گابا            

  . بين بارهای هر چرخ بيشتر نشود، کاالها بايستی از کنار نيز محکم شوند۲۵/۱:۱نسبت 

  . نيز رعايت شوند۵-۴-۳ و ۵-۴-۱شرايط بخشهای 
  

   تجهيزات سرشی-۱-۵-۵

نـاری پـايين    گوشه های ک  . پايه ها و کفشکهای خرپا بايستی در کف واگن به صورت طولی قرار گيرد              ①

  .بايستی شيبدار باشند تا خرک بر روی قسمتهای نا مسطح کف گير نکند

بخشهای مختلف خرپا بايستی با استفاده از تکه های چوب يا الوارهای عرضی محکم به يکديگر وصل              ②

چنانچه ايـن قـسمتها اسـتثنائا بـه يکـديگر مـيخ             . الوارهای عرضی بايستی با پيچ محکم شوند      . شوند

 رسـوخ   mm ۴۰اين ميخها بايستی حـداقل تـا عمـق          . ستی از ميخهای پيچی استفاده شود     شوند، باي 

  .کنند



 ٤٠

  
بارها بايستی به گونه ای به الوارهای سرشی يا خرپاها محکم شوند که نتوانند بر روی آن حرکت کرده و با کف 

  . واگن در تماس باشند

  .يستی به الوارهای سرشی يا به خرپا محکم شوند يا بست به عنوان تکيه گاه استفاده شود، باشمعچنانچه از 

   حد فاصلها-۲-۵-۵

  :حد فاصلهای زير بايستی در طول هر طرف واگن رعايت شوند ①

  )به عنوان مثال تکه های سنگ( برای کاالهايی با سطح ناهموار ٣٠ cmحداقل    -

             ی روغنکاری شـده يـا   به عنوان مثال لوله های فوالد( برای کاالهايی با سطح صاف ٥٠ cm حداقل   -

  )لوله هايی با روکش صاف يا بخشهای فوالدی

به عنوان مثال بسته    ( متر برای کاالهای بارگيری شده بر روی الوار، الوار سرشی يا خرپا              ٥٠/١ تا   ١  -

  ).های ورق فوالد، قرقره کابل، ماشين آالت

  
  )لغزش( محدوديت فواصل سرش -۳-۵-۵

  :ش بايستی محدود شوندسرد زير رخ دهد، فواصل در صورتی که موار

  .از حداکثر بار محوری تجاوز کند  -

 .از نسبت مجاز بين بارهای هر محور يا هر بوژی تجاوز کند  -

 .کاالها يا واگنها در معرض خرابی باشند  -

 .کاالها در معرض تجاوز از حد فاصلهای مورد نياز برای عمليات مانور باشند  -



 ٤١

  :ی را می توان به ترتيب زير محدود کردحرکت طول

  )به عنوان مثال نوارهای بافته يا مصنوعی(بست و اتصاالت غير مستقيم   -

 الوارها يا صفحات حايل با قابليت باال بردن اصطکاک  -

 .مواد االستيک بکار رفته به عنوان بالشتک در جلوی ديوارها يا تخته های انتهايی  -

  .را می توان به تنهايی يا به صورت ترکيبی بکار برداين نوع محکم کاريها 

در برخی موارد، وقتی کاالهای حمل شده نسبت به ضربه حساس نيستند لزومی به در نظر گرفتن حد فاصـل                                

نمي باشد، به عنوان مثال قطعات فوالدی و ميله های فوالدی، صفحات متوسط و سـنگين، شمـشهای فـوالد،                    

در اکثـر مـوارد،     . يت کننده گرد، دسته های لوله فوالدی و ريل های بارگيری شده در يک واگن              ميله های تقو  

بارگيری اين کاالهای غير قابل تقسيم به کل طول واگن نياز دارد و در نتيجه استفاده از روشهای محکم کاری                    

ر صورتی که بار بـر اثـر ضـربه          د. فوق الذکر ممکن نمی باشد يا فقط می توان با هزينه نامتناسب اينکار را کرد              

حين مانور جابجا شود و فضاهای مورد نياز برای پرسنل مانور را مسدود کند، بايستی در محوطه مانور دوبـاره                    

  .چيده شود

  

  بست و اتصاالت غير مستقيم -۴-۵-۵

  .بست و اتصاالت غير مستقيم چسبندگی را افزايش می دهد و استحکام بخشهای بار را بهبود می بخشد

اين اتـصاالت بايـستی   . نوارهای مصنوعی يا بافته شده باشند" ريسمان های بکار رفته بايستی ترجيحا  ①

  .دارای دستگاههای انبساطی يکپارچه يا يک سيستم انقباضی جداگانه باشند

 سانتيمتری انتهای بار بکـار مـی        ٥٠در  "  اتصال غير مستقيم که تقريبا     ٢هر واحد بار بايستی حداقل       ②

  .ته باشدرود داش
    

 -daN ۴۰۰۰ :ريسمان ها بستگی بـه وزن، طـول و سـطح کاالهـا دارد             ) کشش مستقيم  (٤مقاومت شکستگی 

توان از نوار فلـزی     مال وقوع سانحه در اثر شکستگی ننمي      به علت احت  . daN ۳۰۰ با کشش اوليه حداقل      ۱۰۰۰

  .استفاده کرد
  

                                                           
   دو برابر نيروی کشش مجاز)مترجم=رديا مقاومت پارگی که بستگی به جنس ريسمان دا (=مقاومت شکستگی   -١



 ٤٢

با نـوع نـوار بکـار رفتـه از لحـاظ خـواص کـاربردی و             قالبها و تجهيزات قفل در نوارهای محکم کننده بايستی          

ريسمان ها بايستی تا حد امکان با استفاده از قالب يا به شکل حلقه های کشيده شـده                  . مقاومت سازگار باشند  

استفاده از گره ها، مقاومت شکستگی اتـصاالت  . محکم شوند) حلقه ها مقاومت شکستگی را دو برابر می کنند (

چنانچه از گره استفاده شود، مقاومت شکستگی کاهش يافته را می توان بـا              .  کاهش می دهد   %۶۰" را تا تقريبا  

  .جبران کرد          اتصاالت قوی تر 

بـه  . (يل، شيلنگهای الستيکی يا حفاظ گوشـه هـا محکـم کـرد            حادر گوشه های تيز، نوارها را بايد با صفحات          

  ). مراجعه شود۵-۴-۴          بخش

صفحات حايل که اصطکاک را افزايش می دهنـد،  از يی با سطح صاف عالوه بر بست و اتصاالت،    در مورد کاالها  

  .استفاده می شود

  
  

  افزايش اصطکاکحايل  صفحات -۵-۵-۵

 داشته باشـند و در مـوارد ذيـل      µ = ۷/۰صفحات افزايش اصطکاک بايستی ضريب اصطکاکی به ميزان حداقل          

  :بکار روند

  :ن به عنوان مثال برای  کاهش حرکت طولی در واگ-

  روکش صاف يا لوله های فوالدی روغنکاری شده 

 دالهای سنگی صيقلی 

 کاالهای پالت دار بارگيری شده بر روی سطح صاف •

 رول های کاغذ که به صورت ايستاده يا به صورت رول بسته بندی شده اند •

 پانلهای نئوپان روکش دار •

  



 ٤٣

 

  ثال برای به منظور کاهش حرکت جانبی، به عنوان م  -

  رولهای کاغذ بارگيری شده به صورت قائم يا ايستاده •

 کويلهای ورقه های فوالدی بسته بندی شده به صورت قائم •

 پانل های روکش دار •

 به تنهايی برای جلـوگيری از سـقوط کاالهـا از واگـن و ممانعـت از تجـاوز از                     صفحات حايل افزايش اصطکاک   

  .يزهائی نظير ديوارها، کناره ها يا ستونها نيز استفاده می شودبلکه از چ .گاباری بارگيری کافی نيستند

  

   بارهايی با احتمال غلتش۶-۵

بار هايی نظير رولهای کاغذ، کابلهای استوانه ای ، مجمو عه چرخ و محور ، ديگر واحد های استوانه ای شکل ، 

تا  خر پا ها و يا گهواره ها محافظت شوند ها، لبه ها ، ستونها ، ارهووسائط نقليه و غيره بايستی با استفاده از دي

  .هيچ گونه حرکتی از هيچ سمتی نداشته باشند

  

   خط مرکزی واقع در سراسر واگن ۱-۶-۵
اشيايی که کنار هم و يا پشت يکديگر ( تن می باشد ۷ بار هايی که کل وزن آنها و يا وزن بار انفرادی آنها تا -

  .کف واگن قرار داد اما با گوه ها محکم شوندی را می توان مستقيما رو ) چيده شده اند

.  بايستی روی خرپا بار گيری شوند تن می باشد۱۰بار هايی که کل وزن آنها و يا وزن بار انفرادی آنها تا  -

