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تحميل ونقل االسطوانات

تم إعداد هذه الوثيقة من وثيقة رابطة آسيا للغازات الصناعية ( )AIGAرقمم  - AIGA 038/06تحميم ونقم االسمطوانات فمي الوعمع
الرأسي .وتشكر جمعية الشرق األوسط للغازات الصمناعية ( )MEGAرابطمة آسميا للغمازات الصمناعية لمنحنما اإلنذ باقتبما أجمزا ممن
الوثيقة رقم  ،038/06في هذا المنشور.
إخالء المسؤولية
تم الحصول على جميع محتويات المنشمورات الفنيمة لجمعيمة الشمرق األوسم ط للغمازات الصمناعية ،بمما فمي نذلمع قواعمد الممارسمات المهنيمة ،وإجمرا ات ال مالمة وأيمة
معلومات تقنية أخرى واردة في هذه المنشمورات ممن مصمادر يعتقمد ب نهما موثوقمة  ،وت متند علمى المعلوممات والابمرات التقنيمة المتالمة لاليما لجمعيمة الشمرق األوسمط
للغازات الصناعية وغيرها في تاريخ صدورها.
وليث توصي جمعية الشرق األوسط للغازات الصناعية أعضائها بالرجوع إلى هذه المنشورات واستادامها ،فإ الرجوع إلى أو اسمتادا منشمورات جمعيمة الشمرق
األوسط للغازات الصناعية من قب أعضائها أو الغير يكو على أسا طوعي بحت وليس ملزما.
وال تقد جمعية الشرق األوسط للغازات الصمناعية أو أعضمائها أض عمما للنتمائ وال يتحملمو أيمة م ماولية قانونيمة تتعلم بمالرجوع إلمى أو اسمتادا المعلوممات أو
االقترالات الواردة في منشورات جمعية الشرق األوسط للغازات الصناعية.
و ال تملممع جمعيممة الشممرق األوسممط للغممازات الصممناعية ال مميطرة علممى تطبيم أو عممد تطبيم  ،أو سممو تف ممير ،أو االسممتادا ال ممليم أو غيممر ال ممليم أليممة معلومممات أو
اقترالات واردة في منشورات جمعية الشرق األوسط للغازات الصناعية من قب أض شاص أو كيا (بما في نذلع أعضا جمعية الشرق األوسط للغازات الصناعية)،
وال تتحم جمعية الشرق األوسط للغازات الصناعي ة صرالة أض م اولية فيما يتعل بالحصول على ألدث إصدار.

جميع الحقوق محفوظة لجمعية الشرق األوسمط للغمازات الصمناعية  -© MEGA 2015تممن جمعيمة الشمرق األوسمط للغمازات الصمناعية اإلنذ بإعمادة إنتماه همذا المنشمور بشمرط نذكمر أ
المصدر هو جمعية الشرق األوسط للغازات الصناعية (.)MEGA
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 .1المقدمة
ال يممممزال يممممتم نقمممم األعممممداد الكبيممممرة مممممن االسممممطوانات المازنممممة أفقيمممما علممممى نطمممماق واسممممع وهممممو المعيممممار المقبممممول فممممي بعمممم
بلدا الشرق األوسط .وهذه الطريقة لنق االسطوانات في وعع أفقي يطر العديد من المااطر التي تهدد ال المة .وتحميم االسمطوانات
في وعع رأسي ومامن لديه العديد من المزايا بالمقارنة مع تحمي االسطوانات في وعع أفقي.
وتحتوض هذه الوثيقة على توصيات لتحمي ونق االسطوانات بطريقة آمنة من أج جع عملية النق أكثر أمنا.
 .2النطاق
تغطي هذه الوثيقة الممارسات الموصى بها لنق  ،وت مين ،وتحمي  ،وتفريغ:





االسطوانات الفردية ،أو االسطوانات في باليتات أو صنادي
االسطوانات المربوطة معا بواسطة لب والموعوعة في قفص
االسطوانات الصغيرة واسطوانات ال وائ
اسطوانات الضغط

