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تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )250( 201  2020 021  9130  2929

چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهتریــن هــا را بــه مشــتری پیشــنهاد مــی دهیم 
حتـــی به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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و بیمه.

کــه  ـی  خودروهاـی یــا  خــودرو  مجــوز  شــماره ی 
می     خواهیــد امتحان دهید را یادداشــت کنید تا 

بتوانید این شماره ها را به کارکنان ما بدهید

هزینه های آزمون جــاده و عکس گواهینامه  	
و هر پرداختی دیگر

درصورت لزوم، عینک یا لنز طبی 	

مطمئــن شــوید که ۱۵ دقیقــه پیش از وقت  	
مالقات برای آزمون جاده به اداره می     رسید. 

نکتــه! همه ی آزمون های جــاده ای فقط با تعیین 
قــرار مالقــات قبلی امکان پذیر اســت. باید از قبل 

وقت رزرو کنید. 

 اگــر نمی توانید به موقع به آزمون جاده برســید، 
باید به ICBC اطالع دهید. 

 اگــر بــرای آزمــون جاده ای کــه برنامه ریزی  شــده 
حضــور پیــدا نکنیــد و از ۴۸ ســاعت قبــل اطالع 
ندهید یا دلیل خوبی برای این کار نداشته باشید، 

از شما هزینه کسر می     شود. 

 بسته به نوع وسیله ی نقلیه ای که می     خواهید با 
آن در آزمون شرکت کنید، هزینه های آزمون های 
ـی متفاوت خواهد بــود. هزینه ها در  جــاده و کتـب

icbc.com فهرست شده اند. 

برای کســب اطالعات بیشتر درمورد گواهینامه ی 
رانندگی  تان، بخش ۱، گرفتن گواهینامه ی رانندگی 

را مطالعه کنید. 

مطالعه + تمرین = موفقیت

برای آزمون آماده باشید! اگر در هرکدام از آزمون های کتبی، پیش از رانندگی و آزمون جاده موفق نشوید، 
باید تا موقعی که بتوانید دوباره در آن ها شرکت کنید صبر کنید. 

بازه های انتظار آزمون دوباره:

چه مدارکی را باید به اداره ی صدور 

گواهینامه ی رانندگی ببریم؟

اگر می خواهید برای اولین گواهینامه ی رانندگی 
وســایل نقلیه ی تجاری درخواســت دهید، یا اگر 
راننده ای از حوزه ی قضایی دیگری هســتید و یا 
اگــر دوباره می  خواهید در آزمون های گواهینامه 
شــرکت کنید، لطفًا هنگام مراجعه به اداره آماده 

باشید.

همیشــه برگ ــه ی احراز هویــت اولیــه و ثانویه و 
هزینه هــای خدمات و گواهینامه ی موردنیاز را به 

همراه داشته باشید. 

برای آزمون کتبی به موارد زیر نیاز دارید:

برگــه ی احراز هویــت اولیه و ثانویه )پشــت  	
جلد را ببینید(

گواهینامه ی فعلی 	

هزینه های آزمون کتبی و هر پرداختی دیگر.  	

نکته! حتمًا یک ســاعت پیش از شروع آزمون در 
اداره حضور پیدا کنید. 

برای آزمون جاده به موارد زیر نیاز دارید:

برگه ی احراز هویت اولیه و ثانویه  	

گواهینامه فعلی 	

وســیله ی نقلیه یا وســیله ی نقلیه ی ترکیبی  	
ایمــن موردقبــول بــرای کالس گواهینامــه ای که 
درخواست داده اید، به  همراه برگه های درخواست 

Endorsement 20
road tests

Class 4-1
road tests

Knowledge
pre-trips &

Failed
attempt

days ۱۴days ۱۴days 71st
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رانندگی وسایل نقلیه ی تجاری
راهنمایی برای رانندگان حرفه ای

شامل اطالعات کامل درمورد ترمزهای هوایی

محدودیت های کتاب

ICBC کتاب یادگیری رانندگی هوشمند و راهنمای 
شــما بــرای رانندگی ایمــن را آماده کرده اســت تا 
به شــما در مطالعــه و یادگیری بــرای گواهینامه 
ی رانندـگـی کالس ۱، ۲، ۳ یــا چهــار )محــدود یــا 
بدون محدودیت( بریتیش کلمبیا، گواهینامه ی 
رانندگی با ثبت تخلفات ترمزهای هوایی، ترمزهای 
ـی تجــاری یــا تریلرهای ســنگین کمک کند.  هواـی
همچنیــن ایــن کتاب متــن منبع دوره هــای ترمز 

هوایی تأییدشده توسط ICBC است. 

 رانندگی وســایل نقلیه ی تجاری قصد جایگزینی 
آموزش های حرفه ای را ندارد و ICBC هیچ تضمین 
یا ادعایی مبنی  بر اینکه کســانی که این کتاب را 
مطالعــه می     کنند در امتحانــات گواهینامه موفق 
خواهنــد شــد ندارد. ICBC مســئول هیــچ پیامد 
ناشی از استفاده ی یادگیری رانندگی هوشمندانه 

نیست.

در متن این راهنما، به قوانین و دستورالعمل های 
تصویب شــده در حیطــه ی رانندـگـی در بریتیــش 
کلمبیا ارجاع داده شده است. این راهنما قوانین 
رانندـگـی بریتیــش کلمبیا را تا اول دســامبر ۲0۱۱ 
در بر می     گیرد. این منابع به شــکل ســاده نوشــته 
شده اند تا درک تأثیر آن ها برای رانندگان راحت تر 
باشــد. درصورت مشــاهده ی هرگونــه تفاوت بین 
متن یادگیری رانندگی هوشمندانه و هر قانون و 
دســتورالعملی، باید قانون و دســتورالعمل جدید 

به کار گرفته شود. 

وســایل  مختلــف  انــواع  توضیحــات  و  تصاویــر 
نقلیه، اجزای وســایل نقلیه و سیســتم های ترمز 
ـی بــرای اهداف آموزشــی آورده شــده اند و  هواـی
نبایــد به هیچ شــیوه ای به عنوان وســایل نقلیه 
ی جایگزیــن، اجزای وســایل نقلیه یا مشــخصات 
ترمزهای هوایی ملزم شــده توسط قانون، تفسیر 
شــوند. هر وســیله ی نقلیه و ترمزهای هوایی آن 
ممکن اســت به شکل متفاوتی از توضیحات این 

راهنما ترکیب بندی شده باشند. 
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ایــن راهنمــا همچنیــن شــامل اطالعــات و نکاتی 
درمــورد مهارت هــای رانندـگـی با مصــرف بهینه ی 
ســوخت و تمرین هایی است که می   تواند مصرف 

سوخت و انتشار را کاهش دهد.

ـی به تنهایی کافی نیســتند.  مهــارت و تواناـی
وقـتـی پشــت فرمــان می   نشــینید بــه رفتــار 
حرفــه ای نیز نیــاز دارید. ایمنی شــما و دیگر 
رانندگان به دانش، رفتار و عمل شــما بستگی 

دارد.

رانندـگـی بــا وســایل نقلیــه ی تجــاری یــا وســایل 
نقلیــه ی مجهز بــه ترمزهای بــادی نیازمند دانش 
و مهــارت مخصوص اســت؛ هزینه ی یک اشــتباه 
می   تواند بســیار زیاد باشد. وقتی وسایل نقلیه ی 
بــزرگ تصــادف می   کننــد، خســارت بــه وســیله ی 
نقلیــه، بــار و جــان انســان ها می   توانــد فاجعه بار 
باشد. تقریبًا همه ی این تصادفات قابل جلوگیری 
اســت و می   توان از اتفاق  نیفتادن آنها اطمینان 

یافت. 

ICBC، دولــت و صنعــت حمل ونقــل تجاری با هم 
کار می   کننــد تا تعداد و شــدت ایــن تصادفات را 
کاهش دهند. شما مهمترین نقش را در جلوگیری 
از تصادفات دارید، زیرا بیشتر تصادفات به دلیل 

خطاهای راننده اتفاق می   افتد.

کتاب راهنمای »رانندگی وســایل نقلیه ی تجاری« 
گواهینامــه ی  درخواســت  بــرای  الزم  اطالعــات 
رانندـگـی تجــاری کالس ۱، ۲، ۳ یــا ۴، ضمیمــه ی 
ترمزهــای بــادی، ضمیمه ی ترمزهــای بادی تجاری 
یا ضمیمه ی تریلرهای سنگین را به شما می   دهد. 
بــرای تبدیل شــدن بــه راننــده ای حرفــه ای، بایــد 
مهارت هــای شرح داده شــده در ایــن راهنمــا را یاد 

بگیرید و تمرین کنید.

استفـاده از ایــن راهنمـا

این راهنما شــامل اطالعات پایــه ی موردنیاز برای 
آزمون های اخذ گواهینامه های تجاری، ضمیمه ی 
ترمزهــای بــادی، ضمیمه ی ترمزهــای بادی تجاری 
یــا ضمیمــه ی تریلرهای ســنگین )کد ۲0( اســت. 
همچنیــن طــوری طراحی شــده کــه می تواند، اگر 
دوره ی ترمــز بــادی تأییدشــده ای را می   گذرانیــد، 
متــن منبع شــما باشــد. دوره هــای ترمز بــادی در 

سراسر بریتیش کلمبیا در دسترس اند.

آزمون هایی که می   دهید به کالس گواهینامه یا 
ضمیمه ای که می   خواهید بستگی دارند.

ایــن راهنمــا اطالعاتی درمــورد چگونـگـی رانندگی 
و سیســتم های ترمز بــادی به شــما می دهد، اما 

راهنمای آموزشی به حساب نمی آید.

وقتی گواهینامه ی یادگیرندگان را گرفتید، شروع 
بــه جمع کــردن تجربــه ی کاربــردی موردنیــاز برای 
قبولی در آزمون جاده می   کنید. باید برای رانندگی 
وســیله ی نقلیــه ای که می  خواهیــد گواهینامه ی 
بــه  همچنیــن  بگذاریــد.  وقــت  بگیریــد  را  آن 
دســتورالعمل هایی ازطریــق یــک راننــده ی دارای 
گواهینامه ی مناســب یا از دفتر آموزش رانندگی 
حرفــه ای نیــاز داریــد. همچنیــن ممکــن اســت 
اطالعات مفیدی از راهنمای ســازنده کسب کنید؛ 
ماننــد راهنمای سیســتم انتقال قدرت وســیله ی 
نقلیــه و منابــع دیگــری درمورد راهنمــای رانندگی 

وسایل نقلیه ی تجاری.

داخــل ایــن راهنمــا

فهرســت مطالب به شــما کمک می   کنــد اطالعات 
ـی پیــدا کنیــد. در هر بخــش مثال ها و  را به راحـت
جداول، همینطور تعـــاریـــــف، حقــایـــق صــریــح 
و نکـــــات راننـــــدگی را برای شفاف و راحت کردن 

استفاده  از اطالعات آورده ایم.

همچنیــن بخش »آنچـــه یــــاد می  گیـریـــد« را در 
ابتدای هر بخش می   بینید. آنچـه یــاد می  گیـریـد 
جزئیات اجمالی مطالب آمده در هر بخش را نشان 
می   دهد. همچنین می   توانید پس از اینکه بخش 
را مطالعــه کردید به آن برگردید و از آن به عنوان 
چک لیســت بــاری، تعییــن میزان یادگیــری خود 
از بخش هــای مختلف اســتفاده کنیــد. همچنین 
ســؤاالت مــروری را در انتهــای بیشــتر بخش هــا 
می   بینیــد. می   توانید از آن برای آمادگی پیش از 

آزمون استفاده کنید. 
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جدول مطالعه ی گواهینامه ی رانندگی

این جدول به تمرکز روی بخش هایی که برای آمادگی آزمون نیاز دارید کمک می   کند.

*اگر وسیله ی نقلیه ی شما به ترمز بادی مجهز است این بخش را مطالعه کنید.

+ بخش های ۸ و ۹ مطالبی را پوشــش می   دهند که در دوره ی ترمز بادی و آزمون کتبی ترمزهای بادی شــما به 
آن ارجاع داده می   شود. برای آزمون کتبی کالس ۱، ۲ یا ۳ نیازی به مطالعه ی این بخش ها ندارید )مگر اینکه 

آزمون کتبی ترمز بادی را هم زمان با آزمون کتبی کالس ۱، ۲ یا ۳ بدهید(.

Study these chapters:If you’re applying for:

-11109†8†7654321Class 1 licence

-11109†8†76
Pages
108 –
109
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-11109†8†7-54321
Class 3 licence or heavy
trailer endorsement (code 20)

-1110--7654321Class 4 licence

--1098-----21Air brake endorsement

12-1098-----21
Industrial air brake endorse-
ment
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حقــایـق صــریــح

پیــش از اینکــه بتوانیــد بــرای گواهینامه ی 
رانندگی، ضمیمه ی تریلر سنگین یا ضمیمه ی 
تریلر خانه کش اقدام کنید باید گواهینامه ی 

کالس ۵ با کل اختیارات را داشته باشید. 

این بخش چگونگی درخواست برای کالس ۱، ۲، ۳ 
یا ۴ را به شما می   گوید.

آنچـه یـاد می  گیـریـد

پس از مطالعه ی این بخش شما باید بتوانید:

کالس هــای گواهینامــه ی رانندگی بریتیش  	
کلمبیا را توصیف کنید.

مــی دانید کدام وســایل نقلیه بــه ضمیمه ی  	
گواهینامه ی رانندگی ترمز بادی نیاز دارد.

مراحل گرفتــن گواهینامه ی رانندگی تجاری،  	
ضمیمــه ی ترمــز بــادی یــا ضمیمــه ی تریلرهــای 

سنگین را توصیف کنید. 

هشــدار!

رانندـگـی بــدون گواهینامه ی رانندـگـی معتبر 
یــا کالس صحیــح گواهینامــه ای، درصــورت 
تصادف، ممکن اســت منجر به لغو پوشــش 
بیمه ی شما شود. ممکن است ادعای بیمه ای 
شــما، شــامل ادعا درمــورد جراحــات خودتان 
یــا خســاراتی که بــه وســیله ی نقلیــه ی خود 
وارد کرده ایــد یا بــه دیگر افــراد و دارایی های 
بقیه، انکار شــود. شــما مسئول پرداخت این 

هزینه ها هستید. 

کـالس هــای گواهینــامه

برای اطالعات بیشتر، icbc.com را چک کنید یا با اداره ی محلی صدور گواهینامه تماس بگیرید.

حداقل وسایل نقلیه ی معمول کالس )طبقه بندی(
سن

کامیون های نیمه تریلر و تمام وسایل نقلیه ی موتوری دیگر کالس ۱
۱9یا ترکیبی از وسایل نقلیه ، به استثنای موتورسیکلت ها

کالس ۲

اتوبوس ها، شــامل اتوبوس های مدرســه، اتوبوس های با 
فعالیت خاص و وسایل نقلیه ی خاص.

وزن تریلرها و وســایل نقلیه ی یدک کش نباید بیشــتر از 
۴600 کیلوگــرم باشــد، مگــر اینکــه اتوبوس و یا وســایل 

نقلیه، ترمز بادی نداشته باشند. 

هــر نوع وســیله ی نقلیه ی موتــوری یا ترکیبی از وســایل 
نقلیه در کالس ۴ 

۱9

کالس ۳

ـی بــا بیــش از دو محــور، ماننــد کامیون های  کامیون هاـی
کمپرسی و کامیون های یدک کش بزرگ، این موارد شامل 
ـی نیســت کــه بــرای حمل مســافر اســتفاده  اتوبوس هاـی
می شود. وزن تریلرها نباید از ۴600 کیلوگرم بیشتر باشد، 
مگر اینکه کامیون و یا تریلرها ترمز بادی نداشته باشند. 

خودروی یدک کشی که وسایل نقلیه با هر وزنی را می برد. 

جرثقیل کامیونی متحرک

هــر نوع وســیله ی نقلیه ی موتــوری یا ترکیبی از وســایل 
نقلیه در کالس ۵

۱۸

کالس 
)نامحدود(

ـی بــا حداکثر ظرفیت صندلی ۲۵ نفر )شــامل  اتوبوس هاـی
راننــده( ازجملــه اتوبوس هــای مدرســه و اتوبوس هایی با 
فعالیت خاص و وســایل نقلیه ی خاص مورداستفاده برای 

حمل ونقل افراد معلول 

تاکسی ها و لیموزین ها

آمبوالنس ها 

هــر نوع وســیله ی نقلیه ی موتــوری یا ترکیبی از وســایل 
نقلیه در کالس ۵

۱9
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کالس۴ 
)محدود(

تاکسی ها و لیموزین ها

آمبوالنس ها

وســایل نقلیــه ی خاص بــا حداکثر ظرفیــت صندلی ۱0 نفر 
)شامل راننده( مورداستفاده در جابه جایی مسافران معلول 

هر نوع وسیله ی نقلیه ی موتوری یا ترکیب وسایل نقلیه 
در کالس ۵ 

۱9

کالس ۵ یا 
*7

وســایل نقلیــه ی دومحــوری، شــامل خودروهــا، ون هــا و 
کامیون های یدک کش 

وزن تریلرها و خودروهای یدک کش نباید بیشتر از ۴600 
کیلوگرم باشد. 

ـی کــه بیــش از دو محور  ماشــین کاروان )شــامل آن هاـی
دارند(

خودروهــای  و  محــدود  ســرعت  بــا  موتورســیکلت هایی 
همه جارو )ATVها(

وســایل نقلیه ی مسافری مورداســتفاده به عنوان اتوبوس 
مدرسه با ظرفیت حداکثر ۱0 نفر )شامل راننده(

وسایل نقلیه ی ساخت وساز و وسایل نقلیه ی عمومی

موتورســیکلت های  شــامل  ســه چرخه،  نقلیــه ی  وســایل 
سه چرخه یا موتورسیکلت های با اتاقک جانبی نمی شود. 

شامل وسایل نقلیه ی کالس ۴ یا موتورسیکلت نمی شود

۱6

موتورســیکلت ها، موتورهــای همه جــارو، وســایل نقلیه ی کالس 6 یا ۸*
۱6همه جارو )ATVها(

کالس ۴ یا 
۵ با ضمیمه  

کشنده ی 
سنگین )کد 

)۲0

وســیله ی نقلیــه ای کــه وزنــش بیشــتر از ۴600 کیلوگرم 
است، مشروط به اینکه نه کامیون و نه ترمز هوا نداشته 

باشند. 

هــر نوع وســیله ی نقلیه  ی موتــوری یا ترکیبی از وســایل 
نقلیه در کالس ۵

۱۸

حقــایـق صــریــح

وســایل نقلیــه ی اجــاره ای، شــبکه ی خدمــات 
 ،)TNS( نیــز شــناخته می   شــود  حمل ونقلــی 
رانندگان و مســافرانی که می   خواهند به شکل 
آنالین و از طریق اپلیکیشن هزینه را پرداخت 

کنند، به هم متصل می   کند.

تعـــاریـــف

وســایل نقلیه ی ساخت وساز شــامل تراکتور، 
دیگــر  یــا  غلتــک  روبنــده،  بــازرن،  گریــدر، 
وســایل نقلیه ی حرکتی ساخت وســاز جاده ای 
ـی و آســفالت  مورداســتفاده بــرای گریــدر زـن
بزرگراه هاســت و دیگر کارهای ساخت وسازی، 
جرثقیل هــای  کشــنده،  کامیــون  کامیــون، 
کامیونی متحرک یا کامیون های باری وسایل 
نقلیه ی دیگر با ســه محور یا بیشــتر شــامل 

این دسته نمی شوند. 

تعـــاریـــف

اتوبــوس فعالیــت ویژه بــرای مــدارس به کار 
پیــش  از  برنامــه ی  روی  و  گرفتــه می   شــود 

تعیین شده کار نمی کند.

وسیله ی نقلیه ی ویژه دارای ظرفیت سرنشین 
۱0 یا کمتر است )شامل راننده هم می   شود( و 
برای حمل ونقل عمومی افراد با ناتوانی طراحی 

و در نظر گرفته شده است. 

نکـــات راننـــدگی

ضمیمــه ی  درمــورد  بیشــتر  اطالعــات  بــرای 
تریلرهای کشنده ی تفریحی و تریلر خانه کش، 
icbc. بخــش کشــیدن و تریلر تفریحــی را در

com ببینید. 

کالس ۴ یا ۵ 
با ضمیمه ی 

خانه ی 
متحرک )کد 

)07

تریلرهــای تفریحــی )خانــه( که وزنشــان بیشــتر از ۴600 
کیلوگرم اســت، مشــروط بــه اینکه نه کامیــون و نه ترمز 

هوا نداشته باشند. 

هــر نوع وســیله ی نقلیه ی موتــوری یا ترکیبی از وســایل 
نقلیه در کالس ۵

۱۸

*به رانندگان برنامه ی گواهینامه ی تدریجی بریتیش کلمبیا گواهینامه ی رانندگی کالس ۷ یا ۸ داده می   شود.

** موتورسیکلت ها با سرعت محدود، با گواهینامه ی یادگیران، به جز گواهینامه ی یادگیرندگان موتورسیکلت 
کالس ۶ یا ۸، نمی توانید آن را برانید. برای اطالعات بیشتر icbc.com را ببینید.
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بینـــایی

ـی باالتری  راننــدگان تجاری باید اســتاندارد بیناـی
نسبت به رانندگان کالس ۵ داشته باشند. بینایی 
شــما در اداره ی صدور گواهینامه، وقتی که برای 
گواهینامــه ی یادگیرندگان درخواســت می   دهید، 
ســنجیده می   شود. اگر مشکلی پیدا شود، ممکن 
اســت ملزم شــوید که چشــمان خود را نزد چشم 

پزشک یا بینایی سنج معاینه کنید.

بینایی شــما برای اندازه گیری موارد زیر ســنجیده 
می   شود:

توانایی خواندن از فاصله ی دور )دقت دید( 	

ـی دیدن اشــیاء در طرفین جــاده )دید  	 تواناـی
پیرامونی(

ـی تشــخیص فاصلــه و نزدیکی اشــیاء  	 تواناـی
)تفسیر عمق(

اینکه آیا دید دوگانه دارید )دوبینی( 	

ـی تمایــز دادن رنگ هــای قرمز، ســبز و  	 تواناـی
قهوه ای )تفسیر رنگ ها(.

حقــایـق صــریــح

درخواســت دهندگانی کــه بــرای رســیدن بــه 
اســتانداردهای مذکــور بایــد از عینــک یا لنز 
ـی اســتفاده کننــد، باید آن را برای تســت  طـب

بینایی با خود به همراه داشته باشند.

آمــادگی پزشــکی

راننــدگان تجــاری بایــد در شــرایط پزشــکی خوبی 
باشــند. وقتی برای گواهینامــه ی رانندگی تجاری، 
ضمیمه ی تریلر ســنیگن یا ترمز بادی درخواســت 

می   دهید، باید:

از شما درمورد شرایط پزشکی خاصی که دارید  	
ســؤال شــود، چــرا که ممکن اســت روی تناســب 
ـی و توانایی شــما برای داشــتن گواهینامه ی  بدـن

رانندگی تجاری اثر بگذارد.

از شــما خواسته شود که برگه ی اعالمی برای  	
ثبت سالمت پزشکی پر کنید. 