  . محکم شوندد رجای خود چنانچه خر پاها ا زچوب ساخته شده اند بايد با پيچ 

ا يستی روی واگنها و يا کانتينر های مجهز به گهواره بار گيری ب تن  را ۱۰با وزن بش از  انفرادی هایبار -

  .نمود

   تن۷بارهای انفرادی و يا گروهی تا وزن 

  :بايد بار های انفرادی و يا گروهی با استفاده از گوه های چوبی به شکل زير محکم شوند

  درجه برای وسائط نقليه۴۵ درجه نسبت به بار ، تا ۳۵ زاويه گوه  تقريبا - ①

  سانتيمتر نباشد۱۲ قطر در حاليکه کمتر از ۸/۱) ارتفاع مفيد ( ارتفاع گوه  - ②

  . ارتفاع گوه باشد۳/۲ عرض گوه بايد حداقل – ③



 ٤٤

  :از هر سمت در برابر علتش محکم شوند  بار ها بايستی با استفاده از وسائل زير

 حداقل دو گوه يآ ④

   طول بار۴/۳يک گوه با حداقل  ⑤

  :يد بصورت زير محکم شودد رجهت عرضی واگن ، بار با

   سانتيمتر۵ سانتيمتر و ارتفاع ۳۰ الوار هايی بطول تقريبی - ⑥

  دستگاه های مکانيکی يا  -            

ضريب اصطکاک ) تن ۲صفحات حائل اصطکاکی برای بعر های انفرادی به وزن تا حدود  -           

  )۷/۰µحداقل 

             : ميلی متر بصورت زير محکم شوند ۵ الوارها بايد با استفاده از ميخهايی به قطر

  در هر جهت غلتش با مجموعا -                      

  کيلو گرم۲۰۰۰                                                  يک ميخ درهر  بارکيلو گرم۵۰۰ ميخ در هر ۱

  بار

  . از بلرگرم کيلو ۱ ۰۰۵ ميخ در هر ۱در جهت عرضی واگن با استفاده از 

.  ميلی متر نفوذ نمايد۴۰ميخها بايد هر جا که امکان داشته باشد بصورت عمودی وارد شده و تا عمق حداقل 

 ۲ سانتيمتر بطور يکنواخت قرار گيرند ، با حداقل ۱۰همچنين بايستی بر روی گوه ها و يا الوار ها به عرض تا 

  .  ميخ نبايد زده شود۳ سانتی متر بيش از ۱۰ تا بر روی گوه هايی با عرض. ميخ در هر الوار يآ گوه

  .بار بايد در برابر کج شدن محافظت شود

برای  )۱۰/۷بر روی واکنهای کفی کمتر از (  قطر آنها باشد ۱۰/۵ هنگامی که عرض بار کمتر از – ⑦

  ). نگاه کنيد۱-۵به بند ( مثال با بستن بار با تسمه

  

  



 ٤٥

   تن۱۰بارهای انفرادی تا وزن 

  د بايد با استفاده از دو گوه مهار چوبی و به شکل گهواره، متصل به ورق فوالدی محکم گرددهر واح

  ) در واگن های کفی۱۰/۷( قطر خود باشد ۱۰/۵ عرض بار حداقل بايد - ①

  کاالها نبايد با کف در تماس بوده و نتوانند بر روی گوه ها حرکت کنند- ②

  درجه برای وسائط نقليه۴۵، تا  درجه۳۵تقريباٌ :  زاويه گوه نسبت به کاال - ③

  سانتی متر نباشد۲۰ قطر، اما کمتر از۸/۱) ارتفاع مفيد( ارتفاع گوه  - ④

  سانتی متر نباشد۱۵ ارتفاع، اما کمتر از ۳/۲: عرض گوه  - ⑤

 ميلی متـر    ۴ هر يک از گوه های چوبی را بايد از سه طرف با ورق های فوالدی به ضخامت حداقل                     - ⑥

  در جای خود محکم شوندپوشانيده و با پيچ

 سانتی متر محکم شوند     ۱۵ تا   ۱۰، به طول    )۳*۲( ميخ   ۶صفحه تکيه گاه بايد با استفاده از حداقل         - ⑦

 .تا حرکت نکند

  
  

   تن ۱۰بارهای انفرادی به وزن بيش از 

  هر واحد بايد بر روی واگن يا کانتينرهای مجهز به گهواره بارگيری قرار گيرد  

 وی کف گهواره قرار گرفنه و همچنين نبايد حرکت کند   کاال نبايد بر ر– ⑧
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  قطر باشد  ۸/۱ ارتفاع مفيد بايد حداقل – ⑨

 محکم شـوند و از قـسمت مرکـز          عرضی در واگن  کاالها بايد بصورت    بار ،  برای جلوگيری از حرکت      – ⑩

 آنهـا   ثقل آنها بسته شوند تا به يک طرف کج نشوند، و اين عمل در صورتي انجام می شود که عـرض                    

  قطر آنها باشد۱۰/۴کمتر از 

  
  

   واگنی طول مرکزی خط-۲-۶-۵

  انه ای از قبيل سيلو، لوله وغيرهکاالهای استو

  .روی کف، گهواره يا الوار قرار می گيرند کاالهائی که بر

  .دنمواد مورد استفاده برای الوار بايد از نظر کيفی و برش عرضی مناسب باش

  :الوارها بايد

   تکه باشند،از چوب يک  -

 ،) سانتی متر۱۵ سانتی متر، عرض حداقل ۵ارتفاع حداقل (دارای برش عرضی مستطيلی باشند   -

  پهن تر خوابانيده شوند،  از سمت-

 کل عرض بار را بپوشانند،  -

 ،)اره های جانبیکنبرای مثال، با استفاده از گوه، ستون يا ( شوند حکمدر برابر حرکت جانبی م  -            

 بيرون زده شده باشند، و سانتی متر از يک سر بار ۵۰حداقل به اندازه   -            

 . تعداد آنها به وزن، طول و ماهيت کاال بستگی خواهد داشت،صورت جفتی تنظيم شونده ب  -            

  :کاالها را بايد با استفاده از گوه و در ابعاد ذيل محکم نمود

  درجه برای وسائط نقليه،۴۵ درجه تا ۳۵ با کاالها، تقريباٌ زاويه گوه در رابطه  - ①

 ،کمتر نباشد سانتی متر۱۲از در حاليکه  قطر، ۱۲/۱حداقل :  ارتفاع گوه - ②



 ٤٧

  . باشد الوارها عرضعرض گوه مشابه با  - ③

  :گوه ها بايد

ک ميخ در  ميلی متر محکم شوند، بطور کلی ي  ۵ تقريباٌ به قطر      هائی  از داخل و خارج به کمک ميخ       - ④

 . قرار گيرد کيلو گرم بار در هر سمت۱۵۰۰هر 

و )  ميلی متر به داخل الوار     ۴۰نفوذ تا عمق حداقل      (هميخها بايد در هر زمان ممکن بصورت عمودی نصب شد         

  .به طور يکدست قرار گيرند)  ميخ در هر گوه۴حداقل (در کل گوه ها 

 يا ستون محکم شوند و يا       ، کناره  واگن به کمک ديواره    گيری از حرکت طولی، کاالها بايد از دو طرف        وجل برای

. کـشش محکـم شـوند   به کمک دسـتگاه  ) kN ۴۰گی حداقل ستبا قدرت شک( بست غير مستقيم ۲حداقل با 

   . سانتی متر بايد از دو طرف کاال حفظ شود۵۰حدود گاباری 

  . کنيد رجوع ۵-۸ در مورد کاالهائی که بر روی هم قرار می گيرند، به بخش

  
  

  کاالهای استوانه ای از قبيل لوله های ورق های فوالدی، قرقره کابل و غيره

  :اين کاالها بايد 

گهـواره هـای چـوبی       ، بـر روی       تن باشد  ۱۰چنانچه وزن آنها بصورت انفرادی يا گروهی، کمتر از يا معادل              -

  بارگيری شوند،

 . بارگيری شوندگهواره های فلزیبر روی ن باشد  ت۱۰چنانچه وزن آنها بصورت انفرادی يا گروهی، بيش از  -

  اين کاالها نبايد با کف در تماس باشند و نبايد بر روی خرک حرکت کنند  )  ۱۱(

  



 ٤٨

 الوارها را بايد در محل خود به شدت محکم نمود  )  ۱۲(

 . کمتر نباشد سانتی متر۱۲ که از قطر آن، ۱۲/۱: ارتفاع مفيد کناره  )۱۳(

 ها کمتر ازچنانچه عرض کاال  )۱۴(

  

۱۰/۴                                                 ۱۰/۵  

 قطر آنها باشد  )۱۵(

  آن محافظت نمودی مرکز ثقل آنها يا باال باسطحهمآنها را بايد به هم محکم نمود يا   )۱۶(

 . مراجعه کنيد۵-۵، به بخش سرشبرای محکم کردن گهواره ها و فواصل 

 