وال تغطي هذه الوثيقة نق االسطوانات في ال يارات والشالنات الصغيرة.
 .3التعاريف
سلة ،قفص ،صندوق ،البليت :لاوية ،عادة ما تكو مصنوعة من المعد  ،وت متاد لحمم عمدد ممن االسمطوانات .وعمادة مما يكمو ألمد
جوانبها مفتو لتحمي وتفريغ االسطوانات.
حزمة :مجموعة اسطوانات من نفس الحجم ،مربوطة معا بحب وموعوعة في قفص لديدض واق.
 .4تحميل ونقل االسطوانات في الوضع األفقي
 4.1الوصف العام
يتم رص االسطوانات فوق بعضها البع

بطول سيارة التوصي (الشك .)1

ال ينصح بذلك
الشك  – 1سيارة التوصي التقليدية المحملة باسطوانات في وعع أفقي

4|26

WG-TRA

TD 10/15/A
 4.2المخاطر المرتبطة بتحميل األسطوانات في الوضع األفقي
هناك مااطر عديدة عندما يتم تحمي االسطوانات في الوعع األفقي على شالنات النق  .وتشم بع












هذه المااطر:

العمال الذين يقومو بتحمي وتفريغ االسطوانات يحنو ظهورهم باستمرار .وهذا يضمر بمالعمود الفقمرض وعلمى ممر المزمن قمد
يت بب في إصابة العمود الفقرض وآال الظهر المزمنة.
صما االسطوانة قد يفت في أض وقت أثنما التحميم  ،أو التفريمغ أو النقم  ،وسمو تنطلم االسمطوانة ب كملهما ممن مركبمة النقم
كالصممارو  ،مممما يت ممبب فممي إصممابات محتملممة أو وفيممات وأعممرار فممي الممتلكممات .ومممن الم تح ممن تمم مين الصممما علممى
االسطوانات.
يجب عد نق اسطوانات األسيتيلين في الوعع األفقي
االسطوانات المرصوصة فوق بعضها البع قد تلتف أثنا التحمي والتفريغ .وهذا قد يادض إلى لوادث خطيرة جدا.
يجب لف االسطوانات من الوعع الرأسي إلى الوعع األفقي أثنا التحمي والعكس عنمد التفريمغ .وكلمما زادت الحركمات ،كلمما
زادت الحوادث.
قد تنحشر أيادض وأصابع عمال تحمي وتفريغ االسطوانات ب هولة بين االسطوانات.
يقف العمال فوق االسطوانات للفها عند التحمي أو التفريغ.
من الم تحي استادا رافعة شوكية وباليتات لنق االسطوانات.
االسطوانات الموعوعة في وعع أفقي على أرعية الشالنة يصعب ت مينها.
عادة ما يقو العمال برفع االسطوانة من صمامها إلمى الوعمع الرأسمي (الشمك  .)2لمم يمتم تصمميم صممامات األسمطوانات لهمذا
الغرض.
اسطوانات الغازات الم يلة والتي تكو مجهزة بصمامات تنفيس للضغط قد تت بب في انبعماث للغمازات فمي الحالمة ال مائلة فمي
لالة فت هذه الصمامات في النار.

القائمة أعاله لي ت سوى مجموعة صغيرة من المااطر المحتملة المرتبطة بتحمي االسمطوانات فمي الوعمع األفقمي .ويمكمن تقليم معظمم
المامماطر المممذكورة أعمماله أو القضمما عليهمما تماممما عنممدما يممتم تحمي م االسممطوانات رأسمميا وينبغممي مراعمماة نذلممع عنممد ت ممليم االسممطوانات
الموعوعة أفقيا.

ال ينصح بذلك
الشك  - 2لف االسطوانة إلى الوعع الرأسي
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ال ينص بذلع
الشك  - 3العمال خالل لم االسطوانات الموعوعة أفقيا

ال ينصح بذلك
الشك  - 4االسطوانات تلتف خالل التفريغ
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ال ينصح بذلك
الشك  - 5لف االسطوانات بالقد

 .5تحميل ونقل االسطوانات في الوضع الرأسي
 .5.1األساس المنطقي لتحميل االسطوانات في الوضع الرأسي

 التخزين:
شركات اإلنتاه تقو بتازين االسطوانات في وعع رأسي .وفي هذا الوعع ،فإنها تحتاه إلى م الة أق ومن ال مه أ نميمز بمين العمدد
الزائد من أنواع الغاز في غرفة التازين.
 وضع االسطوانات عندما تكون قيد االستخدام:
معظم العمال ي تادمو االسطوانات في وعع رأسي .ولي ت هناك لاجة لتغيير وعع االسطوانة من أفقي إلى رأسي.