فــرم آزمایش پزشــکی رانندگی به شــما داده  	
 شــود کــه باید دکترتان پر کنــد و آن را به ایمنی 

جاده ی بریتیش کلمبیا بفرستد.

از شما خواسته شود که پایش بینایی انجام  	
دهید. جزئیات آن در ادامه آمده است.

اگر هر سؤالی درمورد شرایط پزشکی دارید و اینکه 
آیا روی صالحیت شــما برای داشتن گواهینامه ی 
ـی جاده ی  رانندـگـی تجــاری اثر می   گــذارد، با ایمـن

بریتیش کلمبیا تماس بگیرید.

ضمیمه ی ترمـز بـادی

بــه  مجهــز  نقلیــه ی  وســایل  رانندـگـی  بــرای 
ترمزهــای بــادی در بزرگراه ها )جز وســایل نقلیه ی 
ساخت وساز(، باید گواهینامه ی رانندگی بریتیش 
کلمبیا با ضمیمه ی ترمزهای بادی )کد ۱۵( داشته 

باشید.

همچنین برای رانندگی اکثر وسایل نقلیه ی مجهز 
بــه ترمز بادی هیدرولیک نیز باید ضمیمه ی ترمز 
بادی را داشته باشید. برای اطالعات بیشتر درمورد 
سیستم های ترمز بادی، بخش ۸، ترمزهای بادی، 

را ببینید.

ضمیمــه ی کــد ۱۵ در قســمت »محدودیت هــا«ی 
گواهینامه ی رانندگی درج شده است.

چگونگی درخواســت برای ضمیمه ی ترمز 
بادی

۱. دوره ی ترمــز بــادی را تکمیل کنیــد. این دوره ی 
حداقل ۱6 ســاعته در بســیاری از آموزشــگاه های 
رانندـگـی، کالــج هــای عمومــی و دیگــر اماکن در 
دسترس است. وقتی دوره را تمام کردید، گواهی 
یا مدرک اثبات دیگری که شما دوره را گذرانده اید 

به شما اعطا خواهد شد.

۲. بخــش قابــل  درخواســت ایــن راهنمــا را بــرای 
آمادگی آزمون هــای ضمیمه ی ترمز بادی مطالعه 

کنید.

۳. بــرای دریافــت ضمیمــه ی ترمــز بــادی در یــک 
اداره ی صــدور گواهینامــه ی رانندگی درخواســت 

دهید. به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

ارائــه ی برگه ی احراز هویت اولیه و ثانویه  	

حقــایـق صــریــح

درخواست دهنده ای که نتواند پس از سه بار 
ـی ترمزهای بادی قبول شــود،  در آزمــون کتـب
بایــد دوره ی ۱6 ســاعته ی آمــوزش ترمزهــای 

بادی را تکمیل کند یا دوباره بگذراند.

نتایج آزمون کتبی ترمز بادی فقط برای یک سال 
قابل قبول است. رانندگانی که پس از یک سال از 
آزمون ترمز هوایی هنوز برچســب ضمیمه ی ترمز 
بادی را روی گواهینامه ی خود ندارند، باید دوباره 

در آزمون شرکت کنند. 
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داشته باشید که برای ضمیمه ی ترمز بادی با آن 
درخواست داده اید )مرحله ی سوم را ببینید(.

6. پــس از قبولــی در همــه آزمون هــا و پرداخت 
هزینه ی گواهینامه ی رانندگی جدید، گواهینامه ی 
ـی با ضمیمه ی ترمزهای بادی به شــما داده  موقـت
خواهد شــد. تصویر گواهینامه ی جدید برای شما 

پست خواهد شد. 

حقــایـق صــریــح

پیش از اینکه در کالس گواهینامه ی رانندگی 
تجاری شرکت کنید باید مدرک اثبات تجربه ی 

رانندگی قابل قبولی ارائه دهید.

اگر در ســه ســال گذشــته گواهینامــه ی رانندگی 
بریتیش کلمبیا داشــته باشــید، ICBC گزارشات 
رانندگی شما در بریتیش کلمبیا را بررسی می کند 
و تأیید می   کند گزارش رانندگی قابل قبولی دارید.

اگر گواهینامه ی شما در سه سال گذشته مربوط 
بــه حــوزه ی قضایی دیگری باشــد، بایــد خالصه ی 
سابقه ی رانندگی را از آن حوزه ی قضایی بگیرید.

بــرای اطالعات بیشــتر درمــورد ســابقه ی رانندگی 
قابل قبــول، بــا ICBC به شــماره ۱۴9۸-9۵0-۸00-۱ 

تماس بگیرید. 

حقــایـق صــریــح

هر شــغلی که داشــته باشــید، باید سابقه ی 
رانندگی شــما را پیش از اســتخدام و پس از 

آن هرساله بررسی کنند.

)کارت هــای شناســایی قابل قبــول پشــت جلد 
فهرست شده اند(؛

ارائــه ی اثبــات تجربــه ی کار بــا ترمزهــای  	
بــادی )برای مثال گواهی ترمز بادی که نشــان 

می   دهد دوره ی ترمز بادی را گذرانده اید(؛

هزینه ی آزمون کتبی را پرداخت کنید؛ 	

در آزمون کتبی ترمز بادی شرکت کنید. 	

۴. برای آزمون بازرســی پیش از ســفر ترمز بادی 
قرار مالقات تنظیم کنید. 

۵. در آزمــون بازرســی پیــش از ســفر ترمــز بادی 
شــرکت کنید. نیازی به آزمون جاده نیست. برای 
شرکت در آزمون باید وسیله ی نقلیه ای مجهز به 

ترمز بادی با خود بیاورید. 

نکتــه: باید همــان کارت شناســایی ای را به همراه 

فراینــد درخواســت بــرای گواهینامــه ی تجــاری 
عبارت است از:

۱. مطالعــه ی بخش هــای قابل قبول بــرای آمادگی 
آزمون کتبی.

۲. درخواســت برای گواهینامه ی یادگیرندگان در 
یکی از ادارات صدور گواهینامه ی رانندگی.

بایــد یک برگه ی احــراز هویت اولیه و یک  	
برگه ی احراز هویت ثانویه ارائه دهید )پشــت 

جلد را ببینید(.

بــرای اطمینــان از امتیــازات منفــی مجــاز  	
در دو ســال گذشــته و محکومیت هــای مجــاز 
مجرمــان درمورد وســایل نقلیــه ی موتوری در 
ســه ســال گذشــته، ســابقه ی رانندگی شما را 

بررسی خواهیم کرد.

ـی را پرداخت و  	 بایــد هزینه ی آزمــون کتـب
ـی و آزمون تابلوهــای جاده ای  در آزمــون کتـب

شرکت کنید.

پایش بینایی و پزشــکی انجام می شود. از  	
شــما سؤاالتی درمورد سالمت پزشکی پرسیده 
خواهد شــد، باید هر شــرایط پزشــکی را افشا 

کنید.

۳. پــس از قبولــی و موفقیــت در کل مرحله ی ۲، 
گواهینامــه ی یادگیرندگان به شــما اعطا خواهد 
شــد، مگر اینکه شــرایط پزشــکی داشــته باشــید 
کــه نیازمنــد تأییــد از قبــل باشــد. گواهینامــه ی 
یادگیرندگان برای یک سال معتبر است و به شما 
اجــازه ی تمریــن رانندگی با سرپرســت را می   دهد. 
سرپرست باید حداقل ۱9 سال سن داشته باشد و 

چگونه برای گواهینامه ی رانندگی کالس 
1، 2، 3 یا 4 درخواست دهیم؟

رانندگی تجاری اســتانداردهای باالیی دارد. پیش 
از اینکــه فراینــد درخواســت را شــروع کنید، باید 

پیش نیازهای زیر را برآورده کنید:

داشــتن گواهینامــه ی رانندـگـی بــا اختیارات  	
کامــل، یــا گواهینامــه ی رانندگی از حــوزه قضایی 

دیگر، که حداقل کالس ۵ یا 6 باشد.

گزارش سابقه ی رانندگی قابل قبولی که موارد  	
زیر را شامل شود:

کمتــر از چهــار تخلــف که منجر بــه امتیاز  	
منفی شده باشد، در دوسال گذشته.

نداشــتن هیچ گونه محکومیــت مربوط به  	
کد خالفکاران وســایل نقلیه ی موتوری، در سه 

سال گذشته.

)جــدول  	 موردنیــاز  ـی  قانوـن ســن  داشــتن 
کالس های رانندگی را ببینید(.

نداشــتن هیچ گونــه جریمــه یــا پرداختی به  	
دادگاه، دولت یا اســتان بریتیش کلمبیا؛ شــامل 
جریمــه ی مصــرف نوشــیدنی های الکلــی، جریمه 
ـی حفــظ خانواده ی  و معوقــات در برنامــه ی اجراـی

بریتیش کلمبیا.

داشتن الزامات پزشکی موردنیاز )جزئیات آن  	
را در ابتدای این بخش ببینید(.
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شــدید، گواهینامه ی موقتی به شما اعطا خواهد 
شــد. همچنیــن فــرم گــزارش آزمایــش پزشــکی 

رانندگان نیز به شما داده خواهد شد. 

۸. فــرم پزشــکی را بــرای پزشــک دارای مجــوز از 
بریتیــش کلمبیــا کــه ســابقه ی پزشــکی شــما را 
می   داند ببرید. دکتری که شما را آزمایش می   کند 
فرم را تکمیل می کند و برای ایمنی جاده ی بریتیش 
کلمبیا می   فرستد. ایمنی جاده ی بریتیش کلمبیا 
مشــخص می   کنــد کــه آیا بــرای رانندگی وســایل 

نقلیه ی تجاری مناسب هستید یا خیر.

نکته: هزینه ی کامل کردن فرم معمول پزشــکی را 
برنامه ی خدمات پزشکی بریتیش کلمبیا، ICBC یا 
ایمنی جاده ی بریتیش کلمبیا، پوشش نمی دهد.

حقــایـق صــریــح

فراینــد گرفتــن گواهینامــه ی رانندگی کالس 
۱، ۲، ۳ یــا ۴، ضمیمــه ی تریلر ســنگین، تریلر 
کشــنده ی خانه یا ضمیمــه ی ترمز بادی تمامًا 
بــه  زبــان انگلیســی انجــام می   شــوند. بایــد 
توانایی صحبت کردن و نوشــتن به انگلیسی 
بدون کمک برای ارتباط برقرار کردن را داشــته 

باشید. 

حقــایـق صــریــح

برای اطالعات بیشــتر درمورد اســتانداردهای 
پزشــکی و بینایی، با ایمنی جــاده ی بریتیش 
کلمبیــا تمــاس بگیریــد. شــماره ی تمــاس در 
بخش ۱۳، برای اطالعات بیشتر، آمده است.

گواهینامه ی مناســب وســیله ی نقلیه ای که شما 
می   خواهیــد گواهینامــه ی آن را بگیرید داشــته 
باشــد )بــرای مثال اگر بــرای کالس ترکیب تریلر–

کشــنده کالس ۱ تمریــن کنیــد، سرپرســت بایــد 
گواهینامه ی رانندگی کالس ۱ را داشته باشد(. 

وســیله ی  یــا  تاکســی  اتوبــوس،  یــک  ـی  وقـت
نقلیــه ی اجاره ای یا آمبوالنــس را با گواهینامه ی 
یادگیرنــدگان می   رانیــد،   به جز سرپرســت و دیگر 
یادگیرندگانی که قصد تمرین با همین وســیله ی 
نقلیــه و گواهینامــه ی همیــن کالس را دارنــد، 

اجازه ی حضور نخواهند داشت.

۴. با یک راننده ی دارای گواهینامه ی مناسب و یا 
در آموزشگاه آموزش رانندگی تمرین کنید.

ـی کــه آمــاده بودیــد، بــا اداره ی صــدور  ۵. وقـت
گواهینامــه ی خــود تماس بگیرید و بــرای آزمون 
جــاده قــرار مالقــات تنظیم کنیــد. حتمــًا درمورد 
وســیله ی نقلیه ای کــه می   خواهید با آن امتحان 
دهید سؤال کنید. همچنین باید درمورد چگونگی 

بار زدن وسیله ی نقلیه سؤال کنید.

6. در آزمــون جــاده ای که شــامل آزمون بازرســی 
پیــش از ســفر نیــز می  شــود شــرکت کنیــد. اگر 
وسیله ی نقلیه ترمز بادی دارد، در آزمون بازرسی 

ترمز بادی هم شرکت کنید.

نکتــه: باید همان کارت شناســایی که با آن برای 
گواهینامــه ی یادگیرنــدگان درخواســت داده ایــد 
)مرحلــه ی ۲( و هزینــه ی آزمــون جــاده را بــا خود 

به همراه داشته باشید.

7. هزینه ی گواهینامه ی رانندگی جدید را پرداخت 
کنیــد. پــس از اینکــه همــه ی آزمون هــا را قبول 

۳. پــس از قبولــی و موفقیــت در کل مرحله ی ۲، 
گواهینامــه ی یادگیرندگان به شــما اعطا خواهد 
شد، مگر اینکه وضعیت پزشکی تان نیازمند تأیید 
از قبل باشــد. گواهینامه ی یادگیرندگان برای یک 
سال معتبر است و به شما اجازه ی تمرین رانندگی 
با سرپرســت را می   دهد. سرپرست باید حداقل ۱9 
سال سن داشته و گواهینامه ی رانندگی کالس ۱، 
۲ یا ۳ را داشــته باشــد و باید کنار شــما بنشیند. 
اگر صندلی جلو وجود نداشت، می تواند پشت سر 

شما بنشیند.

۴. با یک راننده ی دارای گواهینامه ی مناسب و یا 
در آموزشگاه آموزش رانندگی تمرین کنید.

ـی کــه آمــاده بودیــد، بــا اداره ی صــدور  ۵. وقـت
گواهینامــه ی خــود تماس بگیرید و بــرای آزمون 
جــاده قــرار مالقــات تنظیم کنیــد. حتمــًا درمورد 
وســیله ی نقلیه ای کــه می   خواهید با آن امتحان 
دهید سوال کنید. همچنین باید درمورد چگونگی 

بارزدن وسیله ی نقلیه سؤال کنید.

6. در آزمــون جــاده ای شــرکت کنیــد کــه شــامل 
آزمون بازرسی پیش از سفر نیز می   شود.

نکته: باید همان کارت شناسایی ای که با آن برای 
گواهینامــه ی یادگیرنــدگان درخواســت داده ایــد 
)مرحلــه ۲( و هزینــه ی آزمــون جــاده را بــا خــود 

بــرای ضمیمــه ی تریلــر ســنگین چطــور 
درخواست دهیم؟

ضممیه ی تریلر سنگین )کد ۲0( برای گواهینامه ی 
کالس ۴ یا ۵ به شما اجازه ی رانندگی با تریلرهای 
ـی را می دهــد؛ درصورتی که نه  کشــنده با هــر وزـن
کامیون و نه تریلر هیچکدام ترمز بادی نداشــته 
باشــند. برای درخواست ضمیمه باید مراحل زیر را 

طی کنید:

۱. بخش های مناسب در این راهنما را برای آمادگی 
آزمون کتبی مطالعه کنید. 

۲. در یـکـی از ادارات صــدور گواهینامه ی رانندگی 
برای گواهینامه ی یادگیرندگان درخواست دهید.

بایــد برگه ی احراز هویت اولیه و برگه ی احراز  	
هویت ثانویه را به شــکلی که فهرست شده ارائه 

دهید )داخل پشت جلد را ببینید(.

باید هزینه ی آزمون کتبی را پرداخت کنید و  	
در آزمون کتبی و تابلوهای جاده ای شرکت کنید

مــا پایــش بینایی و پزشــکی انجــام خواهیم  	
داد. درمورد شــرایط پزشــکی تان از شــما سؤاالتی 
می   شــود. هرگونه وضعیت پزشــکی را باید افشــا 

کنید.
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آزمون کتبی

ـی کــه بــرای گواهینامــه ی جدید درخواســت  وقـت
ـی بدهیــد. همــه ی  می   دهیــد بایــد آزمــون کتـب
آزمون هــای کتبی که در ایــن راهنما به آن ارجاع 
داده شــده به زبان انگلیسی برگزار می   شود. باید 
بتوانید بدون کمــک این آزمون ها را کامل کنید. 
همــه ی ســؤاالت چندگزینــه ای هســتند. جــواب 
همه ی سؤاالت آزمون کتبی در راهنما وجود دارد. 

یکی از آزمون های کتبی آزمون تابلوهای ترافیکی 
است. برای کســب آمادگی این آزمون، تابلوهای 
نشان داده شــده در بخــش 11، تابلوهــا، راهنماها 
و نشــانه گذاری های جــاده و همچنین بخش های 

دیگر این راهنما را مرور کنید.

بــه چــارت مطالعــه ی گواهینامــه در صفحــه ی ۲ 
مراجعــه کنیــد تا بفهمیــد کــدام بخش های این 

راهنما را باید مطالعه کنید.

به همراه داشته باشید.

7. هزینه ی گواهینامه ی رانندگی جدید را پرداخت 
کنیــد. پــس از اینکــه همــه ی آزمون هــا را قبول 
شــدید، گواهینامه ی موقتی به شما اعطا خواهد 
شــد. همچنیــن فــرم گــزارش آزمایــش پزشــکی 

رانندگان نیز به شما داده خواهد شد. 

۸. فــرم پزشــکی را بــرای پزشــک دارای مجــوز از 
بریتیــش کلمبیــا کــه ســابقه ی پزشــکی شــما را 
می   داند ببرید. پزشکی که شما را آزمایش می   کند 
فرم را تکمیل می کند و برای ایمنی جاده ی بریتیش 
کلمبیا می   فرستد. ایمنی جاده ی بریتیش کلمبیا 
مشــخص می   کنــد کــه آیا بــرای رانندگی وســایل 

نقلیه ی تجاری مناسب هستید یا خیر.

نکته: هزینه ی کامل کردن فرم معمول پزشــکی را 
برنامه ی خدمات پزشکی بریتیش کلمبیا، ICBC یا 
ایمنی جاده ی بریتیش کلمبیا، پوشش نمی دهد.

ـی کــه تناســب پزشــکی تان تأییــد شــود،  9. وقـت
عکس گواهینامه برای شما پست خواهد شد. 

حقــایـق صــریــح

برای اطالعات بیشــتر درمورد اســتانداردهای 
پزشــکی و بینایی، با ایمنی جــاده ی بریتیش 
کلمبیــا تمــاس بگیریــد. شــماره ی تمــاس در 
بخش ۱۳، برای اطالعات بیشتر، آمده است. 

اداره برســید. اگــر نمی توانید ســر موعد برســید، 
باید به ICBC اطالع دهید.

اگر برای آزمون جاده برنامه ریزی شده حضور پیدا 
نکنیــد و از ۴۸ ســاعت قبل هم اطــالع ندهید یا 
دلیل قانع کننده ای نداشــته باشید، باید هزینه ی 

آن را پرداخت کنید.

حقــایـق صــریــح

ـی و جاده، بســته به نوع  هزینــه آزمــون کتـب
 icbc.com آزمون متفاوت است. هزینه ها در

فهرست شده اند.

حقــایـق صــریــح

شما مســئول بیمه ی وسیله ی نقلیه تان برای 
آزمون جاده هستید. ICBC هیچ مسئولیتی 
را بــرای بیمــه ی وســیله ی نقلیه ی شــما حین 
آزمــون جــاده قبول نمی کنــد و همه ی تبعات 
آتی آن به عهده ی شما خواهد بود. سؤاالتتان 
درمــورد پوشــش بیمه را بــا نمایندگی بیمه ی 

خود مطرح کنید.

حقــایـق صــریــح

کد ملی ایمنی کمترین میزان اســتانداردهای 
ـی برای رانندگان تجاری، وســایل نقلیه و  ایمـن

کامیون ها در کانادا را مشخص می   کند.

آزمون های جاده ای

وقتی که برای آزمون جاده آماده شدید، با اداره ی 
صــدور گواهینامه ی محلــی خود تماس بگیرید و 
قرار مالقات تنظیم کنید. شــماره تلفن های بدون 
هزینــه در بخش 13، برای اطالعات بیشــتر، آمده 

است.

ـی کــه قــرار مالقــات را تنظیــم کردیــد، حتمًا  وقـت
درمورد نوع وسیله ی نقلیه ای که باید برای آزمون 

جاده بیاورید و چگونگی بارگیری آن بپرسید. 

همــه ی آزمون هــای جــاده ایــن مــوارد را شــامل 
می شوند:

بررسی پیش از سفر 	

بررسی پیش از سفر ترمز بادی )اگر وسیله ی  	
نقلیه ی شما به ترمز بادی مجهز باشد(

آزمون جاده. 	

طی آزمون جاده باید این کارها را انجام دهید:

بررســی پیــش از ســفر را، که شــامل گزارش  	
کتبی بررسی پیش از سفر است، انجام دهید. 

از مهارت های پایه برای کنترل وسیله ی نقلیه  	
استفاده کنید.

وسیله ی نقلیه را در ترافیک مدیریت کنید. 	

آزمــون جاده ی کالس ۱ حدود دو ســاعت به  طول 
و   ۴  ،۳  ،۲ کالس  جــاده ی  آزمــون  می   انجامــد. 
ضمیمه ی تریلر ســنگین، کمتر از دو ساعت طول 

می   کشد. 

برنامه ریــزی کنید تــا حداقل ۱۵ دقیقــه زودتر به 
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قبل تر، انجام داده باشــید،  آزمون گیرنده از شــما 
می   خواهد که بررســی پیش از ســفر را در بخشی 

از آزمون جاده انجام دهید. 

در این بررسی، به آزمون گیرنده ی خود بگویید هر 
قســمت را چرا بررسی می   کنید و از کجا می   دانید 
کــه هر بخــش از وســیله ی نقلیه به درســتی کار 
می   کنــد. در بخشــی از بررســی پیش از ســفر به 
شــما برگــه ای برای گزارش بررســی پیش از ســفر 

داده می   شود.

درمورد بررسی های پیش از سفر و آزمون بررسی 
پیش از ســفر می   توانید اطالعات بیشــتری را در 
بخش 10، بررســی پیش از ســفر وسایل نقلیه و 

ترمزهای بادی، ببینید. 

آزمون جاده

بایــد ایــن مهارت ها را به شایســتگی ـطـی آزمون 
جاده به نمایش بگذارید:

شروع و توقف 	

تعویض دنده 	

گردش به طرفین 	

دست فرمان 	

دنده عقب گرفتن 	

پارک کردن 	

ادغام در ترافیک بزرگراه 	

خروج از بزرگراه 	

رانندگی در ترافیک 	

آزمون بررسی پیش از سفر

کد ملی ایمنی )NSC( اکثر رانندگان تجاری را ملزم 
می   کند بررســی پیش از ســفر را انجام دهند. اگر 
بــرای گواهینامــه ی کالس ۱، ۲، ۳ یا ۴، ضمیمه ی 
کامیون هــای  ضمیمــه ی  ســنگین،  تریلرهــای 
بــادی  کشــنده ی خانــه یــا ضمیمــه ی ترمزهــای 
درخواســت می   دهید، باید بررســی پیش از ســفر 
را انجــام دهیــد. همچنین اگر بــرای گواهینامه ی 
بــدون محدودیــت کالس ۱، ۲، ۳ یا ۴ درخواســت 
می   دهیــد، بایــد گزارش بررســی پیش از ســفر را 

تکمیل کنید و بنویسید. 