  
  

  يه و ماشين آالت بر روی چرخ يا خطوط زنجيری وسائط نقل-۳-۶-۵

  :وسائط نقليه و ماشين آالت بايد

 در جهت طول واگن بارگيری شوند -

 . و در خالت دنده يک و يا بستن دنده ها بدون حرکت نگهداشته شوند ترمز دستی،شيدنبا ک -

 وند       در برابر حرکت طولی و جانبی به کمک گوه يا با بست های مستقيم محکم ش  -
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 با ترمز دستی، دنده يک و يا بستن دنده ها امکان بی حرکت نگهداشتن وسائط نقليـه و ماشـين آالت                      چنانچه

 .   وجود نداشته باشد، بايستی از گوه ها و بست و اتصاالت مستقيم تواماٌ استفاده نمود

  .خالی شودی وسائط نقليه نيز بايد با فشار تدريجی هاتايرباد 

ماشين آالت برای جلوگيری از هرگونه آسيب ديـدگی، فاصـله مناسـبی در               د بين هر يک از وسائط نقليه يا       باي

بعالوه، در  . اين فاصله بايد بر اساس پارامترهای فنی وسائط نقليه يا ماشين آالت تعيين گردد             . نظر گرفته شود  

قـرار مـی گيرنـد، بايـد         بهـم    ی متصل  واگن ها   قسمت مفصل دار   زمانيکه وسائط نقليه يا ماشين آالت بر روی       

 مکانيکی بين دو قسمت تشکيل دهنده دستگاه و همچنين حرکت وسائط نقليه و ماشـين آالت    و بازی  حرکت

  .در قوسها مد نظر گرفته شود

 و الوار)  درجه۴۵°  درجه، در مورد وسائط نقليه تا ۳۵°زاويه (محکم نمودن گوه ها ①

 در جهت طول واگن  -

  سـانتی متـر  ۱۲  کـه از  قطر چرخ ۸/۱ارتفاع ( تن با استفاده از گوه های چوبی  ۶ا  در مورد وزن ت    •

 )کمتر نباشد

 ) سانتی متر۱۷ارتفاع گوه حداقل ( تن با استفاده از گوه های دارای ميخ های فوالدی۶بيش از  •

   چرخشتعداد گوه ها در هر سمت •

   ۴       ۲ نقليه چرخدار         وسائط•• 

   ۲       ۲    ه زنجيردار    وسائط نقلي•• 

  و تريلرهای تک محوره                           

  )داخل و خارج ( واگن، در هر سمت  در جهت عرض-

  م می شوندکائط نقليه چرخدار به کمک دو گوه چوبی محوس• 

  )  سانتی متر۵حداقل ارتفاع (وسائط نقليه زنجيردار حداقل به کمک دو الوار • 

  
 



 ٥٠

  استفاده از گوه در جلوی چرخهای •
  پشت چرخهای عقبیجلويی و

 ن با مهار مستقيمنگهداشت ②

  )ضربدری(در دو طرف وسيله نقليه با کمک کاتلهای کششی در جهت طولی و عرضی -

 

  
 

ی الستيک ها به کمک گوه های واگن در جهت طولی و ااستفاده از گوه وسيله نقليه سنگين بر ③

 عرضی

  
 

ه کمک گوه واگن ب  های حامل اتو مبيل واگن دری الستيک هاا بربکاستفاده از گوه وسيله نقليه س ④

 در جهت طولی و عرضی

  استفاده از گوه برای چرخهای يک محور                       •
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  با احتمال کج شدن کاالهائی -۷-۵

  )گرد يا دارای سطح زاويه دار(کاالهای مستقل 

  منظم به شکل مکعب يا استوانه - ①

  )ن کنيدمرکز ثقل را تعيي( به شکل نا منظم  - ②

   کمتر از موارد ذيل باشد b:k يا  a:hبايد برای جلوگيری از کج شدن محکم شوند، چنانچه نسبت 

  )کاالهای ثابت يا غير ثابت (یدر جهت طول  -

                                 

                                ۱۰/۶                                  ۱۰/۷  

  

  
  

   ۱۰/۵    عرضیرت صوه  ب-

  

استفاده از گوه در سطح يک چرخ در
حالی مجاز می باشد که ريلهای هادی 

 ميلی متر مانع از جابجايی ۵۰به طول 
عرضی وسائط نقليه در جهت طولی 

. می شوند



 ٥٢

 چنانچه نسبت وزن واحد بار به سطح جـانبی در معـرض بـاد                البته ،کف پائين  برای واگن های مسطح و       ۱۰/۷

  . باشدt/m2 ۱کمتر از) طول و ارتفاع کاال(

  

  
  

 توسط تسمه بهم متصل و محکم شده تا يک بـار             و غيره قرار دارند    غلتکچنانچه کاالهائی که بر روی گهواره،       

  .گيرندمی ، اين ارقام مورد استفاده قرار را تشکيل دهندواحد 

  
  همچنين کج شدن کاالها را می توان به شکل ذيل پيشگيری نمود

  که با تسمه بهم متصل شده اند  کنار هم به شکل فشرده قرار دادن چند واحد بار -

  
  پايه نگهدارندهاتصال مستقيم يا  -

  
  ها بخش زيرين به کمک خرکشتننگهدا

بايد دقت شود که بارگيری در يک سـمت واگـن بـيش از حـد                . رکها را بايد به نحوی قرار داد که کج نشوند         خ

  .نباشد

 



 ٥٣

  
  

  چيدن بارها بر روی هم -۸-۵

 .کاالها بايد تا حد امکان بر روی سطح کف پخش شوند، تا ارتفاع بار تا حد امکان پائين باشد ①

  
 جلـوگيری شـود،    آنهـا يد ثابت و محکم شوند تا از افتادن      واحدهائی که بر روی هم قرار می گيرند با         

  :وسيلهه برای مثال ب

  ،)برای مثال، در مورد ميله های فلزی يا کيسه ها(   اتصال رديف های مختلف بار به يکديگر -

برای مثال، برای ورقـه هـا، فلـز ورق، الـوار بريـده              (  اصطکاکی   صفحات طويل   با استفاده از الوار يا        -

 ،) کاغذولرشده، 

 ،)برای مثال، برای لوله ها يا بشکه ها (ديوارهفاده از ت  با اس-

 ،)برای مثال، در مورد پالت ها (استرچهای پالستيکی روکش  با استفاده از جا اندازی انقباضی يا -

 ،)برای مثال، ورق های فلزی، پانل های نئوپان(  بستن واحد ها به يکديگر -

تنه هـای   برای مثال، در مورد     (استفاده از تسمه های بافته شده يا مصنوعی           اتصال غير مستقيم با       -

  ).نا هموار درخت

د، واحـد هـای     نکه کپه های بار، متشکل از واحد هايی بـا طـول و وزن مختلـف باشـ                  در زماني  ②

واحـد  . تر و سنگينتر، يا واحد هايی که قطر بيشتری دارند بايد در زير کپه بار قـرار گيرنـد           طويل

 . بارگيری شوند يک در ميانکه وزن و ضخامت قسمت انتهائی آنها با هم فرق دارند، بايدهايی 



 ٥٤

  
  .ی بارگيری شوندچلچله اکپه های متشکل از واحد های استوانه ای بايد در رديف های مسطح يا بصورت دم 

 .، الوارها را بايد بين رديف های مختلف قرار دادقاعدهعنوان يک ه ب ③

گيری شده در رديف های مسطح به شکل استوانه باشـند، خـط مرکـزی آنهـا بايـد                   چنانچه اشياء بار   ④

 .بصورت عمودی تنظيم گردد

ی از  چلچله ا ی تنها در صورتی مجاز است که قطر واحد ها در رديف دم              چلچله ا بارگيری بصورت دم     ⑤

 .واحدهای موجود در رديف نگهدارنده در قسمت زيرين بيشتر نباشد

  
  

بـرای مثـال،    (مـستعد حرکـت جـانبی       کـه    واگنهای مسطح    يده شده روی هم در    بارهای چ در مورد   

 ۲، حداقل گاباری افقی بين عرض بارگيری و بار بايد طبـق جـدول شـماره               می باشند  )داربست فلزی 

  .افزايش يابد

در مورد کاالهائی که به شکل مکعب مـی باشـند           . ، ارتفاع کپه ها نبايد بيش از عرض آنها باشد         اصوالٌ ⑥

، می توان يک واحـد بـار ديگـری در           ) محکم شده به هم     يا الوارهای بريده شده     ها ی مثال، جعبه  برا(

 . بار قرار دادبر رویبخش مرکزی 
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.  رديـف تجـاوز کنـد      در هر ، تعداد رديف ها نبايد از تعداد لوله ها          تشکيل دهند   را  بار  لوله ها  چنانچه ⑦

 . می باشدی بار مجازباالی قسمت  روی برچلچله ايک رديف دم 

ی بارگيری شوند، تعداد رديف ها نبايـد از         چلچله ا در جائيکه لوله ها به کمک گوه در رديف های دم             ⑧

