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 تجهیزات ایمنی کامیون

جایی کاال و بار باید انجام داد تجهیز کردن ترین کارهایی که برای جابهترین و مهماز اساسی
ونقل به وسایل ایمنی است و تجهیزات ایمنی کامیون، یکی از مسائل مهم در باربری های حملماشین

 .آیدحساب میشهری بهبین

 
 تجهیزات ایمنی کامیون در حمل و نقل

 تجهیزات ایمنی کامیون در حمل کدام اند؟

تجهیزات ایمنی  زای باید اونقل جادهها و مؤسسات حملی شرکتمطابق استانداردهای جهانی کلیه
 :برخوردار باشند که این تجهیزات شامل موارد زیر است کامیون

 های اولیهجعبه کمک 
 مثلث شبرنگ 
 نشانیکپسول آتش 
 کارت معاینه فنی معتبر 
 زنجیر چرخ و الستیک با آج 
 دستگاه سنجش سرعت و زمان 
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 تجهیزات ایمنی کامیون

 ونقلحمل اقدامات الزم برای تجهیز خودروهای

نشانی یکی از اقدامات الزم برای تجهیز خودروهای حمل بار به وسایل های آتشاستفاده از کپسول
 .نشانی برحسب تناژ خودروهای باربری استهای آتشتوان گفت این کپسولیمنی است که میا

 :نشانی برحسب وزن بارهای آتشی استفاده از کپسولنحوه

 2/5نشانی به وزن کیلوگرم کپسول آتش 5000تا  2500هایی با بار ناخالصی به وزن برای وزن
نشانی کیلوگرم کپسول آتش 14000تا  5000اخالصی بیش از هایی با بار نکیلوگرم نیاز است.برای وزن

کیلوگرم است باید  14000ها بیش از کیلوگرم نیاز است وهمچنین بارهایی که وزن آن 5به وزن 
 .کیلوگرم داشته باشند 10نشانی به وزن کپسول آتش

 نشانی به وزنل آتشاحتراق و یا انفجار است باید کپسوها سیاالت قابلهایی که حمل بار آنماشین
 .کیلوگرم داشته باشند 14
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های تجهیز خودروهای طور ایمنی، یکی از هدفایجاد شرایط استاندارد در فرآیند بارگیری و حمل بار به
 .ونقل به وسایل ایمنی استحمل

شده در خصوص تجهیز های ارائهونقل و رانندگان رعایت نکات و راه حلهای حملبرای شرکت
 .ونقل به وسایل ایمنی الزامی می باشدحمل خودروهای

نامه نحوه بارگیری، قوانین راهنمایی و رانندگی،در خصوص حمل و مهار بار نکاتی با توجه به آیین
محیطی، تحویل بار از ذکرشده است که برای ایمنی در حمل بار و با توجه به رعایت مسائل زیست

 .رودمبدأ تا مقصد به کار می

 
 در حمل و نقل تجهیزات ایمنی کامیون

 کاربردی در تجهیزات ایمنی کامیون راهکارهای

توانند از ونقل میهای حملجایی کاال و فعالیتونقل در جهت جابهلهای باربری و حمتمامی شرکت
نکات باال جهت ایمنی بیشتر در باربری استفاده کنند. رعایت این نکات برای هر شخص حقیقی و 

 .کند الزامی استجایی کاال فعالیت میونقل و یا جابهحقوقی که درزمینٔه ی حمل

قبل از استخدام راننده کامیون و خودروهای بارگیری تمامی ونقل و باربری معتبر یک شرکت حمل
 .کندشده را بررسی و تایید مینکات ایمنی و موارد گفته
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        یک شرکت حمل بار چه مسئولیتی بر عهده دارد؟

  مطمئن بودن از بیمه کاال 
 مسئوليت پيمانكاران در محل بارگيری 
 تعیین آدرس دقیق گيرنده كاال 
 تعیین کردن وزن بار 
 تعیین کردن زمان دقیق رسيدن كاال به مقصد 
 تخمین قيمت بار و خسارات در زمان آسیب رساندن به کاال 
 ونقلارائه رسید توسط متصدی حمل 