تتم ترقية عغط العمم فمي االسمطوانات تمدريجيا ممن  150بمار إلمى  200بمار أو عمغط أعلمى .وتكمو اسمطوانات الضمغط العمالي أثقم ،
ويكو من األسه نقلها بين الم تادمين ومحطة التعبئة في وعع رأسي.

االستخدام المستقبلي السطوانات الضغط العالي:

 سهولة فصل االسطوانات لتسليمها:
فص االسطوانات في سيارة التوصي يكو أسه عندما تكو االسطوانات في الوعع الرأسي باال
 .5.2طرق التحميل في الوضع الرأسي
يمكن تحمي االسطوانات في ثالث طرق عند تحميلها في الوعع الرأسي على سيارة التوصي :
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في باليات ،أو
في لز .

 .5.3االسطوانات الفريية
 .5.3.1تصميم سيارة نقل االسطوانات الفريية

 خط أو صف االسطوانات:
ل هولة ت مين الحمولة باستادا الاطوط ،فيمكن تق يم سيارة النق إلى خطوط أو صمفو  .ويجمب تصمميم ألموا تق ميم الصمفو
تتحم قوة ال تق عن الوز الكام لالسطوانات في الصف إلى األما والالف داخ الصف.

بحيمث

 األلواح الجانبية:
يجب تصميم األلوا الجانبية بحيث تتحم قوة ال تق عن نصف الوز الكام لجوانب الحمولة .ويجب أ يكمو ارتفماع اللولمة الجانبيمة
أعلى بن بة  %20من وسط لزمة االسطوانات المحملة.
 األلواح األمامية:
يجب تصميم األلوا األمامية بحيث تتحم قوة ال تق عن الوز الكامم للحمولمة ممن األمما  .ويجمب أ يكمو االرتفماع م ماوض الرتفماع
لزمة االسطوانات المحملة.

الشك  - 6ال يارة مق مة لاطوط لتحمي االسطوانات ومامنة ب شرطة

 أشرطة تأمين االسطوانات:
يجب ت مين االسطوانات عن طري أشرطة ،أو سالس  ،أو ألزمة ت مين عرعية.
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الشك  - 7األلزمة العرعية مع أداة شد سريع

عندما ال ت تاد األربطة ،أو الصنادي  /الباليتات أو األشرطة العرعية لربط االسطوانات معا على المركبات فيجب ت مين االسمطوانات
بشريطين أو سل لتين متقاطعتين ،ويجمب اختبارهما لتتحمم لمولمة بمقمدار  4500كجمم .ويجمب أ يكمو الحمد األدنمى ل ممع ال السم 1
سمم وت ممتاد فقممط ممع النمموع نذو الشممقاطة .ويحظممر اسمتادا ال السم "المممزودة بعتلمة" والتممي تنك ممر وتنزلم فمي وعممعها .ويمكممن ربممط
االسطوانات بشريط أو سل لة والدة فقط على طول ارتفاع االسطوانات وإلكا ربطها بشك كا لمنع انزالق االسطوانات ممن الشمريط
أو ال ل لة.