 . رديف بيشتر باشد۴

  
  

   الوارها -۱-۸-۵

آنها بايد بطور کلی يک تکه بوده و کل         . الوارها بايد از مواد مناسبی ساخته و دارای برش عرضی مطلوبی باشند           

ی در واگـن قـرار      عرضـ از اينروی الوارهائی که بـصورت       . ندتنبايد بيافتند و بغل   . ار را بپوشاند  عرض واحد بار يا ب    

  .گرفته اند بايد دارای برش عرضی مستطيلی بوده و بر روی سطح پهن تر خوابانيده شوند

  :موارد ذيل قابل قبول می باشند

 اره شـده    ، الوار يا تخته هـای     )والدیبرای مثال، الوارهای ميانی برای رديف های لوله های ف          (برای تحمل  -

 ۶، بـرش مربعـی، بـا ضـخامت حـداقل            ۲۴Cت  مقاو م ، درجه   ۳۳۸EN به شرح مندرج در استاندارد       زاويه دار 

 ،سانتی متر و حداقل برش عرضی طبق موارد استفاده مورد نظر

  

  



 ٥٦

ا بست های چوبی،    ، تخته ي  )برای مثال، الوارهای ميانی برای دال های قالبی سراسری         (برای عدم تحمل    -

  ، سانتی متر به باال۲ طبق موارد مورد استفاده تقريباٌ از )۱(ضخامت 

 . سانتی متر برای الوارهائی که جهت گوه های ميخ دار استفاده می شود۵حد اقل        

  .تعداد الوار مورد استفاده به وزن، طول و ماهيت کاالها بستگی خواهد داشت

  ، از موارد ذيل استفاده کنيددر آنها وجود ندارد فرورفتگی نامکادر مورد کاالهائی که 

  الوار يا ۲) ۱

 . وزن اضافیيابرای بارهاي با طول ) بصورت جفتی (۲*۲الوار ) ۲       

 اسـتفاده   پخـش شـده انـد   در طول بـار که بطور يکنواخت در  الوار ۴در مورد کاالهای قابل انعطاف، حداقل از  

  .نمائيد

  

  
 می باشند، برای مثال، در طول بـارگيری ريلهـا يـا             سرشکه در عرض واگن قرار گرفته اند و مستعد          الوارهائی  

برای جلوگيری از برخورد آنها با ستون ها در اثر حرکـت طـولی کاالهـا،                . پروفيلهای فوالدی، بايد محکم شوند    

  .الوارها را بايد تقريباٌ در وسط گروههای همجوار ستون ها قرار داد

  
  

  

چنانچه استثنائا برای رسيدن به ضخامت مورد تياز الزم باشد تا چندين تکه روی هم قرار گيرند بايستی با استفاده از پيچ، مـيخ              )۱

  . بهم متصل نمودبو غيره انها را خو
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   تسمه بستن بار با -۲-۸-۵

 kN۱۴ ۱ اهيت کاال از بر اساس م آنهاقدرت شکنندگی(را بايد با استفاده از تسمه های روي هم چيده شده    بار

  .محکم نمود به هم)  می باشدkN ۴۰  تا

مـی  کاالهائی که به ستون بـسته شـده انـد محکـم             تسمه به   ، با    ها قرار می گيرند    کاالهائی که باالتر از ستون    

 بطور منظم نصب شوند      بايد تعداد تسمه هائی که    .، البته چنانچه نتوان به نحو ديگری آنها را محکم نمود          شوند

رجوع شود بـه بخـش   ( تسمه باشد  ۲هر کپه بار بايد حداقل دارای       . وزن، طول و ماهيت کاالها بستگی دارد      به  

۵-۱.(  

 استوانه ای شکل به کمک گوه محکم شده و به اندازه بيش از نيمـی از قطـر             چنانچه بارهای رويهم چيده شده    

اسـتفاده     و محکم نمـودن آنهـا  کی برای مهارآنها باالتر از سطح ستون باشند، بايد از تسمه ها بعنوان ابزار کم            

 .شوند

ف يی را تشکيل می دهند بايد به کمک يک ردچلچله اواحدهای باری استوانه ای که رديف های دم 

  .شوندبا تسمه بسته نگهدارنده 

  
 . به بار متصل شده باشند، تسمه ها بايد از داخل شيار عبور کنند با تسمهچنانچه الوارها ①

  

  

  

  . استفاده نمودKN  ۷رهای کم حجم نظير الوارهای بريده شده ، می توان استثنائا از مقاومت شکست  برای با )۱
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   .، بايد ريسمانها از داخل شيارها عبور داده شوند محکم شده باشند بارچنانچه الوارها با ريسمان به ②

  
 

   محکم نمودن بار -۳-۸-۵

الم انفرادی در جهت طول و عرض در واگن محکم نمـود تـا از                را بايد بصورت اق     چيده شده بر روی هم     هایبار

  . از روی واگن جلوگيری بعمل آيد آنهاحرکت، لغزش و افتادن

  . شد خواهند  رعايت۵-۷ و ۵-۶، ۵-۵، ۵-۴بر اساس نوع کاالها، مقررات مندرج در بخش های 

  :نکات اضافی ديگر

در زمان محاسبه تعـداد مـيخ        مورد نظر     وزن بار   ها،   ا گوه  ي بطفاده از الوارهای ميخ دار، قطعات را      تدر زمان اس  

  :ها به شرح ذيل می باشد

 رديـف   هـر عالوه، وزن   ه  رديف، ب هر  ، وزن    روی هم چيده شده اند     صورت رديفی ه   ب ی که  بار واحدهایبرای    -

  ی؛  چلچله ادم 

 .، وزن کل کپه چيده شده اند یچلچله ادم بارهای که بصورت برای  -

 نمودن و جلوگيری از حرکت جانبی واحد های بار چيده شده بصورت رديفی، بايد در دو                 برای محکم  ①

 .دليل، گوه ها بايد به باال و پائين الوار متصل گردندبه همين . سر الوار از گوه استفاده شود
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، برای تامين عرض )برای مثال، لوله های فوالدی(در زمان نصب گوه جهت کاالهای استوانه ای شکل      ②

مناسب به منظور نصب ميخ و پيشگيری از دونيم شدن گوه ها، عرض گوه ها بايد برابر با عرض الـوار                     

 بايد پـيش  محکم نمودنجهت، دستگاه های   به همين   گوه ها بايد از داخل و خارج ميخ شوند؛          . باشد

 .شوند از بارگيری تهيه

  
 

که نيمی از قطر آنها باالتر از ستون ) دیبرای مثال، لوله های فوال(در مورد کاالهای استوانه ای شکل  ③

 .دن شومحکم هردو طرف از به کمک صفحات اتصال فوالدی  گوه هاها قرار می گيرند،

  در قسمت باالی ستون در صورت قرار گرفتن بار در رديف های مسطح  -

 .ی قرار گرفته شودچلچله ا زيرين در صورتيکه بار بصورت دم هایدر الوار  -

 
   فوقـانی بارهـای چيـده شـده  دم چلچلـه ای              بحـش  آمدی بيشتر بست های غير مستقيم،       برای کار  ④

 سانتی متـر بـوده و       ۲۰ بخش گرد شده بايد حداقل       (h)ارتفاع  . باشندصورت گرد   ه  استوانه ای بايد ب   

در مورد لوله های بارگيری شده در رديـف هـای مـسطح بـا يـک                 .  بار نشود  (w) عرض   ۳/۱بيش از   

 .ی، موارد استثناء وجود دارده اچلچلرديف دم 
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   واگن چند بارگيری کاالها در -۹-۵

  :در زمان بارگيری کاالها بر روی چند واگن، موارد ذيل را بايد از هم تفکيک نمود

  و ) برای مثال، تيرک های بتنی (بارهای صلب و سخت -

 ).پالستيکیلوله های وله های بتنی و برای مثال، ريل، ميله های فوالدی برای ل()  ۱( بارهای انعطاف پذير -

-کـشوئی / هـای نوسـانی    )۲( بوژی مجهـز بـه گهـواره         ۲بايد بر روی واگن های دارای        صلب و سخت     بارهای

  .عنوان محموله ويژه حمل شونده نوسانی قرار گرفته و ب

      يـا    هـا  نـاره  ک  تـا شـو بـا        را می توان بر روی چند واگن مجهز به تختـه هـای انتهـائی               انعطاف پذير    بارهای

 متـر   ۳۶ بـيش از      آنهـا   که طول  واحد های باری را   ،   می توان    در برخی از راه آهن ها     . ستون ها، بارگيری نمود   

  .۷رجوع کنيد به بخش .  بعنوان محموله استاندارد حمل نمود)در بست(مستقيممی باشند در قطارهای 

  