 

اگــر وســیله ی نقلیــه ی شــما بــه ترمــز بــادی بــا 
تنظیم کننده ی دستی مجهز باشد باید در بخشی 
از آزمــون، تنظیــم ترمزهــا را انجام دهیــد. حتمًا 
ابــزار مناســب بــرای تنظیــم ترمزهــا را در اختیار 

داشته باشید.

بخش بررســی پیش از سفر آزمون جاده فرصتی 
اســت که شــما نشــان  دهید از چگونگی، موقع و 
چرایی تکمیل بررسی پیش از سفر آگاهی دارید. 
براساس NSC، بررسی پیش از سفر باید همیشه 
پیش از اولین استارت موتور در روز انجام شود. 
اگــر حتی بررســی پیــش از ســفر را در همان روز، 

آزمون جاده، عبارت اند از:

کالس ۴ )با محدودیت(: هر خودرو یا وانت 	

کالس ۴ )بــدون محدودیت(: ون مســافربری  	
بــا انــدازه ی کامل یا اتوبوس مدرســه بــا ظرفیت 

صندلی حداقل ۱۱ فرد بالغ

کالس ۳: کامیون دو یا سه گانه محور عقب،  	
مانند ون های متحرک یا کامیون کمپرسی

کالس ۲: اتوبــوس بــزرگ با ظرفیــت صندلی  	
حداقل ۳6 فرد بالغ

کالس ۲: اتوبوس با ظرفیت صندلی ۲۵–۳6  	
فــرد بالغ )بدون احتســاب راننــده(؛ محدودیت ۵۱ 
»ظرفیت مسافر حداکثر ۳۴ نفر« اضافه می  شود.

کالس ۱: ترکیب کشنده و تریلر دو یا سه گانه  	
محــور عقب بــا ترمزهای بادی و وزن جاده حداقل 
۲۸000 کیلوگــرم. شــبه تریلر بایــد حداقل ۱۳ متر 
طول داشــته باشــد )اگر تریلر به آن متصل است 

باید حداقل 7 متر طول داشته باشد(.

ضمیمــه ی تریلــر ســنگین )کــد ۲0(: ترکیــب  	
کامیون باری و کشنده ی بدون ترمز بادی. تریلر و 
بار باید حداقل ۴600 کیلوگرم وزن داشته باشند. 

بــرای وســایل نقلیه ی مخصوص بــا اداره ی صدور 
گواهینامه هماهنگ کنید. 

اگر وسیله ی نقلیه باید باری را حمل کند، مطمئن 
شوید به درستی محکم شده باشد و تکان، لغزش 

و ریزش نداشته باشد.

وســایل نقلیه ی تجاری مورداستفاده برای آزمون 
جاده نباید موارد زیر را داشته باشند:

کاالهای خطرناک و مواد منفجره 	

وصل و جداکردن بخش کشنده از تریلر، برای  	
کالس ۱ آزمــون جاده یا ضمیمه ی تریلر ســنگین 

)کد ۲0(.

ـطـی آزمون جــاده روی ترافیک تمرکــز کنید و به 
آنچــه ممکن اســت گیرنــده آزمون بنویســد فکر 

نکنید. 

حقــایـق صــریــح

اگر در وســیله ی نقلیــه ی مجهز به ترمز بادی 
آزمــون جــاده می   دهید، باید ضمیمــه ی ترمز 
بــادی را روی گواهینامــه داشــته باشــید یــا 
دوره ی ترمــز بــادی تأییدشــده را گذرانــده و 

آزمون کتبی آن را قبول شده باشید.

وسایل نقلیه ی آزمون جاده

ـی آزمــون جــاده می   دهیــد بایــد وســیله ی  وقـت
نقلیه ی مناســبی تهیه کنید. وسیله ی نقلیه باید 
اســتانداردهای ایمنی را داشــته باشــد. برگه های 
ثبت، مجوز و بیمه ی معتبر باید در خودرو باشند.

حقــایـق صــریــح

اگر آزمون جاده ی کالس ۱، ۲ یا ۳ را در خودرو 
بــا جعبه دنــده ی اتوماتیک انجــام می   دهید، 
گواهینامــه ی کالس ۱، ۲ یــا ۳ شــما به جعبه 

دنده های اتوماتیک منحصر خواهد شد.

وســیله ی نقلیه باید نماینده ی کالس گواهینامه 
باشــد. وســایل نقلیه ی معمول قابل قبول برای هر 
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راهکارهایی برای اطمینان از ایمنی 

وسیله ی نقلیه

باید وسیله ی نقلیه ی قابل اعتمادی را فراهم کنید 
که الزامات قانونی را داشــته باشــد و برای کالس 
گواهینامــه ی درخواســتی شــما قابل قبول باشــد. 
همچنین حتمًا با آن وسیله ی نقلیه آشنا باشید. 

اگر وسیله ی نقلیه ایمن نباشد یا الزامات قانونی 
را فراهــم نکند، ممکن اســت آزمون جاده ی شــما 
لغو شود و مجبور شوید برای وقت دیگری دوباره 
برنامه ریزی کنید. در پایین فهرست دالیل معمول 
لغوشدن آزمون جاده ی کالس ۱ تا ۴ آمده است. 
ناامیــد نشــوید! بررســی پیــش از ســفر را بــرای 
وسیله ی نقلیه انجام دهید تا نقص فنی را پیش 

از آزمون جاده برطرف کنید:

۱. چــراغ ترمــز، چراغ راهنما یــا چراغ های جلو کار 
نمی کننــد، بــا گل یا گردوخــاک تیره شــده اند یا 
شــدیدًا تــرک خورده انــد یا شیشــه ندارنــد. این 
چراغ هــا کمک می   کننــد در ترافیک دیده شــوید، 

پس باید تمیز باشند و درست کار کنند. 

۲. ترمــز بادی تنظیم نیســت. از تنظیم مناســب 
ترمزهای بادی و کار کردن شان مطمئن شوید.

۳. شیشــه ی جلــو تــرک خــورده یــا شیشــه ها 
غیرقانونی دودی شده است. مهم است که شما 
ـی جلو را ببینید،  و آزمــون گیرنده بتوانید به خوـب
پس شیشــه ی جلوی ترک خورده به درد نمی خورد. 
ـی دیدن  شیشــه های دودی ممکــن اســت تواناـی
دیگــر کاربــران جــاده و توانایی آن هــا در برقراری 
ارتباط چشــمی را کاهش دهــد. قوانین بریتیش 

مایعات بدون حفاظ یا مواد فله ی خشک 	

احشام 	

بارهای بیش  از حد بزرگ. 	

بار نباید از GVWR وسیله ی نقلیه یا GVW مجوز 
گرفته شــده بزرگ تــر باشــد و در آزمــون جــاده ی 
کالس ۱ یا ضمیمه ی تریلر سنگین، باید وزن و بار 

کمینه را داشته باشد. 

حقــایـق صــریــح

وزارت حمل ونقــل و زیرســاخت ممکــن اســت 
محدودیت هــای فصلی درمورد وزن محورهای 
مختلــف در جاده یا بزرگراه های محدودشــده 
را اطــالع رســانی کنــد. اگــر وقتی کــه آزمون 
می   دهیــد محدودیــت اعمــال می   شــود، وزن 
وســیله ی نقلیه ای که از آن برای آزمون جاده 
اســتفاده می   کنید که شامل بار هم می   شود، 
نباید از محدودیت وزن فصلی بیشتر باشد.

برای مثال، اگر محدودیت بار فصلی ۵0درصد وزن 
محور قانونی است، وزن قانونی ترکیب کشنده ی 
پنج محــوره ی ۴0۵00 کیلوگرم به کمتر از ۲0۲۵0 

کیلوگرم محدود می   شود. 

 ،۵ بخــش   ،GVWR و   GVW تعـــاریـــــف  بــرای 
مهارت هــای موردنیــاز بــرای رانندـگـی کشــنده و 

تریلرها، را ببینید.

بــرای اطالعــات بیشــتر درمــورد وســایل نقلیــه ی 
قابل قبــول بــرای آزمــون جــاده، بــا اداره ی صــدور 

گواهینامه ی رانندگی تماس بگیرید. 

رســاندن وســیله ی نقلیه با ســرعت کاهش یافته 
بــه نزدیکترین تعمیرگاه درنظر گرفته شــده اند تا 

الستیک مناسب تعمیر یا جایگزین شود.

۸. درهــا یــا شیشــه ها کار نمی کننــد. بــه دالیل 
ـی، درهــای راننده و مســافر بایــد، از داخل و  ایمـن
خارج هر دو طرف، به درســتی باز و بســته شــوند. 
در آزمون جاده ممکن است شما یا آزمون گیرنده 
نیاز داشــته باشــید شیشــه ها را پایین بکشــید، 

پس باید به درستی عمل کنند. 

9. اگــزوز معیــوب. لولــه ی اگــزوزی کــه نشــتی 
می کنــد و نبودن صــدا خفه  کن، ناامن و خطرناک 
است. ممکن اســت منجر به مسمومیت با کربن 
مونوکســید شــود. صــدا خفــه  کن های بــا صدای 
بســیار زیــاد، غیرقانونی انــد و با قوانیــن برگزاری 

آزمون جاده تناقض دارند. 

۱0. نبــودن بلــوک چرخ. بــرای مهار ایمن وســایل 
نقلیه ی تجاری بزرگ در بررسی پیش از سفر مورد 

نیازند.

همچنین به  یاد داشته باشید که ابزار و تجهیزات 
مــورد نیاز برای بررســی پیش از ســفر را به همراه 
داشــته باشید. این تجهیزات شامل آچار، میله ی 
اهــرم، گــچ یــا ماژیــک و همچنین زمان ســنج یا 
ساعت برای بررسی ترمزهای بادی است. همچنین 
باید لباس مقاوم، کاله، محافظ چشــمی، چکمه و 

جلیقه ی ایمنی پوشیده باشید. 

داخل وســیله ی نقلیه باید تمیز و پاکیزه باشــد و 
چراغ ها و شیشه ها هم تمیز باشند. 

هنــگام ترمز ناگهانی، اشــیاء آزاد داخل ماشــین 
می   تواننــد خطرنــاک باشــند، پــس بایــد آن هــا را 

کلمبیا تنها انواع خاصی از شیشه را مجاز می داند 
و فقــط اجازه ی دودی بودن قســمت مشــخصی از 
شیشه ها را می   دهد. دودی کردن شیشه ی جلو یا 

کناری پس از خرید مجاز نیست.

۴. بار سســت. از محکم بودن بار مطمئن شــوید. 
بــرای آزمــون جــاده ی کالس ۱ و ضمیمــه ی تریلر 
ســنگین کــد ۲0، وســیله ی نقلیه بایــد حامل بار 

باشد و حداقل وزن موردنیاز را برآورده کند.

۵. وسیله ی نقلیه به درستی بیمه نشده یا مجوز 
ندارد. وسایل نقلیه ی دارای مجوز بریتیش کلمبیا 
بایــد برچســب مجــوز و بیمه را روی خود داشــته 
باشــند. برچسب ها باید به وضوح دیده شوند و با 
گل والی یا گردوخاک تار نشــده باشــند. برگه های 
بیمــه حتمــًا باید در خودرو باشــند. برای وســایل 
نقلیه ی ترکیبی، مطمئن شــوید که بیمه و مجوز 
تریلــر و کشــنده هردو در دســترس اند. همچنین 
مطمئــن شــوید کــه بیمه، شــما را بــرای رانندگی 
وســیله ی نقلیه پوشــش می   دهد )اگر وســیله ی 
نقلیــه ای را اجــاره می   کنید، توافق نامه باید شــما 
را به عنوان راننده ثبت کرده باشــد(. اگر نیاز بود، 
مطمئن شوید برچسب بررسی CVIP و گزارش در 

وسیله ی نقلیه وجود دارند.

ـی کار نمی کنند یا فرســوده  6. کمربندهــای ایمـن
شــده اند. بــرای آزمــون جــاده، از عملکرد درســت 
کمربند ایمنی راننده و مسافر و تمیزبودن نشیمن 

صندلی اطمینان یابید.

7. الســتیک های ناامن. شرایط الســتیک ها باید 
خوب باشد، عاج زیادی داشته باشند، به خوبی باد 
شده  باشند و پنچر نباشند. از الستیک های زاپاس 
نباید در آزمون جاده استفاده کرد. آن ها فقط برای 
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آموزش راننده ی تجاری

تبدیل شــدن به راننده ی تجــاری مطمئن، نیازمند 
هم آموزش و هم تجربه اســت. آموزش رانندگی 

ضرورتًا به دانش و مهارت منجر نمی   شود.

آموزش دهنــدگان رانندـگـی بایــد مجــوز ICBC و 
اســتانداردهای آزمون گرفتــن را پیش از برگزاری 

دوره ی آموزش رانندگی کسب کنند.

بررسی کنید که مجوز آموزشگاه رانندگی و مجوز 
هرکــدام از کارکنــان و آموزش دهنــدگان رانندگی 
استخدام شــده در اداره ی آمــوزش، نشــان داده 
شــوند. هر آموزشــگاه باید ضمانت حفاظت مالی 

آموزش گیران را در معرض دید قرار دهد. 

دوره های ترمز بادی

دوره هــای ترمز بادی به شــدت توصیه می   شــوند، 
ـی راننــدگان باتجربــه نیــز با شــرکت در  زیــرا حـت
ایــن دوره ها می   توانند چیزهای بیشــتری درمورد 

ترمزهای بادی یاد بگیرند.

برای درخواســت ضمیمــه ی ترمز بادی، باید مدرک 
اثبات شــرکت و تکمیــل دوره ی ترمز بادی را ارائه 

دهید. دو نوع دوره ی ترمز بادی وجود دارد:

دوره ی تأییدشــده: شــامل شــانزده ســاعت  	
آمــوزش تئوری درمــورد سیســتم های ترمز بادی 
به همــراه چهــار ســاعت تمریــن کاربــردی درمورد 
بررســی پیش از ســفر ترمز بادی. اگــر در ارزیابی 
پیــش از ســفر ترمــز بــادی ایــن دوره هــا قبــول 
شــوید، ممکــن اســت بــه بررســی پیش از ســفر 
توســط آزمون گیرنده رانندگی ICBC برای دریافت 

بردارید یا انبار کنید. 

آزمون مجدد

اگــر در هرکــدام از آزمون ها قبول نشــدید، داخل 
جلــد ابتــدای ایــن راهنمــا را بــرای دوره ی انتظــار 
اســتاندارد بین آزمون ها ببینیــد. برای پیداکردن 
شــماره تلفن های رزرو آزمون هــای جاده ی تجاری 

به نشانی icbc.com بروید.

حفـظ گواهینـامه

تجــاری  رانندـگـی  گواهینامــه ی  کــه  ـی  وقـت تــا 
داریــد، ایمنی جاده ی بریتیش کلمبیا شــما را به 
آزمایش های پزشــکی دوره ای و برنامه ریزی شــده 

ملزم می   کند.

اگــر شــرایط پزشــکی تان روی تناســب شــما برای 
رانندـگـی اثر می   گذارد، احتمــااًل باید آزمایش های 
پزشــکی را با تناوب بیشــتری تکرار کنید. گزارش 
آزمایش پزشــکی رانندگان با پست معمولی برای 
شما ارسال می   شود. اگر این فرم ها را ارسال نکنید 
ممکن است گواهینامه ی رانندگی تان باطل شود.

ـی جــاده ی بریتیش  همچنیــن هروقــت که ایمـن
کلمبیا از شــما بخواهد باید آزمایش های پزشکی 

را تکرار کنید.

آزمایش دوباره، احتمااًل شــامل موارد زیر خواهد 
بود:

بینایی سنجی 	

آزمون کتبی )که ممکن اســت شــامل آزمون  	
تابلوهای ترافیکی نیز باشد(

آزمون جاده )شامل بررسی پیش از سفر(. 	

ضمیمه ی ترمز بادی نیاز نداشته باشید.

دوره ی تأییدنشــده: این دوره در آموزشــگاه  	
گواهینامــه ی رانندـگـی تکمیل می   شــود و شــامل 
شانزده ساعت آموزش تئوری درمورد سیستم های 

ترمز بادی است. 

اگــر ثابت کنید درمورد ترمز بــادی تجربه ی کافی 
دارید، ممکن است نیازی به گذراندن دوره ی ترمز 
بــادی نداشــته باشــید. بــرای اطالعات بیشــتر با 
یکی از ادارات صدور گواهینامه ی رانندگی تماس 

بگیرید.

ـی اگــر از گذرانــدن دوره ی ترمــز بــادی معاف  حـت
شــوید، باید در آزمون کتبی ترمز بادی و بررســی 
پیش از ســفر ترمز بادی قبول شــوید. اگر در این 
آزمون ها قبول نشــوید، باید پیــش از هر آزمون 

دیگری، دوره ی ترمز بادی را بگذرانید. 

نکـــات راننـــدگی

بــرای پیداکــردن دوره ی ترمز بــادی، صفحات 
زردرنــگ دفترچــه تلفــن زیــر آموزشــگاه های 
رانندـگـی را چــک کنیــد. کالج هــای عمومــی 

بسیاری نیز این دوره ها را ارائه می   دهند.
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پزشکی  آزمایش  فرایند  هزینه ی 

رانندگان تجاری

این هزینه به پوشش هزینه های استان در فرایند 
گزارشات پزشکی رانندگان تجاری کمک می   کند. 

وقـتـی گواهینامه ی رانندگی تجــاری یا ضمیمه ی 
ترمز بادی خود را تجدید می   کنید، هزینه ی فرایند 
آزمایــش پزشــکی بــه اضافــه ی هزینــه ی تصویر 
گواهینامه ی رانندگی از شــما گرفته می  شود. اگر 
فقط برای اهداف داوطلبانه گواهینامه ی رانندگی 
تجاری داشــته باشــید، احتمااًل نیازی به پرداخت 

این هزینه ها نخواهید داشت.

به روزرسانی گواهینامه ی تجاری

وقتی گواهینامه ی تجاری را دریافت کردید، ممکن 
اســت بخواهیــد آن را بــه کالس باالتــری ارتقــاء 
دهیــد )بــرای مثــال از کالس ۳ بــه کالس ۱، یا از 
کالس ۲ به کالس ۳(. باید همه ی مراحل موردنیاز 
برای گرفتن آن گواهینامه، شامل درخواست برای 

گواهینامه ی یادگیران، را طی کنید.

بایــد  می   کنیــد،  تمریــن  رانندـگـی  بــرای  ـی  وقـت
سرپرســتی بــا گواهینامــه ی مناســب آن کالس 

همراهی تان کند.

تنزل به گواهینامه ی غیرتجاری

اگــر می   خواهیــد گواهینامــه را بــه گواهینامه ی 
غیرتجــاری تنــزل دهیــد )بــرای مثــال از کالس ۱ 
بــه کالس ۵(، باید برای درخواســت گواهینامه ی 
جدید به اداره ی صدور گواهینامه مراجعه کنید.

حقــایـق صــریــح

ـی همه ی راننــدگان کالس ۱، ۲،  کــد ملی ایمـن
۳ یــا ۴ و رانندگان دارای ضمیمه ی ترمز بادی 
تجاری کد ۱۸ و ۱9 یا کد ۲0، تریلرهای سنگین 
را ملــزم بــه تهیــه ی گزارش آزمایش پزشــکی 

رانندگان می   کند.
در ســنین زیــر از طرف پزشــکتان فرم گزارش 
آزمایــش پزشــکی رانندگان برای شــما ارســال 

می   شود:
۲۵، ۳0، ۳۵، ۴0 و ۴۵ 	
۴۸، ۵۱، ۵۴، ۵7، 60 و 6۳ 	
پــس از رســیدن به 66 ســالگی هر ســاله  	

ارسال می   شود.
هزینــه ی پزشــک بــرای تکمیل این گزارشــات 
دوره ای پزشــکی را برنامه ی پزشــکی بریتیش 
ـی جــاده ی بریتیــش  کلمبیــا، ICBC یــا ایمـن

کلمبیا پوشش نمی دهد.

حقــایـق صــریــح

اگر گواهینامه ی کالس باالتر خارج از اســتان 
داشــته باشــید، احتمــااًل از برـخـی آزمون هــا 
چشم پوشــی می   شــود. لطفــًا بــرای آگاهــی 
صــدور  اداره ی  نزدیکتریــن  بــا  جزئیــات  از 

گواهینامه ی رانندگی تماس بگیرید. 

سؤاالت مروری

۱. رانندگی با چه وســیله ی نقلیه ای به گواهینامه 
با ضمیمه ی ترمز بادی نیاز دارد؟

۲. کــدام کالس گواهینامــه ی رانندـگـی اجــازه ی 
رانندگی اتوبوس مدرسه را به شما می   دهد؟

۳. مراحل گرفتن ضمیمه ی ترمزهای بادی کدامند؟

۴. کــدام کالس هــای گواهینامــه یــا ضمیمــه ی 
گواهینامــه به شــما اجازه ی رانندـگـی تریلر مجهز 
بــه ترمــز بادی بــا وزنی بیــش از ۴۶۰۰ کیلوگرم را 

می   دهند؟

اگــر در روال عــادی گذرانــدن گــزارش آزمایــش 
پزشــکی راننــدگان قبــول نشــوید، گواهینامه تان 
تنزل پیدا نخواهد کرد. اگر فرم روال پزشکی برای 
شــما به منظور حفظ گواهینامه ی تجاری فرستاده 
شده و شما می   خواهید گواهینامه را تنزل دهید، 
باید برای درخواست گواهینامه ی جدید به اداره ی 

صدور گواهینامه مراجعه کنید.

تنزل به گواهینامه ی تجاری کالس 

پایین تر

اگــر می   خواهیــد کالس گواهینامــه ی تجــاری را 
کاهــش دهید )برای مثــال از کالس ۱ به کالس ۲ 
یــا ۳(، باید الزامــات موردنیاز کالس گواهینامه ی 
پایین تر را داشته باشید. لطفًا اطالعات بیشتر را 

از اداره ی صدور گواهینامه بگیرید.
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نرخ دالر
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اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

02
ــز وســایــل  ــرم ت

نقلیـه ی سنگیـن
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تعـــاریـــف

گرمــا شــکلی از انــرژی اســت. در موتــور بــا 
ـی ای که احتراق  احتــراق داخلی، انرژی گرماـی
موتــور تولیــد می کنــد، به وســیله ی قطعــات 
متحــرک موتــور و راننده و حرکــت چرخ ها به 

انرژی حرکتی تبدیل می   شود. 

با اینکه انرژی حرکتی چرخ های وسیله ی نقلیه 
را می   چرخانــد، تــا وقتی که بین الســتیک ها 
و ســطح جاده کشــش وجود نداشــته باشد، 

وسیله ی نقلیه حرکت نمی کند.

در فراینــد توقف یک وســیله ی نقلیه، انرژی 
حرکتی از طریق اصطکاک بین لنت، صفحه و 
اســتوانه و روتور ترمزهای وسیله ی نقلیه به 

انرژی گرمایی تبدیل می   شود.

