
CURS TEHNICI DE ARIMARE, LEGARE A MĂRFURILOR

CAPITOLUL 1  NOŢIUNI GENERALE

1.1 ARIMAREA

- nu este o operaţiune ci o activitate în decursul căreia se conjugă mai multe operaţiuni, deci, este mult mai 

amplă decât o simplă fixare

- în executarea acestei activităţi se porneşte de la un riguros plan de transport , întocmit fie de transportatorul 

însuşi , fie de comisionarul cu care acesta se află sub contract

- planul de transport  se-ntocmeşte în funcţie de tipul mărfii(mărfurilor) care urmează sa se transporte , fiecare 

tip necesitând mijloace de fixare specifice

D  efinitie   – angajarea şi fixarea unei încărcături pentru menţinerea unui centraj favorabil stabilitaţii

Calitatea – calitatea arimării mărfurilor pe (într-un) vehicul depinde de:

- poziţia mărfurilor

- tipul suporturilor încărcăturilor folosite

- mijloacele de calare a roţilor(împănare a roţilor)

- frecvenţa controalelor încărcăturii, adică de verificarea mijloacelor de arimare

Toate aceste acţiuni contribuie la garantarea bunei stări a mărfii şi a asigurării securităţii:

-  conducătorului auto 

-  manevranţilor

- dar în egală măsură şi a celorlalţi participanţi la traficul rutier

- adaptarea arimării, reguli generale-cea mai mare parte a mărfurilor transportate necesită o arimare care să 

fie adaptată ambalajului, naturii, greutăţii, formei şi fragilităţii produselor, suportul încărcăturii şi tipului de 

caroserie

-mijloace de arimare, dispozitive de întândire- utilizarea lanţurilor este limitată la anumite tipuri de mărfuri 

(trunchiuri de copaci şi maşini de manutanţă)

- cablurile au aceleaşi utilizări ca şi lanţurile, dar sunt mai sensibile decât acestea, la temperaturi foarte scăzute

- chingile sunt frecvent folosite, ele sunt întărite de un întinzător care permite o bună repartişie a 

tensiunii(întinderii)

-riscuri legate de o proastă arimare, principalele consecinţe- absenţa sau proasta arimare poate fi un factor de 

incident şi/sau de accident în timpul transportului(pe traseu) şi mai ales la descărcarea vehiculului

- principalele consecinţe întâlnite sunt:

 deteriorarea mărfurilor
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 deteriorarea vehiculului

 răsturnarea vehiculului

 rănirea mai mult sau mai puţin gravă a conducătorului şi/sau a altor utilizatori ai drumului public

- alte consecinţe- o proastă arimare poate, de asemenea , să antreneze:

 reclamaţii din partea clienţilor

 cheltuieli cu reparaţia vehiculului

-principalele cauize- accidentele cele mai frecvente sunt datorate:

 deteriorării chingilor în timpul transportului

 absenţei calelor(penelor pentru fixarea roţilor)

 absenţei cornierelor de protecţie între încărcătură şi lanţuri sau cabluri, producând uzura lor prematură

- o conducere brutală contribuie la accentuarea acestor riscuri

1.- masa unui obiect- masa este o proprietate a materiei, indiferent de tipul de obiect , fiecare obiect are masă 

indiferent că se află pe pământ sau pe lună sau în apă şi este aceeaşi în permanenţă

2.-greutatea – greutatea unui obiect este o forţă, şi reprezintă forţa cu care acel obiect este atras de pământ. 

Datorită faptului că greutatea unui corp depinde de forţa de gravitate a unui corp  ea este diferită, adică pe 

pământ un om are o greutate pe lună are altă greutate.

3. –gravitaţia – este o proprietate pe care o au toate corpurile din cauza masei lor şi reprezintă forţa de atracţie 

între două corpuri. Gravitaţia este proporţională cu masa obiectelor şi cu distanţa dintre ele, cu cât distanţa 

dintre obiecte este mai mare cu atât scade forţa de gravitaţie

4.- centru de gravitaţie -  este media distribuţiei masei din acel obiect, centru de gravitaţie poate sa fie în 

interiorul acelui obiect sau în exteriorul acelui obiect

Din punct de vedere al transportului de marfă este important de ştiut centrul de gravitaţie al obiectului 

(obiectelor) pentru o poziţionare cât mai corectă a acestuia(acestora) astfel încât să se asigure o poziţionare şi 

o securizare cât mai corectă a încărcăturii şi o distribuie adecvată a încărcăturii.

DE REŢINUT- cu cât centrul de gravitate al vehicului/încăcăturii considerat ca şi un tot(vehicul + 

încărcătură)este situat mai sus ca şi înălţime faţă de sol creşte posibilitatea ca încărcătura să se 

rostogolească  ceea ce poate cauza probleme foarte grave

5.-alunecare – alunecarea ţine cont de fricţiune (forţa de frecare). Este foarte important de ştiut că atunci când 

vehiculul se află în mişcare datorită vibraţiilor cauzate de drum forţa de strângere a elementelor de 
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siguranţă(chingi, lanţuri) va scădea şi datorită forţei de frecare mai ales dacă marfă începe să se mişte din 

locaşul (poziţia) în care a fost fixată, vezi figura 1.

- în figura 1 sunt prezentate forţele principale  care acţionează asupra încărcăturii în cazul unui vehicul aflat în 

mers.

- se observă că marfa trebuie să fie asigurată(sprijinită) atât în partea din spate cât şi în partea din faţă , marfa 

se pune nişte dispozitive speciale  corespunzătoare tipului şi formei marfii, după aceea ea mai este asigurată ci 

nişte dispozitive de ancorare a marfii şi în partea din spate la bază este montat tot un opritor astfel încât marfa 

să nu alunece în afara spaţiului de transport.

- fricţiunea (forţa de frecare) este foarte important  să aibă o valoare cât mai mare deoarece astfel se împiedică 

ca marfa să  alunece din poziţia iniţială în care s-a poziţionat marfa  la începutul efectuării cursei

                                                          Figura 1

,

- se observă că dacă marfa nu este legată şi ancorată cum trebuie există posibilitatea ca marfa să fugă în faţă 

ceea ce ar putea duce la accidente foarte grave sau va fugii în spate şi marfa va cădea de pe 

semiremorcă(platformă)
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6.- înclinarea şi aranjarea mărfii – este foarte important de ştiut că în afară de blocarea posibilităţii de 

alunecare( care se consideră în faţă şi în spate) trebuie ştiut că trebuie blocată şi posibilitatea de 

inclinare(alunecare în lateral)a mărfii, de aceea este foarte important şi  cum se aranjează marfa şi ce sisteme 

de ancorare(legare a mărfii) se folosesc astfel incât  marfa să nu se încline(alunece) în lateral, când se ia în 

calcul posibilitatea de deranjare(rasucire, rîsturnare a marfii) se ţine cont de lungimea, înălţimea, lăţimea 

mărfii şi de asemenea de poziţionarea centrului de greutate

7.- rigiditatea încărcăturii – rigiditatea mărfii care se transportă are o mare influenţă asupra metodei care se 

alege pentru a se securiza marfa. Ce înseamnă rigiditatea încărcăturii –cel mai simplu spus cât de flexibilă  

sau inflexibilă (maleabilă) este marfa

De exemplu dacă marfa se transportă pe o platformă încărcătura trebuie să fie cât mai rigidă cu posibilitate. 

Dacă încărcătura nu este suficient de rigidă pentru a fi transportată pe un anumit tip de vehicul incărcătura 

trebuie rigidizată(de exemplu dacă se transportă marfă in saci de dimensiuni obişnuite sau saci de dimensiuni 

mari denumiţi şi big bags). Rigidizarea se poate face prin folosirea unor materiale de uumplutură sau scânduri 

sau folosirea unor profile de colţ

Ce înseamnă profil de colţ- este un profil care poate fi din material plastic sau metal care se pun pe marginile  

încărcăturii ca să rigidizeze(întărească) îndeajuns marfa

Aceste profile de colţ se pot pune şi la marginea încărcăturii sau la marginea platformei de incărcare, de pinde 

unde este nevoie.Cantitatea de material necesară pentru a fi folosită la rigidizarea încărcăturii depinde de cât 

de rigidă trebuie să fie încărcătura

8.- încărcarea pe axe – 

Ce înseamnă masa maximă autorizată a unui vehicul – reprezintă cât cântăreşte vehicul gol + cât poate să 

încarce respectivul vehicul, în talon cât şi în cartea de identitate a vehiculului este trecu tcât cântăreşte  

vehiculul gol cât şi masa maximă autorizată a vehiculului

Încărcarea pe axe se face ţinând cont întâi şi întâi de numărul de axe al vehiculului sau ansamblului de 

vehicule, de numărul de axe motrice al vehiculului trăgător, de distanţe dintre axe, de tipuil de suspensie 

folosit pe arcuri sau perne de aer şi dacă axa(axele)motrică prezintă roţi jumelate(roţi duble).Încărcarea trebuie 

să se facă asfel încât încărcătura să fie distribuită uniform pe axe. Probleme pot să apară dacă vehiculul este 

încărcat parţial sau pe parcursul efectuarii cursei marfa este descărcată parţial. În astfel de situaţii mai ales în 

cazul descărcării parţiale trebuie să fim atenţi cum va fi aranjată marfa care va rămâne în vehicul. Aranjarea 

incorectă a mărfii în vehicul poate să conducă la apariţia situaţiei de răsturnare a vehiculului.
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9- alegerea tipului de vehicol folosit la transportul mărfii şi încărcarea vehiculului -  designul şi construcţia 

vehiculelor  precum şi a şasiului(corpului) vehiculului  trebuie să se potrivească cu tipul de încărcătură pe care 

dorim să o transportăm cu vehicolul respectiv. Potrivirea trebuie să se facă şi din punct de vedere al 

caracteristicilor şi rezistenţei materialului folosit la construcţia vehiculului respectiv.

Înainte  ca vehiculul să fie încărcat ar trebui să se verifice pentru a fi siguri  că plarforma de ăncărcare, şasiul 

vehiculului şi orice echipament folosit la securizarea ăncărcăturii sunt în stare de funcţionare  şi în stare de 

siguranţă corespunzătoare pentru  ce se va transporta

Următoarele verificări ar trebuii făcute:

 Platforma de încărcarea să fie uscată şi curată

 Suprafaţa platformei(podeaua), ceea pe care se încarcă marfa se prezintă în bune condiţii fără ca nici o 

scândură să nu fie ruptă, nici un cui sau alt element de asamblare să nu fie ieşit în afară sau orice 

altceva ce ar putea să distrugă echipamentul de securizare a mărfii(echipament de securizare al mărfii 

de exemplu chingile)

 Marginea din faţă a platformei, ceea care este montată vertical pe platformă să se prezinte în condiţii 

bune de folosire adică să nu fie ruptă sau distrusă

 Suporţii interiori  de prindere a prelatei care acoperă vehicolul  să fie în stare de folosire adică să nu 

prezinte defecţiuni

 În cazul transporturilor de containere sau alte tipuri echipamente care se prind direct pe şasiul 

vehiculului trebuie ca toate  locaţiile de prindere , şuruburile sunt intacte şi în bune condiţii de 

funcţionare

 Echipamentul de securizare a mărfii trebuie să fie în bune condiţii de funcţionare , intact şi curat, orice 

murdărie sau semn de coroziune(rugină) prezent in dreptul locurilor de prindere a elementelor de 

securizare a mărfii trebuie să îi acordăm o atenţie deosebită (adică să îndepărtăm murdăria, rugina din 

acele locuri sau să atragem atenţia persoanelor care se ocupă de întreţinerea vehiculelor)

 Tebuie să fie un număr de puncte de prindere a elementelor de securizare a mărfii folosibile pentru 

tipul de încărcătura ce urmează a fi transportat

10.- operaţii de transport multimodal – ce inseamnă transport multimodal, aceast termen se foloseşte când în 

cazul transportului unei încărcături se foloseşte o combinaţie de transporturi rutiere cu transporturi navale 

sau transporturi pe cale ferată.  În cazul transportului multimodal apare următoarea noţiune unităţi(unitate) 

de transport marfă(UTC) 
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-  ce înseamnă UTC- un vehicul de transport marfă, un container maritim, o cisternă sau alte tipuri de 

echipamente folosite la transportul rutier, maritim sau pe cale ferată, din cauza transportului pe diferite tipuri 

de transporturi UTC este supus la valori diferite ale forţelor care acţionează asupra sa înfuncţie de tipul de 

transport folosit.