ی بارگیری در خودرو آگاه باشند. همچنین باید به ونقل کاال و حمل بار باید از نحوههای حملشرکت
 .در مورد بارگیری و حمل بار توجه داشت های فرستنده کاالتوصیه

 .های الزم را اعمال کردترین روش باید به رانندگان حمل بار توصیهجایی و حمل بار به امنبرای جابه

ونقل به وسایل ایمنی و ونقل تجهیز کردن خودروهای حملهای شرکت حملیکی دیگر از مسئولیت
 .اندازه، ابعاد و نوع بار استهونقل با توجه بهای حملاستفاده از ماشین

ونقل به یک نفر مسئولیت نظارت بر نحوه بارگیری صحیح، شیوه درست قرار های حملدر شرکت
دهند که در این صورت راننده را از گیرها را میگرفتن بارها روی یکدیگر و انتخاب مناسب ضربه

ونقل مهار بار و محموله های حملتهای شرککند.از دیگر مسئولیتوضعیت بار و وزن بار آگاه می
 .است

 گیرنده بار در مقصد چه وظایفی دارد؟

  از سالم بودن بار اطمینان حاصل نماید و همچنین آن را بررسی کامل نماید تا از وجود هر نوع
 .خسارت مطمئن شود

 ازنظر وزن و محتوا بار را کنترل و بررسی نماید. 
 وجه نمایدبه زمان رسیدن بار و کاال به مقصد ت. 
 ی بار از ماشین باربری نظارت داشته باشدبر تخلیه. 
 ونقل رسید دریافت بار ارائه نمایدبه راننده یا متصدی حمل. 
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 ی بار می باشدی گیرندهنظارت بر روی دریافت کاال بر عهده. 

 صحیح و ایمنی در بارگیری کاال هایروش

 ی نقلیه متناسب با نوع کاالانتخاب درست وسیله 
 به همراه داشتن تجهیزات و وسایل ایمنی 
 متناسب بودن کاال ازنظر ظرفیت و اندازه با خودروی حمل بار 
 نامه حمل بار در جادهمتناسب بودن اندازه بار با استاندارد در آیین 
 مجاز و قانونی بودن طول، عرض و ارتفاع بار 
 استفاده از وسایل نقلیه طویل برای بارهایی با ارتفاع زیاد 
 مرکز ثقل بار در زمان بارگیری باید کمترین فاصله را از کفی و سطح جاده داشته باشد. 

 در زمان بارگیری پرخطر توجه الزم به بارهای

در زمان قراردادن بارها بر روی بارگیر نباید پایداری و یا افزایش و کاهش شتاب خودرو را تحت تأثیر 
 .شود تا به محورها فشار وارد شودکار باعث می قرار دهد و باید به آن توجه داشت زیرا این

تر را رگتر و بزچند نوع بار را حمل نمایند باید در ابتدا بارهای سنگین  زمانی که از شرکتی خواسته شد
تر و یا پشت بارها جا داد. این کار باعث تر را بر روی بارهای سنگینجا کرد و بارهای سبکجابه
 .ترمز کردن ناگهانی آسیبی وارد نشود شود به بارها در زمانمی

برای بارهایی که احتمال ایجاد خطر رادارند باید به نحوی عمل شود که در هنگام انحراف و یا ترمز 
 .ونقل خطری برای راننده ویا دیگران نداشته باشدخودروهای حمل

د اب احتمال کشیدگی وجوبرای بارهای بلند باید از زنجیر استفاده شود زیرا استفاده از تسمه ویل طن
 .دارد

ها کافی نیست. در ها بلند و نامتقارن است استفاده از طناب برای مهار کردن آنبارهایی که ارتفاع آن
های صورت افقی بر روی خودروهای حمل بار قرارداد و یا از ماشینتوان بارها را بهصورت نیاز می

 .خاصی برای بارگیری و حمل بار استفاده کرد
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