آنچـه یــاد می  گیـریـد

پس از مطالعه ی این بخش باید بتوانید:

توضیح دهید که چرا توقف وســایل نقلیه ی  	
ســنگین زمان بیشتری نســبت به وسایل نقلیه ی 

مسافربری به طول می   انجامد.

توضیــح دهیــد کــه چــرا ترمزهــای بــادی در  	
وسایل نقلیه ی سنگین استفاده شده اند.

اصــول علمــی پایــه ی ترمزگرفتــن را توصیف  	
کنید.

اجزای فاصله ی توقف را شناسایی کنید. 	

اثر وزن و سرعت را روی فاصله ی توقف شرح  	
دهید.

موقعیت هــای  	 در  چگونــه  دهیــد  توضیــح 
متفاوت بدون خطر باید ترمز گرفت.

طریق اصطکاک بین صفحه ی اسکیت و آسفالت 
بــه انــرژی گرمایی تبدیل شــده اســت. آســفالت 
و تختــه ی اســکیت بایــد هــردو بتواننــد گرمــای 

تولیدشده را جذب کنند. 

حقــایـق صــریــح

عامل نهایی در توقف تماسی است که ازطریق 
الستیک ها بین وسیله ی نقلیه و جاده ایجاد 

می شود. 
الســتیک های صاف یا فرســوده ممکن است 

عملکرد ترمز را مختل کنند.

ترمــز وســیله ی نقلیه نیز بر پایــه ی همین اصول 
کار می   کند. به هر چرخ یک کاســه ی ترمز یا ترمز 

دیسکی چسبیده که با چرخ حرکت می   کند.

برای متوقف کردن وســیله ی نقلیه، لنت های ترمز 
به کاســه ی ترمز یا برای ترمز دیســکی، به دیسک 
چرخــان می   چســبد. این عمل، اصطــکاک به وجود 
مــی   آورد و انــرژی حرکـتـی وســیله ی نقلیــه را به 
انــرژی گرمایی تبدیل می   کنــد که منجر به توقف 
وســیله ی نقلیه می   شــود. گرما جذب می شــود و 
ازطریق چرخنده و کاسه ی ترمز به اتمسفر منتقل 

می   شود. 

می توانید بگویید انرژی، یک چرخه ی کامل را طی 
کرده است:

انرژی گرمایی --< انرژی حرکتی --< انرژی گرمایی

)ازطریــق   >-- رانشــگر(  )ازطریــق   >-- موتــور(  )از 
ترمزها(

شــروع و توقــــف

توقــف ســاده به نظــر می   رســد. وقـتـی خودرویی 
می   رانیــد و می   خواهید توقف کنید، پدال ترمز را 
فشار می دهید و وسیله ی نقلیه متوقف می   شود. 
وقتی هم که می   خواهید خودرو را حرکت دهید، 
اســتارت می   زنیــد، پــدال گاز را فشــار می دهید و 

خودرو شروع به حرکت می   کند.

ولــی واقعا چــه اتفاقی منجر به توقف وســیله ی 
نقلیــه می   شــود؟ و چــه چیــزی منجــر بــه حرکت 
وســیله ی نقلیــه می   شــود؟ بــرای پاســخ بــه این 
سؤاالت، باید برخی اصول پایه ی علمی را بدانیم.

موتور خودروی شــما، مثل موتــور دیزل کامیون، 
یــک ماشــین تبدیل گرماســت؛ انــرژی گرمایی از 
انفجار مخلوط سوخت و هوا در محفظه ی احتراق 
را می گیــرد و آن را ازطریق میل لنگ و جعبه دنده 

به انرژی حرکتی در چرخ ها تبدیل می   کند.

ترمــز هــم، چه ترمز خــودروی معمولــی، چه ترمز 
وســیله ی نقلیــه ی تجــاری، یــک ماشــین تبدیل 
گرماســت، امــا دقیقًا برخالف موتــور کار می   کند. 
ـی را از طریــق اصطــکاک بیــن  ترمــز انــرژی حرکـت
لنت ها و چرخنده به انرژی گرمایی تبدیل می   کند.

نــوع ســاده ای از ترمــز شــکلی از آن اســت کــه 
اســتفاده  اســکیت  صفحــه ی  روی  اســکیت باز 
ـی تخته ی  می   کنــد. اســکیت باز بــه قســمت عقـب
اســکیت ضربــه می   زنــد و صفحــه بــه آســفالت 
می خورد و ســرعت اســکیت باز را کم می کند یا او 
را متوقــف می   کنــد. صفحه و آســفالت هردو داغ 
می   شوند. به این دلیل است که انرژی حرکتی از 
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نیــروی حرکـــت و 
نیـــروی تـوقــــف

وزن یک خودروی معمولی حدود ۱000 کیلوگرم با 
۱۲0 اسب بخار است. می   تواند از 0 تا ۱00 کیلومتر 
در ساعت را در فاصله ی ۲00 متر و در کمتر از ۱0 

ثانیه شتاب گیرد.

ترکیب کشــنده- تریلر وقتی که بارگیری می   شود، 
وزنــش می   توانــد بــه بیــش از 6۳۵00 کیلوگــرم 
برســد. با اینکــه موتور دیزل بیش از ۴00 اســب 
بخــار نیــرو دارد، به دلیــل وزن ترکیــب و بــار آن، 
ممکن اســت برای رسیدن به سرعت ۱00 کیلومتر 
بــر ســاعت بیــش از یــک کیلومتر فاصلــه و یک 

دقیقه زمان طی کند. 

حاال به متوقف کردن ترکیب کشــنده- تریلری فکر 
کنید که با سرعت ۱00 کیلومتر در ساعت حرکت 
می   کند. بــرای متوقف کردن آن چقــدر انرژی نیاز 
اســت؟ مطمئنــًا می   خواهید در فاصله ای بســیار 
کوتاه تر از یک کیلومتر و زمانی بسیار کمتر از یک 
دقیقــه آن را متوقف کنید. در شــرایط اضطراری، 
ترکیب ممکن است مجبور شود در کمتر از هفت 
ـی که طول  ثانیــه متوقف شــود، تقریبــًا 9/۱ زماـن

کشیده تا به ۱00 کیلومتر در ساعت برسد.

برای متوقف کردن وســیله ی نقلیه به این سرعت 
،نیازمنــد نیــروی توقفــی 9 برابــر نیــروی شــتاب 
اســت؛ تقریبــًا برابــر بــا ۴000 اســب بخــار. بــرای 
ترکیب کشــنده–تریلر مجهز به هشت محور، که 
به  شــکل یکســان بارگیری شده با ۱6 ترمز، هر ترمز 
بایــد تقریبــًا ۱6/۱ نیــروی ترمز را فراهــم کند. اگر 

 

Drum brake: کاسه ی  ترمز

Disc brake: دیسک ترمز

اصل پایه ی پشــت سیســتم ترمــز: اصطکاک 
ـی تبدیــل  ـی را بــه انــرژی گرماـی انــرژی حرکـت

می   کند. 

کامل اتفاق بیفتد نیز تعـریـف شود. هنگامی که 
حین رانندگی مشــکلی را پیش رویتان می   بینید، 
حدود ســه چهارم ثانیه زمان تفسیر )ببینید، فکر 
کنیــد( طول می   کشــد و ســه چهارم ثانیــه ی دیگر 
بــرای زمــان واکنــش )عمــل( طول می   کشــد. پس 
از آن اســت کــه وســیله ی نقلیه ی شــما متوقف 

می   شود. 

تقریبًا بالفاصله پس از اینکه به پدال ترمز فشــار 
وارد می   کنیــد ترمزها شــروع بــه کار می   کنند، اما 
برای ترمزهای بادی به این شکل نیست؛ زیرا زمان 
تأخیر ترمز حدود 0.۴ ثانیه بین فشــاردادن پدال 
ترمز و عمل کردن ترمزها وجود دارد. به این زمان، 
زمــان ترمز را نیز اضافه کنیــد. زمان ترمز زمان یا 
فاصله ای است که وسیله ی نقلیه پیش از توقف 

طی می   کند. 

به این دلیل است که حفظ فاصله ی طولی کافی 
با پشت وسیله ی نقلیه ی دیگر بسیار مهم است. 

راننــدگان خودروهــای دارای سرنشــین و کامیون 
ســبک بایــد از قانــون دو ثانیــه اســتفاده کننــد. 
وســیله ی نقلیه ی جلویی را ببینید که از نقطه ای 
ثابت در بزرگراه عبور می   کند، مثل یک زیر گذر یا 
تابلو، سپس شروع به شمارش کنید: هزار و یک، 
هزار و دو. این دو ثانیه اســت.رانندگان اتوبوس، 
کامیون و دیگر وسیله های نقلیه ی سنگین نباید 
فاصلــه ای کمتر از پنج ثانیه با وســیله ی نقلیه ی 
ـی بــا ســرعت بزرگــراه داشــته باشــند. برای  جلوـی
اطالعات بیشــتر درمورد فاصله ی طولی، به بخش 

۳، مهارت های پایه ی رانندگی، مراجعه کنید.

وقـتـی شــرایط ایده آل نیســت فاصلــه ی طولی را 
بیشتر کنید

یــک یا دوتا از این ترمزها درســت تنظیم نشــده 
باشــند، بقیــه ی ترمزهــا باید بیش از ســهم خود 
بــرای توقف نیرو بدهند. این منجــر به طوالنی تر 

شدن فاصله ی توقف خواهد شد. 

ترمزهای دیگر باید کار سنگین تری انجام دهند که 
احتمااًل منجر به کار بیشــتر از میزان طراحی شده 
بــرای ترمزهــا می   شــود. اســتفاده ی بیش ازحد از 
ترمزها باعث تولید گرمایی بیشتر از میزان جذب 
ترمزها می   شــود. گرمای زیاد می   تواند خسارت به 

ترمز و خرابی به بار بیاورد. 

حقــایـق صــریــح

زمان واکنش مدت زمان میان تشــخیص یک 
خطر در جلو و ترمزگرفتن است. 

حــدود  راننــدگان  واکنــش  زمــان  میانگیــن 
سه چهارم ثانیه است. 

فاصـله ی توقـف و زمان توقـف

برای متوقف کردن وســیله ی نقلیــه، باید ببینید، 
فکــر کنیــد، انجــام دهیــد. فاصلــه ی توقــف کل 
فاصله ای است که وسیله ی نقلیه ی شما از وقتی 

که موارد زیر را انجام می   دهید، طی می   کند:

ببینید: یک خطر را می   بینید. 	

فکر کنید: تصمیم به توقف می   گیرید. 	

انجــام دهید: پا را روی پدال ترمز می   گذارید  	
تا وقتی که متوقف شوید.

فاصله همچنین زمانی که طول می   کشد تا توقف 
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نکـــات راننـــدگی

فاصله ی توقــف کل به توانایی لنت های ترمز 
بــرای تولیــد اصطــکاک، کاســه ی ترمــز بــرای 
پخش کــردن گرمــا و الســتیک ها و جاده برای 

کشش وابسته است.

حقــایـق صــریــح

رانندـگـی بــدون مراقبــت و توجــه و رانــدن با 
ســرعت غیرایمن دو عامل اولیه در تصادفات 
تصادفــات  گزارشــات  در  تجــاری  راننــدگان 

پلیس اند.

تعـــاریـــف

زمان تفســیر راننــده + زمان واکنــش + زمان 
تأخیر ترمز + زمان ترمز= کل زمان توقف

نکـــات راننـــدگی

اگــر ترمزهــا درســت تنظیم نشــده باشــند یا 
وسیله ی نقلیه در مسیر سرپایینی باشد، کل 

زمان توقف طوالنی تر نیز می   شود.
ـی سیســتم ترمز طی  معمول تریــن نقــص فـن
بررســی وســایل نقلیه ی تجاری تنظیم  نبودن 

ترمزهاست.

کل فاصله ی توقف شامل زمان تفسیر، زمان واکنش، زمان تأخیر ترمز و زمان ترمز است.
همیشه فاصله ی طولی و زمان کافی را رعایت کنید و با سرعتی برانید که بتوانید ایمن توقف کنید.

وزن یــک خودروی معمولی حــدود ۱000 کیلوگرم 
اســت. کامیون نشــان  داده  شــده در تصویر باال، 
ـی بارگیــری می   شــود، وزنی بیــش از ۲۵000  وقـت
کیلوگرم خواهد داشــت، یعنی بیــش از ۲۵ برابر 
ســنگین تر از یــک خــودرو. وزن ترکیــب تریلــر-

کشــنده ی ســنگین به بیــش از 6۳۵00 کیلوگرم 
می   رسد. 

نیروی توقف بسیار زیادی دارد، و هرچه وسیله ی 
نقلیــه ســرعت بیشــتری داشــته باشــد، نیــروی 
بیشــتری بــرای توقــف آن موردنیــاز اســت. بــه 
این دلیل اســت کــه رانندگی با ســرعت مطمئن، 
بــا فاصلــه ی طولی ایمن و در محــدوده ی ظرفیت 
توقف وسیله ی نقلیه اهمیت بسیار باالیی دارد.

حقایــق سرعـت و وزن

سرعت و وزن بر نیروی توقف موردنیاز هر وسیله ی 
نقلیــه و اینکــه پیش از توقــف چه فاصله ای طی 
می   کند، اثر می   گذارند. وقتی که با ســرعت باالیی 
حرکــت می   کنیــد یا وزن وســیله ی نقلیه افزایش 
پیدا می   کند به نیروی توقف بیشتری نیاز دارید:

ســرعت دو برابــر وســیله ی نقلیــه بــه نیروی  	
توقف چهار برابر نیاز دارد

وزن دو برابر وســیله ی نقلیه به نیروی توقف  	
دوبرابر نیاز دارد

سرعت دو برابر و وزن دو برابر وسیله ی نقلیه  	
به نیروی توقف هشت برابر نیاز دارد.
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همان سرعت حرکت می   کند متوقف می   شود. 

ترمزهــا چقدر گرمــا را می   توانند 

جذب کنند؟

در توقــف عــادی، اجــزای ترمــز تــا ۱۲0 درجــه ی 
سانتی گراد )۲۵0 درجه ی فارنهایت( داغ می   شوند. 
اجزای ترمز به شــکلی ســاخته شــده اند که گرمای 
بیشــتری را، تــا بیش از ۲۵0 درجه ی ســانتی گراد 

تحت ترمزهای محکم، تحمل کنند.

در مقایســه بــا خودروهــا، اتوبــوس و کامیون ها 
اجــزای ترمــز بزرگ تــر، تعــداد چرخ های بیشــتر و 

لنت های ترمز و چرخنده های بیشتری دارند.

عامل دیگر فاصله ی توقف شــیب یا زاویه ی جاده 
اســت. به دلیــل اثر جاذبه، وســیله ی نقلیه ای که 
در سراشــیبی حرکت می   کند نســبت به وســیله ی 
نقلیــه ای کــه بــا همــان ســرعت در ســطح صاف 
حرکت می   کند، فاصله ی بیشتری برای توقف نیاز 
دارد. دوباره به دلیل جاذبه، وســیله ی نقلیه ای که 
در ســرباالیی حرکــت می   کنــد در زمــان کوتاه تری 
نسبت به وســیله ی نقلیه ای که در سطح صاف با 

توقف کامیون زمان بسیار بیشتری نسبت به خودرو می   برد. اگر در سراشیبی باشد، این زمان باز هم بیشتر 
می   شود.

 بیشــتر اجــزای ترمــز در دمای حدود ۱۲۰ درجه ی ســانتی گراد بهترین عملکرد را دارنــد و نباید دمای آن ها به 
باالی ۲۵۰ درجه ی سانتی گراد برسد.

کندسـازهــا 

کندسازها برای فراهم کردن کاهش سرعت کمکی 
وســیله ی نقلیــه طراـحـی شــده اند، ماننــد کنترل 
ســرعت در سراشــیبی های طوالنی بدون استفاده 
از سیســتم ترمــز اصلــی. کندســازهای موتــور، 
کــه ترمز موتور نیز شــناخته می   شــوند، به حفظ 
سیســتم ترمــز اصلی بــرای توقف هــای اضطراری 

کمک می   کنند. 

در اینجا چهار نوع اصلی کندسازها آورده شده اند:

کندسازهای موتور 	

کندسازهای اگزوز 	

کندسازهای هیدرولیک خط رانندگی 	

کندسازهای الکتریکی خط رانندگی 	

بســیاری از کندســازها می   تواننــد کل اســب بخار 
تولیدی موتور یا بخشی از آنرا جذب کنند. 

ـی اضافــه می   شــود کــه از ظرفیــت  گرمــا تــا وقـت
اجــزای ترمــز بــرای جــذب و پراکنــش آن باالتــر 
رود. بــا گرم شــدن کاســه ی ترمز، اتصــال آن ها با 
لنت های ترمز گسســته می   شــود. گرمای بســیار 
زیاد می   تواند منجر به از بین رفتن ترمز، خسارت 
به ترمز یا خرابی ترمزها شــود. اجزای ترمز ممکن 

است آتش بگیرند.

تعـــاریـــف

ـی اتفــاق می   افتــد کــه  محوشــدن ترمــز وقـت

ترمزهــا به دلیل گرمای بیش ازحد درســت کار 

نمی کنند. اگر به خوبی سرعت را کنترل نکنید، 

زمــان بیشــتری طــول می   کشــد تا وســیله ی 

نقلیه تــان متوقف شــود و ممکن اســت اصاًل 

متوقف نشود.
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استفــاده از کندســازها

کندســاز موتــور در دور موتــور باالتــر و ســرعت 
کمتر اثر بهتری دارد، پس مهم اســت که دنده ی 
مناســب را انتخــاب کنیــد. پیــش از شــروع بــه 
حرکــت در ســرپایینی دنده را انتخــاب کنید. اگر 
منتظر بمانید تا سراشیبی آغاز شود ممکن است 

نتوانید دنده را به درستی کنترل کنید. 

)ترمــز  کندســاز  از  لغزنــده  در جاده هــای  وقـتـی 
موتور( اســتفاده می   کنید، بســیار مراقب باشید؛ 
زیــرا می   توانند منجــر به قفل شــدن چرخ ها، درجا 
کارکردن موتور و درنتیجه ازدســت دادن کنترل یا 

حتی قیچی کردن کشنده یا تریلر شوند.

همه ی کامیون های امروزی با برآوردن استانداردهای 
ایمنی، شامل سطح صدا، طراحی شده اند. 

تعـــاریـــف

کندســازها اثر کاهش ســرعت کمکی دارند و 
به سیستم ترمز اصلی برای کندکردن سرعت 

کمک می   کنند. 

 

سوئیچ کنترل ترمز موتور.

ترمـــز گرفتـــن

متوقف کردن وســیله ی نقلیه در یک سطح صاف 
معمــواًل با فشــار محکــم و یکنواخت پــا به پدال 
ترمز اتفاق می افتد. اما گاهی ممکن است مجبور 

باشید سریع تر واکنش نشان دهید.

قبل از اینکه وســیله ی نقلیه کاماًل متوقف شود، 
فشــار وارده به پــدال ترمز را کاهــش دهید. این 
کار از بازگشــت ناگهانی وســیله ی نقلیه به عقب 
جلوگیــری می   کنــد. ترمزگرفتــن را آنقــدر تمرین 
کنید تا متوجه شوید چه مقدار فشاری باید روی 
پدال ترمز وارد کنید تا توقف آرام و نرمی داشته 

باشید.

تکنیــک راننــده ی جلوتــر را ببینیــد. اگــر راننده ی 
ـی شــما بــا فاصله ی کمــی از بقیــه رانندگی  جلوـی
می   کند، انتظار توقف ناگهانی را داشــته باشــید. 
ـی ایجاد  راننــدگان حرفــه ای فاصلــه ی طولی خوـب
برنامه ریــزی  تدریجــی  توقــف  بــرای  و  می کننــد 
می   کننــد. بــا تدریجی کــردن توقــف، بــه راننده ی 
پشت ســر زمــان زیــادی بــرای توجــه و فهمیــدن 

کاهش سرعت خودتان می   دهید.

برای توقف ایمن، مطمئن شــوید ترمزها به خوبی 
ـی متــوازن شــده و  تنظیــم شــده اند، بــار به خوـب
الســتیک ها در شرایط خوبی هستند. همچنین از 

باد الستیک ها هم مطمئن شوید.

برای اطمینان از توقف آرام و کنترل شده، هربار:

با ســرعتی حرکت کنید کــه بتوانید فاصله ی  	
ایمنی را جلویتان ببینید

فاصله یا زمان طولی ایمنی را به وجود آورید 	

بسیاری از شــهرداری ها تابلوهایی نصب کرده اند 
که استفاده از کندساز یا ترمزهای موتور را ممنوع 

می   کند. از این تابلوها پیروی کنید.  

نکـــات راننـــدگی

پیــش از اســتفاده از هــر کندســازی حتمــًا، 
نــوع  بــا  آن،  ســازنده ی  راهنمــای  ازطریــق 

استفاده ی آن کندساز آشنا شوید. 
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نکـــات راننـــدگی

برای نصب کردن زنجیرچرخ منتظر ســرخوردن 
در سراشیبی و سرباالیی نمانید. 

وقتی در مسیر شیب دار قرار دارید، وصل کردن 
زنجیرچرخ بســیار مشــکل خواهد بود. در این 
شرایط از نواحی مخصوص زنجیرچرخ استفاده 

کنید. 

حقــایـق صــریــح

اســتفاده ی مکرر از ترمزهای ســرویس منجر 
بــه گرم شــدن و کاهــش قدرت توقــف آن ها 
می   شــود؛ نتیجــه می   تواند شــرایط خطرناکی 

به نام محوشدن ترمز باشد. 

ـی یــا  در جاده هــای یخــی بــه الســتیک های برـف
بزرگراه هــا  از  بســیاری  داریــد.  نیــاز  زنجیرچــرخ 
ناحیه ی نصــب زنجیرچرخ دارند که اجازه می   دهد 
شــما پیش از شروع به حرکت در مسیر شیب دار 
زنجیرچرخ را وصل کنید. حتمًا چگونگی وصل کردن 
زنجیرچــرخ روی الســتیک ها را بیاموزید. پیش از 
اینکه در شــرایطی قرار بگیریــد که به وصل کردن 
آن ها روی وسیله ی نقلیه نیاز داشته باشید، این 

کار را تمرین کنید. 

اندازه ی زنجیرچرخ ها باید مناســب الســتیک های 
وسیله ی نقلیه شــما باشد. برای نصب زنجیرچرخ 
بــاد الســتیک ها را کــم نکنیــد. در اولیــن فرصت 
توقف کنید و محکم بودن زنجیرچرخ ها را بررســی 

کنید. 

از مهارت هــای خــوب ترمزگرفتــن اســتفاده  	
کنید.

تعـــاریـــف

r.p.m مخفــف دور در دقیقــه اســت. منظــور 
دورهــای کاملــی اســت کــه میل لنــگ در هر 

دقیقه می   زند. 

اکثــر کامیون هــا سرعت ســنجی در پنــل ابزار 
دارنــد کــه دور در دقیقــه ی موتــور را نشــان 

می   دهد. 

حقــایـق صــریــح

اگــر وســیله ی نقلیه ای با ترمز بــادی را برانید 
که ترمز بادی اش درســت تنظیم نشده باشد 
یا کار نکند، ممکن است تا ۲000 دالر جریمه 

شوید.