- în cazul transportului rutier cea mai mare valoare a forţelor apare în momentul în care o frânare bruscă are 

loc  , direcţia acestor forţe este orientată spre faţa vehiculului(vezi figura 1)

                                                                   Figura 2

- săgeata cu numărul 1 reprezintă direcţia longitudinală

- săgeata cu numărul 2 reprezintă direcţia transversală

 - în cazul transportului feroviar , forţa are cea mai mare valoare pe direcţia longitudinală mai ales la plecarea 

garniturii din locul de staţionare(când vagoanele au tendinţa să intre unul în altul) şi în timpul in care garnitura 

este în mers

- în cazul transportului naval în general forţele  pot să apară din orice direcţie, cele mai mari forţe pot să apară 

în cazul ruliului(mişcarea navei când este lovită de valuri) navei.

- în cazul transportului multimodal trebuie să fim foarte atenţi mai ales când se transferă încărcătura dintr-un 

tip de transport în altul, de exemplu în cazul descărcării din transportul rutier la rampă trebuie să fim foarte 

atenţi când tragem vehicolul mai ales dacă se dezgaţă capul tractor trebuiesc coborâte picioarele de la 

semiremorcă şi dacă operaţia de descărcare/încărcare se face cu ajutorul motostivuitorului la extremitatea din 

faţă trebuiesc puse nişte picioare de sprijin adiţionale , altfel va apărea pericolul de răsturnare(vezi figura 3)
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Figura 3

- marfa din interiorul UTC trbuie să fie asigurată astfel încât să nu existe pericolul ca mrfa să se deplaseze în 

timpul transportului

- dacă dimensiunile încărcăturii sunt mult mai mici decât decât dimensiunile  vehicolului de transport pentru a 

evita distrugerea mărfii se foloseşte material de umplutură de exemplu cartonul  sau alte materiale care se 

potrivesc

CAPITOLUL 2 VEHICULE, ŞA  SIE ŞI ECHIPAMENTE  FOLOSITE LA ARIMAREA   

ÎNCĂRCĂTURILOR

- caracteristicile tehnice ale vehiculelor şi a echipamentului de arimare folosite  trebuie să corespundă 

standardele europene  în vigoare 

2.1 – oblonul din faţa vehiculului

-  conform standardelor europene actuale aceast oblon trebuie să fie construit conform standardului european 

EN 12652  sau echivalent cu acesta. În designul acestui oblon  este inteodusă o solicitare de siguranţă  care 

spune că oblonul  poate prelua o forţă echivalentă  cu  maximum 40%  din masa maximă a încărcăturii, dar nu 

mai mult de 5 tone. Acestă forţă este aplicată direct perpendicular pe oblon , distribuită uniform pe toată 

suprafaţa oblobului fară să apară deformări excesive a oblonului (vezi figura 4)
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Figura 4

2.2 – obloanele laterale

- obloanele laterale trebuie să fie construite confom stanrdului EN 12642 sau s echivalent cu acesta referitor la 

securitatea încărcăturii. În designul acetui oblon este introdusă o solicitare de siguranţă care spune că acest 

oblon poate prelua o forţă echivalentă până lamaximum 30% din masa maximă a încărcăturii. Acestă forţă se 

distribuie proporţional pe toată suprafaţa oblonului fără să apară deformări excesive a oblonului(vezi figua 5)
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Figura 5

2.3 – oblonul din spatele vehiculului

 - acest oblon trebuie să fie construit conform standardului EN 12642 sau echivalent cu acesta referitor la 

securitatea încărcăturii. Există o solicitare de siguranţă conform acestui standard care spune că acest oblon 

poate să suporte o forţă distribuită uniform pe tot oblonul echivalentă cu 25% din masa maximă a încărcăturii 

dar nu mai mult de 3,1 tone (vezi figura 6)
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Figura 6

2.4 – corp de vehicul tip cutie(dubă)

- peretele lateral al dubei trebuie să fie construit în concordanţă cu standardul EN 12642., există o masură de 

sigutanţă introdusă de acest standard care spune că pereţii laterali ai dubei pot să suporte o forţă distribuită 

uniform pe aceşti pereţi cu o valoare  până la maximum 30% din masa maximă a încărcăturii(vezi figura 7)

Figura 7

2.5 – vehicule cu obloane laterale care pot fi acoperite cu o prelată
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-  obloanele laterale la cest tip de vehicul pot să fie folosite la arimarea încărcăturii folosind diferite tipuri de 

sisteme de siguranţă, pe obloane(peretele rigid) se disatribuie o forţă orizontală  de maximum 24% din masa 

maximă a încărcăturii si pe peretele lateral al prelatei se distribuie uniform o forţă de maximujm 6% din masa 

maximă a încărcăturii(vezi figura 8)

Figura 8

2.6 – vehicule fără obloane laterale acoperite cu prelată(prelată tip perdea sau sesam)

-  ca o regulă generală în cazul acestor tipuri de vehicule  trebuie cunoscut că din punct de vedere al asigurprii 

încărcăturii , se consideră ca şi cum transportul ar avea loc cu vehicul cpmplet descoperit sau o platformă fără 

pereţi laterali, în acest caz trebuie ştiut că prelata nu face parte din nici un sistem de asigurare a încărcăturii

CAPITOLUL 3 METODE DE ASIGURARE A INRCĂCĂTURII

- acestea sunt următoarele:

 prinderea 

 blocarea

 legarea directă

 legarea  pe la partea superioară

 combinaţii ale metodelor de mai sus

- ce este foarte important de reţinut, toate aceste metode se combină cu frecarea 
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- toate aceste motode de asigurare trebuie folosite ţinând cont de condiţiile climaterice (temperatură, 

umiditate) care se-tâlnesc pe parcursul efectuării transportului

3.1 – blocarea încărcăturii

- blocarea sau bracarea înseamnă că încărcătura este  arimată astfel încât să nu exite posibilitatea de alunecare 

a încărcăturii ducând la loviri ale structurii mijlocului de transport. Încărcătura poate fi arimată direct sau 

indirect prin diferite mijloace de umplere păziţionate  între elementele fixe de blocare din interiorul mijlocului 

de transport astfel prevenindu-se orice mişcare în plan orizontal a încărcăturii, în practică este destul de greu 

de făcut acest lucru.(vezi figura 9)

Figura 9

3.1.1 – blocarea încărcăturii folosind materiale de umplutură

-  securizarea încărcăturii prin blocare necesită o arimare cât mai corectă a mărfii pentru evitarea ca marfa să 

se lovească de elementele de fixare cât şi ca pachetele care formează încărcătura să se lovească între ele.Când 

încărcătura  este dispusă astfel încât intre oblonul din faţă şi din spate există spaţii goale şi încărcătura nu este 

securizată prin alte echipamente aceste spaţii trebuiesc umplute folosind diferite materiale de umplutură. 

Aceste materiale trebuie să preia forţele de compresie care vor apărea  astfel încât să se asigure o blocare 

eficientă a încărcăturii.
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- tipuri de materiale folosite ca şi umplutură:

1. paleţi folosiţi la transportul mărfii

- în anumite cazuri aceşti paleţi pot fi folosiţi ca şi materiale de umplutură, de exemplu dacă spaţiul gol are o 

dimensiune de 15 cm se pot folosii EUROPALETI deoarece înălţimea unui astfel de palet este de aproximativ 

15 cm, ei se pot pune în spaţiul gol existent între marfă şi oblonul din spate ajutând astfel la blocarea mărfii. 

Dacă apaţiul gol este mai mic decăt înălţimea unui europalet se pot folosii de exemplu plăci de placaj(vezi 

figura 10)

Figura 10(placaj de lemn pus intre rânduri)

2. perne de aer

- aceste tipuri de perne de aer sunt se pot folosii atât ca materiale disponibile cât şi ca materiale reciclabile, 

aceste perne de aer sunt uşor de folosit şi de instalat se umflă cu aer comprimat de la sistemul vehiculului. 

Fabricanţii de aceste perne de aer le dotează cu recomandări şi instrucţiuni de folosire referitoare la 

capacitatea de încărcare şi la presinea de aer necesară.Pentru aceste perne de aer este important să se evite 

distrugerea lor. Ele nu se folosesc niciodata ca materila de umplutură între marfă şi uşi sau orice suprafaţă 

nerigidă sau ca şi material de umplutură de separare, nu se pofolosii ca şi placajul care este pus in figura 10, 

cum se pot folosii aceste perne de aer (vezi figura 11)
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Figura 11(perne de aer puse intr-o semiremorcă)

3. bare de blocare

- când intre încărcătură şi dispozitivele de fixare sunt spaţii mari şi forţe mari de bracare este indicat să 

folosim braţe de bracare potrivite cu separatoare de lemn suficient de puternice. Este foarte important ca 

braţele de blocare sunt fixate intr-un aşa mod încât între încărcătura blocată şi separatoare să se formeze un 

unghi drept(vezi figura 12)
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Figura 12

4. scânduti montate transversal şi în diagonală

- blocarea pe direcţie longitudinală folosind scânduri montate încruciş şi în diagonală este o metodă de blocare 

directă în particular potrivită la containere  deoarece containerele sunt robuste şi au la colţuri montate corniere 

verticale care se pot folosi ca şi contre pentru scândurile montate în diagonală

- scândurile de blocare sunt folosite la blocarea pe direcţie , dar pot fi folosite în anumite cazuri ca şi material 

de umplutură(vezi figura 13)
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Figura 13

3.1.2 – praguri şi panouri de blocare

- când este o mare diferenţă pe înălţime între diferitele pachete care formează totalul încărcăturii  se pot folosii 

ca elemente de blocare pragurile şi panourile, astfel se vor bloca pachele situate la înălţime peste pachetele 

situate la o înălţime mai mică(vezi figura 14)
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Figura 14

- folosindu-se diferite materiale de bază de exemplu paleţii încărcăturii , baza încărcăturii situată mai jos poate 

fi ridicată astfel ca baza încărcăturii situată la o înălţime mai mare este blocată longitudinal

- dacă pachetele nu sunt suficient de rigide şi stabile  pentru blocare folosind pragurile ,se poate ajunge la un 

efect corespunzător de blocare folosind panourile de blocare care se pot obşine din scânduri sau paleţii folosiţi 

la încărcare(vezi figura 15), în funcţie de rigiditatea pachetelor din care este formată încărcătura , o structură 

de blocare poate fi folosită pentru crearea unei suprafeţe de blocare mai mare sau mai mică

- când sunt folosite pragurile şi panourile de blocare la spatele încărcăturii , cel puţin ultimile două porţiuni ale 

stratului de jos trebuie să fie în spatele  secţiunii de blocare
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Figura 15

3.1.3 – blocarea între rânduri în interiorul secţiunii încărcăturii

- fixarea  transversală folosind o formă de forma unei rame (in partea stângă de jos a figurii 16) este folosită 

pentru blocarea diferitelor straturi laterale(cunoscută ca şi blocarea straturilor)

- la blocarea laterală folosind praguri se poate ajunge dacă pachetele care formează marfa au diferite înălţimi 

sau dacă între rânduri se montează plăci de placaj

- la blocarea pe rânduri se poate ajunge prin legarea stivei de pachete după cum se arată în partea de sus a 

figurii 16
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Figura 16

3.2 – legarea

- o legare este un procedeu de restrângere folosind chingi, lanţuri sau frânghii care se folosesc pentru a 

menţine încărcătura la un loc sau de a ţine încărcătura în contact cu platforma de încărcare sau cu orice 

dispozitiv de blocarea, legarea trebuie astfel poziţionată astfel încât să fie în contact numai cu marfa  şi să fie 

asigurată prin prinderea de punctele de siguranţă, nu trebuie să se îndoaie  peste obiecte flexibile, margini 

laterale etc.