   انعطاف پذير واحدهای بارارگيری ب

  :انعطاف پذيرالهای  کادر زمان بارگيری

 در   هـا  يا کالهک تـامپون   / ی تا شو و     اي سانتی متر گاباری عمودی بايد بين بار و تخته های انته           ۵حداقل   -

  نظر گرفته شود،

 حداکثر بار نبايد بيش از

  برای واگن های محوردار،۷۵% •

 برای واگن های بوژی دار، % ۸۵ •

  .نسبت به حد بار مربوطه باشد

  . منطبق باشد۳فاد بخش توزيع بار بايد با م

  

  . متر عبور کند۷۵يک بار در صورتی انعطاف پذير تلقی می شود که به راحتی از قوس هائی با شعاع حداقل  .۱

  . مراجعه کنيد۲۰۰نوسانی، به نمونه های بارگيری در گروه -یسرش/ های نوسانی برای تشريح گهواره.    ۲      
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ميلـه فـوالدی بـرای کاالهـای     (انـد   بسته بهم متصل شده بصورتانعطاف پذيری که   واحد های بار     ①

  رديف بارگيری نمود،۴را نبايد در بيش از ) مشابهبتنی 

يا ستون های واگن، جهـت محکـم نگهداشـتن بـار     ها بار و کناره   واحد های    سانتی متر بين     ۱۰گاباری حدود   

  .بايد رعايت شود

  
  بار بايد  

بين واگن هـا، در واگـن هـای مجهـز بـه             ) ∅mm۸(يا بوسيله   ) kN۴۰: ستقدرت شک (با استفاده از تسمه     -

  از دو سر بار، به هم محکم شوندm۱ حدود بهم وصل شده وستون، 

  سانتی متر از دو سر سطح بارگيری فاصله داشته باشند،۵۰حداقل -      

  . متر از دو طرف الوار به بيرون امتداد داشته باشد۱تا حدود  -

  :بايد به شرح ذيل بارگيری شوند) ريل يا کاالهای مشابه(ی که بسته بندی نشده اند ارهای انعطاف پذيرب

   متر باشد و ۳۶ رديف، چنانچه طول آن تا ۴تا حداکثر  -         

 . متر باشد۳۶ رديف، چنانچه طول آن بيش از ۳تا حداکثر  -        

 متری بـار از هـم جـدا نمـود تـا             ۳ تا   ۵/۱ جداکننده از فاصله     ابزارهایبايد از دو سر بار به کمک         ②

 . از کناره يا ستون های واگن فراهم گرددcm۱۰حداقل گاباری 

  ابزار جداکننده بايد محکم به واگن متصل شوند؛

 .ها باشد کوتاهتر از سطح تحمل در رديف پائينی ريلcm۵ های کوتاهتر واگن بايد حداقل      لب ③

 آنهـا را محکـم نمـود تـا از           ۵-۸-۱بايد طبق شـکل منـدرج در بخـش          نی،  های ميان در صورت استفاده از الوار    

  .جابجائی آنها جلوگيری بعمل آيد
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  : جداکننده به شکل ذيل محکم شوندابزارئی بطور کامل پر نشده باشد، بايد در مجاورت چنانچه رديف باال

) daN ۴۰قدرت شکنندگی حـداقل (ت مختلف کشيده شده اند    ابا بهم بستن تسمه ها که در جه        ⑤
 يا

 . نمودحکم ستون های مقابل ماکه آنها را نيز بايد ب) ∅mm۵( سيم۲با حداقل  ⑥

  

 
  :  هاگاباری 

 :ی انتهائی بايد رعايت شوندابر اساس طول بار، گاباری های ذيل از دو سر سطح بار در واگن ه -

  طول بار  حداقل گاباری

Cm۵۰  
Cm۷۵  
Cm۱۰۰  
Cm۱۲۵  
Cm۱۵۰  

   متر۳۶تا 
   متر۶۰ متر تا ۳۶از 
   متر۹۰ متر تا ۶۰  از
   متر۱۲۰ متر تا ۹۰   از
   متر۱۵۰ متر تا ۱۲۰   از
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  : ميانی تا مقادير مشروح ذيل به بيرون امتداد داشته باشندهایو بايد از دو سر الوار -

  متر،۳۶ به طول تا های متر در مورد بار۰/۱حداقل  •

 . متر۳۶ به طول بيش از های متر در مورد بار۵/۱حداقل  •
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   بار پوشش -۶

  بارها بايد

  ، تعرفه ها و مقررات گمرکی مربوطه،RIDطبق مقررات  -

  شرايط جوی،در برابربرای حفاظت  -

 برای جلوگيری از پرت شدن آنها در اثر باد -

   .پوشانيده شوند

   پوشانيدن با استفاده از روکش -۱-۶

  : روکش ها بايد UIC ۸۰۶طبق فيش شماره 

  ، بودهپارچه بافته شده روکش داراز جنس  -

 ، باشندمحکم و ضد آتش -

 . باشنددارای سوراخ منگنه، جهت محکم نمودن  -

  قرار دادن روکش بر روی بار

  عالمت مالک و شماره واگن و شماره هر يک از روکش ها بايد قابل رويت باشند، -

  متصل شده باشند،نقالهه بار يا ی برای بارگيری، روکش ها بايد مستقيماٌ بسرشدر زمان استفاده از روش  -

  روی هم قرار گرفته شوند، cm۵۰در زمان استفاده از چند روکش، چهار طرف روکش ها بايد در حدود  -

 .روکش ها استفاده شودبستن  فلزی برای اتصاالتدر زمان استفاده از بست های غيرمستقيم، نبايد از  -

   روکش هااتصال

 حلقـه روکـش     بـه ) kN۵ اگی  حـدود   پـار قـدرت   ( های غير فلزی     ريسمانروکش ها را بايد با استفاده از         -

متصل نمود، روکـش    ) ت های ثابت واگن   فقط به قسم  ( دو گره    باحلقه و قالب های واگن      به  و  ) سوراخ منگنه (

 .  ها نبايد با ميخ محکم شوند

 ته شود، دو گره بساروکش در روی واگن ب) سوراخ منگنه( بايد به نزديکترين حلقه ريسمانهر  ①

 ۳در زمان استفاده از چند روکش، هر يک از آنها را بايد در ناحيه هم پوشانی با استفاده از حـداقل                       ②

 تسمه اريب در هر سمت واگن متصل نمود،
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 سـوم از    ريسمانسوراخ منگنه موجود نباشد، می توان بجای        روکشها،  چنانچه در ناحيه هم پوشانی       ③

 ، استفاده نموديک بست که کل روکش را احاطه می کند

 
 

   پوشانيدن با استفاده از تور سيمی يا تور-۲-۶

  مواد

   ميلی متر،۱۰۰، اندازه روزنه های تور تا )تور سيمی النه مرغی(تور سيمی  -

  .)۱( ميلی متر ۳۰تور ساخته شده از الياف مصنوعی يا طبيعی، اندازه روزنه های تور تا  -

  نصب روکش  

 ۲، و حـداقل      متـر    ۲بـه    متر ۲های غيـر فلـزی در فواصـل حـدود           ريسمان  ز  روکش ها بايد با استفاده ا      - ①

 .محکم شوند) daN۵۰حدود : پارگیقدرت ( در انتهای واگن ريسمان

  :با استفاده از سيم به تور سيمی النه مرغی را نيز می توان 

 زد و ياگره  توری يا تور سيمی •

 .متصل نمود قسمت فوقانی روکش •

  .وصل نمود

  

 سانتی متـری، بـا   ۱۰نمونه آزمايشی سيم (  daN۴۸   و در جهت عرض حداقلdaN۳۹ در جهت طول حداقل      ستقدرت شک ) ۱

  .) رشته۳
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 .محکم به قالب های واگن متصل شوند روکشها بايد -      
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   محموله های ويژه-۷

مشکالت ويـژه   ن يا ماهيت خود     بعلت ابعاد خارجی، وز   يک محموله در صورتی محموله ويژه تلقی می شود که           

ای برای تاسيسات ثابت يا واگن های يکی از راه آهن ها بوجود آورد و تنها در صورت اعمـال شـرايط فنـی يـا                

  .اشدبعملياتی ويژه قابل حمل 

، موارد مشروح ذيل بعنوان محموله      )۴ و   DCU ۲و   (ب، بند   ۱ پاراگراف   -۵، ماده   CIM)۱(باتوجه به مقررات    

  :محسوب می گردندهای ويژه 

  

 بسته بندی نشده و در مورد آنها هيچگونه شرايط          "دستورالعمل بارگيری " ۲ و   ۱هائی که مطابق با جلد      بار -

ابهی برای بسته بندی وجود نداشته باشد، برای مثال مطابق بـا اطالعـات انتـشار يافتـه در اوراق                    شجايگزين م 

 صورتی، 

، جهـت   ۴-۱ديت در مورد عرض، از عرض بارگيری مورد اشاره در بخـش              بارهائی که در نتيجه اعمال محدو             -