جــاده هــای یـخ زده

بــرای توقــف در جاده هــای یخــی، فشــار بســیار 
آرامــی روی ترمزهــا وارد کنید تا بتوانید ســرعت 
وســیله ی نقلیه را کنترل کنید. این به جلوگیری 
از قفل شــدن چرخ هــا کمــک می   کنــد. چرـخـی که 
به آرامی در گردش روی ســطح یخی اســت بسیار 
مؤثرتــر از چرخ قفل شــده و درحال ســر خوردن در 
ســطوح یخی عمل می کند. وســایل نقلیه ی مجهز 
بــه سیســتم ترمــز ضدقفــل )ABS( در جاده های 
یخــی نیازمنــد مهارت های متفاوتی اســت که در 

ادامه ی این بخش آمده است. 

برخی تابلوهای هشــداری در مسیرهای شیب دار، 
میــزان شــیب را نشــان می   دهنــد. هرچــه درصــد 
بیشــتر باشــد، شــیب مســیر بیشتر اســت. این 
سراشــیبی دارای ۱۸ درصد شــیب است که شیب 

بسیار باالیی است.

حقــایـق صــریــح

کندســازهای موتــور در دور موتــور باالتــر و 
دنده ی پایین تأثیر بیشــتری دارند. ترمزهای 
خــود را نگــه دارید کــه اگر شــرایط ترافیک و 
جــاده شــما را ملــزم کــرد، بتوانیــد از آن هــا 

استفاده کنید.

حقــایـق صــریــح

همیشه از تابلوهای تنظیمی توقف و بررسی 
ترمز پیروی کنید.

در شرایط آب وهوایی بسیار نامساعد، پارک کردن 
وسیله ی نقلیه ممکن است انتخاب بهتری نسبت 
بــه رانندگی باشــد. پیــش از اینکه بــه جاده های 
یخــی برخورد کنید، شــرایط آب وهوایی و جاده را 

چک کنید. 

دنــده ی معکــوس دادن

ترمزهــا می   توانند میزان محدودی گرما را جذب و 
پراکنده کنند. باالترین دمای ترمز در زمانی اســت 
که با سرعت بزرگراه دنده ی معکوس می   دهید یا 
وقـتـی که مکررًا و بدون آنکــه ترمزها زمان کافی 
برای خنک شــدن داشته باشــند از آن ها استفاده 
می   کنیــد. تقریبًا همه ی تصادفات با عامل بریدن 
ترمــز و تصادفــات در سراشــیبی به دلیــل گرمــای 
بیــش  از انــدازه ی قابل مدیریــت ترمزهــا به وجود 

می   آیند، به عبارت دیگر، کنترل سرعت ضعیف.

چــه در شــهر رانندـگـی می   کنیــد چــه در بزرگــراه، 
معمــواًل بایــد در سراشــیبی بــا ســرعت کمتــری 
نسبت به اوقات دیگر پایین بیایید تا ترمزها را از 
کار نیندازید. وقتی در سراشــیبی حرکت می   کنید 
باید با دنده ی پایین تری نسبت به وقتی که رو به 
باال می   روید حرکت کنید. هیچ وقت در سراشیبی 
بــه دنــده ی باالتر نرویــد، مگر اینکه ســرعت این 
دنــده بــا وســایل کندســاز یــا متراکم ســاز موتور 

قابل کنترل باشد. 
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اگر این ها سرعت شما را کنترل نکنند و سرعتتان 
درحــال افزایــش نســبت به ســرعت انتخابی تــان 

است:

از ترمزهــا اســتفاده کنیــد تا ســرعت را به ۱0  	
الی ۱۵ کیلومتر بر ســاعت کاهش دهید. در این 

نقطه ترمزها خنک هستند

به دنده ی اصلی پایین تری بروید. از دسته ی  	
تقســیم کننده بــرای تغییــر دنــده در سراشــیبی 

استفاده نکنید.

بــا اســتفاده از کمپرســور موتــور، جعبــه دنده و 
وسایل کندساز وسیله ی نقلیه برای کنترل سرعت 
به حرکت در سراشــیبی ادامه دهید. اگر ســرعت 
دوبــاره افزایش یافت، این فراینــد را دوباره تکرار 
کنیــد. در جاده های یخی بــا احتیاط این فرایند را 

طی کنید.

در تمام طول مســیر در سراشیبی وسیله ی نقلیه 
را در دنده بگذارید. 

در شهــر

با سرعتی برانید که برای وزن وسیله ی نقلیه،  	
طول و شــیب سراشــیبی، شرایط جاده و آب وهوا 

بسیار سریع نباشد

از دنــده ی پاییــن مناســب بــرای حفــظ ایــن  	
سرعت استفاده کنید

از وســایل کندســاز وســیله ی نقلیه استفاده  	
کنید مگر اینکه تابلوهایی استفاده از آنرا ممنوع 

کرده باشند.

بایــد بتوانیــد ســرعت وســیله ی نقلیــه را کنترل 
کنید تا بتوانید در هر زمانی در شــرایط اضطراری 

حرکت در سراشیبی توقف کنید. 

در بزرگـراه هـا

گاهی محدودیت ســرعت پیشــنهادی کامیون ها 
نشــان داده می شــوند. از ایــن محدودیت هــای 
ســرعت پیــروی کنیــد. بــرای دادن ایــن هشــدار 
بــه رانندگان دیگر که شــما در حــال رانندگی آرام 
در سراشــیبی هســتید از چراغ هــای چشــمک زن 
استفاده کنید. تا جای ممکن در باند راست جاده 
بمانید. همیشــه تا پایین سراشیبی سرعت خود 
را کنتــرل کنیــد تــا در مواقــع اضطــراری بتوانید 

واکنش نشان دهید. 

بــا ســرعتی برانید که بــا توجه  به وزن وســیله ی 
نقلیــه، طول و شــیب مســیر، شــرایط آب وهوا و 
جــاده بــاال نباشــد. از دنــده ی پاییــن مناســب و 
وســایل کندســاز وســیله ی نقلیه بــرای حفظ این 

سرعت استفاده کنید.

اگــر ســرعتتان ایمــن باشــد، در دنــده ی پاییــن 
مناســب باشــید و از وســایل کندســاز وســیله ی 
نقلیه استفاده کنید، می   توانید بدون استفاده از 

ترمزهای سرویس تا پایین سراشیبی را بروید.

 

باندهـای فرار

باندهــای فرار در کنار جاده در سراشــیبی ها واقع 
شده اند. 

این باندها برای کاهش ســرعت و توقف وســایل 
نقلیــه ای طراـحـی شــده اند که در سراشــیبی ترمز 

بریده اند. 

ـی به وجود آمده انــد. برای  ایــن باندها بــرای ایمـن
هیچ هدف دیگری از آن ها استفاده نکنید. 

این دو تابلوی جاده به شــما درمورد باندهای فرار 
هشدار می   دهند:

آب در جاده هــا

آب می   توانــد بهــره وری ترمــز را کاهــش دهــد. 
تــا جــای ممکــن از رانندـگـی روی حجم زیــاد آب 
خــودداری کنیــد. اگــر مجبــور بودیــد در خیابــان 
روی آب رانندـگـی کنیــد، پیــش از اینکــه بــه آن 
برســید پای خود را روی پــدال ترمز نگه دارید که 
در موقــع لــزوم بتوانید ترمز بگیریــد. وقتی روی 
آب رانندـگـی می   کنید ضربه ی آرامی به ترمز وارد 
کنیــد. بایــد فشــار آرام و مداومــی به پــدال وارد 
کنید. زدن ضربه ی آرام به ترمز منجر به جلوگیری 
از ورود آب به سیلندر و کاسه های ترمز می   شود. 
همیشــه پیش از ورود به حجــم بزرگی از آب در 

خیابان سرعت خود را کاهش دهید. 

در شرایط آب وهوایی مرطوب یا رانندگی روی آب، 
بــا واردکردن فشــار آرام بــه پدال ترمــز، ترمزهای 
خــود را بررســی کنیــد. این فشــار را بــرای فاصله 

کوتاهی ادامه دهید تا ترمزها خشک شوند. 

این تابلوها که دســتورالعمل های مخصوص وســایل نقلیه ی تجاری را نشــان می   دهند، ممکن اســت پیش از 
شــروع سراشــیبی نمایش داده شــوند. تابلوی سمت چپ سرعت پیشــنهادی برای پایین رفتن از سراشیبی را 

نشان می   دهد. دیگر تابلوها شما را به سمت   بررسی ترمزها راهنمایی می  کند.
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ترمـز با اجزای ترکیبی

وقـتـی که روی پدال ترمز وســیله ی نقلیه با ترمز 
بادی فشــار وارد می   کنید، همه ی ترمزها هم زمان 
و با فشــار یکســان عمــل می   کننــد. تریلرهایی با 
ترمزهــای الکتریـکـی یــا ترمزهــای خأل بــه همین 

شیوه عمل می   کنند. 

واردکــردن فشــار بســیار زیاد بــه ترمزها یــا تنها 
اعمــال ترمزهای تریلــر در جاده هــای یخی ممکن 
است منجر به قفل شدن چرخ ها شود که می   تواند 
به قیچی کردن و ســرخوردن منجر شــود. وقتی در 
پیچ ها از ترمز استفاده می   کنید با احتیاط زیادی 

این کار را انجام دهید. 

به یاد داشته باشید که ترمز، الستیک و سیستم 
تعلیــق وســیله ی نقلیه وقتی در بهترین شــرایط 
عملکــرد خود هســتند که به شــکل قانونی بار زده 
شــده باشــند و بار به شــکل متوازن بین محورها 
تقســیم شده باشــد. وقتی که قســمت بار خالی 
اســت و سیســتم ABS ندارد، چرخ های وسیله ی 
نقلیــه بــاال و پاییــن می پرند و ممکن اســت قفل 
شوند. این می   تواند ترمزگرفتن را سخت تر کند و 

فاصله ی توقف را افزایش دهد.

وقـتـی دو تریلر را می   کشــید بایــد احتیاط زیادی 
به خرج دهید. در شــرایط اضطراری متوقف کردن 
ترکیب چند تریلر در خط مستقیم سخت خواهد 
بود. در شــرایط آب وهوایی بد و لغزنده و رانندگی 
کوهســتانی، احتمــال ســرخوردن و ازدســت دادن 
کشــش باال مــی   رود. باید فاصله ی بســیاری را در 
پیش رویتــان ببینیــد، فاصلــه ی طولی زیــادی را 
حفــظ کنید و برای اجتناب از توقف های اضطراری 

سرعت را کاهش دهید.

این تابلو در ابتدای باند فرار قرار داده می   شود.

این تابلو در ورودی باند فرار دیده می   شود.

 

تعـــاریـــف

قیچی کامل وقتی اتفاق می   افتد که کشــنده 
و تریلر زاویه ی 90 درجه یا کمتر نسبت به هم 

ایجاد می   کنند. 

هــم  کــم  بســیار  ســرعت های  در  هشــدار: 
می   توانــد اتفــاق بیافتــد. قیچی کــردن گاهی 
به دلیل مهارت ضعیف در ترمزگرفتن، شــامل 
اتفــاق  کندســازها،  از  ضعیــف  اســتفاده ی 

می   افتد. 

قیچی کامل ترکیب کشنده یا تریلر

  

سیستـم های ترمز ضد قفــل

سیســتم های ترمز ضدقفــل )ABS( در کانادا برای 
اتوبوس هــای بــا وزن بیــش از ۴6۵0 کیلوگــرم 
تولید شده از ۱ آوریل ۲000 و روی همه تریلرهای 

تجاری مجهز به ترمز بادی الزامی است. 

ABS قســمت اضافه شده به سیســتم ترمز بادی 
معمول اســت و به جلوگیری از قفل کردن چرخ ها 
یــا لغــزش ناشــی از ترمزگرفتــن زیــاد در ســطوح 

جاده ای لغزنده کمک می   کند. 

برخــالف تصور عموم، ABS اجازه ی رانندگی تندتر 
و توقف ســریع تر را به شــما نمی دهد. درواقع در 
برخی سطوح مانند شن، فاصله ی ترمز موردنیاز با 

ABS ممکن است طوالنی تر شود. 

ABS می   توانــد به جلوگیری از قفل شــدن چرخ ها 
در ســطوحی که ترمزهــای معمولی قفل می   کنند، 
مانند ســطوح لغزنده، کمک کند. یعنی می   توانید 
فرمــان  کنتــرل  ازدســت دادن  و  لغــزش  بــدون 
محکم ترمــز بگیرید. ABS همچنیــن می   تواند از 
قیچی کردن وسیله ی نقلیه ی شما جلوگیری کند.

ABS بــه همــان انــدازه خــوب اســت کــه راننــده 
خــوب اســت. تکنیک صحیح را یــاد بگیرید و آن 
را تمریــن کنیــد تــا برای مواقــع اضطــراری آماده 
باشــید. راهنمای سازنده ی خودرو را برای یادگیری 

استفاده ی درست از ABS مطالعه کنید. 
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کنتـرل اتوماتیـک کشــش

کنتــرل اتوماتیک کشــش )ATC( گزینه ی اضافی 
سیستم ABS است که از سیگنال ضربه ای ناشی 
از سنســورهای ســرعت برای تشــخیص شل شدن 
کشــش چرخ در ســطوح جاده ای لغزنده استفاده 

می   کند. 

ATC با همین سنســورهای چرخ مورداســتفاده ی 
ABS، می   تواند تشخیص دهد که چرخ ها کشش 
بــا ســطح جــاده را از دســت داده انــد و به جــای 
کمک به شــتاب گرفتن وســیله ی نقلیه فقط درجا 
می   چرخنــد. اگــر چرخ خودرو شــروع بــه چرخیدن 
درجا کند، سیســتم کنترل کشــش ترمز آن چرخ 
را فعــال می   کنــد و نیرو را به جهت مخالف انتقال 
می   دهــد. در شــرایط شــدیدًا لغزنــده، سیســتم 
کنترل کشش نیروی موتور را کم می کند و اجازه 

می   دهد چرخ ها دوباره کشش را بازیابند.

اکثر وسایل نقلیه ی با ATC دارای برچسب اطالع 
روی داشــبورد هســتند و چــراغ آن داخــل پنــل 
کار گذاشــته شــده اســت. وقتی یک چــرخ درجا 

می   چرخد، چراغ روشن می   شود.

نکـــات راننـــدگی

خوب است که کار با ABS را تمرین کنید و با 
نوع کار و حس آن آشنا باشید.

:ABS چند نکته برای توقف اضطراری با

فشــار محکم، سخت و مداومی به پدال ترمز  	
وارد کنید تا وسیله ی نقلیه متوقف شود.

بــه ترمزهــا ضربــه نزنید، این کار سیســتم را  	
روشن و خاموش می   کند.

بــا صــدای ترمــز، حرکــت پــدال و لغــزش جــا  	
نخورید. این طبیعی اســت. فشــار محکم را حفظ 

کنید.

ـی اطــراف موانــع فرمــان را می  چرخانید،  	 وقـت
بســیار بااحتیــاط ایــن کار را انجام دهیــد. به یاد 
داشــته باشید که شــرایط کیفی فرمان و اداره ی 
وسیله ی نقلیه تحت تأثیر اندازه و میزان بار  و یا 

تریلری که می  کشید قرار دارد.

وقتی وسایل نقلیه ی ترکیبی را می   رانید، حتمًا  	
آگاه باشــید کــدام واحدها دارای ABS هســتند. 
اگر تریلر و کشــنده هر دو ABS نداشــتند، طوری 

ترمز بگیرید که انگار ترکیب ABS ندارد. 

ســؤاالت مـروری

۱. عامل نهایی که نشــان می   دهد وســیله ی نقلیه 
حرکت می   کند یا نه چیست؟

۲. گرمای ترمز چگونه پخش می   شود؟

۳. اگر وزن وســیله ی نقلیه دو برابر شــود، نیروی 
توقف باید چند برابر شود؟

۴. چه چیزی منجر به محوشدن ترمز می   شود؟

۵. چه چیزی می   تواند منجر به قیچی کردن شود؟

۶. تفاوت بین ABS و ATC چیست؟

۷. یـکـی از خطرات متوقف کردن ترکیب کشــنده-
تریلر چیست؟

۸. چه وقتی باید از وسایل کندساز استفاده کرد؟

۹. زمان تأخیر ترمز چیست؟
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تقسیــم  کــردن جــاده

وقتی جاده را با دیگر کاربران آن تقسیم می کنید، 
دانستن چگونگی رانندگی ایمن پشت سر دیگران، 
دســت وپنجه نرم کــردن بــا دمران ها و شناســایی 
ـی دارد. ایــن  ناحیــه ی خطــر خــود اهمیــت باالـی
ـی را در اختیارتان می گذارد که به  بخــش اطالعاـت
شــما برای رانندگی ایمن در حضــور عابران پیاده، 
دوچرخه سواران و دیگر وسایل نقلیه ی روی جاده 
کمــک می   کند. این بخش همچنین جلوتر درمورد 
ســرفصل های ایمنی که در بخش ۲ معرفی شدند 

بحث خواهد کرد.

حقــایـق صــریــح

بیش از  ۲7درصد از انتشار گازهای گلخانه ای 
در کانــادا را بخــش حمل ونقل جــاده ای تولید 
می   کند. وســایل نقلیه ی سنگین ۱9درصد این 

انتشار را شامل می   شوند. 

عــادات رانندـگـی خــوب و ایمــن می   توانند تا 
۳0درصــد مصــرف ســوخت را کاهــش دهند، 
هــزاران دالر در هزینه های نگهداری ســوخت 

صرفه جویی کنند و انتشار را کاهش دهند. 

بــرای دیــدن راه هــای هوشــمندانه ی مصــرف 
بهینه ی ســوخت، به وبســایت اداره ی مصرف 
بهینــه ی انرژی منابع طبیعی کانادا به آدرس 
www.oee.nrcan.gc.ca مراجعــه کنیــد یا با 

شماره ی ۱-۸00-۳۸7-۲000 تماس بگیرید. 

ایــن بخــش شــامل اطالعاتی درمــورد مهارت های 
ـی شــخصی و  پایــه، رانندـگـی در ترافیــک، ایمـن

وسیله ی نقلیه ارائه می   دهد. 

آنچـه یــاد می  گیـریـد

پس از مطالعه ی این بخش باید بتوانید:

تکنیک هــای متنــوع بــرای رانندـگـی ایمن در  	
ترافیک را توصیف کنید

عبــارت ناحیــه ی خطــر را تعـریـــف کنیــد و  	
چگونـگـی کاهش اندازه ی ناحیه ی خطر را توضیح 

دهید

پیچیــدن  	 مشــخصه های  بــر  مؤثــر  عوامــل 
وســیله ی نقلیــه و تکنیک هــای کمک کننده برای 

پیچیدن ایمن را توصیف کنید

چگونـگـی دنده عقــب گرفتن ایمــن را توضیح  	
دهید

توضیــح دهیــد ـکـی و چگونــه بایــد دنــده را  	
عوض کرد

مدیریت درســت هرکدام از موقعیت های زیر  	
را توضیــح دهیــد: ســبقت گرفتن و موردســبقت 
قرارگرفتــن، پارک کــردن، تقاطع هــا، عبــور از روی 
و  ـی  آب وهواـی مختلــف  شــرایط  ریلــی،  خطــوط 

رانندگی در شب

مشــکالت بالقوه ی ایمنی شخصی و وسیله ی  	
نقلیه را تشــخیص دهید و چگونگی کاهش خطر 

برای خود و دیگر کاربران جاده را توضیح دهید

اگر پیش از اینکه شــمارش تمام شود به نقطه ی 
ثابت رســیدید، فاصله ی طولی شما کافی نیست. 
کمی فاصله بگیرید، نقطه ی ثابت دیگری انتخاب 

کنید و دوباره شروع به شمردن کنید.

اگر پشــت  ســر موتورســیکلت رانندگی می   کنید، 
بایــد فاصله ی طولی بیشــتری رعایت کنید، چون 
موتورســیکلت ها می   تواننــد به ســرعت متوقــف 

شوند. 

در بزرگراه ها و وقتی که شــرایط جاده یا آب وهوا 
بد است، فاصله ی طولی خود را افزایش دهید.

ـی کــه تاکســی، لیموزین، آمبوالنــس یا ون  وقـت
می   رانید، همیشــه دو ثانیــه بین خود و خودروی 
ـی فاصلــه داشــته باشــید. در ایــن تصویــر  جلوـی
صندوق پست نقطه ی ثابت درنظر گرفته می   شود.

 

فاصــله ی طولـــی

با اســتفاده  از قوانین مختلف می   توانید فاصله ی 
ـی که باید  طولــی ایمنی را به وجــود آورید. قانوـن
اســتفاده کنیــد بــه نــوع وســیله ی نقلیــه ای که 

می   رانید بستگی دارد.

در همــه ی موارد، قوانین تعیین نزدیکی ایمن به 
وسیله ی نقلیه ی جلویی برای شرایط ایده آل بیان 
می   شــوند. اگر شــرایط ایده آل نیستند، فاصله ی 
طولــی خود را افزایــش دهید. موارد زیر شــرایط 

رانندگی را تحت تأثیر قرار می   دهند:

شرایط جاده 	

شرایط وسیله ی نقلیه 	

شرایط فیزیکی و روانی شما 	

شرایط ترافیکی 	

شرایط روشنایی 	

شرایط آب وهوایی. 	

تاکسی، لیموزین، وسایل نقلیه ی اجاره ای، 
آمبوالنس یا ون

و  سرنشــین  دارای  نقلیــه ی  وســایل  راننــدگان 
کامیون هــای ســبک باید از قانــون دو ثانیه برای 

حفظ فاصله ی طولی ایمن استفاده کنند:

۱. خودروی جلویی را در عبور از یک نقطه ی ثابت، 
مانند زیرگذر یا تابلو، زیرنظر بگیرید.

۲. شروع به شمارش کنید: هزار و یک، هزار و دو. 
این دو ثانیه است. 
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تعـــاریـــف

جریــان ترافیــک به حرکت گروهی از وســایل 
نقلیــه در یک جاده برمی گردد. عمل هر کدام 
از ایــن وســایل نقلیــه می   توانــد روی چندین 
وسیله ی نقلیه یا همه ی آن ها تأثیر بگذارد. 

جریـان ترافیــک

ســرعت حرکت شما به شرایط جاده، شامل جریان 
ترافیــک، بســتگی دارد. وقـتـی درحــال رانندـگـی 
هســتید بایــد بــا ســرعت جریــان ترافیــک و در 

محدوده ی سرعت مجاز حرکت کنید. 

رانندگی سریع تر از جریان ترافیک

رانندـگـی  	 ترافیــک  جریــان  از  ســریع تر  اگــر 
می   کنیــد، احتمــال تصادف با خــودروی جلویی را 

افزایش می   دهید.

قادر به حفظ فاصله ی طولی مناسب نخواهید  	
بود. این به معنی ناتوانی در توقف سریع و ایمن 

است.