3.2.1 – legarea pe la partea superioară

- legarea pe la partea superioară este o metodă de securizare unde legarea este poziţionată la partea de sus a 

mărfii pentru a prevenii ca o parte a mărfii să se răstoarne sau să alunece. Dacă nu există dispozitive de 

blocare laterală , de exemplu legarea pe la partea superioară poate fi folosită pentru a presa o porţiune a mărfii 

de ambele părţi ale platformei de încărcare, contrariu blocării forţele care apar la legarea pe la partea 

superioară se îndreaptă spre platforma de încărcare
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- chiar dacă frecarea împiedică încărcătura să alunece , vibraţiile  şi şocurile carea apar pe perioada 

transportului pot să conducă la deplasarea mărfii, acesta face ca legarea pe la partea superioară să fie necesară 

chiar dacă frecarea este mare

Figura 

17(legarea pe la 

partea 

uperioara)

3.2.2 – legarea 

pe 

lăţime(prindere

a pe laterală)

- legarea pe lăţime va susţine forţele de tracţiune care apar din cauza punctelor de prindere ale legării şi care 

acţionează asupra altor obiecte, pentru a prevenii ca marfa să se mişte pe direcţie longitudinală legarea  pe 

lăţime trebuie combinată cu blocarea la bază, legarea pe lăţime furnizează numai strângeri pe părţile laterale, 

adică în ambele direcţii(vezi figura 18 şi 19)
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Figura 18 legarea pe lăţime( prinderea pe laterale)
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Figura  19 legarea pe lăţime combinată cu blocarea la bază

3.2.3 – legarea elastică

- legarea elastică se poate folosi pentru a preveni răsturnarea şi/sau alunecarea înainte şi înapoi. Legarea 

elastică în combinaţie cu blocarea la bază în partea din faţă şi din spate  este o metodă de strângere consistând 

dintr-o chingă legată peste colţul ăncărcăturii şi două prinse în diagonală a cărei rol este de a preveni 

răsturnarea şi alunecarea încărcăturii(vezi figura 20). Legarea elastică poate fi folosită şi singură , adică fără 

blocare, printr-un dispozitiv montat peste marginea învelişului încărcăturii şi prins în diagonală pe fiecare 

parte a încărcăturii.. Unghiul faţă de direcţia încărcăturii este măsurat în direcţie longitudinală şi este 

recomandat să nu fie mai mare de 45 grade
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Figura 20

Figura 21, exemplu de legare elastică la partea din spate

1-paleţi 
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2-chingi de legare

3-platforma de încărcare

4-ochiurile de prindere 

3.2.4 – legarea de jur împrejur

- legarea de jur împrejur este o metodă de legare folosită în combinaţie cu alte metode de securizare este o 

metodă de prindere a unui număr de pachete împreună

- legarea orizontală de jur împrejur este folosită pentru prinderea unui număr de pachete împreună într-o parte 

a încărcăturii şi astfel se vareduce riscul de răsturnare(răsucire) a marfii(vezi figura 22)

Figura 22 legare orizontală de jur împrejur ale ultimilor 2 părţi ale încărcăturii 

- legarea verticală de jur împrejur este folosită pentru a prinde un număr de părţi ale mărfii pentru a stabiliza o 

anumită parte a încărcăturii şi astfel crescând presiunea verticală între straturi, astfel riscul de alunecări în 

onteriorul marfii va scădea.(vezi figura 23)

- ca metodă de legare de jur îmrejur se pot folosii şi benzile de metal sau din plastic
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Figura 23

3.2.5 – legarea directă

- dacă încărcătura(ambalajul încărcăturii) este prevăzută cu ochiuri de prindere compatibile cu forţa de 

strângere a legăturii, este posibilă legarea directă între aceste ochiuri de legare şi punctele de legare ale 

vehiculului

3.2.6 – echipamentul de legare

- alegerea a celei mai bune metode securizare a încărcăturii unui vehicul depinde de tipul şi compoziţia 

încărcăturii care se va transporta, operatorii de transport ar trebuii să echipeze vehiculele cu echipament de 

securizare apropiat tipului de marfă în general transportată, dacă marfa transportată este de mai multe tipuri 

(adică marfă generală)  se pot folosii mai multe tipuri de echipamente de securizare

- legarea cu chingi este mai des folosită pentru legarea pe la partea superioară, dar poate fi folosită şi pentru 

legarea directă(în special când partea cea mai lată a legăturii se foloseşte)

- când se transportă mărfuri care prezintă margini ascuţite sau mărfuri grele precum utilajele grele, 

oţel,betoane, tehnică militară etc., se foloseşte legarea cu lanţuri

- legarea cu frînghii metalice este potrivită la mărfuri prinse cu o plasă de sârmă care este folosită la 

transportul betoanelor  la anumite tipuri de încărcături  de chereszea, de exemplu ca buştenii rotunzi stivuiţi 

longitudinali
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ATENŢIE- a nu se folosi diferite ajutoare mecanice ca bare, leviere , etc.,numai dacă mecanismele de 

tensionare sunt special făcute ca să se folosească împreună cu acestea

- numai echipamentele de legare marcate şi etichetate se vor folosi

- legările pot fi legate împreună, dar combinaţiile folosite în paralel trebuie să fie de aceeşi marcă, legările 

tebuiesc făcute folosind diferite  elemente de legare, toate aceste echipamente folosite la securizarea 

încărcăturii trebuiesc inspectate periodic ca să nu prezinte defecţiuni sau uzări ale materialului din care sunt 

făcute

3.3- încuierea

- încuierea se poate folosii la containere ISO(containere maritime de 40 sau 20 de picioare, 1 picior=0,33 

metri)sau la structuri metalice acoperite cu prelată(vezi figura 24)

Figura 24 structură metalică acoperită cu prelată pusă pe picioare de sprijin

- în cazul că acestea depăşesc 5,5 tone ele trebuiesc transportate numai în vehicule prevăzute cu lacăte 

prevăzute cu sisteme de închidere pe bază de răsucire(vezi figura 25), prin prinderea containerului de şasiul 

vehiculului cu acest tip de lacăte  se va asigura securizarea completă a containerului şi nu va mai trebui folosit 
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alt tip de sistem, pentru fiecare container tebuiesc folosite un minimum de 4 din aceste tipuri de lacăte(vezi 

figura 25). Aceste lacăte sunt prevăzute în şasiul vehiculului din fabricaţie , dar în cazul că se fac modificări la 

şasiu sau la structura vehiculului acestea trebuiesc făcute în concordanţă cu recomandările fabricantului 

vehiculului. Aceste lacăte trebuiesc verificate periodic .

Figura 25 lacăte prevăzute cu sisteme de inchidere pa bază de răsucire

3.4.- combinaţii ale diferitelor metode strângere

- combinaţii a două sau mai multe metode de strângere este cea mai uzuală , practică şi cea mai puţin 

costisitoare  metodă  de securizare a încărcăturii pe timpul efectuării unui transport

3.5- echipament de suport

3.5.1-materiale de fricţiune(frecare)

- materialul de bază şi separatoarele fabricate din material cu rugozitate (frecare) mare pot fi folosite pentru a 

creşte frecarea dintre podeaua de încărcare  şi încărcătură şi de asremenea intre diferite straturi ale mărfii. Sunt 

mai multe tipuri de material care au o rugozitate mare de exemplu covoare de cauciuc şi coli de hârtie(coli de 

alunecare) acoperite cu material de fricţiune. Preşurile trebuie să aibe o rugozitate mare, o rezitenţă şi o 

grosime comensurabilă cu încărcătura(greutate, suprafaţă). De asemenea  preşurile trebuie să aibă proprietăţi 

corespunzătoare(rugozitate, rezistenţă, grosime,granulaţie) ţi să corepundă condiţiilor de mediu care se vor 

întâlnii pe parcursul transportului, acestea trebuiesc verificate cu fabricantul.Folosirea unor materiale care 
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permit alunecare permite reducerea numărului de legări necesare. Dacă aceste materiale sunt folosite 

corespunzător se por folosii şi refolosii până la de 10 ori dar nu mai pot fi folosite dacă devin unsuroase.

3.5.2-planşetele(scândurile) de separare

-scândurile de separare asşa n umitele planşete(plăci) mergătoare(vezi figura 26) sunt folosite pentru a 

stabiliza diferitele straturi ale încărcăturii, ele sunt de obicei plăci de placaj de o grosime de 20 mm. Aceste 

plăci sunt puse între diferite straturi ale unei încărcături, sunt folosite în particular când rândurile puse vertical 

sunt aşezate în mai multe straturi

Figura 26

- în fincţie de dimensiunile plăcii , aceasta poate să suporte o forţă de apăsare cuprinsă între 20 şi 40 daN

3.5.3-plăci de lemn de echilibrare(stabilizare)

- tipurile de încărcături care au multe rânduri şi straturi ca de exemplu plăcile de cherestea trebuiesc stabilizare 

prin legături transversale, plăcile de stabilizare care au secţiunea pătrată nu sunt potrivite în acest caz deoarece 

ele se pot roti în timpul transportului(vezi figura 27)
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Figura 27

3.5.4 – shrink film şi stretch film

- aceste materiale sunt nişte materiale speciale de ambalare asemănătoare scotchului transparente, materialul 

este mult mai subţire şi mai lat

- pachetele mai mici pot fi mai uşor securizate de paleţii pe care sunt puse cu ajutorul stretch filmului. Strecht 

filmul este foarte uşor de aplicat asigură rigiditatea necesară, rigiditate care se obţine prin aplicarea unui 

număr mare de straturi la ambalarea coletului, coletul include paletul pe care se pune încărcătura şi încărcătura 

propriuzisă(vezi figura 28)

Figura 28
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- când se foloseşte shrink filmul peste coletul ambalat (colet=palet + pachete) se montează o pălărie de plastic 

care după aceeas se încălzeşte,  făcând astefel încăcătura mult mai rigidă. Ambalarea cu stretch şi shrink film 

nu poate fi folosită la paleţi cu încărcătură grea sau încăcături cu margini ascuţite care pot distruge materialul 

de ambalare

3.5.5 -benzi de ambalare din oţel sau material plastic

- benzile de ambalare  de oţel sau de plastic sunt folosite pentru a lega materiale grele şi rigide  ca fierul sau 

oţelul de palet. Aceste benzi necesită o tensiune de strângere specială şi din momentul strângerii ele nu mai 

pot fi strânse încă o dată. Ele se prind ci ajutorul unor capse metalice speciale care pot fi folosite numai o 

singură dată şi necită dispozitive special e de strângere şi prindere a capselor. De asemenea paleţii şi marfa 

trebuie prinsă de corpul vehiculului prin blocare sau strângere. 

- aceste tipuri de benzi nu sunt potrivite pentru a prinde direct marfa de corpul vehiculului, nu sunt materiale 

refolosibile. Dacă ele se desfac prin tăiere , prezenţa lor pe sol constituie un pericol de tăiere

3.5.6- bare de colţ

- barele suport de colţ sunt făcute pentru a avea o structură rigidă(rigiditate contra îndoirii) si profilul 

unghiular să fie cel al unui unghi drept(unghi de 90 grade). Ele sunt folosite la distribuirea forţelor care apar 

de la legarea pe la partea suprioară către părţi ale încărcăturii şi pot fi făcute din lemn, aluminiu sau materiale 

similare care prezintă o rezistenţă suficientă(vezi figura 29)
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Figura 29 bare de colţ făcute din scânduri de lemn

3.5.7-materiale de protecţie pentru chingi

- aceste materiale se aplică pe chingi sau intre chingi şi încărcătură când există pericolul ca, chingile să se 

uzeze mai ales din cauza frecării de colţurile mărfii, ele se pot fabrica din diferite materiale ca de exemplu 

poliester şi poliuretan(vezi figura 30)

Figura 30
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3.5.8-protecţi de colţ pentru a pevenii distrugerea încărcăturii şi a echipamentului de legare

- preotecţiile de colţ sunt fabricate din lemn, material plastic, aliaje de metal uşor sau din alte materiale 

potrivite şi sunt folosite la distribuirea forţei de legare pentru a prevenii ca legările să nu fie tăiate de 

încărcături şi pentru a acoperii legările de capăt(vezi figura 30)

Figura 31

 . Barele de colţ asigură chiar o mai bună protecţie de colţ dar ele sunt rigide şi de aceea distribuie forţele din 

legături. Din acest motiv este esenţial ca materialul acestor protecţii de colţ să aibe poropritătţi de frecare 

scăzute pe partea cu ţesătura pentru ca aceasta să alunece uşor şi să distribuie forţele de legare. Pe de altă parte 

în anumite cazuri este mai bine de folosit material cu coeficient de frecare mare pentru a reduce riscul de 

răsturnare

3.5.9-separatoare de protecţie

- în cazul în care marginile ascuţite pot distruge marfa , se folosesc ca materiale de protecţie între aceste 

margini şi încărcătură diferite materiale de protecşie(vezi figura 32)
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Figura 32