 خط مورد نظر، تجاوز نمايد،

نوسـانی حمـل مـی شـوند       -یسرشـ /  يا چند واگن دارای گهواره های نوسانی         ۲ که بر روی     صلبیبارهای   -

 ،)۵-۹رجوع شود به پاراگراف (

رجـوع  (وی چند واگن بـدون گهـواره نوسـانی       متر، بارگيری شده بر ر     ۳۶طول بيش از    ه  بارهای قابل انعطاف ب   

  )۲ شماره زير نويس(    ،)۵-۹کنيد به بخش 

بـرای  در واگن دارای سـکوی بـارگيری کوتـاه و بارهـائی کـه         شده   تن يا حمل     ۲۵ با وزن بيش از      هایبار -

 ترانس شيپ شوند،بايد به ايستگاه مقصد خود ارسال 

  می باشند،RIV ۴، پاراگراف IVابع مقررات ضميمه  فری بوت حمل شوند و تبامحموله هائی که بايد  -

 و  می باشـند، RIC يا  RIV خود در حرکت بوده و فاقد عالمت  هایوسائط نقليه ريلی که بر روی چرخ -

 خود تابع قرارداد حمل جداگانه ای هستند،

 .RIV محور در صورت بارگيری، حتی در صورت دارا بودن عالمت ۸واگن های دارای بيش از  -

  

  



 ٦٨

حموله های ويژه تنها در صورت مطابقت با شرايط ويژه ای که قبالٌ به تـصويب شـرکت راه آهـن                     م

  .مربوطه رسيده است، پذيرفته می باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ين المللی بار با راه آهن مقررات حاکم بر قراردادهای ب.   ۱

ه تلقی می شوند حتی اگر بـا قطارهـای بـاری دربـست حمـل            محموالت ويژ  متر   ۳۶هنهای زير بار هايی بطول بيش از        آدر راه   .  ۲

         بخـش بـاری سـوئد       اسـپانيا،  لهـستان،  اتـريش،  ،  کرواسی کاتلند، شرکت مجار،   اس –ولز-انگلستان راه آهنهای بلغارستان،  ( .شوند

    .اسلونی و ترکيه  بلژيک،  ،)گرين کارگو( 

  



 ٦٩

  

  

  

  

  

  

  فهرست گاباری های بارگيری

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٠

  ۱دول ج

  فهرست گاباری های بارگيری

  
  

  

  



 ٧١

  ۱ ۱   جدول

  گاباری بين المللی

   به استثنای خطوط موجود درکليه خطوطبرای 

   )۱ ۸جدول (بريتانيای کبير-

  ) ۱ ۱۷جدول  (ايران-

  
  

  

  

  

  

  



 ٧٢

  ١١جدول 

  گابارینصف عرض 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٣

  ۱۲جدول 

  )UIC) GAگاباری بارگيری 

  . نگاه کنيدT1 2-5 تاT 1 2 3- اين گاباری را پذيرفته اند به جدولفهرست شرکت های ريلی کهبرای 

  
  

  

  

  

  

  



 ٧٤

  ۱۲جدول 

  )UIC) GAنصف عرض گاباری 

  
  

  

  

  

  

  

  



 ٧٥

  ۱۲دول ج

  .را پذيرفته اند) UIC) GAفهرست شرکتهای راه آهنی که گاباری بار گيری 

  



 ٧٦

  ۱۲جدول 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٧

  

  ۱۳جدول 

   GB (UIC) گاباری بارگيری 

 رجـوع  ۱۳T-۵ تـا  ۱۳T-۳ به صفحات ،راه آهنی که اين گاباری در آنها پذيرفته می باشد  های  شرکت  در مورد   

  .کنيد

  

  
  

  

  

  

  

  



 ٧٨

  ۱۳جدول 

 GB (UIC) گابارینصف عرض 

  
  

  

  

  

  

  



 ٧٩

  

  ۱۳جدول 

  . را پذيرفته اندGB(UIC)فهرست شرکت های راه آهنی که حد بارگيری 

  
  

  



 ٨٠

  

  
  



 ٨١

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٢

  ۱۴جدول 

  :رد قبول راه آهن های ذيلگاباری بارگيری مو

  
  

  

  
  

  :باستثنای ايستگاه های ذيل

  )مجارستان() ۱

  .در اين ايستگاه مقصد کاربرد دارد ۱۱گاباری بارگيری ارائه شده در جدول 

  ترکيه–) ۲

  . در اين ايستگاه های مبدا کاربرد دارد۱۱۴ يآ ۱۱۳ يا ۱۱۲گاباری بارگيری ارائه شده در جدول 

  

  

  



 ٨٣

  ۱۴جدول 

  عرض گابارینصف 

  
  

  

  

  



 ٨٤

  ۱۴جدول 

  قسمت تحتانی گاباری بارگيری شرکت های راه آهن

  
  

  



 ٨٥

  ۱۴جدول 

 



 ٨٦

  ۱۵جدول 

  گاباری بارگيری مورد قبول راه آهن فنالند

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٧

  ۱۵جدول 

  نصف عرض گاباری

  
  

  

  

  

  

  

  



 ٨٨

   ۱۶جدول 

  گاباری بارگيری مورد قبول 

  راه آهن لوچبرگ،راه آهن سوئيس

  
  

  

  



 ٨٩

   ۱۶جدول 

   گاباریرضنصف ع

  
  

  



 ٩٠

   ۱۷جدول 

  گاباری بارگيری مورد قبول

  راه آهن ايتاليا،راه آهن ميالن شمالی

  
  

  

  

  

  



 ٩١

   ۱۷جدول 

   گابارینيمی از عرض

  
  

  

  

  



 ٩٢

  ۱۸ جدول

  گاباری بارگيری مورد قبول راه آهن انگلستان،ولز،اسکاتلند

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 ٩٣

  ۱۸جدول 

  نصف عرض گاباری 

  
  

  

+  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٤

  
   ۱۹جدول 

  گيری مورد قبول گاباری بار

  راه آهن اسپانيا

  راه آهن پرتقال

  
  

  

  

  



 ٩٥

  

   ۱۹جدول 

  گابارینصف عرض 

  
  

  

  

  

  

  

  



 ٩٦

  

   ۱۱۰جدول 

                                                    )گرين کارگو (GCراه آهن باری سوئدگاباری بارگيری مورد قبول 

  

 
  

    : ايستگاه های باستثنای

  . در اين ايستگاه مقصد کاربرد دارد ۱۱۱ه شده در جدول گاباری بارگيری ارائ

  

  

  

  

  

  



 ٩٧

  

   ۱۱۰جدول 

  گابارینصف عرض 

  
  

  

  

  

  



 ٩٨

   ۱۱۱دول ج

   )گرين کارگو (GC  راه آهن باری سوئدگاباری بارگيری مورد قبول

                                                                      : برای ايستگاه مقصد

  
  

  .در ساير ايستگاه ها نيز کاربرد دارد ۱۱۰بابری بارگيری ارائه شده در جدول گا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٩

   ۱۱۱جدول 

  گابارینصف عرض 

  
  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٠

  

  ۱۱۲جدول 

  ن ترکيههگاباری مورد قبول راه آ

  :برای

   ادريمن -خط کاپيکول-
  ادرين-کاپيگول: ايستگاه-
  

  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٠١

  

 ۱۱۲جدول 

  گابارینصف عرض 

 
  

  

  

  

  



 ١٠٢

  ۱۱۳جدول 

  گاباری بارگيری مورد قبول راه آهن ترکيه

  :برای مسيرهای

   هالکالی-ادرين-

  آلپولو،لولبورگاز، موراتلی،کئرلو، سيرکوزی، هالکالی: ايستگاه-

  
  . نگاه کنيد۱۱۴،و ۱۱۲ ،۱۴برای ديگر ايستگاه ها دارای اين مقادير به جداول 

  

  

  

  

  



 ١٠٣

  ۱۱۳جدول 

  نصف عرض گاباری

  
  

  

  

  

  



 ١٠٤

  ۱۱۴جدول 

  :برای مسير زير گيری مورد قبول راه آهن ترکيهحد بار

  کاپيکوی-وان: خط-

  کاپيکوی-وان: ايستگاه های مقصد-

  
  . نگاه کنيد۱۱۳،و ۱۴،۱۱۲برای ساير ايستگاه ها به جداول 

  

  

  

  



 ١٠٥

  ۱۱۴جدول 

  نيمی ازعرض گاباری 

  
  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٦

  ۱ ۱۵ جدول

  )راه آهن نروژ (c مورد قبولحد بارگيری مورد 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٧

  ۱۱۵دول ج

  نيمی ازعرض گاباری

  
  

  

  

  

  

  



 ١٠٨

  ۱ ۱۶دول ج

  آهن بلژيک  راهمورد قبولحد بارگيری 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٩

   ۱ ۱۶جدول 

 گاباری نيمی از عرض

  
  

  

  