افزایــش  	 را  غلــط  احتمــال گرفتــن تصمیــم 
می   دهیــد. رانندـگـی ســریع تر از جریــان ترافیــک 
اطراف شــما به تعویض باند بیشتر نیاز دارد. هر 
تغییر باند نشــان دهنده ی یک مشــکل اســت که 
بــه تصمیم گیری ســریع نیــاز دارد. هرچــه تعداد 
تصمیم ها بیشــتر شــود، احتمال گرفتن تصمیم 

غلط افزایش می   یابد. 

سریع تر خسته می   شوید. رانندگی سریع تر از  	
جریــان ترافیک باعث تنش و درنتیجه، خســتگی 

اتوبوس، کامیون و دیگر وســایل نقلیه ی 
سنگین

ـی کــه اگــر درحــال رانندـگـی با وســیله ی  از آنجاـی
نقلیــه ی ســنگین هســتید به فاصله ی بیشــتری 
برای توقف نیاز دارید، حداقل پنج ثانیه فاصله ی 

طولی رعایت کنید.

وقـتـی درحال رانندگی با اتوبوس، کامیون ســبک 
یا وســیله ی نقلیه ی سنگین هستید حداقل پنج 

ثانیه فاصله ی طولی درنظر بگیرید.

وقتی شــرایط ایده آل نیســت، تعــداد ثانیه ها را 
افزایش دهید و فاصله ی طولی را تنظیم کنید. 

دســت وپنجه نرم کــردن بــا ُدمران هــا وقتی جلوی 
شــما حرکت می   کنند بســیار راحت تر خواهد بود. 
تمرین ایمن بســیار خوبی اســت که اجازه دهید 
ایــن رانندگان از شــما ســبقت بگیرند. با بررســی 

مکرر آینه ی عقب این رانندگان را ببینید. 

وقتی وسیله ی نقلیه ی تجاری بزرگی را در بزرگراه 
می   رانیــد، بیــن خــود و دیگــر وســیله ی نقلیــه ی 
تجــاری بــزرگ حداقــل 60 متر )۲00 فــوت( فاصله 

باقی بگذارید.

اگر با ســرعت بســیار پایین تری نسبت به جریان 
حرکــت  ســرباالیی ها  و  سراشــیبی  در  ترافیــک 
می   کنید، همیشه از باند سمت راست برای حرکت 
استفاده کنید. به محض اینکه شرایط ایمن بود، 

اجازه دهید بقیه از شما سبقت بگیرند. 

وقتی با ســرعت کندتر در سراشــیبی و ســرباالیی 
حرکت می   کنید، عادت خوبی اســت که چراغ های 
چشــمک زن را روشــن کنید. برخی شــرکت ها این 

کار را الزامی می   کنند.

وســایل نقلیــه، خودروهــا و ترکیب هــای وســایل 
نقلیــه کــه بــا ســرعت کمتــر از ۴0 کیلومتــر در 
ســاعت حرکت می   کنند باید از تابلوی مثلث قرمز 
وســیله ی نقلیه با ســرعت پایین اســتفاده کنند. 
این تابلو را نباید روی اشیاء ثابت یا هر وسیله ی 
نقلیــه ای کــه با ســرعت بیــش از ۴0 کیلومتر بر 

ساعت حرکت می   کند نصب نکنید. 

 

فیزیکی و روحی می   شود. 

حفظ ســرعت ثابت، در محدوده ی سرعت قانونی، 
بــا فاصلــه ی طولــی ایمــن زمــان موردنیــاز بــرای 
واکنش در شــرایط اضطــراری را می   دهد. رانندگی 
با سرعت ثابت همچنین با کاهش میزان مصرف 
ســوخت وســیله ی نقلیه به صرفه جویی هزینه و 

محیط زیست کمک می   کند.

رانندگی کندتر از جریان ترافیک

اگر کندتر از جریان ترافیک رانندگی کنید، احتمال 
تصادف با وسایل نقلیه ی پشت سر و اطراف خود 
را افزایــش می   دهیــد. صبــر رانندگان دیگــر لبریز 
می شــود و با فاصله ی بسیار نزدیکی شما را دنبال 
می کنند و ســعی می   کنند سبقت بگیرند. پس از 
سبقت، ممکن است سریع به باند شما برگردند و 

فضای کافی برای توقف سریع باقی نگذارند. 

وسایل نقلیه ی بزرگ نســبت به خودروهای سبک 
آرام تر شــتاب می گیرنــد و حرکت می   کنند. وقتی 
نمی توانید با جریان ترافیک حرکت کنید، باید در 

الین راست به حرکت ادامه دهید.

ُدمـران هــا

راننــدگان وســایل نقلیــه ی بزرگ بــرای دید عقب 
بــه آینه هــای بغــل وابســته اند. وقـتـی دمران ها 
پشت ســر شــما بــا فاصلــه ی کــم قــرار می   گیرند، 

نمی توانید آن ها را ببینید. 

همچنین ممکن است همیشه توانایی جلوگیری 
از تصــادف از پشــت با ایــن رانندگان را نداشــته 
باشــید، اما اگر توقف تدریجی باشد، اثر تصادف 

بسیار کم تر خواهد بود. 



707۱ www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

 

شخص کنترل کننده ی ترافیک در پیش رو

نواحــی خطـــر

قسمتی از جاده که وسیله ی نقلیه پیش از توقف 
کامل در آن حرکت می   کند ناحیه ی خطر وسیله ی 
نقلیه نامیده می   شود؛ چون از نظر فیزیکی توقف 
بــدون اجتنــاب از تصادف با دیگران یا اشــیاء در 

این فاصله غیرممکن خواهد بود. 

بــا افزایــش ســرعت، طــول ناحیــه ی خطــر شــما 
افزایش می   یابد. شــرایط جاده ای نامطلوب، مانند 
باران، برف، یخ و شــن، طول ناحیه ی خطر شــما را 
افزایش می   دهند. رانندگی ســریع در این شــرایط 
جــاده ای منجــر بــه افزایش بیشــتر ناحیه ی خطر 

شما می   شود. 

بــا کاهش ســرعت، ناحیه ی خطر خــود را کاهش 
دهیــد. به یــاد داشــته باشــید، اجتنــاب از بــروز 

مشکل از بیرون آمدن از مشکل ساده تر است. 

وقـتـی ســرعت وســیله ی نقلیه ی شــما کم شــده 
باشــد، طول ناحیه ی خطر شــما کاهــش می   یابد. 
وقـتـی در شــرایط بالقوه ی خطــر در پیش رو، پای 

تابلوی هشداری وسیله ی نقلیه با سرعت پایین

 نواحــی ساخت وســـاز

مراقــب نواـحـی ساخت وســاز پیــش رو و افــراد 
تجهیــزات  و  کارگــران  ترافیــک،  کنترل کننــده ی 
ساخت وســاز در جلوتــر باشــید. به یــاد داشــته 
باشید که ساخت وساز جاده ای فقط در روز انجام 

نمی شود. 

در برخی نواحی ساخت وســاز ممکن اســت مجبور 
شــوید صبــر کنیــد تــا خــودروی رهبــر شــما را تا 
آخــر ناحیه همراهــی کند. فاصلــه ی طولی خوبی 
بین وســیله ی نقلیــه ی خود و وســیله ی نقلیه ی 
ـی به وجــود آوریــد. از تغییر بانــد در نواحی  جلوـی
بیــن  کنیــد. همچنیــن  خــودداری  ساخت وســاز 
خودتــان، خدمه ی ساخت وســاز و تجهیزات آن ها 

فاصله را حفظ کنید. 

برای اطالع از آخرین گزارشــات و به روزرسانی های 
اتفاقــات مســیر انتخابی تــان، رادیــو، تلویزیــون 
و وبســایت ها را چــک کنیــد. مســیر جایگزینی را 

درنظر بگیرید. 

ـی توقــف ایمــن را در جلو و  	 فاصلــه ی کاـف
عقب به وجود می   آورند

در همــه طــرف وســیله ی نقلیــه فواصــل  	
رانندگی به وجود می   آورند

ـی برای خواندن الگــوی ترافیکی  	 زمان کاـف
دارند

متناوبًا، برای وقتی که ممکن است خطری  	
در ناحیه ی خطر به وجود آید، برای مسیر فرار 

برنامه ریزی می   کنند.

خــود را روی پــدال ترمز باالتــر از آن برای آمادگی 
نگــه می   داریــد )بــرای مثــال وقتی که بــه تقاطع 
نزدیــک می   شــوید(، ناحیه ی خطر خــود را کاهش 

می   دهید. 

حقــایـق صــریــح

رانندگان حرفه ای:

فاصله ی خود را براســاس شرایط موجود و  	
جریان ترافیک تعیین می   کنند

کامیــون شــماره ی ۱ وقـتـی عابر پیــاده را می   بیند تقریبًا ۲/۲۱ طول وســیله ی نقلیه با تقاطــع فاصله دارد. در 
شرایط ایده آل راننده ممکن است بتواند به موقع توقف کند.

راننده ی کامیون ۲ حتی در شرایط ایده آل نیز نمی تواند توقف کند.

حقایق سرعت و وزن را در بخش ۲ ببینید. 
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مانور دادن

وســایل نقلیــه ی تجــاری متنوـعـی وجــود دارند و 
هرکــدام مشــخصه های رانندگی خــود را دارند. در 
بیشــتر مــوارد، رانندگان وســایل نقلیــه ی تجاری 
ـی را می   رانند که از دیگر وســایل نقلیه ی  خودروـی
جاده بزرگ تر، سنگین تر و طوالنی تر است. اندازه، 
وزن و طــول اضافــه ی ایــن وســایل نقلیــه روی 
شــیوه ی حرکت آن ها اثــر می   گذارد، مخصوصًا در 

پیچ ها و دنده عقب گرفتن. 

برداشتن پا از روی پدال گاز و به آرامی روی پدال 
ترمــز گذاشــن آن در مواقعــی که خطــر بالقوه ای 
را جلــوی خــود در ناحیــه ی خطر می   بینیــد، زمان 
واکنــش شــما را کاهــش می   دهد. ســرعتتان کم 
می   شــود و درنتیجه، شانس بیشتری برای توقف 
قبــل از تقاطع، به جای توقــف در تقاطع، خواهید 

داشت.

به محض اینکه خطر بالقوه ای در ناحیه ی خطر خود دیدید، پا را از روی پدال گاز بردارید و به آرامی روی پدال 
ترمز بگذارید. اگر مجبور به توقف اضطراری شوید، این به توقف سریع تر کمک می   کند.

می   تواند بسیار پیچیده تر باشد. 

به عنــوان راننــده ی وســیله ی نقلیه ی بــزرگ، باید 
این دو عامل را که تعیین کننده ی تندی پیچیدن 

وسیله ی نقلیه تان هستند درنظر بگیرید:

زاویه ی گردش

اینکــه چقدر می   توانیــد با زاویه ی تنــد چرخ های 
ـی وســیله ی نقلیــه را بچرخانیــد بــه مــدل  جلوـی
وســیله ی نقلیــه ای که می   رانید بســتگی دارد. در 
همــه ی موارد، چرخ داخل پیــچ )چرخ نزدیک تر به 
مســیری که می   خواهید بروید( تندتر از چرخ های 
بیرون پیچ می   پیچد. چرخ داخلی زاویه ی گردش 

کمتری نسبت به چرخ خارجی دارد. 

چرخ  داخل پیچ باید با زاویه ی تندتری حول محور 
خود برای دورزدن نسبت به چرخ بیرونی بپیچد.

 زاویه، فاصله ی مرکز پیچ تا لبه ی آن است. وقتی 
وســیله ی نقلیه ای به طرفیــن می   پیچد، روی یک 
کمــان پیــچ را طی می   کند. اگر وســیله ی نقلیه به 
همان شــکل مسیر را ادامه دهد، درنهایت در یک 
دایــره دور خواهــد زد. فاصله از مرکــز این دایره ی 
فرضی تا چرخ وسیله ی نقلیه زاویه ی گردش است. 

فرمان گیری در پیچ ها

مشــخصه های فرمان گیــری و مدیریــت وســایل 
نقلیــه ی معمولــی، دارای کابیــِن رو و کنترل جلو 

متفاوت است. 

در طراحی معمولی، صندلی راننده و فرمان پشت 
محــور فرمان قرار گرفته انــد. در طراحی کابین رو، 
صندلی راننده باالی محور فرمان قرار گرفته است. 
در طراـحـی کنتــرل جلو، صندلــی راننــده جلوتر از 
محــور فرمان قرار گرفته اســت. موقعیت صندلی 
راننده در هرکدام از این طرح ها متفاوت اســت و 
روی دید شما موقع پیچیدن اثر خواهد گذاشت. 
بســته به نــوع وســیله ی نقلیــه ای کــه می   رانیــد 
)معمولــی، کابیــن رو و کنتــرل جلــو( بــا نقطــه ی 

شروع متفاوتی پیچیدن را شروع می   کنید.

ایــن تفاوت هــای فرمان گیری در وســایل نقلیه ی 
کوچک نیز دیده می   شود. در وسایل نقلیه ی بزرگ 
ـی این تفاوت ها بیشــتر می   شــوند. طول  و طوالـن
وســیله ی نقلیه و تعداد نقاط اتصال آن نیز روی 
شــروع پیچیدن تأثیر می   گذارند. وقتی وسیله ی 
نقلیه ی خــود را تغییر می   دهید، این تفاوت ها را 
حــس خواهیــد کرد و بایــد به آن هــا در رانندگی 

توجه کنید. 

موقعیت چرخ ها در پیچ ها

فرمان گیری وســیله ی نقلیــه ی بزرگ همان اصول 
وســیله ی نقلیــه ی دارای سرنشــین را دارد. امــا 
فرمان گیــری وســیله ی نقلیــه ی بزرگ یــا ترکیبی 
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بیشــتر باشــد، میــزان خــروج از مســیر بیشــتر 
می   شود. 

هــر گروه چرخ پشــت چرخ های عقــب با خروج از 
مســیر نســبی حرکت می   کنند. وســیله ی نقلیه ی 
ـی چنــد خــروج از مســیر خواهــد داشــت.  ترکیـب
ـی کشــنده بــا فاصلــه ی بیشــتری  چرخ هــای عقـب
نسبت به چرخ های جلو می   پیچند. چرخ های عقب 

تریلر با خروج از مسیر بیشتری می   پیچند.

وســایل نقلیــه بــا فاصلــه ی محــوری طوالنی تــر، 
خروج از مســیر بیشتری نسبت به وسایل نقلیه با 
فاصله ی محوری کوتاه تر دارند. وســیله ی نقلیه ی 
ترکیبی معمواًل خروج از مســیر بیشتری نسبت به 

وسیله ی نقلیه ی تک واحد دارد.

 

خــط ممتــد در این تصویر نشــان دهنده ی زاویه ی 
پیچیدن چرخ های وسیله ی نقلیه است. 

 

تعـــاریـــف

فاصلــه ی دو محــور، فاصله ی بیــن  چرخ های 
جلو و چرخ های عقب وسیله ی نقلیه است.

خــروج از مسیــر

وقتی وسیله ی نقلیه دور یک پیچ حرکت می   کند، 
نســبت به  را  ـی  متفاوـت عقــب مســیر  چرخ هــای 
چرخ هــای جلــو طی می   کننــد. تفاوت بین مســیر 
چرخ هــای جلــو و چرخ های عقب، خارج از مســیر 
نامیده می   شــود. هرچه فاصلــه ی چرخ های جلو و 
عقب وسیله ی نقلیه یا وسیله ی نقلیه ی ترکیبی 

پیــچ و گــردش 

وقتی وسیله ی نقلیه را در پیچ می   رانید، نیروهای 
زیــادی برخالف شــما عمــل می   کنند. بایــد از این 
نیرو هــا آگاه باشــید و پیــش از نزدیک شــدن به 
پیچ به سرعتی برسید که بتوانید وسیله ی نقلیه 

را ایمن کنترل کنید. 

اینرســی تمایل اشــیاء متحرک -در این مورد شما 
و وسیله ی نقلیه تان- به ادامه ی حرکت در مسیر 
مستقیم اســت. وقتی دور پیچ حرکت می   کنید، 
اینرســی سعی می   کند شــما را در مسیر مستقیم 

نگه دارد. 

هرچه سریع تر حرکت کنید و وزن وسیله ی نقلیه 
بیشــتر باشد، اینرسی با قدرت بیشتری شما را از 
مسیر پیچ منحرف می   کند. هرچه سریع تر حرکت 
کنیــد، حفــظ موقعیــت دور پیــچ هــم ســخت تر 

خواهد بود. 

کشــش، میــزان چســبندگی الســتیک ها به جاده 
اســت. میزان کشش الســتیک ها با سطح جاده، 
میــزان نگهداری کنترل وســیله ی نقلیه را تعیین 
می   کنــد. اگــر با ســرعت زیــاد وارد پیچ شــوید و 
ســپس بــا ترمزگرفتن ســعی کنید ســرعت را کم 
کنید،  ممکن اســت چســبندگی را ازدست بدهید. 
این امر منجر به لغزش، غلتیدن و قیچی وسیله ی 

نقلیه ی شما می   شود. 

پیــش از اینکــه وارد پیــچ شــوید ســرعت را کــم 
کنید. با سرعتی به پیچ وارد شوید که داخل پیچ 
نیــازی بــه ترمزگرفتن نداشــته باشــید و اجازه ی 
اســتفاده ی تدریجی از قــدرت موتور را داخل پیچ 
بــه شــما بدهــد. از هر تابلوی پیشــنهاد ســرعتی 

وسیله ی نقلیه ی تک واحد مشخصه های پیچیدن 
ـی نســبت به کامیون کشــنده و نیم تریلر  متفاوـت
دارد. هــر واحــدی کــه بیــش از یک دســته چرخ 
داشــته باشــد زاویــه ی گــردش خــود را بــا الگوی 
خــروج از مســیر مخصــوص خود خواهد داشــت. 
میزان خروج از مسیر به شماری از عوامل ازجمله 
فاصله ی محوری واحد و موقعیت نقطه ی محوری 
بین کامیون و تریلر )مثاًل نقطه ی اتصال کامیون 
یــا موقعیــت چــرخ پنجــم( بســتگی دارد. هرچــه 
فاصلــه ی محوری و همچنیــن طول میله ی اتصال 
بیشــتر باشــد یا چرخ پنجم با فاصله ی بیشــتری 
نصب شــده باشــد، میزان خروج از مســیر بیشتر 

می   شود.

وســیله ی نقلیــه ی تک واحد و کامیون کشــنده و 
نیم تریلر مشخصه های گردش متفاوتی دارند. 

اینرســی روی حرکت وســیله ی نقلیــه در پیچ اثر 
می   گذارد.
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پیــچ در جلوتــر؛ کامیون هــا و اتوبوس هــا بــرای 
بــا ســرعت پیشــنهادی  جلوگیــری از چپ کــردن 

حرکت کنند.

وقتی به چپ می   پیچید، چرخ های جلو را در لبه ی 
راســت جــاده نگه دارید تا چرخ هــای عقب کناری 

روی باند مخالف و ترافیک روبه رو قرار نگیرند. 

 

موقعیــت چرخ های کشــنده و نیم تریلر وقتی که 
به چپ می   پیچند.

پیروی کنید تا چپ نکنید.

تعـــاریـــف

کشــش، میــزان چســبندگی بین الســتیک و 
جاده است. 

حقــایـق صــریــح

الســتیک هایی که شــرایط بدی دارند، کشش 
ضعیفی فراهم می   کنند.

 پیـــچ ها

وقتی به راست می   پیچید، چرخ های جلو را نزدیک 
خط وســط نگــه دارید تــا چرخ های عقــب از روی 

آسفالت پایین یا روی شانه ی جاده نیفتند. 

موقعیــت چرخ های کشــنده و نیم تریلر وقتی که 
به راست می   پیچند.

شــروع پیــچ و اینکــه باید بــرای تکمیــل دورزدن 
چقدر از جدول دور باشید تأثیر می   گذارند. 

اگــر کمــان چرخ های جلویی خیلی کوچک باشــد، 
خروج از مســیر ایجادشده توسط چرخ های عقبی 
ممکن است باعث ساییده شدن آن ها به جدول یا 
خروج از جاده شود. احتمااًل با افراد اطراف، مانند 
دوچرخه ســواری که در ســمت راســت شما حرکت 
می   کند، برخورد خواهید کرد. بردن چرخ های عقب 
روی جدول یا پیاده رو می   تواند منجر به خســارت 
به الستیک ها و جراحات جدی برای عابرین پیاده 
و دوچرخه سواران شود. اگر وسیله ی نقلیه فضای 
کافی برای گردش نداشــته باشــد ممکن اســت با 
ـی و رانندگی یا چراغ  تیــر برق، تابلوهــای راهنماـی
روشــنایی خیابان برخورد کند. این نوع برخوردها، 
به اشــیاء، می   تواند به وســیله ی نقلیه خســارت 

وارد کند. 

 پیچ؛ سرعت را کاهش دهید.

همیشــه مراقب تابلوهای هشــدار پیــچ و دور ها 
باشید، سرعت را تنظیم کنید و نزدیک شوید. 

عبور از پل های باریک

ورود بــه پــل باریــک بــا پیــچ نیازمنــد مهــارت و 
استفاده ی محتاطانه ی راننده از واحد بزرگ است. 
باید با میزان خروج از جاده ای که وسیله ی نقلیه 
ـطـی می   کند آشــنا باشــید. از این اطالعــات برای 
تنظیم ســرعت اســتفاده کنید و بــه پیچ نزدیک 

شوید تا با ایمنی از پل عبور کنید.

گردش به راست

وقتی به راست می   پیچید، باید به طول وسیله ی 
نقلیه به همراه تریلر)ها(، خروج از مسیر چرخ های 
عقب، طرح خیابان و تقاطعی که در آن می   پیچید، 
و همینطــور بــه ترافیک در تقاطع یــا نزدیکی آن 

فکر کنید. 

ایــن عوامــل روی قرارگیــری وســیله ی نقلیه برای 
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گردش به راست تند

برای گردش به راست تند )مخصوصًا برای وسیله ی 
نقلیه با کنترل جلو مثل اتوبوس(:

۱. پیــش از رســیدن بــه تقاطــع یک یــا دو متر از 
جدول فاصله بگیرید. 

راننــده اتوبــوس را در تقاطــع تا وقـتـی که جدول 
کنار خیابان دیده شــود مستقیم می راند، سپس 

شروع به گردش می   کند.

 

ـی کــه خــط جــدول خیابان کنــاری در  ۲.  تــا وقـت
ورودی در جلــو دیده شــود مســتقیم برانید )اگر 

اتوبوس می   رانید(.

۳. بــا ســرعت پاییــن وارد پیچ شــوید. این اجازه 
می   دهــد فرمــان را با آرامی بپیچانیــد و درنتیجه، 

وســایل نقلیه ی ترکیبی فضای بیشتری نسبت به 
وســایل نقلیــه تک واحد بــرای گردش نیــاز دارند. 
بــرای دورزدن فضــای کاـفـی بــرای خــود به وجــود 
آوریــد. ناگهانی داخل پیچ دور نزنید، چون ممکن 
است با چراغ راهنمایی و رانندگی برخورد کنید. 

 وقتی به راست می   پیچید، مراقب وسایل نقلیه ی 
کوچکتــر، موتورســیکلت ها و یا دوچرخه ســواران 
باشــید. همچنین مراقب عابران پیاده در پیاده رو 
یا نزدیک پیاده رو باشــید. خطرناک ترین نقطه در 
پیــچ وقتی اســت که کشــنده دور زده امــا تریلر 
هنــوز دور نــزده اســت. در این نقطــه آینه ی بغل 

سمت راست چرخیده و عماًل بی استفاده است. 