3.5.10-piuliţe cu vârfuri

- piuliţele cu vârfuri(vezi figura 33) sunt folosite pentru a  ţine împreună  diferite straturi ale unui rând de 

marfă . Aceste piuliţe sunt disponibile in diferite dimensiuni, ele pot fi folosite numai  în cazul materialelor 

moi deoarece ele trebuie să pătrudă in întregime în aceste materiale

- este foarte important de ştiut că odată ele montate  şi intrate în material funcţional ele nu mai pot fi 

controlate, de asemenea trebuie ţinut cont că aceste piuliţe pot distruge marfa sau suprafaţa platformei de 

încărcare,  de aceea este de preferat folosirea materialelor de fricţiune in locul acestor tipuri de piuliţe

-  ATENŢIE aceste piuliţe nu se folosesc niciodată in cazul transporturilor de materiale periculoase

- întotdeauna se folosesc un minimum de 2 piuliţe, dar atenţie a nu se folosii nici prea multe din aceste piuliţe
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Figura 33

CAPITOLUL 4  Încărcături standardizate sau semi  -standartizate( din punct de vedere al formelor   

geometrice ale mărfii încărcate)

- următoarele puncte ale acestui capitol descriu posibilităţi de securizare ale diferitelor tipuri de încărcături şi 

pachete, varietatea de încărcături, vehicule şi condiţii de operarea  fac imposibilă acoperirea in următoarele 

puncze ale acestui capitol a tuturor situaţiilor posibile, există şi metode alternative de securizare a mărfii şi 

altele vor apare dar oricum principiile de bază descrise în următoarele puncte pot stabilii liniile de aplicare ale 

acestor metode securizare a mărfii

4.1-role, butoaie sau încărcături cilindrice

- rolele rigide, butoaiele sau încărcăturile cilindrice , rigide ca formă, pot fi stivuite vertical sau orizontal

- stivuirea verticală este folosită în general când suprafaţa de stivuire şi forma cilindrică trebuie să fie protejată 

si apărată(de exemplu rolele de hârtie)(de exemplu rolele de hârtie)

- stivuirea orizontală a rolelor sau produselor de formă cilindrică seface în aşa fel axele acestor obiecte să fie 

de-a lungul vehiculului astfel încât tendinţa de rostogolire , care se previne prin blocuri de fixare sau paturi de 

fixare, să fie indreptată spre partea din faţă sau spate a vehiculului 

-la securizarea produselor cilindrice trebuie luată în calcul şi descărcarea lor care trebuiefăcută intr-o manieră 

controlată şi în siguranţă.Folosirea punctelor de fixare va asigura ca să se ajungă la oincărcare şi descărcare în 

siguranţă şi de o manieră controlată

4.2-role de hârtie
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- exemplu de role de hârtie aşezate pe două rânduri şi două straturi, un strat incomplet la partea superioară, 

depozitate pe platformă dreaptă cu obloane(Figura 34)

Figura 34

EXPLICAŢIE DESEN

1,3-legare pe la partea superioară

2-material de umplutură, în cazul de faţă o bucată de lemn de formă paralelipipedică

4-panou de blocare

5-profile suport de colţ

- stratul superior este protejat la frecare laterală şi panourile de blocare , blochează atât în partea din faţă cât şi 

din spate-4. O metodă alternativă este cea folosind un prag de blocare
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- lăţimea încărcăturii este mai mică decât lăţimea platformei de încărcare, de aceea se folosesc panouri de 

blocare laterală

-unghiul lateral între chingile care formează legatura pe la partea superioară şi platforma de incărcare este mai 

mare de 60 grade

-blocarea la partea din spate a platformei de încărcare se poate face când este nevoie  din material de 

umplurură-2

- pentru o distribuţie efectivă a forţelor de întândire se folosesc suporţi de colţ-5- intre diferite secţiuni ale 

încărcăturii

4.3-butoaie

- in ultimii ani a crescut semnificativ in folosirea butoaielor de diferite forme şi mărimi care sunt făcute dim 

material plastic şi nu din metal. Su prafeţele din plastic mai ales când sunt ude sunt foarte alunecoase şi 

trebuie avut grijă la încăcarea., securizarea şi acoperirea mărfii, de asemenea trebuie ţinut cont că plasticul se 

poate deforma când apar forţe mari de presiune sau dacă temperatura mediului înconjurător este foarte 

ridicată(Figura 35)

-figura 35 –reprezintă un model de depozitare a unor butoaie pline transportate intr-un container sau intr-o 

dubă. Butoaiele sunt aranjate în două straturi şi 4 rânduri longitudinale, stratul superior este incomplet

1-material de umplutură

2-legare grupată pe un rând

3-material de bază

- lăţimea încărcăturii este egală cu lăţimea containerului sau dubei

- materialul de umplutură foloseşte la blocarea din partea din spate a încărcăturii

-legarea rotundă pe orizontală reduce riscul răsturnării mărfii

- materialul de bază furnizează materialul de blocare înainte şi înapoi la stratul superior
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Figura 35

4.4-cutii

- cutiile ca şi alte bunuri trebuiesc încărcate astfel încât să se prevină mişcarea în orice direcţie, când este 

posibil ele trebuiesc să se autoblocheze între ele şi să fire încărcate pe acelaşi rând şi la ceeşi înălţime.

4.5-pungi, baloturi şi saci

4.5.1-saci şi pungi

37



- sacii de obicei nu au o formă rigidă şi de aceea ei trebuiesc sa aibe diferite tipuri de suporturi pentru a nu se 

răsturna, aluneca în timpul transportului. Aceste situaţii mai ales pot apărea în cazul în care atât obloanele din 

faţă/spate cât şi cele laterale nu pot fi folosite la blocare, în acest caz se pot folosii diferite materiale de 

umplutură, panouri de blocare, profile suport de colţ pentru a se crea efectul de blocaj (Figura 36)

Figura 36 exemplu de saci pe paleţi intr-un container

1-bare duble

2-bare suport laterale

3-panouri

4-proptea suport

5-material de umplutură

-  încărcătura conţine saci pe paleţi cu material de umplutură-5- situat în centru , lăţimea încărcăturii 

cuprinde toată lăţimea încărcăturii

-marfa este blocată la partea din spate folosind bare duble

38



4.5.2-baloţi şi saci mari

- securizarea baloţilor este similară cu cea a sacilor, diferenţa este că materialul care se transportă in aceşti 

baloţi(deşeu de hârtie, fân,haine, etc.), nu poate fi aranjat cum trebuie în aceşti baloţi. De aceea este 

posibilitatea ca o parte din aceste mărfuri să iasă din aceşti baloţi, de aceea trebuie ca după securizarea marfii 

dacacesta să fie acoperită cu un material(Figura  37)

Figura 37

Figura 37- reprezintă baloţi aşezaţi pe două straturi şi cel mult trei rânduri, stratul superior incomplet, 

depozitaţi pe o platformă deschisă  cu obloane laterale

1,3- legare pe la partea superioară

2-material de umplutură

4-colţar

5,6-scânduri de susţinere

7-plăci de separare

8-suporturi de colţ

Explicaţia figurii
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- încărcătura umple întreaga lăţime a platformei

- dacă stratul superior al încărcăturii nu ajunge până la oblonul din faţă, în anumite cazuri este necesară 

blocarea din faţă cu colţare-4 şi scânduri 5

- în anumite cazuri blocarea cu material de umplutură-2 şi/sau coltare-4,şi/sau scânduri este necesară

-dacă stabilitatea încărcăturii este de aşa natură încât există riscul  să se piardă din legături, este nevoie în 

acest caz de profile suport de colţ-8, alternativ pentru stabilizare este nevoie de plăci de separare-7

4.6 – paleţi şi paleţi pe roţi

4.6.1 – EURO-paleţi

- paleţi cei mai des folosiţi la transport sunt EURO PALEŢI(conform standard ISO 445-1984), aceştia în 

general sunt fabnricaţi din lemn şi au dimensiunile standard 800x1200x150 mm(Figura 38)

Figura 38

- cînd cutiile de marfă sunt de dimensiuni egale sau mai mici decât suprafaţa paletului aceşti paleţi cu marfă 

pot fi considerată ca o platformă de incărcare fără obloane. Măsurile care se iau pentru a prevenii ca marfa să 

nu alunece sau se rostogolească de pe paleţi trebuie să ia în calcul mai mulţi factori . Unul dintre aceştia este 

frecarea dintre marfă şi palet, de asemenea trebuie să se ţină cont si de dimensiunile (LxlxhxG) ale 

încărcăturii.

- în Figura 39 este prezentat modul cum este prinsă marfa pe un EURO palet prin legare cu chingi pe la partea 

superioară
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Figura 39

4.6.2 – paleţi cu roţi

- paleţii cu rame sunt de obicei folosiţi la transportul de mâncare. Securizarea  paleţilor cu role prin blocare 

este o metodă particulară care are efect oricum se pot folosii şi alte metode de blocare

- în figura 40 se arată unpalet cu role cu suporţi laterali şi bare de prindere precum şi modul cum se ranjează 

acest tip de paleţi intr-o dubă
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Figura 40

4.7 –coli plane de metal

-  cînd coli de difetite dimensiuni sunt transportate cele mai mici normal sunt puse la partea superioară şi în 

faţa vehiculului contra parapetulul(oblonului) din faţă astfel blocându-se şi nu pot aluneca în faţă

- colile plane date cu ulei trebuiesc legate toate împreună. Pentru securitatea încărcăturii  aceste  coli  sunt 

legate împreună , în general se iau în considearare aceste încărcături ca şi o cutie şi aşa se tratează din punct 

de vedere al securităţii mărfii.Colile plane pot fi în anumite cazuri încărcate pe paleţi  şi în acest caz ele se 

securizează conform modului de a securiza un palet

- in figura 41 este prezentat un exemplu de coli sau panouri transportaţi pe o platformă dreaptă echipată  cu 

stâlpi laterali. Pnteru încărcături cu densitate mare este foarte important de luat în calcul distribuţia 

încărcăturii
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Figura 41

1-legare pa la partea superioară

2-echipament de protecţie

3-material de umplutură

Explicaţia figurii

-dacă incărcătura nu este aranjată(depozitată) pe platforma de încărcare astefel încât să fie blocată impotriva 

mişcării înainte către parapetul(oblonul) din faţă, blocarea trebuie să se facă cu material de umplutură  sau se 

foloseşte blocarea la bază

- în anumite cazuri este necesară şi blocarea în spate folosind material de umplutură sau folosind blocarea cu 

ajutorul unor praguri

-panourile sunt aranjate pe platformă în una sau mai multe secţiuni care sunt centarte de-a lungul liniei de 

mijloc a oplatformei

- spaţiul dintre diferitele secţiuni ale încărcăturii se umple cu materila de umplutură,3

-echipamentul de protecţie ,2 este pus intre benzi şi încărcătură
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- dacă încărcătura nu umple tot spaţiul de încărcare până la stâlpii laterali de susţinere se foloseşte material de 

umplutură corespunzător

- Dacă secţiunea din spate nu este blocată împotriva mişcării în faţă, sunt necesare prinderi(legări) adiţionale

-nu este recomandat a se transporta coli plane pe platforme care nu stâlpi laterali sau obloane

4.8- secţiuni lungi

- secţiunile se transportă în general pe lungimea camionului şi pot pune prblome particulare de genul că pot 

sparge uşor oblonul din faţă şi cabina şoferului dacă este permis încărcăturii să se mişte. Este foarte important 

ca acest gen de încărcături să se considere ca un tot unitar , securizarea încărcăturii să se facă oadată pentru 

toată marfa şi nutrebuie tratată fiecare parte a încărcăturii independent. De asemenea dacă marfa depăşeşte cu 

mult lungimea vehicolului(la partea din spate) apare pericolul de răsucire al mărfii, distribuţia greutăţii nu se 

face corect. De aceea astefel de încărcături se strâng prin legare folosind de preferinţă lanţuri sau legarea cu 

plase metalice speciale)Figura 42)

- de aceea este de preferat o legare pe direcşie longitudinală, marfa să fie in contact atât cu partea din faţă şi 

din spate a vehicolului şi să fie securizată prin blocare. Vehiculele care transportă acest gen de mărfuri trebuie 

să aibe stâlpi laterali, înălţimea marfii să nu depăşească înălţimea obloanelor şi înălţimea stâlpilor să fie măcar 

cât înălţimea mărfii, astfel încât să apară forte laterale adiţionale de strângere.