 بوابات الرفع:
يجب تفريغ االسطوانات من مركبة النق بشك صحي  .ويجب عد إسقاط االسطوانات من مركبمة النقم أثنما التفريمغ .واسمتادا بوابمات
الرفع هو األسلوب األفض للتفريغ.
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ينص باستادا بوابات الرفع التي تتحرك رأسيا على طول م ارين رأسيين .وال ينص باستادا بوابات الرفع التي تعم بآلية
تحت الجانب الالفي من منطقة الشحن.
على الرغم من أ بوابات الرفع تجع عملية تحمي وتفريغ االسطوانات أسه وأكثر أمنا ،فإنها ال تالو من المااطر.
يجب تزويد بوابات الرفمع بماأللوا الجانبيمة أثنما التحميم والتفريمغ لمنمع سمقوط االسمطوانات .ويجمب أ تكمو النهايمة الالفيمة
مغلقة تماما بال الس أو األشرطة ما لم يتم تثبيت االسطوانات على بوابة الرفع بإلكا .
بوابات الرفع ال يمكن أ ت تاد كج ر بين الصفو وسيارة التوصي .
بوابات الرفع يجب أ تكو مصممة بشك مناسب لحمولة االسطوانات ب كملها المراد لملها.
يمكن تثبيت بوابات الرفع إما على الجز الالفي من ال يارة أو على جانب ال يارة.
ال تركب أبدا فوق بوابة الرفع.
ال تتجاوز أبدا لمولة بوابة الرفع.
بوابات الرفع يجب أ تكو مصممة بشك صحي ومناسب للوز المراد لمله.
يجب وعع إجرا ات ت مين الستادا بوابات الرفع ويجب تدريب العمال الذين ي تادمو بوابات الرفع بشك صحي على هذه
اإلجرا ات.

WG-TRA

TD 10/15/A

الشك  - 8بوابة الرفع الالفية

الشك  - 9بوابة الرفع الجانبية

 عربة أو ترولي االسطوانات:
يجب أ تكو ال يارات التي تقو بتوصي االسطوانات بشك فردض مزودة بعربة أو ترولي لنق االسطوانات بعمد تفريغهما منهما .وليمث
أ استادا عربة االسطوانات غير عملي ،فيمكن لف االسطوانات يدويا في وعع رأسي ،شريطة عد لف االسطوانات أكثر من الالز .
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الشك  - 10نمونذه لترولي االسطوانات
يمكن وعع االسطوانات معا في البليت لتشكي ولدة توصي والدة .ويمكن تحمي أو تفريغ الباليتات بالطرق التالية:

 الرافعات الهيدروليكية المثبتة على الشاحنات:
يمكن أيضا استادا الرافعات الهيدروليكية المثبتة على الشالنات لتفريغ االسطوانات أو لز االسطوانات.

الشك  - 11شالنة اسطوانات مع رافعة هيدروليكية
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الشك  – 12ت مين االسطوانات بحزا داخ البليت









يجب عد استادا مغناطيس أو ألزمة الرفع مطلقا لنق االسطوانات مع الرافعة ،ويجب أ تكمو االسمطوانات فمي أقفماص أو
لماالت مصمممة خصيصما لهمذا الغمرض .ويجمب عمد تفريمغ االسمطوانات الفرديمة عمن طريم الضمغط علمى صمما أو غطما
االسطوانة.
ال ي م باستادا أنذرع التطوي باال الرافعات لتفريغ االسطوانات.
إنذا تم استادا الرافعة لتفريغ االسطوانات الفردية ،فيجب تحمي وت مين االسطوانات أوال في البليت.
على الرغم من أ الرافعات تجع عملية تحمي وتفريغ االسطوانات أسه وأكثر أمنا ،إال أنها ال تالو من المااطر.
يجب أ تكو الرافعات مصممة بشك يناسب الحد األقصى للحمولة المراد لملها.
يجب وعع إجمرا ات تم مين السمتادا الرافعمات ويجمب تمدريب العممال المذين سي متادمو الرافعمات بشمك صمحي علمى همذه
اإلجرا ات.
الشالنات مع الرافعات الشوكية
يمكن تصميم شالنات االسطوانات لحم رافعة شوكية في الالفية.

الشك  - 13شالنة اسطوانات مع رافعة شوكية
على الرغم من أ الرافعات الشوكية تجع عملية تحمي وتفريغ االسطوانات أسه وأكثر أمنا ،إال أنها ال تالو من المااطر.
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يجب أ تكو الرافعات الشوكية مصممة بشك يناسب الحد األقصى للحمولة المراد لملها.
يجب وعمع إجمرا ات تم مين السمتادا الرافعمات الشموكية ويجمب تمدريب العممال المذين سي متادمو الرافعمات الشموكية بشمك
صحي على هذه اإلجرا ات.