اگر خیابان باریک باشــد و نتوانید بدون رفتن به 
بانــد دیگر گردش به راســت انجــام دهید، ممکن 
اســت بــرای تکمیــل دور محور گــردش را عریض 
کنیــد. اگر مجبوریــد برای دورزدن بــه باند مقابل 
برویــد، مراقــب وســایل نقلیــه ای کــه از روبــه رو 
نزدیــک می   شــوند باشــید. فضای عبور یــا توقف 
بــه آن ها بدهیــد. برای آن هــا دنده عقب نگیرید، 
ممکــن اســت به کســانی که پشت ســر هســتند 

برخورد کنید. 

بایــد عقب وســیله ی نقلیه را نزدیــک جدول نگه 
دارید. این کار از ســبقت گرفتن دیگران از شما از 

سمت راست جلوگیری می   کند.

بســیار مواظــب باشــید و مطمئن شــوید حرکت 
به شــکل ایمن می   تواند انجام شــود. مســئولیت 
شماســت کــه مطمئن شــوید بدون نگه داشــتن 

ترافیک می   توانید به طور ایمن حرکت کنید.

آن مطمئن شوید. 

اگر دو باند وجود دارد، باید از باند ســمت راســت 
گــردش کنیــد کــه دراین صــورت میزان خــروج از 

مسیر وسیله ی نقلیه را جبران می   کند.

همانند گردش به راســت، هنگام پیچیدن مراقب 
عابران پیاده و دوچرخه سواران باشید. 

 

دایـره های ترافیکی و میـدان ها

ایــن موارد در برخی نواحی بــرای اطمینان از عبور 
ایمــن از ترافیــک در تقاطع ها بدون نگه داشــتن 
جریان ترافیک دیده می   شوند. میدان ها، با اینکه 
عمومــًا از دوایــر ترافیکی بزرگتر هســتند، به یک 

شکل عمل می   کنند:

ـی بــه دایره نزدیک می   شــوید ســرعت را  	 وقـت
کاهش دهید

حق تقدم را به ترافیک داخل میدان بدهید 	

اگر وســیله ی نقلیه ی دیگری هم زمان با شما  	
به میدان رسید، حق تقدم را به وسیله ی نقلیه ی 

سمت راست بدهید

به ســمت راســت میــدان را دور بزنید )خالف  	
عقربه های ساعت(.

تابلوی میدان

می توانید دور آرام تر با استفاده ی کمتر از انرژی 
داشته باشید. 

وقتی می   خواهید دور طوالنی بزنید، روش دســت 
روی دســت پیشــنهاد می   شــود. نیمــه ی راســت 
فرمــان را برای گردش به راســت و نیمه ی ســمت 
چپ فرمان را برای گردش به چپ بگیرید. دســت 
را داخل فرمان قرار ندهید. اگر این کار را بکنید و 
فرمان بلغزد یا ناگهان تکان بخورد، ممکن اســت 

به خودتان صدمه بزنید. 

ایــن موقعیت دســت ها برای گردش به راســت و 
گردش به چپ توصیه می   شــوند. همیشــه با هر 

دو دست فرمان را بگیرید. 

 

گردش به چپ

هماننــد گــردش به راســت، مطمئن شــوید کمان 
گردش وســیله ی نقلیه آنقدر بزرگ اســت که در 
گوشه ها گیر نیفتد. اگر زودتر از موقع شروع به 
پیچیدن کنید، سمت چپ وسیله ی نقلیه ممکن 
اســت بــه خــودروی داخل تقاطــع برخــورد کند یا 

به دلیل خروج از مسیر روی جدول بیفتد. 

اگــر در خیابــان چندبانــده می   خواهیــد بپیچید، 
انــدازه ی وســیله ی نقلیــه ی تجــاری شــما ممکن 
است گردش به چپ را در آخرین باند سمت چپ 
دشوار کند. در عوض ممکن است تصمیم بگیرید 
به باند راست بروید. از ایمنی و دردسترس  بودن 
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کجــا  بدانیــد  بایــد  میــدان  بــه  ورود  از  پیــش 
می   خواهید بروید و در باند مناسب برای رفتن به 

آنجا قرار بگیرید. 

نکـــات راننـــدگی

میــدان و دوایــر ترافیـکـی گاهــی دارای مانع 
برای کامیون ها در لبه ی جزیره ی وسط میدان 
هســتند. وســایل نقلیه ی بزرگ ممکن اســت 
گاهی برای عبــور از ترافیک میدان یا دایره ی 

ترافیکی مجبور شوند از روی مانع رد شوند.

پیــش از رســیدن بــه میدان ســرعت خــود را کم 
کنید و حق تقدم را به وســایل نقلیه ای که داخل 
میدان اند بدهید. وقتی پشــت وســیله ی نقلیه ی 
بزرگ رانندگی می   کنید بسیار احتیاط کنید، چون 
ممکن اســت برای عبور از میدان به بیش از یک 
باند نیاز داشــته باشــید. وقتی می   خواهید خارج 

شوید، پیش از خروج به راست راهنما بزنید.

دایره های ترافیکی

دوایــر ترافیـکـی بــرای اســتفاده در خیابان هــای 
مسکونی که اتوبوس  و کامیون ها تردد نمی کنند، 

طراحی شده اند. 

اگــر کامیــون بــزرگ یــا اتوبوســی را در دایــره ی 
ترافیـکـی می   رانیــد، بــرای عبور، رفتن بــه میانه ی 

میدان مشکلی ندارد. 

بــرای ورود به دایره ی ترافیکی به راســت بپیچید 
و بــرای خــروج نیــز دوباره به راســت بپیچید. حق 
تقدم را به وسایل نقلیه ای بدهید که داخل دایره 
درحــال حرکت انــد. اگر وســیله ی نقلیــه ی دیگری 
هم زمــان با شــما بــه دایره ی ترافیکی رســید، حق 
تقدم را به وسیله ی نقلیه ی سمت راست بدهید. 

 

میدان ها

برـخـی میدان هــا بیــش از یک باند دارنــد. ممکن 
اســت پیــش از میدان،  تابلو و نشــانه گذاری های 
اســتفاده از باندهــا و اینکه درون میدان از کدام 

باند باید استفاده کنید، نصب شده باشند. 

خروجی اول )شرق( به راست بپیچد، اما می   تواند 
از یکی از خروجی های شمال یا غرب خارج شود. 

ترکیــب کشــنده-تریلر از شــرق و بانــد چــپ وارد 
میدان شــده اســت و راننده می   خواهد از خروجی 
جنوبی خارج شــود. به دلیل طول ترکیب، قسمتی 

از تریلر به باند راست کشیده می   شود. 

راننده ی خودروی سبز باید حق تقدم را به کشنده-
تریلر که از قبل داخل میدان است بدهد. 

دنده  عقــب گـرفتن

در دنده عقب گرفتن همیشــه باید احتیاط بسیار 
زیــادی کــرد. به جز چند اســتثناء، شــما مســئول 
هــر تصادفی هســتید که بــا دنده عقب باعث آن 
ـی کــه مطمئن  شــده باشــید. ایــن مانورهــا وقـت
نباشــید پشت سر آزاد اســت، خطرناک می   شوند. 
ممکن اســت طی کل مانور مجبور شــوید چند بار 
پشت ســر را چــک کنید که مطمئن شــوید عقب 

وسیله ی نقلیه آزاد است. 

ـی که شــامل دنده عقــب گرفتن  بیشــتر تصادفاـت
وســیله ی نقلیــه می   شــوند بــه  این دلیــل اتفاق 
افتاده انــد که راننده آنچه را که پشــت وســیله ی 

نقلیه بوده ندیده است. 

از ایــن نــکات پیــروی کنیــد تــا باعــث تصــادف 
دنده عقب نشوید:

تا جای ممکــن از دنده عقب گرفتن خودداری  	
کنید.

اگــر بایــد دنده عقــب بگیریــد، از قبــل برنامه  	
بریزید که فاصله را کم کنید.

 

ایــن تابلو هشــدار می   دهد که از وســایل نقلیه ی 
بــزرگ ماننــد کامیون هــا و اتوبوس هــا در میدان 

فاصله بگیرید.

 

وقتی در میدان پشــت وســیله ی نقلیه ی تجاری 
بــزرگ رانندـگـی می   کنیــد مراقب باشــید. به دلیل 
خروج از مســیر وسیله ی نقلیه، ممکن است الزم 
باشــد بیش از یــک باند را اشــغال کنید. مطمئن 
شــوید هیچ وســیله ی نقلیه ای در باند کنار شــما 

وجود نداشته باشد. 

در مثال باال، خودروی قرمز از جنوب و باند راست 
پس از دادن حق تقدم به وســایل نقلیه ی داخل 
میــدان، وارد میــدان شــده اســت. ممکن اســت 
راننــده در خروـجـی شــرقی بــه راســت بپیچــد یــا 
مستقیم مسیر را ادامه دهد و از خروجی شمالی 

خارج شود. 

ـی از جنــوب و باند چپ بــه باند چپ  خــودروی آـب
میدان ورود کرده است چون خودروی آبی از باند 
چپ وارد شده است، راننده نمی تواند بالفاصله از 
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بــه دیگــر کاربران جاده هشــدار دهیــد که درحال 
حرکتید. 

وسیله ی نقلیه را با دنده عقب پارک کنید. 	

تا جای ممکن به دید پیرامونی رانندگی کنید، به 
سمت کور رانندگی نکنید. طوری نزدیک شوید که 
پیش از گذاشتن خودرو در دنده عقب ناحیه ای را 

که می   خواهید دنده عقب بگیرید ببینید.

مطمئن شــوید ناحیه ای که به آن دنده عقب  	
می   گیرید آزاد باشد.

هروقــت امکان پذیر بــود از یک نفر بخواهید  	
تا شــما را راهنمایی کند. اگر نمی توانید از راهنما 
اســتفاده کنید، از وســیله ی نقلیه خارج شوید و 
کامل دور وسیله را پیاده قدم بزنید. این کار را در 

هر طول وسیله ی نقلیه تکرار کنید.

در هــر فاصلــه ی خودرو یک بار بــوق بزنید تا  	

یادتــان باشــد کــه دنده عقب گرفتن برای پارک کــردن بهتر از دنده عقب گرفتن برای ورود به ترافیک اســت. 
راننــده ی وســیله ی نقلیــه ی باالیی مســتقیم به محل پــارک وارد می   شــود و حاال برای دنده عقــب گرفتن به 
ترافیک ســختی بیشــتری باید تحمل کند. راننده وســیله ی نقلیه ی پایین با دنده عقب به محل پارک رانده 

است و اآلن به راحتی می   تواند به جلو برای ورود به ترافیک رانندگی کند.

طوری عقب بروید که بتوانید ناحیه ای را که به آن دنده عقب می   گیرید ببینید.

 

تا جای ممکن به طرفی که دید دارید، نه سمت کور دید، دنده عقب بگیرید. 
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 دنده عقب گرفتن با راهنما

تا حد امکان از فرد راهنما استفاده کنید، کسی که بتواند به دقت شما را ببیند و خطر را به شما هشدار دهد. 

هرجــا دیــد آزاد و واضح برای دنده عقب گرفتن وســیله ی نقلیه وجود داشــت، راهنمــا را قرار دهید، و مطمئن 
شوید طی کل مانور می   توانید راهنما را ببینید. 

در این تصویر، راهنما مسیر پشت وسیله ی نقلیه را به خوبی نمی بیند. 

در این تصویر، راهنما فقط ترافیک نزدیک شونده از یک طرف را می   بیند.

 

در این تصویر، راننده راهنما را می   بیند و راهنما می   تواند همه ی مسیرها را ببیند.

دنده عقب گرفتن بدون راهنما

وقتی بدون کمک راهنما دنده عقب می   گیرید:

۱. از وســیله ی نقلیــه پیــاده شــوید و خطرات ناحیــه ی دنده عقب را بررســی کنید. مراقب موانع بــاال، پایین، 
طرفین، پشت و جلوی وسیله ی نقلیه باشید. 

 

۲. وارد کابین شوید، بوق بزنید، آینه های دوطرف را چک کنید و به آرامی دنده عقب بگیرید. یک راهکار خوب 
این است که به اندازه ی هر طول خودرو که عقب می   روید یک بار بوق را به صدا درآورید. 

 

۳. توقف کنید، از کابین پیاده شــوید و دوباره عقب، باال، پایین، اطراف و عقب و جلوی مســیر دنده عقب را 
بررسی کنید. مانورهای دنده عقب گرفتن های کوتاه ایمن تر از یک دنده عقب طوالنی است. 
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کور شما حرکت می   کنند باشید. در نواحی شهری 
با ســرعت پایین که معمواًل دوچرخه ســواران نیز 

در جاده هستند، بسیار مراقب باشید.

همیشــه با فاصله ی مناســبی پشت ســر خودروی 
ـی رانندگی کنید تا بتوانیــد آرام و تدریجی  جلوـی
توقــف کنید و حتی در مواقعی که راننده ناگهان 
توقف کرد، بتوانید پشت سر او توقف کنید. ایجاد 
فضــای کافی برای توقــف تدریجی احتمال برخورد 
به وســیله ی نقلیــه ی دیگر را کاهــش می دهد و 
بــه رانندگان پشت ســر زمان هشــدار زیــادی برای 
فهمیدن کاهش ســرعت شــما می   دهــد. این کار 
احتمــال برخورد کســی را کــه با فاصلــه ی نزدیک 

پشت سر شما حرکت می   کند کاهش می   دهد. 

درنهایت، هیچ وقت فرض نکنید که راننده ی دیگر 
شما را دیده است. بسیاری از تصادفات نتیجه ی 
ایــن اســت که راننــده چیزی را کــه راننده ی دیگر 

فکر می   کرده، ندیده است. 

دیــدن و دیــده شــدن

با اینکه وســایل نقلیه ی  بزرگ معمواًل دید بهتری 
 بــه جلــو و اطــراف نســبت به خودروهــای دارای 
سرنشین دارند، اما نقاط کور خطرناکی نیز دارند. 

شیشه ی جلوی بزرگ و موقعیت صندلی باال دید 
ـی روی جــاده بــه شــما می   دهد امــا ناحیه ی  خوـب
جلــوی وســیله ی نقلیه جایی اســت که هیچ چیز 
نمی بینید. هرچه کاپوت وسیله ی نقلیه طوالنی تر 

باشد، نقطه ی کور جلو بزرگ تر خواهد بود. 

موقعیــت صندلــی باالتــر نیز می   تواند خــودرو یا 
عابریــن پیاده ی  کنار وســیله ی نقلیــه، مخصوصًا 
ســمت شاگرد، را مخفی کند. آینه بغل های بزرگ، 
جــز برای نقطه ی کور پشت ســر خودروهای دیگر، 
دید واضحی از جاده ی پشت سر به شما می   دهند. 

مراقب وســایل نقلیه و دوچرخه هایی که در نقاط 

مراقب رانندگان دیگر در هرکدام از نقاط کور باشید.

نگـــاه به جلــو

باید این عادت را پرورش دهید که ترافیک جلوتر 
را از قبــل ببینیــد. مراقــب چراغ هــای راهنمایی و 
رانندـگـی، راهنماهای گــردش به طرفیــن، عابرین 
پیــاده و خودروهــای دیگــری کــه بــه بانــد شــما 
می   آیند یا به باند دیگری تغییر مســیر می   دهند 
باشــید. بــه هــر تقاطع طــوری نزدیک شــوید که 
انگار چــراغ راهنمایی درحال تغییر اســت. چراغی 
که برای مدتی ثابت مانده، »قدیمی« شده است؛ 
ـی پیــش از رســیدن شــما بــه تقاطــع ممکن  یعـن
است تغییر کند. آماده ی توقف باشید. چراغ های 
ـی و رانندگی در برخی خیابان ها هماهنگ  راهنماـی
شــده اند تا با رانندگی در محدوده ی ســرعت مجاز 
بتوانید همه ی چراغ های ســبز را رد کنید. سرعت 
رانندگی را تنظیم کنید تا از این فرصت استفاده 

کنید.

نکـــات راننـــدگی

بانــدی را انتخــاب کنید که اجازه ی رفتن را به 
جایی که می   خواهید می   دهد. سرعت ثابتی را 
حفظ کنید. تغییر باند متناوب خطر برخورد را 
افزایش می دهد و می   تواند منجر به افزایش 

مصرف سوخت شود. 

بایــد از کـدام باند استفاده کنید؟

باندی را انتخاب کنید که بهترین دید را به شــما 
می   دهــد، اجــازه می   دهــد هرجــا کــه قصــد دارید 
برویــد و در بهتریــن حالــت اجازه ی مخلوط شــدن 

استفـــاده از آینـــه ها

برای رانندگی مدافعانه، دانستن رابطه ی وسیله ی 
نقلیــه بــا دیگــر خودروهای جــاده اهمیــت دارد. 
ترافیک جلو، عقب و طرفین را مداوم بررسی کنید. 
جلو را برای سرنخ هایی ببینید که به شما می   گویند 
دیگر رانندگان درحال تغییر سرعت یا توقف اند یا 
نه. بررسی متناوب آینه های بغل و عقب به شما 
درمورد رانندگانی که درحال ســبقت   گرفتن از شما 
هســتند یا می خواهند این کار را بکنند، هشــدار 
می   دهــد. این بررســی ها همچنین اجازه می   دهند 
بفهمید که آیا وســیله ی نقلیه ای پشت ســر شما 
درحال حرکت اســت یا خیــر. هروقت می   خواهید 
توقف کنید، مســیر را تغییر دهید یا باند حرکت 
را عوض کنید، به دیگر رانندگان از قبل تر هشدار 

دهید.

حقــایـق صــریــح

را  اشــیاء  نقطــه ای،  یــا  محــدب  آینه هــای 
کوچک تر و دورتر از چیزی که واقعًا هســتند 

نشان می   دهند.

نکـــات راننـــدگی

با نــگاه به جلو، حفظ مرزهای فضایی خوب و 
پیش بینی خطرات جاده، می   توانید از توقف ها 
و تغییــر ناگهانی در ســرعت جلوگیری کنید. 
ایــن عــادات رانندـگـی هوشــمندانه منجــر به 
صرفه جویی در مصرف سوخت نیز می   شوند.
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تا وقتی که وســایل نقلیه ی اورژانســی عبور  	
نکرده اند در توقف باقی بمانید.

فــرض نکنید کــه فقط یک وســیله ی نقلیه ی  	
اورژانسی در جاده است. گوش فرادهید و منتظر 

دیگر وسایل نقلیه ی اورژانسی نیز باشید.

وقتی به رانندگی ادامه می   دهید، با فاصله ی  	
خوبی از وســیله)های( نقلیه ی اورژانســی حرکت 

کنید.

حقــایـق صــریــح

در بزرگراه تقسیم شــده با دو باند یا بیشــتر، 
نزدیکترین لبه می   تواند شــانه ی ســمت چپ 

باشد.

بایــد حــق تقدم را به وســایل نقلیه ی اورژانســی 
ماننــد خــودروی پلیــس و آمبوالنس هــا بدهید. 

در ترافیــک را بــه شــما می   دهــد. در بزرگراه هــای 
تقسیم شده، باند سمت راست بهترین باند است. 
ایــن مخصوصــًا در مــواردی که با ســرعت بســیار 
کمتر نســبت به بقیه رانندگی می   کنید یا تابلویی 
شما را از استفاده ی باند چپ منع می   کند، بسیار 

اهمیت دارد. 

در آزادراه ها، تا جای ممکن در باند ســمت راســت 
یــا بانــد وســط رانندـگـی کنیــد، باند چــپ را برای 
ترافیک با ســرعت باالتر و وســایل نقلیه ی عبوری 

باقی بگذارید.

استفــاده از بـــاند

جلوتــر را بــرای تغییر باند حرکــت ببینید که  	
اگر باند پایان یافت یا تبدیل به باند گردش شد، 

آماده باشید.

مطمئن شــوید در باندی هســتید که به شما  	
اجازه ی رفتن به مقصدتان را می   دهد. 

خودروهــای اورژانســـی

خــودروی  و  آمبوالنس هــا  پلیــس،  خودروهــای 
آتش نشــانی بــه چراغ هــای چشــمک زن یــا آژیر 
مجهزنــد. حق تقدم را بــه خودروهایی بدهید که 
از چــراغ قرمز یــا آبی و آژیر )یا دیگــر راهنماهای 
ـی ماننــد زنــگ و بوق( اســتفاده  هشــداری صداـی

می   کنند. باید سریعًا:

به موقعیتی بروید که موازی با خودرو باشــد  	
و تــا حــد ممکن به نزدیکترین لبــه یا جدول کنار 

خیابان نزدیک باشد

وسیله ی نقلیه را متوقف کنید 	

وقتی به این نوع وسایل نقلیه نزدیک می   شوید، 
اگر محدودیت ســرعت از ۸0 کیلومتر بر ســاعت 
بیشتر باشد نباید با سرعتی بیش از 70 کیلومتر 
بر ســاعت عبور کنیــد؛ همچنین اگــر محدودیت 
ســرعت زیــر ۸0 کیلومتــر بر ســاعت باشــد نباید 
سرعت شما بیش از ۴0 کیلومتر بر ساعت باشد. 
)اســتثناء: اگــر در بزرگراه تقسیم شــده هســتید 
و از طــرف مخالــف بــه وســیله ی نقلیــه بــا چراغ 
چشــمک زن نزدیک می   شــوید، این قانون شــامل 

حال شما نمی شود.(

اگــر در نزدیک تریــن بانــد بــه وســیله ی نقلیــه ی 
توقف کرده با چراغ چشــمک زن هستید، درصورت 
امــکان و بی خطــر بودن باید بــرای ایجاد فاصله ی 

فضایی ایمن، باند حرکت را تغییر دهید.

وقتی چراغ های چشمک زن را دیدید یا صدای آژیر 
شــنیدید، به کنار جــاده بروید و توقف کنید. اگر 
در باند چپ، یا باند ســرعت بزرگراه تقسیم شــده 
با باند میانه در وســط، حرکت می   کنید، به سمت 

چپ جاده کنار بکشید.  

حقــایـق صــریــح

تغییرنــدادن بانــد حرکــت یــا کاهش نــدادن 
ســرعت هنگام عبــور از کنار وســایل نقلیه با 
چراغ چشــمک زن ممکن اســت نقض قوانین 
رانندـگـی و امتیــاز منفــی را به دنبــال داشــته 

باشد. 

با  خودروهـــای متــوقــف شده 

چراغ چشمـــک زن

راننــدگان بایــد هنــگام عبــور از وســایل نقلیــه ی 
چشــمک زن بــرای ایمن کــردن جاده بــرای مجریان 
قانون، پرســنل خدمات اورژانسی و دیگر کارکنان 

اطراف جاده، سرعت را کاهش دهند.