- dacă marfa este impachetată elementul cel mai greu trebuie pus la partea inferioară şi cel mai uşor la partea 

superioară

Figura 42

4.9- grinzi
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- grinzile sau profilele trebuiesc uzual aranjate pe niste suporţi(paturi) speciali şi securizate prin legarea de jur 

împrejur asemănător cum o plasă

- exemplul din figura 43 arată cum se transportă pe o platformă plană fără stâlpi laterali de susţinere  grinzi 

sau profile, în acest exemplu securizarea pe direcţia longitudinală nu a fost luată în consideraţie

Figura 43

1-legare de jur împrejur

2-suporţi speciali de aşezare

Explicaţia desenului

- dacă încărcătura nu este  aranjată(depozitată) împotriva mişcării către oblonul din faţă al vehicolului 

blocarea trebuie să se facă prin folosirea de material de umplutură corewspunzător sau prin praguri de blocare

- în anumite cazuri este necesară şi blocarea în partea din spate  prin folosirea de praguri de blocare- legarea 

de jur împrejur este poziţionată de jur împrejurul încărcăturii,1

- cilindrii sunt aranjaţi pe suporţi speciali,2

4.10-bobine

- există două tipuri de bobine:

1.- care au gaura din interiorul bobinei situată orizontal în timpul transportului

2.- care au gaura din interiorul bobinei situată vertical în timpul transportului
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- o bobină poate fi tratată singular sau mai multe bobine legate  împreună în care găurile sunt în linie ca şi cum 

ar forma o unitate cindrică

- înainte de încărcare legarea şi ambalarea bobinei trebuie verificată pentru a fi siguri că este intactă astfel 

încât să nu se rupă în timpul transportului, când legarea este folosită pentru a prinde împreună bobina şi 

paletul este important de reţinut că această legare  este suficient derezistentă pentru a ţine legate împreună 

bobina şi paletul pe parcursul operaşiei de încărcare/descărcare nu şi pe timpul transportului, de aceea este 

foarte important să se asigure întrega unitate(bobină+palet) de vehicul, securizarea numai a peletului în sine 

nu este suficientă

- bobinele de metal care sunt grele de obicei se aranjează pe timpul transportului pe nuşte suporţi speciali şi 

sunt securizate prin legarea de jur împrejur cu o plasă specială

a.-bibinedin coli late de metal poziţionate în timpul transportului cu gaura orizontal

-aceste bobine , când sunt încărcate cu gaura poziţionată orizontal este de preferat a se transporta pe vehicule 

care au suporţi speciali pentru astfel de tipuri de transporturi, fară alte metode securizare bobinele pe timpul 

transportului se vor mişca, de caeea trebuiesc folosite şi alte metode securizare, ele trebuiesc legate de 

suprafaţa de tranport sau de paletul pe care se transportă(vezi Figura 44)

- în Figura 44 se prezintă cum se transportă bobine din metal care sunt grele pe o platformă dreaptă fără 

obloane, pentru astefel de transporturi cu o densitate mare a încărcăturii este foarte importantă aranjarea 

(distribuţia) încărcăturii

1-legare pe lăţime(prin interiorul bobinei)

2-suporţi speciali de aşezare

3-protecţie de colţ (margine)

Explicaţia desenului

- bobinele din coli de metal sunt puse pe suporţi,2 blocate în toate direcţiile prin legarea prin interiorul bobinei 

1

- protecţie de colţ,3 sunt puse la toate colţurile
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Figura 44

- bobinele trebuiesc securizate  prin legarea de patul suportului  prin cel puţin 2 legături sau cu ajutorul unei 

benzi de metal aprobate sau omologate prin standard ISO, legăturile trebuie să fie în contact  cu suprafaţa 

bobinei şi cu partea moale de suporţi de sprijin

- bobinele sau bobinele şi paturile pe care sunt aşezate trebuiesc legate de vehiculul de transport prin lanţuri 

sau pânze matalice speciale de legare care au încorporate în ele dispozitive speciale de tensionare(de exemplu 

clichetul care este prezent la chingi), dacă pe platforma de încărcare se aşează de-a lungul mai multe linii de 

bobine, fiecare dintre aceste linii trebuie considerată separat  şi fiecare se leagă separat

b-bobine din coli de metal lat poziţionate în timpul transportului cu gaura vertical
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- aceste tipuri de bobine  sunt transportate pe  vehicule platformă şi sunt printre cele mai grele tipuri de marfă 

din punct de vedere al securizării mărfii

- in figura 45 se arată un sistem cruciform de securizare a acestui tip de marfă, sistem care se foloseşte de 

lanţuri sau plase metalice speciale pentru securizarea mai ales a bobinelor care au diametru foarte mare. Acest 

dispozitiv cruciform  are la partea superioară nişte canale de care se prind lanţurile folosite la prindere. Bobina 

se aşează pe linia centrală transversală a vehiculului, sistemul cruciform pus deasupra bobinei cu braţele 

intrând în gaura bobinei şi cu canalele acestui dispozitiv poziţionate deasupra pentru ca astefel să se prindă 

lanţurile care securizează marfa. Poziţionarea braţelor care formează dispozitivul trebuie să fie în cruciş faţă 

de linia centrală transversală a vehicolului. Lanţurile se prind de punctele de ancorare şi se tensioinează în 

modul obişnuit.(vezi Figura45)

Figura 45

- securizarea se poate face şi fără ajutorul acestui dispozitiv, dar în acest caz trebuie să fim foarte atenţi cum 

folosim în acest caz lanţurile de ancorare sau plasa metalică de prindere ca să prevenim orice mişcare

- în cazul bobinelor cu o densitate mare a greutăţii este foarte important să luăm în calcul distribuţia 

încărcăturii

- în cazul bobinelor mai uşuare se pot folosii ambalarea acestora pe paleţi(vezi figura 46), în cazul acesta 

securizarea mărfii se face ca la bobinele cu gaura poziţionată orizontal puse pe paleţi
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Figura 46

4.11-colaci de sârmă, bare

-  colaci de sârmă, barele se gtransportţ de preferinţă legate împreună şi se arnjează de-a latul platformei(vezi 

figura 47), sulurile se aranjează astfel încât pntre marfă si obloanele din faţă şi din spate  să existe un spaţiu 

gol de aproximativ 10 cm      

- sulurile dinpartea din faţă şi din spate se aranjează astefel încât să ţină contră faţă de oblonul faţă şi spate, 

restul de suluri de la bază se aranjează paralel cu sulurile de lapartea din faţă şi spate, găurile dintre rânduri nu 

trebuie să fie mai mari decât jumate din diametru unui sul

- plăci de oprire măsurând aproximativ 50x50 mm sunt puse peste şi dedesubtul sulurilor din primul strat sau 

stratul inferior  astfel încât acestea să rămână pe poziţii  când deasupra lor sunt încărcate alte suluri care 

formează stratul superior

-aceste suluri sunt legate împreună prin legare de jur împrejur şi fiecare rola este legată
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Figura 47

1-legare pe lăţime

2-legare de jur împrejur

Explicaţia desenului

- stratul superior este blocat prin legare de jur împrejur,2

-legarea pe lăţime sau gen buclă a colacilor de sârmă, blochează ăncărcătura pe lateral

4.12 – unităţi mari şi elemente turnate

- grupurile(unităţile) mari şi elememtele turnate  se securizează prin folosirea legării cu lanşuri şi a blocării 

folosind dispozitive adecvate(vezi figura 48)
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Figura 48

- în figura 72 este prezent cum se securizează pe timpul transportului pe o platformă fără obloane o unitate 

mare folosind legarea de jur împrejur şi blocarea

1-puncte de prindere

2-legare de jur imprejur

3-bază de lemn, cele două lemne pe care este aşezată încărcătura

4- sistem de blocare la partea din faţă

5-sistem de blocare la partea din spate

6-sprijinitoare(întăritoare) de lemn

7-oproptele din spate

Explicaţia desenului

- pachetul este pus pe o bază de lemn pe o platformă fără obloane
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- pachetul este asigurat lateral prin folosirea legării de jur împrejur,2

- pachetul este asigurat longitudinal prin folosirea sistemelor de blocare faţă/spate,4/5 a sprijinitoarelor,6 şi la 

fel prin proptelele,7

-- o dublă blocare folosind întărituri , ca in figura 49 se foloseşte in cazul unui transport  de piese mari când 

barele folosite la blocare in partea din faţă şi/sau spate sunt folosite pentru absorbţia forţelor aplicate oblonului 

din faţă sau din spate. Se precizează că mijlocul de transport este o platformă dreaptă fără obloane. Dacă 

oblonul din faţă sau din spate este fabricat astfel încât să absoarbă forţele longitudinale distribuite egal pe 

toată lăţimea platformei se va folosi o blocare triplă)folosind trei bare , aceste bare trebuiesc fixate lateral 

numai dacă platforma nu prezintă obloane laterale şi aceste bare acoperă toată lăţimea platformei

- pentru încărcături care au o densitate mare este important să luăm în calcul distribuţia încărcăturii

Figura  49

-figura 49- securizarea încărcăturii prin blocare prin încălecarea mărfii pe suporţi speciali, legare pe la partea 

superioară şi şi blocare cu ajutorul întăriturilor ăe o platformă dreaptă fără obloane

1- legare pe la partea superioară
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2- bocări laterale gen şa

3- material de bază, cei doi suporţi pe care este aşezat coletul

4 - întărituri blocare faţă

5 – întărituri blocare spate

6 – întăritoare(sprijinitoare) de lemn

7 -  fixatoare(pene) de lemn

8 – traverse de închidere

9 – proptelele din spate

Explicaţia desenului

- coletul este pus pe două dispozitive de blocare laterale gen şa, 2 care împreună cu legarea pe la partea 

superioarpă,1 asigură pachetele lateral

- longitudinal marfa este asigurată prin întăriturile blocare faţă,4 şi spate,5 , întăritoarele 6,şi proptelel 9

-coletul(coletele) sunt puse pe două dispozitive  de blocare gen  „ şa”,2 cu baza,3 şi fixatoare,7 fabricate din 

lemn şi traverse de inchidere,8 care transmit forţele laterale către marginea platformei

- întăriturile blocare faţă,4 şi spate 5 sunt fabricate să suporte presiune forţelor longitudinale

-prptele din spate ,9 care sunt prinse de platforma vehiculului trebuie să aibe rezistenţa necesară pentru a 

suporta forţele longitudinale

Figura 50, un echipament legat în cruce de un trailer

1 – legare
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2 – material de bază

3 – întăritură blocare înainte(in faţă)

4- cală de camion

Explicaţia desenului

- coletul este asigurat şi blocat prin legare,1

- încărcătura poate fi asigurată să nu se deplaseze înainte(in faţă) folosind întăritura ,3(alternativa A) sau 

folosind cala camionului(alternativa B) pentru a feduce tensiunea care apare din cauza legării

- secţiunea cea mai largă a încărcăturii poate fi aşezată direct pe paltforma dreaptă a camionului  dacă 

suprafaţa de contact este făcută din lemn, dacă există o posibilitate ca suprafaţa de contact să fie făcută din 

metal  pentru a se evita conactul metal pe metal între cele două suprafeţe se pune o placă din lemn astfel încăt 

să crească frecarea

- patru legături ,1 pe bază de lanţuri sau alt tip asemănător de legătură sunt puse simetric lateral şi longitudinal 

între dispozitivele de prindere ale coletului şi marginile platformei

- în cazul unor colete mai grele  partea din faţă a coletului se blochează folosind întăritura ,3(alternativa A) 

sau cala camionului,4(alternativa B)

4.13-încărcături care atârnă

- incărcăturile care atârnă( de exemplu carcase de carne sau haine pe umeraş) trebuiesc să fie asigurate cum 

trebuie pentru a se evita ca acestea să se balanseze sau să facă mişcări necontrolate în interiorul camionului, 

dacă acest lucru totuşi se întâmplă centrul de greutate al încărcăturii şi al vehiculului se schimbă ca şi poziţie 

şi astfel apar schimbări în dinamica conducerii care pot să conducă chiar la răsturnarea camionului

- in astfel de cazuri cuierele sau cârlogele de atârnat carne pot să balanseze pe direcţie longitudinală mai ales 

la accelerări sau decelerări sau vehiculul schimbă direcţia

- în astfel de cazuri vaehiculele care transportă carne trebuiesc a fi echipate cu şine şi cârlige care alunecă in 

faţă şi în spate

4.14 – tranportul lichidelor in cisterne sau tancuri

- în cazul transporturilor lichidelor sau a altor produse care se comportă ca şi lichidele(de exemplu grâu sau 

făină) se pot produce aceleaşi mişcări ca şi în cazul transportului de încărcături care atârnă