 .5.4باليتات ،وحزم واسطوانات الضغط
يمكن ت مين باليتات ،ولز واسطوانات الضغط على المركبات المصممة لهذا الغرض أو المركبات المجهزة بمراف تكميلية.
وفي لالة المركبات نذات األغراض الااصة ،فيعتمد ت مين الحمولمة علمى مبمدأ التوصمي اإليجمابي بمين الباليتمات أو الحمز ومنطقمة شمحن
مصممة خصيصا لهذا الغرض .ويجب أ يتطاب تصميم معدات المركبة مع البليت هيكليا .وهمذا ي مم بامتصماص القموى المتولمدة علمى
الحمولة .ويتم تجهيز بع

المركبات بكالبات ت مين ،والتي تقو بت مين الباليتات أو الحز عند لدوث تغيرات في اتجاه القوى.

ت مين الحمولة التي تضم مراف إعافية على المركبات ،والتي تتكو من معدات الشحن على منطقة الشحن أو على األلوا الجانبيمة ،همو
أق تعقيدا .وعلى نحو مماث لت مين االسطوانات الفردية ،فيمكن رفع اللولة الجانبية من منطقة الشحن .وتقو نظمم التمربيط المحمددة علمى
المركبة ،التي قد تتكو من أشرطة وألزمة ،بت مين الباليتات أو الحز عد االنزالق أو االنقالب .والتوقف المتعدد واالنحمدار ألسمف همو
مناسب بشك خاص بالن بة لظمرو

التحميم المتغيمرة باسمتمرار .وقمد ثبمت أ ألزممة المربط (مثم المطماط) همي وسميلة ناجحمة لحمايمة

األشرطة إنذا كا يجب ربطها لول الحوا

الحادة .وينص باسمتادا عمدة أسماليب ماتلفمة ممن معمدات التم مين اإلعمافية ممن أجم تم مين

الباليتات والحز جيدا.

الباليتات المصممة خصيصا حسب الموقع
الشكلين  14و 15
يبممين الشممكلين  14و  15النظمما الممذض لديممه م ممامير مثبتممة فممي الحمموا الاارجيممة لمنصممة التحمي م  .ويكممو لممدى الباليتممات مكمماب لتثبيممت
الباليتات في جميع االتجاهات .وهذا النوع من األنظمة يلغي الحاجة لمعدات ت مين نذات رافعة إعافية.

الشك 14

الشك 14
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الشك 15
الشكلين  16و 17
يبين الشكلين  16و  17النظا الذض يتم فيمه وعمع الباليتمات المصمممة ل مب الغمرض فمي فجموات منصمة التحميم  .ويمكمن تم مين البليمت
بكالبات تربط البليت من تحت منصة التحمي  .وإنذا لم يتم تثبيت الكالبات ،فإ نظا ال المة المدم يعرق ال ميارة .وفمي همذا النظما  ،إنذا
لم يتم تثبيت الكالبات ،فلن يتم تحرير المكاب .

الشك 16
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الشك 17
األشكال  18و  19و 20
في همذا النظما  ،يمتم تم مين الباليتمات بواسمطة كالبمات يمتم تثبيتهما فمي منتصمف المنصمة .ويظهمر عمو تحمذير فمي المقصمورة عنمدما تفمت
الكالبات والتي ستنغل عندما يتم تحرير المكاب .

الشك 18
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الشك 20

الشك 19

األشكال 25-21
هذا هو نظا آخر ليث يتم وعع الباليتات المصممة ل ب الغرض في الفجوات في منصة التحمي  .ويتم ت مين الباليتات بكالبمات لتثبيتهما
من تحت منصة التحمي  .ويتم تشغي الكالبات هيدروليكيا من مقصورة ال ائ .

الشك 22

الشك 24
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الشك 25
الشكل 26
لنق اسطوانات الغاز الطبية ،فيتم استادا شالنات خاصة مغطاة بباليتات لالسطوانات الصغيرة ويتم استادا كالبات في كال الجانبين.