 ١١٠

  ۱۱۷جدول 

   (RAI)ران يری مورد قبول راه آهن ايگاباری بارگ

 

  

  

  

  

  

  



 ١١١

  ۱۱۷جدول 

   گابارینيمی از عرض

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٢

   ۱۱۸جدول 

   (SNCF)راه آهن فرانسه 

 تحـت   UIC ۵۰۲ بايـد مطـابق بـا فـيش شـماره            (GB)واگن های بارگيری شده بر روی گيج بريتانيای کبير          

:  از طريق نقاط مرزی ذيل بعنوان محموله هـای ويـژه پذيرفتـه شـوند    ATE 40/90-600 000اختيار دائمی 

 TOURCOING, FEIGNIES,     که مقصد آنها ايـستگاه هـای مـشروح

  :ذيل می باشد



 ١١٣

  
  

  



 ١١٤

  



 ١١٥

  



 ١١٦

  
  

  



 ١١٧

   ۲جدول 

    

  

  

  

  

  

  گيریمحدوديت های عرض بار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



 ١١٨

   ۲۱جدول 
  ۱محدوديت های عرض بار در خطوط داخل قاره 

بـين دو    و بخش های باری مستقر       عرضحداقل فواصل افقی، بر حسب سانتی متر، که بايد در هر طرف بين              
   . رعايت گردندنافی هاو  یيمحور انتها

  

  

  
  . می شودهذکر نشده در جدول ، نزديکترين رقم به ارقام فوق استفاددر خصوص ارقام 

  مشاهدات

ی متـر بـاالتر از   ميلـ  ۴۳۰ سانتی متر برای بخش های بار مستقر در کمتـر از  ۵تا بايستی حداقل فواصل افقی    .۱

 .سطح ريل افزايش يابد

 برای واحدهای باری مستعد افتادن به طرفين، حداقل فواصل افقی بايد تا .۲

 که از ستون ها بيرون می زنند) برای مثال داربست فلزی(سانتی متر برای کپه های بار  ۱۰ -

    .مراجعه شود      ۲۶در مورد خطوط راه آهن فنالند به جدول )۱

 ميلـی متـر     ۳۲۰۰بدون اتصاالت که بيش از      که  ) تاير دار (  سانتی متر برای بخش هائی از وسائط نقليه          ۵ -

وسائط نقليه ای را که در طبقه فوقانی واگنهای دو طبقه بارگيری می شوند در بـر                 ( ،به بيرون بر آمدگی دارند    

 . ۹نمی گيرد

  نزديکترين نافیيا تايی فاصله از نقطه مورد نظر  تا نزديکترين حمور انتها
ی انتهايی يا بني فاصله ميان حمورها

  هانافی



 ١١٩

  .            افزايش يابد

برای بخش های بـاری مـستقر در بـين          (برای بارهای مستقر در واگن های بوژی دار، حداقل فواصل افقی بايد              .۳

 : به شرح ذيل افزايش يابدبه نسبت فاصله بين محورهای بوژی ها) محورهای چرخشی

   سانتی متر۱به ميزان متر  ۰/۶ تا ۰/۴بيش از 

   سانتی متر۲ متر     به ميزان ۰/۶بيش از 

 . مراجعه کنيد۲۵ و جدول ۴-۳ استفاده از واگن های ضربه گير يا واگن های ميانی، به بخش صورتدر  .۴

جدول  ( GB (UIC)      و ) ۱۲ول جد  (GA (UIC)عرضهای عالوه بر موارد فوق، شرايط زير در خصوص  .۵

 .اعمال خواهد شد) ۱۳

سطح ريل قـرار گرفتـه   باالی از  (GB) متری ۳۶/۳ متری و يا ۳۲/۳  در مورد بخش هايی از بار که در فاصله

  . مسافت های افقی طبق جدول زير کاهش خواهند يافتلاند ، حداق

      3 320         3 430        3 510         3 610         3 710     3 810   mmباریا گ(UIC) GA  
  باالی ارتفاع
                                  1                2               3                4                5             6   cm  

  GA (UIC)باریا گ
                            3 360          3 490         3 620        3 750           3 890       4 029mm 
  باالی ارتفاع

                                    1                2                3                 4                 5            6 cm 

  .د از صفر استفاده کنيدوشچنانچه رقم منفی : توجه

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢٠

    ۲۲جدول 

  ) مورد استفاده نمی باشدفعال( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢١

  ۲۳جدول 

   در خطوط واقع در قاره گيریمحدوديتهای عرض بار

حداقل فواصل افقی، بر حسب سانتی متر، برای رعايت در هر دو طرف بين گـيج و بارهـای مـستقر در پـشت                        

  .نافیمحورهای انتهائی و 

   فاصله ميان محورهای  نزديکترين محور چرخشی تا نزديکترين محور انتهايی يا تا                    فاصله از نقطه مورد نظر 
 انتهايی يا بين نافی        

  

  
ارائه شده است، در جدول فواصل افقی آنها بصورت پررنگ حداقل  بارهائی که در راه آهن فرانسه ، )۱

  . دونبعنوان محموله های ويزه در نظر گرفته شبايد 

  

  

  



 ١٢٢

  ۲۳جدول 

  مشاهدات

 ميلی متر از سطح ۴۳۰ سانتی متر در مورد بارهای مستقر در ارتفاع کمتر از ۵حداقل فواصل افقی، بايد تا  -۱

 ريل، افزايش داده شوند،

 برای بارهای مستعد افتادن از طرفين، حداقل فواصل افقی بايد تا -۲

  ستون ها امتداد دارند،که تا بيرون ) برای مثال داربست های فلزی( سانتی متر برای کپه بارها ۱۰ -

 ميلی متر به بيرون ۳۲۰۰ سانتی متر برای بخش های وسائط نقليه چرخدار بدون بست و اتصال که تا ۵ -

وسائط نقليه ای که بر روی طبقه بااليی  بار گيری شده اند را در بر نمی  ( افزايش داده شوند امتداد دارند،

 .)گيرد

  ۲۵ و همچنين به جدول ۳- ۴ير يا ميانی ، به در صورت استفاده از واگنهای ضربه گ-۳

                                                                                          .نگاه کنيد

 GA (UIC)و )  ۱۲جدول  (GA (UIC) عالوه بر موارد فوق الذکر ، شرايط ذيل در رابطه با عرضهای -۴

  :شتکاربرد خواهد دا ) ۱۳جدول (

 GA (UIC)                                                                                                                گاباری 
                                                                                                            ارتفاع بيش از

  
 GA (UIC)گاباری     

                                                                                                            ارتفاع بيش از

  
  .استفاده کنيد) ۰( صفر رقم، از چنانچه عدد منفی بذست آيد : تذکر

  

  

  

  

  



 ١٢٣

  ۲۴جدول 

  )فعال مورد استفاده نمی باشد( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢٤

  ۲۵جدول 

   در خطوط واقع در قاره گيریمحدوديتهای عرض بار

 در هر طرف بين بار و ديواره های جانبی يا ستونهای باربندی واگنهای ضربه گير يا واگنهای ميـانی  ، حـداقل                      

  .ت شود رعاي)به سانتی متر( افقیفاصله 

  

  

  
  .زديکترين رقم بايد استفاده شودن، برای ابعادی که در جدول فوق نشان داده نشده اند 

  

  

  

  

  

  

فاصله ميان حمور های انتهايی يا ميان نافی  ۱ هااز بار تا ديواره های جانبی و يا ستون) سانتی متر(فاصله به 
 های واگن محل کننده

از واگن 
ميانی

  



 ١٢٥

   ۲۶جدول 

   (VR)محدوديت های عرض بار در خطوط فنالند 

 و بارهـای مـستقر در پـشت         عرضحداقل فواصل افقی، بر حسب سانتی متر، برای رعايت در هر دو طرف بين               

  .نافی هامحورهای انتهائی و 

  

  
  . استفاده نمائيدفوق از نزديکترين ارقام در مورد ابعادی که در اين جدول ارائه نشده اند،

  

  مشاهدات

 ميلی متری باالتر از سطح ۳۳۰ سانتی متر برای بارهائی که در کمتر از ارتفاع ۵/۷حداقل فواصل افقی بايد تا  -۱

  ريل قرار دارند، افزايش داده شود،

 تادر مورد بارهائی که مستعد افتادن از طرفين می باشند، حداقل فواصل افقی بايد  -۲

  که تا بيرون ستون ها امتداد دارند،) برای مثال داربست های فلزی( سانتی متر برای کپه بارها ۱۰ -

 ميلی متر به بيرون ۳۲۰۰ سانتی متر برای بخش های وسائط نقليه چرخدار بدون بست و اتصال که تا ۵ -

 .افزايش داده شوند امتداد دارند،

  

  

  

 انتهايی يا ميان نافی فاصله ميان حمور های فاصله از نقطه مورد نظر تا نزديکترين حمور انتهايی يا نزديکترين نافی