- în cazul cisternelor dacă sunt umplute numai parţial se pot întâmpla aceleaşi lucruri, de aceea în cazul 

transporturilor de lichide trebuiesc să se măsuri care să împiedice acest gen de lucruri 

CAPITOLUL 5-Cerinţe pentru diferite încărcări specifice

5.1 – marfă generală
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-diferite tipuri de mărfuri sunt încărcate pe camioane, dificultăţile pot apărea în marea majoritate a cazurilor 

din cauza diferenţelor de greutate şi forme ale diferitelor tipuri de încărcături

-asigurarea încărcăturilor reprezintă un domeniu foarte larg, cu numeroase combinaţii, mai jos sunt prezentate 

nişte linii generale 

5.1.1- distribuţia încărcăturii

- când depozităm diferitele colete care formează încărcătura pe un vehicul de transport marfă, centrul de 

greutate al încărcăturii trebuie să fie cât mai jos posibil pentru a ajunge la cea mai bună stabilitate posibilă, în 

cazul frânării,accelerează sau se schimbă direcţia vehiculului, marfurile grele în particular trebuiesc situate cât 

mai jos şi cât mai aproape posibil de centrul platformei de transport

5.1.2-rezistenţa ambalării

- marfa care are un ambalaj mai puţin rezistent  de obicei este şi uşuară ca şi greutate, din aceste motive marfa 

fragilă la transportat în general se aşează în straturile superioare fără a se crea probleme la distribuţia greutăţii 

mărfii

5.1.3-blocarea

- prin folosirea unor combinaţii potrivite de diferite mîrimi a coletelor care formează marfa , se pot ajunge la 

blocări satisfăcătoare împotriva obloanelor din faţă/spate

5.1.4-material de umplutură

- spaţiile goale care rezultă din aşezarea diferitelor mărfuri de diferite dimensiuni trebuiesc umplute cu 

material deumplutură care să poată furniza o stabilitate şi un suport suficient al încărcăturii

5.1.5-paletizarea

Pe paleţi se pot depozita mărfuri de mai multe dimensiuni şi forme, paletii pot fi mai usor de mânuit din punct 

de vedere mecanic şi se reduce efertul necesar la mânuire şi la transport dar în acest caz paleţii trebuiesc 

asiguraţi foarte bine

5.2-încărcături  de cherestea

- acest capitolprezintă linii generale al măsurilor care se iau în cazul transportului de cherestea indiferent că 

este sub formă de scândră sau marfă vrac(adică cherestea neprelucrată, buşteni)

5.2.1-scânduri

- transportul de scânduri este transportat uzual în pachete standard conform ISO 4472 related şi a altor 

standarde care au legătură cu acest standard

- trebuie să fim atenţi că orice acoperire  la care se foloseşte plasticul în cazul cherestelei va scade din 

coeficientul de frecare ceea ce va duce la creşterea numărului de legări necesare

55



-aceste pachete sunt în general prinse cu chingi sau legate la capete şi înainte de încărcare benzile de legare 

trebuiesc verificate pentru a nu prezenta distrugeri, dacă acestea prezintă distrugeri trebuiesc luate masuri în 

plus de asigurare  astfel încât să avem o asigurare adecvată a încărcăturii.

Figura 51, colet standard conform cu ISO 4472

B- straturi de completare a încărcăturii

C- proptele de cherestea poziţionate dedesubt

D- benzi de legare de jur împrejur

F-acoperitoarea coletului

G- protecţie de colţ

J-protecţie pentru cherestea

- coletele standard ca cel din figura 51 de preferinţă trebuiesc puse pe platforme drepte echipate cu stâlpi pe 

centru (Figura 52), sau obloane (Figura 53) şi asigurate cu legare de jur împrejur
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Figura 52, scânduri în colete legate de jur îmorejur pe o platformă dreaptă cu stâlpi de susţinereb pe mijloc

1-legare pe la partea superioară

2-legare de jur împrejur

3-stâlpi centrali

4- benzi de ambalare(de obicei benzi din oţel)

5-material de bază(în cazul acesta scânduri de separare între coletele de marfă)

6-acoperitoare

Explicaţia desenului

-legăturile de scânduri a căror margini prezintă muchii ascuţite (tăioase) sunt ţinute împreună prin legarea cu 

benzi metalice,4

-legăturile sunt depozitate lângă stâlpi centrali

-secţiunea din faţă a încărcăturii este aşezătă perpendicular pe oblonul din faţă

-în anumite cazuri  o legare de jur îmorejur,2 este folositp, pentru a ţine strânse împreună coletele din stratul 

de jos

-cutiile folosie în acest caz sunt numai cutii acceptate la transportul de marfă peşosea
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Figura 53, scânduri legate în colete pe o platformă dreaptă cu obloane

5.2.2-transportul de buşteni

- şi în acest caz se foloseşte pricipiul distribuţiei încărcăturii şi de asemenea de ori câte ori este posibil este 

aşezată perpendicular pe oblonul din faţă sau restricţii similare. Folosirea de lanţuri sau plase de legare şi toate 

legările folosite ca şi sisteme de asigurare  trebiue să prezinte sisteme de strngere gen clichet , încărcătura şi 

legările trebuiesc verificate când se trece de la circulaţia pe un drum forestier la circulaţia pe şosea şi de 

asmenea ele trebuiesc rreverificate regulat pe parcursul călătoriei

- transportul buştenilor aşezaţi dea latul vehicolului nu este recomandat, este mai sigur ca buştenii să se 

transporte dea lungul vehiculului perpendicular pe oblonul din faţă aşezaţi in straturi fiecare din aceste straturi 

fiind sprijiniţi de stâlpi

5.2.2.1-depozitarea longitudinală

- fiecare buştean(buşteni) trebuie prins între cel puţin doi stâlpi care trebuie să aibă suficientă putere de 

susţinere sau să prezinte la partea superioară lanţuri de prindere pentru a prevenii împrăştierea acestora, 

fiecare buştean care este mai mic decât distanţa dintre doi stâlpi trebuie aşezat în centrul ăncărcăturii, buştenii 

trebuiesc aşezaţi alternativ cap-coadă astfel încât să nu apară pericolul de balans al mărfii, când buşteanul este 

prins (aşezat) între doi stâlpi , buşteanul poate să depăşească cu maxim 300 mm  stâlpul de la partea din spate
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-buştenii aşezaţi în margine la partea superioară nu trebuie să depăşească înălţimea stâlpilor de susţinere, 

buştenii din partea de sus aşezaţi la mijloc trebuie să fie situaţi la o înălţime mai mare decât cei din părţile 

laterale  astfel incât ei să poată tensionaţi cum trebuie prin operaţia de legare(vezi figura 54)

Figura 54, încărcare corectă respectiv incorectă a buştenilor

- oblonul din faţă trebuie să fie corespunzător cu standardul ISO 12642 şi încărcătura nu trebuie să depăşească 

înălţimea oblonului

- legarea pe la partea superioară trebuie să prindă fiecare secţiune a încărcăturii şi tebuie să fie un anumit 

număr de legări

a.- celpuţin o legătură dacă marfa transportată este constituită din buşteni cu coajă şi lungimea lor nu 

depăşeşte 3,3 metri

b- cel puşin două legări dacă lungimea depăşeşte 3,3 metri sau indiferent de lungime dacă buştenii nu au coajă

- legarea pe la partea superioară trebuie pusă transversal peste marfă atăt la partea din faţă cât şi la partea din 

spate între stâlpi laterali, legarea este în pereche atât la partea din faţă cât şi la partea din spate, folosirea 

numai a unui singur lanţ chiar sete bine asigurat nu este suficient pentru a transporta buşteni

5.2.2.2-depozitarea transversală

- buştenii aşezaţi transversal pe o vehicul drept  nu pot fi asiguraţi în timpul transportului folosind metode 

convenţionale de asigurare, legarea folosind benzi sau lanţuri de la partea din faţă către partea din spate cu 

benzi aşezate transversal nu este considerată ca o metodă adecvată de asigurare a mărfii în acest caz, în cazul 
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transportului de buşteni aşezaţi transversal pentru asigurarea mărfii se folosec nişte garduri laterale)vezi figura 

55) şi înălţimea încărcăturii nu trebuie să depăşească înălţimea gardurilor

Figura55, buşteni aranjaţi transversal cu garduri laterale

5.2.3-transportul copacilor întregi

- acest tip de transport constituie o parte specială a transportului de cherestea, în acest caz se folosesc vehicule 

a căror punte din spate sunt aşezate dispozitive care se pot roti în locastfel incât saceste dispozitice să asigure 

marfa în timpul transportului, acest tip de vehicule prezintă stâlpi şi suporţi de susţinere care prezintă o 

suficientă rezistenţă pentru a asigura marfa. De asemenea se folosesc lanţurile sau plasele de siguranţă fiin 

necesar un număr de minim 3 bucăţi , lanţurile şi plasele de siguranţă având un componenţă un dispotiv de 

strângere gen clichet

5.3-containere mari sau colete mari şi grele

-containerele ISO şi încărcături transportabile similare cu puncte de ancorare pentru lacăte de prindere prin 

răsucire dsau mecanisme similare de închidere este preferabil a fi transportate pe platforme de încărcare care 

prezintă sisteme de închidere

- oricum containerele mari de transport rutier cu sau fără marfă având o masă mai mică de 5,5 tone alternativ 

pot fi asigurate ca şi cum s-ar transporta o singură cutie dar folosind sprijinitoare adiţionale din lemn în 

combinaţie cu legarea pe la partea superioară la fiecare margine a containerului

- coletele mari şi grele pot fi asigurate la fel ca şi cutiile prin legare pe la partea superioară. Pentru a se 

menţine stabilitatea încărcăturii coletul trebuie pus pe o poziţie anume de-a lungul platformei. Distanţele 
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dintre obloanele faţă/spate şi coletul se vor umple cu sisteme de blocare adecvate  astfel încât să se asigure o 

siguranţă adecvata

- majoritatea containerelor folosite sunt construite conform standardului internaţional ISO 1946, aceste 

containere au din construcţie în general nişte colţare turnate care prin unire cu lacătele(încuietorile) de 

prindere prin răsucire potrivite de pe vehicul asigură  o metodă de strângere şi efectivă

-containerele ISO care încărcate cântăresc mai mult de 5,5 tone trebuiesc transportate pe vehicole  caere au în 

dotare incuietori de prindere /răsucire potrivite. Trebuie să avem în vedere că aceste dispozitive de închidere 

să fie puse şi montate  în locaşurile speciale , astfel containerul va fi asigurat adecvat şi nici o ltă metodă de 

asigurare nu va mai fi necesară, aceste sisteme trebuiesc menţinute într-o condiţie de fincţionare adecvată şi 

trebuiesc să fie un minim de 4 bucăţi pentru fiecare container transportat

Figura 56, lacăte de prindere prin răsucire
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Figura 57, container transportat pe o platfomă cu sisteme de inchidere prin răsucire

Figura 58, container gol pe o platformă dreaprtă fără dispozitive de prindere dar echipat cu obloane laterale

1-suporţi de lemn

2-legare(prindere) la partea din faţă
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3-legare(prindere) la partea din spate

Explicaţia desenului

- containerul tip ISO este încăcat pe o platformă dreaptă cu obloane laterale

- baza mărfii este blocată lateral prin supori de lemn,1  care umplu spaţiul dintre obloanele laterale şi marfă

- acestă metodă este potrivită numai pentru transportul de marfă

Figura 59, container gol pe o platformă fără dispozitive de prindere şi obloane laterale

5.4- containere acoperite cu prelată fără dispozitive de prindere

- acest tip de container  nu are colţare turnate , de aceea se folosesc inele de prindere sau flanşe de legătură, 

metodele de asigurare pentru asigurarea acestui tip de container sunt variabile  în funcţie de tipul de container 

transportat dar mretodele de prindere folosite trebuiesc să asigure complet marfa(figura 60)

- legările sau alte elemente de asigurare a mărfii trbuiesc prinse de puncte ale containerului special desemnate 

pentru acest scop, aceste puncte de prindere trebuiesc verificate că ele corespund acestui scop şi pot fi folosite 

la asigurarea mărfii
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Figura 60