ماللظة :يجب توفير التهوية الجيدة لالسطوانات المنقولة في أض لاوية أو عربة مغلقة لمنع تراكم أض غاز داخ الحاوية .وعادة ما يتحق
نذلع عن طري كوات التهوية في أسف وأعلى الجدرا .

الشك 26
تأمين الحمولة عن طريق األحزمة على المركبات التقليدية
الشكلين  27و 28
في هذا النظا  ،يتم تثبيت األلزمة بهيك ال يارة تحت منصة التحمي  .وتقو األشرطة العرعية بت مين الحمولة.
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الشك 27

الشك 28

الزوايا الحادة تُتلف ألزمة ت مين الحمولة ب هولة.

الشك 29
األشكال 32-30
تبين األشكال  32-30شالنة تقليدية مزودة ب لوا ت مين في منصة التحمي واألقوا

الملحقة.

يتم تثبيت األلوا في منصة التحمي وت مينها بهيكم ال ميارة (الشمك  .)30ويمتم وعمع القضمبا علمى األلموا وت مينهما بواسمطة م مامير
(الشك  .)31وتعم قضبا الت مين للت مين عد تحرك الحمولة وكذلع لتثبيتها في مكانها (الشك .)32

الشك 31
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الشك 32
الشكل 33
يبين الشك  33بليت مثبتة باللو بواسطة لزا  .ويمكن لماية األشرطة الجلد عند لوا

الشك 33
الشكل 34
يبين الشك  34لزمة اسطوانات مثبتة مع لو ج م العربة.
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الشك 34
 .5.5االسطوانات الصغيرة
يجب عد نق االسطوانات الصغيرة بدو ربط ولكن يجب أ توعع داخ سمالل أو صمنادي مصمممة خصيصما لالسمطوانات الصمغيرة
(الشك .)35

الشك  - 35نمونذه لصنادي االسطوانات الصغيرة
 .5.6اسطوانات السوائل المبرية والحاويات الصغيرة
على الرغم من ت مين اسطوانات ال وائ المبردة والحاويات الصمغيرة بطريقمة مماثلمة لالسمطوانات الكبيمرة ،أو الحمز أو الباليتمات إال أ
هناك اختالفات ناتجة عن لجمها ووزنها.
ويتم نقلها على سيارات أو باليتات مجهزة خصيصا ،أو ت مينها باأللوا الجانبية لل يارة.
يبين الشكلين  36و  37اسطوانات ال وائ المثبتة باللولة الجانبية بواسطة أشرطة.
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الشك 36

الشك 37
يبين الشك  38باليت اسطوانات تقليدض مزود بحماالت خشبية معلقة على اإلطار الالفي للبليت .ويمكمن تغييمر اإلطمار والطبليمة لتتناسمب
مع محيط لاوية الغاز ال ائ .
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الشك 38
 .5.7اسطوانات الضغط
يجب تثبيت اسطوانات الضغط باألسافين والاشب إنذا لم تكن في إطار واقي.

الشك 40
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الشك 41
األشكال  – 41-39اسطوانات الضغط مثبتة بواسطة األشرطة ،مع األوتاد الاشبية
 .6المعلومات والتشجيع
 .6.1المعلومات
لضما التحمي اآلمن لشحنات الغاز الصناعي فيجب توفير معلومات كافية لجميع األشااص المعنيين ،وليس فقط موظفي شركات الغاز،
ولكن أيضا لوكال الشحن ،والم تودعات ومقاولي النق .
وينبغي أ توفر المعلومات تفاصي لول ما يجب ت مينه ،ولمانذا يجب ت مينه وكيفية ت مينه.
ويجب أ تكو المعلومات واعحة ومحددة وتشم :







الالفية القانونية (اللوائ واإلرشادات)
مال مة ال يارة (لدود الحمولة)
تحمي البضائع
طرق ت مين أنواع ماتلفة من البضائع التي يتم تحميلها
مبادئ ت مين الحمولة