 ١٢٦

   ۲۷دول ج

   (VR)نالند محدوديت های عرض بار در خطوط ف

حداقل فواصل افقی، بر حسب سانتی متر، برای رعايت در هر دو طرف بين گـيج و بارهـای مـستقر در پـشت                        

  .نافی هامحورهای انتهائی و 

 

  
  .در مورد ابعادی که در اين جدول ارائه نشده اند، از نزديکترين ارقام مذکور استفاده نمائيد

  مشاهدات

 ميلی متری ۳۳۰بارکه در کمتر از ارتفاع قسمت هايی از سانتی متر برای  ۵/۷حداقل فواصل افقی بايد تا  -۱

  :ريل قرار دارند، افزايش داده شودباالتر از سطح 

 در مورد بارهائی که مستعد افتادن از طرفين می باشند، حداقل فواصل افقی بايد تا -۲

  ستون ها امتداد دارند،که تا بيرون) برای مثال داربست های فلزی( سانتی متر برای کپه بارها ۱۰ -

  

  



 ١٢٧

 ميلی متر به بيرون ۳۲۰۰ سانتی متر برای بخش های وسائط نقليه چرخدار بدون بست و اتصال که تا ۵ -

 .افزايش داده شوند امتداد دارند،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢٨

   ۳ جدول

  ائين آوردطی از عرض بين المللی پای تاشو در واگن های مسطح که می توان آنها را بدون تخهلبه 

 
  .لبه های تاشو خارجی وجود ندارد* 

  

  

  



 ١٢٩

   ۳جدول 

  طی از عرض بين المللی پائين آوردلبه ای تاشو در واگن های مسطح که می توان آنها را بدون تخ

  

  
  .دو لبه تاشوی مرکزی فقط در مورد واگن های اعزام شده به اسپانيا يا  پرتغال می باشد٭ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  UIC     مشاره کد شرکت راه آهنیتعداد دريچه ها درهر طرف                           واگنها                              

که می توان پائني
 آورد

 



 ١٣٠

  ۴جدول 

   ضربه برای روش های بارگيری و اتصاالت شلآزمايش

   هدف-۱

روش های بارگيری و اتصاالت شل در برابر               ايستادگی هدف از انجام اين آزمايشات، بررسی قابليت 

  .فشارهای طولی در طی بهره برداری می باشد

    شرايط آزمايش -۲ 

   واگن ضربه زننده-۱-۲    

  .صات زير باشددارای مشخ اين واگن بايد 

  واگن بوژی دار غير مسقف لبه بلند،-     

 ،UIC ۵۲۶-۱ مطابق با فيش شماره A گروه تامپون کناریمجهز به -     

 بار فله ای،با  تن، ترجيحاٌ ۸۰بارگيری شده جمعاٌ به وزن -     

ه حـدود   تقر در فاصـل   بصورت ثابت در خط هموار مستقيم در وضعيت غير ترمز به کمک بالک های توقف مس               -      

  يک متر

   واگن بارگيری شده طبق روشی که مستلزم آزمايش می باشد-۲-۲        

  : دارای مشخصات زير باشد  اين واگن بايد      

، بـه منظـور کـاهش سـرمايه گـذاری           )ناکافی: بارگيری جزئی (بارگيری شده تا حد امکان تا حداکثر ظرفيت         -            

  الت، و اتصابوسيله بست،

  ۵۲۶ -۲  يـا   UIC  ۵۲۶-۱ شـماره    فيش با مطابق  ، B و A ی گروه تامپون های کنار مجهز به بخصوص-          

UIC.    

، يـا فـيش   C، گـروه  UIC ۵۲۶-۱ طبق فيش شماره تامپوننتايج آزمايشات انجام شده در مورد واگن های مجهز به           

 و A، گـروه هـای   ۵۲۶-۱فيش شـماره  ( به ضربه گير قراردادی  را نمی توان در مورد واگن های مجهز       ۵۲۶-۳شماره  

B ۵۲۶-۲، و فيش شماره UIC (بکار برد.  

  :کف واگن بايد

  تميز، -



 ١٣١

 ، برف يا يخ، و اتصاالتعاری از خرده بار، بست -

  .باشد

  .بايد در گزارش قيد گردد) برای مثال خيس يا خشک(وضعيت کف 

  

   وضعيت واگن ضربه زننده-۲-  ۳

زمايش، واگن ضربه زننده همچنين می تواند طبق روش مورد آزمايش به واگن بارگيری شده برای انجام آ

  .ضربه وارد کند

   برنامه ضربه-۲- ۴ 

   يا مانور در تپه تفکيک واگن های پر-۴-۲- ۱ 

   ضربه در يک جهت،۲          

   کيلومتر در ساعت،۵-۷  ضربه اول با سرعت -

  .ر ساعت کيلومتر د۸-۹  ضربه دوم با سرعت -

  بدنبال آن و بدون تنظيم اتصاالت بار،

  . کيلومتر در ساعت۸-۹ضربه متقابل با سرعت  -

به در صورت لزوم ضرورت انجام ضربه زنی متقابل بايد بر اساس نتايج دو ضربه قبلی ارزيابی گردد، و بايد 

  .ويژگيهای کاالهای حمل شده و نوع بارگيری نيز توجه داشت

  )ری دربستقطارهای بل (يا مانور در تپهگن های پر واعدم انفصال  -۲-۴-۲

  . کيلومتر در ساعت۳- ۴ ضربه در يک جهت، هر دو با سرعت ۲

   ضربه های اندازه گيری سرعت-۵-۲

    بخش اندازه گيری شده بايد ترجيحاٌ با درپوش عالمت گذاری شود،-

  ه زننده، واگن ضربتامپون های متر از ۱۰  انتهای بخش مستقر در فاصله حدود -

 و حد تلرانس "سرعت ضربه/زمان"  اندازه گيری بوسيله کرونومتر و تبديل آن با استفاده از جدول هماهنگی -

  .۵ بندهای ارائه شده در 



 ١٣٢

، از يک ۲-۴ بند  به منظور جلوگيری از ضربه ای غير اختياری، يعنی با سرعت بيش از مقادير ارائه شده در -

در . می شوداری بين بخش اندازه گيری شده و واگن ضربه زننده استفاده بالک توقف بعنوان ترمز اضطر

  .صورت رعايت تلرانس می توان بالک توقف را جدا نمود

  .همچنين می توان از روش های اندازه گيری پيشرفته تر استفاده نمود

 تحليل نتايج -۱

  : ۲-۴  مطابق با بند پس از اجرای برنامه ضربه      

   بايد حفظ شود،ايمنی بهره برداری -

 .اتصاالت، دنده واگن و بار بايد عاری از آسيب ديدگی باشند -

چنانچه بارها مستعد حرکت طولی در واگن باشند، هنگام تجزيه و تحليل بايد مسافتی که بار در ضربه دوم 

  .جابجا شده است را اندازه گيری نمود

  . ثبت شود۱ از نمونه ۷نتيجه آزمايش بايد مطابق با ماده 

  

   (RID) کاالهای خطرناک -۴

 ساير . با ساير کاالهای حمل شده جابجا می شوند(RID)جهت انجام آزمايش ضربه، کاالهای خطرناک 

  . قيد شده اند" مقررات مربوط به گروه های مختلف" تحت عنوان RIDشرايط مربوطه در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٣

 جدول تبديل -۵

                                  سرعت ضربه ایطع اندازه گيری شده  مق                                         

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٤

  ۱                                                                                                                            الگوی 

  یاقدامات اوليه شرکت راه آهن

  :         روش بارگيری             

  )نوع بار(عنوان

  
                           واگن های انفرادی و گروهییبيرکت و حمل ونقل باری دربستواگن در قطارهای 

  

  نوع بار

  
  واگن

  
  روش بارگيری

 
  

  

  

  



 ١٣٥

  تثبيت نمودن

  یدر جهت طول -

 
  یدر جهت عرض -

  
  ساير عالئم

  
  : می باشدRIV ۱، جلد IIميمه برگه های صورتی، بيانگر تخطی از ض

  
  

  

  

  

  

  



 ١٣٦

   ۴رفتار بار در جريان ضربات تامپون مطابق با جدول 

  کيلومتر در ساعت: .....................قويترين ضربه -

 )وضعيت بار، قطعات تثبيت کننده و در صورت نياز خود قطعات واگن پس از قويترين ضربه( -

 )در صورت نياز ميزان جابجائی کاال( -

چرا هيچگونه آزمايشی در مورد ضربه صورت نگرفته است يا چرا آزمايشات مطابق با : رت نيازدر صو( -

 ) نمی باشد؟۴جدول 

  
  اطالعات در مورد روش بارگيری

  ...........................................: .............................................................................................................مسيرهای مربوطه

...........................................................................................................................................................................................  

  :شرکت راه آهن فورواردر

                                                                    اين برگه جايگزين : رگهب

  . می شود:                                                                               برگه
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