5.5 –containere deschise

- acest tip de containere când se încarcă pe un vehicul trebuiesc să fie asigurate adecvat împotriva deplasărilor 

care pot apărea când vehiculul se deplasează, braţele de ridicare treebuiesc aranjate in poziţiile special 

desemnate pentru transport şi lanţurile de prindere trebuiesc depozitate înainte de mişcarea vehiculului. Acest 

tip de containere se pottransporta pe vehicule care au lanţuri sau plase adecvate de prindere, probleme pot 

apărea la acest tip de containere când şoferul nu are control cim este aranjat containerul, oricum când acest 

container este acceptat pentru transportat şoferul trebuie să-şi asume răspunderea pentru transportul acestuia în 

siguranţă. O coală sau o plasă trebuiesc a fi folosite la coperire dacă există posibilitatea ca marfa să cadă din 

container.
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Figura 61, container transportat pe o platformă dreaptă cu braţe de ridicare

1-legare(prindere) la partea din faţă

2-legare(prindere) la partea din spate

Explicaţia desenului

- container asigurat lateral de braţele de ridicare

- acest tip de container se poate folosii numai la transportul pe şosea

- acest tip de containere pot fi transportate pe plarforma vehiculului numai dacă ele sunt asigurate adevat cu 

plase sau lanţuri de prindere
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Figura 62, container transportat pe o platformă dreaptă fără braţe de ridicare

5.6 –depozitarea mărfurilor în containere

- în general containerele ISO şi cele similare au montate suficiente dispozitive pentru asigurarea mărfii din 

mai multe direcţii, în mod normal ca şi elemente de asigurare se golosesc numai lemne şi perne de aer puse în 

părţile laterale şi în partea din faţă, de asemenea trebuie verificat ca aceste dispozitive de asigurare no vor 

cădea din container când uşile se vor deschide

- încărcarea incorectă a unui container poate duce la situaţii foarte periculoase în timpul transportului sau 

mânuirii containerului şi poate afecta stabilitatea mărfii

- în multe situaţii conducătorul auto nu are control asupra împachetării mărfii transportate sau nu este capabil 

să inspecteze marfa atunci când este acceptată pentru transport, oricum dacă consideră că , containerul nu este 

încărcat în condiţii de siguranţă nu ar trebui să-l accepte

-reguli generale de urmat în cazul depozitării în timpul transportului pe şosea

a) – marfă nu trebuie să depăşească suprafaţa permisă  de încărcare a containerului

b) – încărcătura trebuie distribuită de-a lungul întregii suprafeţe de încărcare a containerului, niciodată nu 

trebuie să fie mai mult de 60% din greutate încărcată pe jumătate din lungimea containerului, în acest 

caz se ajunge la depăşirea încărcării pe axe
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c) – mărfurile grele nu se vor depozita deasupra celor uşoare şi de ori câte ori va fi posibil centrul de 

greutate al încărcăturii din container va trebui să fie situat dedesubtul punctului care desemnează 

mijlocul înălţimii

d) – marfa transportată trebuie asigurată în înăutrul containerului împotriva oricăror forţe care pot apărea 

pe parcursul transportului, un pachet bine strâns este mai puţin de aşteptat a se mişca decât unul care 

prezintă spaţii între ele

- după ce este terminaţă împachetarea mărfii care se transportă în container , trebuie să luăm măsurile 

necesare ca marfa şi materialul de umplutură să nu cadă când uşile sunt deschise, ăânzele de prindere sau 

reţelele de prindere adesea se folosesc în acest scop, alternativ se poate construi o poartă din cherestea sau 

metal

- totdeauna trebuiesc uşile verificate că sunt închise şi mecanismele de blocare sunt bune de lucru

Figura 63

- în partea de sus a figurii 63 se poate observa o vedere de sus  a unor butoaie de oţel dublu stivuite şi 

asigurate
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-în partea de jos a figurii 63 se pot observa 80 de butoaie de oţel aşezate pe 2 rânduri şi 4 coloane intr-un 

container de 20 picioare care sunt asigurate prin benzi metalice care se pot tensiona prinse marginea 

containerului

- container intermediar –este un container mai mic neînchis şi fără părţilaterale în care se poate pune marfă 

împachetată, mai multe containere intermediare se pot pune într-un container ISO

-MVCI- marfă vrac într-un container intermediar

Figura 64

În figura 64 sunt prezentate combinaţii de MVCI  într-un container ISO de transport dublu stivuite  şi 

asigurate
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Figura 65

- în figura 65 sunt prezentate 18 combinaţii de MVCI într-un container de 20 picioare blocate cu scânduri puse 

orizontal şi spaţiile goale sunt umplute cu perne de aer sau un material de ambalare echivalent

5.7-încărcături de marfă vrac

- marfa vrac poate fi descrisă ca aceea marfă care nu se-ncadrează la nici o formă de împachetare, de exemplu 

nisip, balast, utilaje, pentru a se putea încărca uşor această marfă de obicei se transportă în vehicole 

neacoperite, în acestă categorie întră şi containerele deschise

- compartimentul de încărcare trebuie menţinut în bune condişii pentru a minimiza riscul de scurgere a mărfii, 

o atenşie deosebită trebuie acordată la marginile compartimentului de încărcare unde pot apărea deformaţii 

sau distrugeri la scurgeri sau pierderi din marfă

-corpul vehiculului trebuie prins foarte bine de şasiul vehiculului şi punctele şi mecanismele de prindere 

trebuie să fie în stare de funcţionare
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-marginile laterale ale corpullui vehiculului trebuie să aibă o înălţime suficientă pentru a reduce riscul ca părţi 

din încărcătură care s-au mişcat pe parcursul transportului sanu cadă peste margini

- compartimentul de încărcare trebuie acoperit dacă există riscul ca marfa transportată să fie aruncată pe sus în 

timpul transportului, în funcţie de tipul marfii transportate se poate alege tipul de material cu care se va 

acoperi compartimentul de încărcare, care poate fi prelată sau o plasă de prindere

5.8-panouri transportate pe o platformă dreaptă cu suporţi de forma literei A

- pe aceşti suporţi se transportă panori de sticlă, ciment sau lemn, suporşi trebuiesc asiguraţi pe timpul 

transportului

Figura 66

- panouri transportate pe o platformă cu suporţi de forma literei A , secţiunea din faţă este blocată de oblonul 

din faţă şi spaţiul dintre secşiunile încărcăturii se blochează prin folosirea unuimaterial de umplutură 

corespunzător,3

1-legare(prindere) pe la partea superioară(de jur împrejur)

2-echipament de protecţie colţuri

3-material de umplutură

Explicaţia desenului

- dacă marfanu este blocată împotriva deplasării în faţă către oblon  trebuie folosit în acest caz material de 

umplutură sau prinderea în colţuri cu chingi
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- min anumite cazuri este necesară şi blocarea la partea din spate folosind întărituri sau prindere la colţuri cu 

chingi

-panourile stau aşezate pe aceşti suporţi şi sunt asigurate la transport prin prinderea de jur împrejur,1 , 

prinderea făcându-se de picioarele de spirijin ale suporţilor

- dacă este necesar spaţiul dintre secţiunile mărfii se umple cu material de umplutură,3

-echipamentul de protecţie se pune laîntre chingile de prindere şi marfă

5.9- transportul echipamentelor şi utilajelor folosite în construcţii,la construcţia şi reparaţia de  drumuri

- acest sucapitol prezintă măsurile care trebuiesc luate în cazul transporturilor echipamentelor, utilajelor 

folosite înconstrucţii şi drumuri

- este recomandat ca fabricanţii de astfel de echipamente să indice punctele de prindere ale acestora sau să 

furnizeze scheme de prindere pentru fiecare din aceste echipamente

-punctele de prindere de pe aceste echipamente trebuiesc situate în acele puncte ale echipamentuluzi care 

oferă suficientă forţă de prindere ca să reziste la şocurile care pot apărea în timpul transportului

- echipamentul greu este transportat în special pe vehicule speciale destinate Acestui tip de transport care 

oferă facilităţi la încărcare/descărcarea mărfii şi de asemenea prezintă puncte adecvate pentru ancorarea 

elementelor de prindere folosite la sigurarea mărfii. Echipamentele mai uşuare pot fi transportate şi pe 

vehicule de transport marfă generală cu folosirea metodelor corespunzătoare de asigurare a mărfii

- trebuie de asemenea să fim atenţi la transportul echipamentelor care prezintă o înălţime ridicată deoarece se 

pot distruge podurile pe sub care s-ar putea trece, de aceea conducătorul auto trebuie să ştie exact înălţimea 

utilajului tarnsportat şi lăţimea lui corespunzătoare înălţimii transportate. În plus mărfurile care un centru de 

greutate înalt pot afecta stabilitatea încărcăturii de aceea pentru astfel de transporturi cun înălţimi mari sau 

centre de greutate ale mărfii înalte se folosesc platforme joase

- echipamentele sau utilajele pe roţi sau cele tractabile se aşează pe platforma de încărcare cu frâna de mână 

trasă, dar acest lucru nu este suficient trebuiesc şi alte elemente de asigurare a mărfii cum ar fi chingile de 

prindere sau lanţurile , de asemenea răţile vehiculului trebuiesc blocate folosind cale de blocare

- toate elementele mobile ale echipamentului transportat trebuiesc lăsate în poziţia de transport recomandată 

de fabricant şi trebuiesc asigurate astfel încât să nu se mişte în timpul transportului faţă dr corpul 

echipamentului tarnsportat

-înainte de efectuarea transportului trebuie curăţat atât echipamentul transportat cât şi platforma pe care se 

transportă utilajul, nu tebuie să se găsească praf , pete de ulei , ghiaţă sau orice altceva ce poate dietruge 

echipamentul transportat, platforma de transport sau poate crea alunecarea utilaţului
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-când echipamentul a fost depozitat, asigurat pe platforma de transport  şi motorul oprit ,m se eliberează 

presiunea în sistemul hidraulic prin mişcarea tuturor manetelor de control, acestă operaţie trebuie făcută de cel 

puţin două ori. De asemenea în cabina utilajului transportat nu trebuiesc lăsate bagaje, scule  sau orice altceva 

ce a fost îndepărtat de utilaj, acestea se pun pe puntea vehiculului transportator bineînţeles acestea asigurându-

se

-ecipamentele se poziţionează pe paltforma de încprcare astfel încât mişcările în faţă ale echipamentului 

transportat se fie blocate de anumite părţi ale platformei de transport , de exemplu oblonul din faţă sau gâtul 

de lebădă sau de o traversă ataşată de platforma de încărcare şi saşiuul vehiculului, în plus se dau jos de pe 

vehicul elementele care se pot da jos astfel încăt să nu se depăşească greutatea pe axe, de asemenea trebuie 

verificată inălţimea care există între platforma de încărcare şi şosea în cazul platformelor joase ca să se evite 

frecarea platformei de şosea.

-chiar dacă se transportă echipamente şi utilaje pe roţi care sunt uşuoare şi în acest caz se folosesc elemente de 

asigurare a mărfii care să micşoreze efectul şocurilor care pot aparea la transport şi care  se pot amplifica din 

cauza cauciucurilor echipamentului şi a suspensiilor acestuia, când este posibil mişcările pe verticală ale 

suspensiilor echipamentului trebuiesc limitate prin legare sau alte metode blocare

-în cazul când lăţimea utilajului depăşeşte pe cea a vehicului de transport cel puţin jumătate dinlăţimea 

cauciucurilor trebuie să stea pe podeaua vehiculului

-echipamentul trebuie blocat împotriva mişcărilor în faţă, înapoi şi pe lateral folosind lanţuri sau plase de 

legare prinse în punctele de ancorare ale vehiculului, toate elementele de prindere trebuie să aibă elemente de 

tensionare precum clicheţii care sunt la chingile de legare

-în deciderea numărului de puncte de ancorare care trebuiesc folosite pentru un sistem de strângere următorii 

factori trebuiesc luaţi în considerare

a. – nevoia de a aşeza utilajul pe platforma de încărcare astfel încât să nu se depăşeascş greutatea pe 

axe

b. – lungimea până la care pot ajunge alte elemente de strângere încorporate în proiectul vehiculului

c. – dacă vehicolul are roţi , şenile sau role 

d. – greutatea maşinii care se transportă

e. – un minim de patru puncte separate de prindere trebuiesc folosite

- următorii paşi trebuiesc folosiţi în cazul transportului de vehicule care au macarale, platforme de lucru, 

picioare suport
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a. – încărcăturile prea înalte pot provoca distrugeri la trecerea pe sub poduri, de aceea este foarte 

important ca şoferul să cunoască vehiculului

b. – toate elementele mobile trebuiesc asigurate şi legate unde este posibil şi după cum este recomandat 

pentru transport de către fabricantul vehiculului

Mecanisme de strângere

-  materiale din care se fabrică aceste echipamente sunt lanţuri sau frânghii de oţel , plase de legare cu 

elementele de tensionare necesare gen clichet

Figura 67,

-vehicul pe roţi prins în sistem cruce unde este semnul X , prinderea se face de platforma de transport