 .6.2التشجيع
يجممب تشممجيع جميممع األشممااص المعنيممين بممما فممي نذلممع ال ممائقين ،وعمممال الشممحن والعمممال مممرارا وتكممرارا السممتادا تقنيممات تمم مين
الحمولة .وينبغي توفير التدريب العملي لموظفي شركة الغاز ومقاولي النق .
وتشم أساليب التشجيع:

التدريب:


دورات تدريبية تعريفية
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دورات تدريبية تنشيطية

المواي المطبوعة:





المنشورات
البوسترات
الملصقات
الكتيبات

التوجيه الشفوي:





التذكير لول ت مين الحمولة
تقديم المشورة لول ت مين الحمولة
اإلشارة إلى أوجه القصور
دعم ت مين الحمولة بشك صحي مع الثنا

المساعدة العملية:




الم اعدة في ت مين الحمولة
إظهار كيفية ت مين الحمولة بشك صحي
المراجعات

التوجيهات القانونية:


لفت االنتباه إلى التبعات القانونية والم اولية المحتملة لعد كفاية ت مين الحمولة

ويجب أ يكو التشجيع بشك م تمر ،وليس لمرة والدة.
 .7توزيع الحمولة
 .7.1المبايئ العامة
حدوي تحميل المركبات

يجب عدم تجاوز الحمولة المسموح بها.
يجب أال يتجاوز وز الحمولة وز ال يارة اإلجمالي أو الحموالت الم ممو بهما .وفمي بعم
يعني أنه ليس ك م الة تحمي يمكن االستفادة منها.

الحماالت فمإ همذا قمد

توزيع الحمولة بشكل صحيح

ماططات توزيع الحمولة توفر م اعدة قيمة لتحديد توزيمع الحمولمة األكثمر مال ممة أو الم ممو بمه .وتاتلمف همذه
الماططات من سيارة ألخرى ،ويظهر أدناه مثال نمونذجي.
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ال يجب تجاوز مساحة منطقة الشحن

يجب الحصول على تقدير للحمولة الم مو بها لمنطقة البضائع من المورد.
الحفاظ على تأمين اتجاه الحمولة

تتولد قوى على الحمولة عند تغيير اتجاه ال يارة.
ماطط توزيع الحمولة

يجب فحص البيانات الفنية للشركة المصنعة لل يارة لمعرفمة تم ثير توزيمع الحمولمة علمى الحمد األقصمى الم ممو بمه
لل يارة.
القوى التي تؤثر على تأمين الحمولة
المبادئ األساسية التي يقو عليها ت مين الحمولة هي أ قوة نظا تثبيت الحمولمة يجمب أ تكمو كافيمة لتحمم قموة ال
تق عن الوز الكلي للحمولة من األما ونصف وز الحمولة من الالف والجوانب .وقد تحدث لركات رأسية ولكن
يمكن التغلب عليها إنذا تم استيفا الشروط األخيرة.
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وهذه المبادئ هي صالحة لالستادا على الطرق العادية ،وال تغطي الحاالت غير الطبيعية (مث الحوادث المرورية) ليث يمكن أ تزيمد
القوى بشك كبير.

 .7.2تأمين الحمولة


يعتمد اختيار أفض وسيلة لت مين الحمولة على المركبة على نوع وتركيبة الحمولة المراد لملها مث الباليتات ،والحز  ،الخ.



يتم تثبيت الباليتات والحز قطريما وإلمى أسمف ب رعمية المركبمات المصمممة خصيصما لهمذا الغمرض أو باسمتادا أنظممة تثبيمت
خاصة .والمعدات المناسبة لت مين الحمولة هي :األسالك الصلب أو الحبال النايلو وال الس واأللزمة النايلو الخ .وفي لالة
الحبال واألشرطة النايلو فيجب استادا األربطة الجانبية لتجنب الضرر.



يجب فحص جميع المعدات الم تادمة لت مين األلمال بانتظا للتحق من تلفها أو تضررها.



يجب دائما اإلشارة إلى تعليمات الشركة المصنعة فيما يتعل بإصال واستادا معدات ت مين األلمال.

 .8المراجع
•  - AIGA 038/06تحمي ونق االسطوانات في الوعع الرأسي
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