- dacă se foloseşte ca sistem de blocare o bară dintrun capăt în altul  pusă transversal  pe platforma de 

încărcare acesta trebuie fixată foarte bine , dacă se blochează roţile folosind butuci de lemn aceştia trebuie să 

fie suficient de rezistenţi  pentru a rezista strivirii dacă apare şi oro de câte ori se poate aceşti butuci trebuiesc 

prinşi de platforma verhiculului
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- elementele de prindere sau de securizare trebuiesc prinse numai de acele părţi ale utilajului transportat care 

au o putere suficientă pentru a rezista şocurilor care pot apărea pe timpul transportului, dacă utilajul are astfel 

de puncte direct din fabricaţie numai aceste puncte trebuiesc folosite  şi vehiculul asigurat conform 

instrucţiunilor fabricantului, trebuie avut grijă înainte de prindere la punctele de ridicare deoarece s-ar putea 

ca acestea să nu poată fi folosite ca şi puncte de strângere

- maşina încărcată trebuie verificată după ce vehiculul a fost condus pe o distanţă scurtă pentru a verifica 

mişcările care au avut loc şi mijloacele de prindere asigură siguranţa necesară, inspecţii periodice trebuiesc 

efectuate pe parcursul întregii călătorii

5.10 transportul vehiculelor

- vehiculele şi semiremorcile (trailerele) se transportă numai pe vehicule speciale şi adaptate acetui tip de 

transport, aceste vehicule trebuie să aibă puncte de prindere apropiate şi să corespundă canumăr , poziţie şi 

rezistenţă

-în general se folosesc aceleaşi principii ca şi la transportul utilajelor dar mai există şi nişte puncte adiţionale 

în plus de care treebuie să se ţină cont

 vehiculele transportate trebuie să aibă frâna de mână trasă

 roţile conducătoare de preferinţă trebuiesc să fie blocate

 când este posibil vehiculul trebuie să fie pus în cea mai mică treaptă de viteză

 elementele care blochează roţile trebuiesc sa fie asigurate şi le gate de podeaua vehiculului pe care se 

transportă

-vehiculul(vehiculele) transportate trebuiesc să fie aşezate astefel încât greutatea lor să fie suportată în 

totalitate de vehiculul transportator

- dacă este necesar se pot folosi plăcii de separare  pentru a se evita ca greutatea pe anumite puncte să fie prea 

mare, aceste încărcări pot apărea din cauza picioarelor de aşezare ale unei semiremorci de exemplu(vezi figura 

68)
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Figura 68

-strângerea furnizată de frecarea dintre cauciucuri  şi platforma care are frâna de mână trasă nu este suficientă 

pentru a prevenii mişcarea, vehiculul transportat trebuie legat de vehiculul transportator folosind echipament 

de legare adecvat

-  este obligatoriu de a se folosi un mecanism de tensionare gen clichet la fiecare legare şi chingile (sisteme de 

legare) folosite înainte şi după mişcare să fie poziţionate la un unghi de 60 ° faţă de orizontală pentru a se 

obţine maximul de efect. Legăturile trebuiesc testate dacă prezintă tensiunea adecvată după parcurgerea a 

câtorva km şi mai târziu pe parcursul drumului la intervale de timp pentru a fi retensionate dacă este necesar

-chingile trebuiesc prinse de acele părţi ale vehiculului care sunt adecvate pentru acest scop cum ar fi şasiul 

vehiculului sau axele vehiculului, trebuie avut o mare grijă ca prin aceste străngeri să nu se cauzeze distrugeri 

la alte părţi sau componente ale vehiculului

- transportul vehiculelor încărcate nu este recomandat dar dacă este necesar se poate efectua dar trebuie avut 

mare grijă unde este poziţionat centrul de greutate al vehiculului transportat  deoarece poate apărea fenomenul 

de pierdere a stabilităţii în momentul când se fac curbe sau se pune frâna

- toate echipamentele care sunt transportate pe vehicule sau pe trailere sau chiar pe vehiculele transportate 

trebuiesc asigurate şi depozitate corespunzător

- dacă se transportă mai mult de un vehicul peste celălalt ca şi figura de mai jos , atunci fiecare vehicul 

transportat trebuie legat de vehiculul pe  care se transportă şi la rândul lor toate acestea trebuiesc legate de 

vehiculul transportator
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Figura 69

5.11 transportul automobilelor, camionetelor şi a trailerelor de mici dimensiuni

5.11.1

- aceste vehicule este bine de a fi asigurate folosind combinaţii de legare şi blocare, paragrafele următoare vor 

prezenta metode adecvate de blocare şi legare

5.11.1.1

-  dacă un vehicul este transportat pe o platformă care este dreaptă sau înclinată către partea din faţăla un 

unghi de maxim 10 grade, blocare trebuie folosită, 2 cale se pun în partea din faţă a roţilor din faţă şi 2 în 

spatele oricătei perechi de roţi, legarea se aplică la perechea de roţi din faţă, (figurile A şi B din figura 70)
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Figura 70

- dacă greutatea totală s vehicolului depăşeşte 3500 kg, legările se aplică atât la roţile din faţă cât şi la cele din 

spate la blocarea se face atât la partea din faţă cât şi la partea din spate la toate roţile

5.11.1.2

- dacă vehiculul este transportat du pă cum este descris în paragraful 5.11.1.1 şi calele care blochează nu pot fi 

poziţionate în faţa roşilor din faţă, calele de blocare se pot pune ca soluţie alternativă în faţa ambelor roţi din 

spate care de asemenea trebuiesc legate (vezi figura 71)

Figura 71

5.11.1.3
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- dacă un vehicul este transportat pe o platformă care are un unghi de înclinaţie de 10 grade spre partea din 

faţă 2 cale se pun in partea din faţă a roţilor din faţă şi 2 cale la partea din spate a roţilor din spate (vezi figura 

72)

Figura 72

5.11.1.4

- dacă un vehicol este transportat ca in figura 73 şi calele de blocare nu se pot pune ăn partea din faţă a roţilor 

din faţă, calele se pot pune alternativ in faţa roţilor din spate

Figura 73

5.11.1.4

Dacă vehicolul este transportat pe o platformă care este înclinată cu un unghi de 10 grade faţă de partea din 

spate, calele de blocare trebuiesc folosite, calele trebuiesc poziţionate atât in partea din faţă cât şi în partea din 

spate a roţilor din faţă la vehicolul transportat, legările se pun la roţile care sunt blocate(figura 74)
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Figura 74

5.11.2

- blocările împotriva mişcărilor care au loc pe parcursul transportului de vehiccule trebuiesc făcute cu ajutorul 

flanşelor fixe, cale de blocare , bare sau alte mijloace similare care ţin strânse ambele părţi ale roţilor până la o 

înălţime de minim 5 cm

- în cazul în care vehiculul folosit la transport este special construit pentru astfel de transporturi şi platforma 

de încărcare este prevăzută cu şanturi(şine) pe care se pun vehiculele transportate, acestea trebuie sa fie 

prevăzute cu niste flanşe (separatoare) între vehicule cu o înălţime de minim 5 cm şi care să permită o mişcare 

liberă de maximum 30 cm de-a latul mijlocului de transport  ca să se respecte regula blocării acest vehicul de 

transport trebuie prevăzut cu bare laterale

5.11.3

- blocarea sau calele folosite pentru a prevenii mişcarea în plan longitudinal trebuiesc poziţionate astfel încât 

sa blocheze roţile vehiculelor transportate, dispozitivele de blocare de preferinţă trebuie să aibă o înălţime 

corespunzătoare la o treime(figura 75) din diametrul roţii ce urmează a fi blocată  şi trebuie fixată rigid pentru 

a prevenii orice mişcare din poziţia(patul în care roata a fost pusă) în care roata a fost aşezată
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Figura 75

5.11.4

- ori de câte ori este posibil legarea trebuie poziţionată intr-un aşa mod astefel încât vehiculul este tras direct 

spre podeaua platformei(legarea să fie aşa de aproape cât este posibil ca să formeze un unghi drept cu podeaua 

vehiculului transportator). Legarea totală pentru o pereche de roţi trebuie să fie suficient de rezistentă ca să 

poată rezista la o forţă  2 x QdaN aplicată direct în sus.

Q- reprezintă masa vehiculului in kg

-o alternativă la aplicarea legării direct pe roată , legarea se poate aplica direct pe axa roţii, dacă legarea se 

poate poziţiona stfel încât  să nu alunece de-a lungul axei roţii şi are suficientă forţă ca să ţină roata este 

acceptabil să se folosească o singură legare pe axe

5.11.5

- suprafaţa platformei vehiculului transportator este de preferat ca să aibă o rezistenţăînaltă  la frecare, un 

coeficient de frecare ridicat astfel încât să prevină alunecarea vehiculului care este transportat

5.11.6

- dacă vehiculul este închis pe toate părţile inclusiv la partea de sus prin rame metalice de la vehiculele 

transportate sau prin alte vehicule, în acest caz se pot transporta vehiculele fără să fie legate, chiar dacă 

legarea nu este necesară , obligatoriu este blocarea tuturor vehiculelor transportate

- pentru a se putea denumi ca o platforma de transport să poată fi socotită închisă pe toate părţile înclusiv 

partea de sus trebuie ca spaţiul de încărcare să fie limitat de rame metalice sau ceva similar corespunzător 

acestui scop, astfel încât să nu existe prea mult spaţiu de mişcare în orice direcţie

5.12.- transportul  plăcilor de geamuri  de diferite dimensiuni până la greutatea maximă autorizată
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-  transportul încărcăturilor de geamuri trebuiesc în mod normal transportate invehicule special construite 

după cum se va vedea în acest capitol. Oricum când se transportă foi sau plăci de geam în cutii sau pe paleţi de 

lemn, trebuie luate măsuri de asigurare a mărfii ca pentru transportul de marfă generală

-aceste transporturi se fac pe nişte suporţi speciali de forma literei A , aceşti suporţi trebuiesc asiguraţi pe 

timpul transportului şi descărcarea lor se face  numai pe o platformă dreaptă

- de asemenea trebuie avut grijă ca aceşti suporţi să nu se balanseze pe direcţie longitudinală şi laterală pe 

timpul transportului şi de asemenea să nu depăşească încărcarea pe axe

5.13- transportul unor cantităţi mici de plăci de geamuri , rame, etc.

- transportul unor cantitaţi mici de geam placă sau rame se face tot pe nişte suporţi speciali care diferă in cazul 

transportului de geamuri faţă de cel de rame

-ajustările exterioare la aceşti suporţi e mai bine să fie făcute din metal decât din scânduri. Acele părţi ale 

suporţolor care vin în contact cu ceea ce se transportă , trebuiesc prevăzute cu margini de cauciuc sau alte 

metale care sa nu provoace distrugeri la sticlă, de asemenea aceşti suporşi nu trebuie să depăşească lăţimea 

maximă autorizată a vehiculului

5.14- marfuri periculoase

- transportul de mărfuri periculoase se supune rimului de transport ADR care se aplică atăt in transportul 

naţional cât şi internaţional pe întreg teritoriul Comunităţii Europene

- în transportul acestor mărfuri se aseamănă în linii mari cu transportul de mărfuri generale cu deosebirea că se 

iau măsuri speciale de precauţie ca să nu apară pericol de explozie sau de răsturnare, se pot folosii în acest caz 

perne de aer speciale, mecanisme anti-alunecare  se pot folosii semiremorci de tip “ sesam”  care nu au 

obloane laterale şi prelata se trage ca şi o perdea, de asemenea nu trebuiesc lăsate spaţii goale intre încărcături 

sau intre încărcături şi spaţiile laterale şi din spate /faţă ale semiremorcii , dacă există acest spaţiu el trebuie 

umplut cu material de umplutură care să protejeze materialul periculos transportat

5.15 – echipamentul vehiculului

- echipamentul vehiculului sau accesoriile care se foloses la sigurarea transportului de marfă îndiferent că se 

folosesc în permanenţă sau periodic cade în responsibilitatea şoferului, maceste echipamente trebuiesc 

întreţinute şi transportate atunci când nu se folosesc ca să nu creeze probleme la ceilalţi participanţi la trafic

                                                                                                             Întocmit

                                                                                                             ing. Bruno Stuller

                                                                                                             tel.0740/107412
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