ایــن قانــون برای همــه ی وســایل نقلیــه ی دارای 
مجــوز چراغ چشــمک زن زرد، قرمز، ســفید یا آبی 
شامل آن هایی است که این افراد از آن استفاده 
می  کنند: ســازمان آتش نشــانی، مجریان قانونی، 
افســرهای  تجــاری،  نقلیــه ی  وســایل  بازرســان 
کشــنده های  راننــدگان  پیراپزشــکان،  حفاظــت، 
دوگانــه )کامیون های حامــل دو کانتینر(، کارگران 
نگهــداری بزرگراه، کارگران، نقشه کشــان، کارگران 

کنترل حیوانات و جمع کنندگان زباله.
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بخواهید ســرعت را کاهش دهید. دنده به باال و 
پاییــن بــا کالچ دوبل کمی متفــاوت از هم انجام 

می   شوند.

برای دنده ی باالتر این مراحل را طی کنید:

۱. پدال گاز را رها کنید. پدال کالچ را فشــار دهید 
و هم زمان دنده را خالص کنید. 

۲. پدال کالچ را رها کنید.

۳. اجــازه دهید موتور و دنده به دور در دقیقه ی 
کمتری برای دنده ی باالتر بعدی برسند.

۴. پدال کالچ را فشار دهید و هم زمان به دنده ی 
باالتر دنده را تعویض کنید.

۵. پــدال کالچ را رهــا کنیــد و هم زمان پدال گاز را 
فشار دهید. 

برای دنده ی پایین تر مراحل زیر را طی کنید:

۱. پــدال گاز را رهــا کنیــد. کالچ را فشــار دهیــد و 
هم زمان دنده را خالص کنید. 

۲. پدال کالچ را آزاد کنید.

۳. پــدال گاز را فشــار دهیــد تــا ســرعت دور در 
دقیقــه ی موتــور به ســطح دلخــواه بــرای دنده ی 

پایین تر برسد.

۴. پدال کالچ را فشار دهید و هم زمان دنده را به 
دنده ی پایین تر تعویض کنید.

۵. با حفظ فشــار مداوم روی پدال گاز، پدال کالچ 
را رها کنید.

تعـــویض دنـــده

احتمــااًل بــا رانندـگـی با جعبــه دنــده ی اتوماتیک 
آشــنایید. به عنــوان راننده ی تجاری ممکن اســت 
وســایل نقلیــه ای برانید کــه دارای جعبــه دنده ی 
دستی با ۱0 دنده یا بیشتر هستند. وسایل نقلیه ی 
ســنگین عمومًا با موتور دیزلی بــا کنترل کننده ی 

سوخت موتور نیرو می   گیرند. 

برای رانندگی نرم با وسایل نقلیه ی بزرگ به دانش، 
دســتورالعمل و تمرین نیاز دارید. پیش از اینکه 
هر ســفری را شــروع کنید، باید بــا الگوی دنده و 

نقاط تغییر دنده وسیله ی نقلیه آشنا باشید. 

انــواع متفاوت زیــادی از جعبه دنده های دســتی 
در وســایل نقلیه ی تجاری اســتفاده شــده است، 
درنتیجــه در ایــن راهنمــا تنها اطالعــات عمومی 

داده می   شود. 

دانستــن چگونـگی تغییــر دنده

بســیاری از وســایل نقلیه با جعبه دنده ی دســتی 
هماهنگ  کننده ی دنده ندارند، پس حیاتی اســت 

که در دبل کالچ گرفتن مهارت داشته باشید.

دبل کالچ

دبل کالچ به معنی دوبار فشــاردادن کالچ در فرایند 
تعویض دنده اســت. تعویض دنده با کالچ دوبل 
نیازمنــد تمریــن اســت. تعویض دنــده به دنده ی 
باالتــر، دنده ی رو به باال نامیده می   شــود و وقتی 
انجام می   شود که بخواهید سریع تر حرکت کنید. 
تعویــض دنــده به دنده ی پایین تــر، دنده ی رو به 
پایین نامیده می   شود و وقتی انجام می   شود که 

حقــایـق صــریــح

ـی اتفــاق می   افتــد که  فشــار بــه موتــور وقـت
موتور زیر اوج گشتاور در هر بازه ی زمانی کار 

می   کند.

بــرای تعویض دنــده ی نــرم، محــدوده ی تعویض 
دنده ی جعبه دنده را پیدا کنید. سرعت ســنج، که 
ســرعت موتــور را نشــان می   دهــد، می   تواند برای 
تصمیم گیری به موقــع تعویض دنده کمک کننده 

باشد. 

تعویض دنده ی تدریجی برای بســیاری از وســایل 
نقلیه ی جدید با موتور با گشــتاور باال پیشــنهاد 
می   شود. دور موتوری که نیاز دارید به آن تغییر 
دنــده دهیــد، بــا انتخــاب دنــده ی باالتر، بیشــتر 
می   شود. برای مثال، ممکن است سازنده پیشنهاد 
دهد که از دنده ی یک به دنده ی دو با ۱۲00 دور بر 
دقیقــه و از دنده ی پنج به شــش با ۱۳۵0 دور در 

دقیقه دنده عوض کنید.

روش تعویض دنده ی دیگر، اســتفاده از تقســیم 
استاندارد دور بر دقیقه است. برای مثال، اگر اوج 
گشتاور موتور در ۱۵00 دور بر دقیقه و اوج اسب 
بخــار در ۲000 دور بــر دقیقه اســت، می   توانید با 
شــتاب گرفتن تــا ۲000 دور بــر دقیقــه به دنده ی 
باالتــر تعویــض کنید و ســپس با دبــل کالچ برای 
تنظیــم ســرعت موتــور بــه ۱۵00 دور بــر دقیقــه 
برسانید و سپس دنده را به باالتر تعویض کنید. 
این روش ممکن است صرفه ی اقتصادی نداشته 
باشد و برای موتورهای امروزی سخت باشد. برای 
انتخــاب روش تعویــض دنده به کتــاب راهنمای 

سازنده ی وسیله ی نقلیه تان مراجعه کنید.
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وقتی دنده برای مدت طوالنی در حالت خالص 
باشد، تعویض به دنده ی بعدی سخت است، 
ســعی نکنیــد دنده را به زور جــا بزنید. به جای 
آن، بــه حالــت خــالص برگردیــد، کالچ را آزاد 
کنیــد و ســرعت موتور را تا ســرعت جاده باال 

ببرید؛ سپس دوباره تالش کنید.

دانستن زمان صحیح تعویض دنده

در هــر ســرعتی، موتــور هم زمــان اســب بخــار و 
گشــتاور تولید می   کنــد. گشــتاور توانایی موتور 
بــرای حرکــت دادن وســیله ی نقلیه اســت. اســب 
بخــار بــرای تولید ســرعت به کار گرفته می   شــود. 
گشــتاور بیشینه در سرعت پایین موتور برخالف 
بیشــینه ی اســب بخار ایجاد می   شــود. وسیله ی 
نقلیه باید بین اوج گشــتاور و اســب بخار موتور 
بــه کار گرفته شــود. ایــن محدوده بــه محدوده ی 
طبیعــی عملکــرد دور بر دقیقه ی موتور شــناخته 
می   شود. برای ماندن در محدوده ی دور بر دقیقه ی 
طبیعی، جعبه دنده باید طبق اوج گشــتاور و اوج 

اسب بخار به کار گرفته شود. 

جعبــه دنــده را به تدریــج تغییر دهیــد. برای این 
کار، از مقدار کافی گشــتاور برای حرکت وسیله ی 
نقلیه اســتفاده کنید و ســپس به دنــده ی باالتر 

تعویض کنید.

گاهی رانندگان برای رســیدن به ســرعت بیشینه 
می   توانند برخی دنده ها را رد کنند.
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فقط برای شــروع حرکت وســیله ی نقلیه استفاده 
کنید. 

۲. وقتی موتور شــروع به شــتاب  گرفتن می   کند، 
ســریع به دنده ی بعدی تعویض کنید. به محض 
داشــتن قدرت کافی، بــه دنده های باالتر تعویض 

کنید.

۳. با افزایش ســرعت موتور و شــروع به تعویض 
دنــده به دنده هــای باالتر، به موتــور اجازه دهید 
پیــش از هر تعویض، قدرت کافی به دســت آورد 

تا نرخ شتاب گیری را افزایش دهید.

۴. بــا کامل کــردن هــر تعویــض، کالچ و دریچه ی 
گاز را هم زمــان به آرامی بگیرید. این کار منجر به 
حرکــت آرام و جلوگیری از ایجاد شــوک به اجزای 

رانشگر می   شود.

تعویض دنده ی موتورهای دیزل یا بنزینی 
دارای گاورنر

گاورنر موتور میزان ســوختی اســت که به موتور 
می   رســد و درنتیجــه ســرعت موتــور را تنظیــم 
می   کند. گاورنر اجازه ی اســتارت خوردن وســیله ی 
نقلیه در ســطوح هم ســطح و غیرهم سطح بدون 

استفاده از پدال گاز را به شما می   دهد. 

همیشــه پــدال گاز را فشــار دهیــد، از ضربــه زدن 
و فشــار منقطــع بــه آن خودداری کنیــد. این کار 
منجر به افزایش و کاهش ســرعت نرم می   شــود، 
هماننــد ترمزگرفتــن نــرم، وقتی که پــدال ترمز را 

فشار می   دهید. 

فقــط به انــداز ه ای قــدرت اســتفاده کنیــد کــه به 
دنده ی باالتر تعویض کنید. بسته به وزن وسیله ی 
نقلیــه و نرخ تعویض دنــده ی جعبه دنده، ممکن 
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بسته به موتور و جعبه دنده، الگوی تعویض 
دنــده و مشــخصه های آن متفاوت اند. کتاب 
راهنمای رانندگی وسیله ی نقلیه ی خود را برای 

اطالعات مربوطه بررسی کنید.

نکـــات راننـــدگی

تکنیک هــای هوشــمندانه ی رانندـگـی شــامل 
تعویــض دنــده ی تدریجــی، انتخــاب بهترین 
سرعت رانندگی و تکنیک های ترمز مناسب به 
صرفه جویی در مصرف سوخت کمک می   کنند.

مهـــارت تعـــویض دنـــده

این قســمت اطالعاتی درمــورد چگونگی تعویض 
دنــده در موتورهــای معمولــی و تعویض دنده در 
ســطوح غیرهم ســطح و پیچ ها به شــما می   دهد. 
وســایل نقلیه ی بنزینی یــا گازوئیلی دارای گاورنر  
)کنترل کننده ی سرعت( هستند که میزان سوخت 
ـی دور در دقیقــه موتــور را تنظیم می   کند.  مصرـف
وسایل نقلیه ی کوچک گاورنر ندارند. نوع تعویض 
دنده به این بســتگی دارد که آیا وســیله ی نقلیه  

دارای گاورنر است یا نه.

تعویــض دنــده ی موتورهــای گازوئیلــی 
)بدون گاورنر(

مراحل تعویض دنده به باالتر در موتور گازوئیلی:

۱. با دنده ی پایین شروع کنید. از فشار گاز کافی 

سبقت گرفتن و موردسبقت 
قـــرارگرفتـــن

سبقت گرفتن و موردسبقت قرارگرفتن با وسیله ی 
نقلیه ی سنگین نسبت به وسیله ی نقلیه ی دارای 

سرنشین بسیار متفاوت تر است. 

وســایل نقلیه که با ســرعت بــاال حرکت می   کنند، 
ـی ایجــاد می   کننــد کــه می   تواند  آشــفتگی هواـی
بــرای وســایل نقلیــه ی کوچــک خطرنــاک باشــد. 
هرچــه وســیله ی نقلیه بزرگ تر باشــد، آشــفتگی 
هوای بیشــتری ایجاد می   شــود. خودرو، دوچرخه 
یــا دیگر کاربر جاده ای که جلــوی کامیون، اطراف 
کابین، پشــت فضای تریلر یا عقــب تریلر حرکت 
می   کنند در معرض تالطم هوای ایجادشده توسط 
کامیون هســتند. برای دوچرخه ســوار، این تالطم 
هوا می   تواند منجر به ازدســت دادن کنترل آن ها 

شود. 

 

نواحی تالطم

اســت بتوانید از برـخـی دنده ها برای دنده ی باالتر 
و پایین تــر بپرید. مشــخصه های گشــتاور موتور 
به شــما نشــان می   دهد که چه وقت باید دنده را 
تعویض  کنید )معمواًل وقتی که موتور به ســرعت 
شروع به شتاب گیری می   کند(. وقتی هر تعویض 
دنــده را کامــل کردیــد به آرامــی کالچ را بگیرید تا 
از شــوک به پیشــران ها، بار )محموله( و مسافران 

خودداری کنید. 

محــور عقــب چندســرعته و جعبه دنده ی 
کمکی

بسیاری از وسایل نقلیه ی بزرگ دارای مشخصه ی 
محــور عقب چند ســرعته و جعبه دنــده ی کمکی 
بــرای فراهم کردن دنده های اضافی هســتند. برای 
اطالعــات بیشــتر راهنمــای رانندـگـی کارخانــه را 

مطالعه کنید.

ورود به پیچ ها

پیش از ورود به پیچ، ســرعتتان را ایمن تر کنید 
و دنــده  را کم کنید تــا بتوانید از قدرت موتور در 
کل پیچ اســتفاده کنید. این کار وســیله ی نقلیه 
را پایدار نگه می   دارد و پس از بیرون رفتن از پیچ 

شتاب خوبی تولید می   کند.
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کامیونی که در باند ســرعت است مسیر خودروی 
سواری با سرعت باالتر را مسدود کرده است.

مورد سبقـــت قرار گرفتـــن

بــا ســوق دادن دیگر راننــدگان به ســبقت، ممکن 
اســت آن ها را بــه خطر کردنی تشــویق کنید که 
نتواننــد بــه شــکل ایمــن آن را انجام دهنــد. اما 
وقـتـی دیگــر رانندگان نشــان می   دهنــد که قصد 
عبور از وســیله ی نقلیه شــما را دارند، کمک کنید 
تا رد شــوند. ســرعت را کاهش دهید و به آن ها 

برای این کار فضا بدهید. 

حقــایـق صــریــح

هیچوقت از اهرم دستی تریلر برای نگه داشتن 
واحــد مجزا اســتفاده نکنید. با گذشــت زمان 
هوا ممکن است خارج شود و ترمز رها شود.

مراقــب کاربران جاده ای کــه در این نواحی حرکت 
می   کننــد باشــید. ممکن اســت به پیــاده رو پرت 
شــوند یا به کنار وســیله ی نقلیه ی شــما کشیده 
شــوند. اگر وســیله ی نقلیه ی دیگــری در ناحیه ی 
تالطــم شــما در حرکت اســت، تا وقـتـی که از آن 

ناحیه خارج می   شود، سرعت را کم کنید. 

سبقــت  گرفتــن

رانندگان گاهی فکر می   کنند وسایل نقلیه ی بزرگ 
ســریع تر از سرعت واقعی شــان درحال حرکت اند. 
وقتی از وسیله ی نقلیه ی بزرگ سبقت می   گیرید، 
مراقب محدودیت سرعت باشید و جلوی رانندگان 

بی تجربه و نگران و وحشت زده را بگیرید. 

جلــوی  تجــاری  نقلیــه ی  وســیله ی  یــک  ـی  وقـت
راننــدگان دیگــر را می  گیــرد تــا از خــودروی بزرگ 
دیگری که تقریبًا با همان ســرعت حرکت می  کند 
ســبقت بگیــرد، رانندگان دیگر را خســته می کند. 
اگــر کامیون درحال ســبقت گرفتن باند ســرعت را 
وقتی که ضرورتی ندارد اشغال کند، ممکن است 

ترافیک سنگینی ایجاد شود. 

اگــر نمی توانیــد بــا ترافیک عبوری حرکــت کنید، 
چراغ هــای چشــمک زن وســیله ی نقلیــه را روشــن 
کنیــد. در برـخـی نواـحـی این تابلوهای جــاده برای 

یادآوری نصب شده اند. 

به  سمت چپ و مرکز جاده بچرخانید. 

هر وسیله ی نقلیه ای را که در سراشیبی پارک  	
می   کنید، همیشه چرخ ها را به سمت راست و لبه 

جاده بچرخانید. 

موتــور را خامــوش کنید. احتراق را قفل کنید  	
و سوئیچ احتراق را بردارید. 

باید همه ی چرخ های وســیله ی نقلیه را حتی  	
در شیب های بسیار کم نیز قفل کنید.

نکـــات راننـــدگی

پــس از رانندـگـی در بزرگراه ممکن اســت نیاز 
داشــته باشــید که موتور را برای ســه تا پنج 
دقیقه روشن بگذارید تا درجا کار کند و خنک 
شــود. درجــا کارکــردن بیــش از ایــن مصــرف 
ســوخت و انتشــار گاز را افزایــش می دهــد و 
ممکن اســت مسیر تزریق سوخت را مسدود 

کند. 

در یــک ســاعت اول پــس از خاموش کــردن، 
موتور گرم باقی می   ماند. 

حقــایـق صــریــح

ترمزهــای فنــری وقـتـی مؤثرند که به درســتی 
تنظیم شده باشند. 

پـــارک  کـــردن

اطمینــان از اینکــه پــس از پارک کردن، وســیله ی 
نقلیه شــما ســر جای خود باـقـی می   ماند اهمیت 

دارد. برای جلوگیری از حرکت وسیله ی نقلیه:

ترمز پارکینگ کشنده را فعال کنید. 	

اگر درشــیب سرباالیی پارک کرده اید، دنده را  	
در پایین ترین دنده ی رو به جلو، اگر در سراشیبی 
هســتید در دنــده ی  عقــب، و اگــر جعبــه دنــده 
اتوماتیک اســت دنده را در حالت پارک، بگذارید. 
اگــر وســیله ی نقلیــه دارای جعبــه دنــده ی اصلی 
و کمـکـی اســت، هــر دو را در دنــده بگذاریــد. اگر 
وســیله ی نقلیه به محور دوســرعته مجهز است، 

محور باید در محدوده ی پایین قرار داده شود. 

ترمــز پــارک را بــرای تریلــر و کشــنده، هر دو،  	
فعال کنید.

بیشــتر تریلرهــای بــا ترمــز بــادی دارای ترمز  	
فنری نیز هستند. اگر تریلر شما ترمز فنری ندارد، 
ترمز تریلر را فعال کنید و چرخ ها را قفل کنید. با 
گذشــت زمان، فشار باد ممکن است کاهش پیدا 

کند و ترمزها رها شوند.

اگر وسیله ی نقلیه ی تک واحد را در سرباالیی  	
با جدول پارک می   کنید، چرخ ها را به چپ به سمت 

مرکز جاده بچرخانید.

اگر وسیله ی نقلیه ی تک واحد را در سرباالیی  	
بــدون جدول پــارک می   کنید، چرخ ها را به ســمت 

راست و لبه ی جاده بچرخانید.

اگر ترکیب کشــنده-تریلری را در ســرباالیی با  	
یا بدون جدول پارک می   کنید، همیشــه چرخ ها را 
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راننــده ی کامیــون بنفــش بایــد حــق تقــدم را به 
کامیــون قرمــز بدهــد و پیش از گــردش به چپ 
منتظر بماند تا کامیون قرمز از تقاطع عبور کند. 

حتی وقتی که حق تقدم با تابلو یا چراغ های  	
ـی و رانندـگـی کنترل می   شــود، فرض را بر  راهنماـی

این نگذارید که حق تقدم با شماست.

وقـتـی می   خواهیــد گــردش کنیــد، بــه بانــد  	
مناســب برویــد و از قبــل راهنمــا بزنیــد تــا دیگر 
رانندگان از قصد شما برای گردش به طرفین آگاه 
باشند. پیش از ورود به تقاطع، سرعت را به تدریج 

عبـــورکـــردن

رانندگان باید همیشه مراقب وسایل نقلیه ی جلو، 
طرفین و پشت سرشــان باشــند. توجه ویژه ای به 
وســایل نقلیه، دوچرخه ســواران و عابران پیاده ای 
که از مســیر رانندگی شــما عبور می   کنند، داشته 

باشید.

تقــاطـــع ها

تقاطع هــا می   تواننــد گیج کننده باشــند و همه ی 
راننــدگان بایــد قوانیــن حــق تقــدم را بدانند )در 
یادگیری رانندگی هوشمندانه یافت می   شود(. به 
دیگر رانندگان برای پیروی از این قوانین وابسته 
نباشــید. از ایــن تمرین هــای معمولــی اســتفاده 

کنید:

مجبورکــردن بقیــه بــه دادن حــق تقدم به شــما 
اســتفاده نکنید. حق تقدم را بقیه بدهید؛ سعی 
نکنید حق تقدم را بگیرید. فقط وقتی که مطمئن 
بودیــد دیگــر کاربران جــاده حق تقدم را به شــما 

داده اند حرکت کنید.

کوچـه ها، خیابان ها و کندروها

حقــایـق صــریــح

بیشــینه ی سرعت در کوچه ها و خیابان ها ۲0 
کیلومتر بر ســاعت اســت، مگر اینکه تابلوی 

سرعت دیگری نصب شده باشد. 

اگــر از کوچــه، خیابــان یــا کنــدرو وارد بزرگــراه 
می شوید، باید:

پیــش از عبــور از روی خط عابر پیاده یا محل  	
عبور عابر پیاده، توقف کنید.

حــق تقــدم را به عابرین پیــاده در محل عبور  	
عابــر پیاده و وســایل نقلیه ی موتــوری در بزرگراه 

بدهید.

باید وقتی از کوچه بیرون می   آیید توقف کنید و 
حق تقدم را رعایت کنید.

کاهــش دهید. فقط درصورتی که امکانش وجود 
دارد و می   توانیــد به شــکل ایمــن بپیچیــد و عابر 
پیاده یا ترافیک دیگری در مسیرتان نیست، دور 

بزنید. 

پیش از ورود به تقاطع به چپ و راست نگاه  	
کنید. مراقب باشید و انتظار این را داشته باشید 

که کسی از چراغ یا تابلو عبور کند. 

با سرعتی به تقاطع با محدودیت سرعت وارد  	
شوید که، درصورت نیاز، اجازه ی توقف را به شما 

می   دهد. 

مراقــب چراغ ســبزی کــه به پایانــش نزدیک  	
است باشید. انتظار تغییر چراغ را داشته باشید. 
تصمیمتان را بگیرید که اگر نیاز شد توقف کنید 
و با چراِغ قرمزی که به پایانش نزدیک است وارد 

تقاطع نشوید. 

وقتی چراغ سبز می   شود، چپ، راست و جلو را  	
برای دیدن کســانی که دیر از تقاطع رد می   شوند، 

نگاه کنید.

بــرای ایمنی خود بــه رانندگان دیگر وابســته  	
نباشــید: ممکن است فراموش کنند راهنما بزنند؛ 
ممکن اســت راهنما بزنند و نپیچند؛ ممکن است 
وارد بانــد اشــتباه شــوند یا در رعایــت حق تقدم 

اشتباه کنند. 

وقتی درحال نزدیک شــدن به تقاطع هستید،  	
باند را تغییر ندهید و از بقیه سبقت نگیرید. 

در هــر تقاطع توجــه کامل به اطــراف، باند و  	
مسیر حرکت داشته باشید. کنترل کامل وسیله ی 

نقلیه ی خود را حفظ کنید.

بــرای  	 خــود  نقلیــه ی  وســیله ی  انــدازه ی  از 
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اتوبوس های حامل مسافر 	

وســایل نقلیه ای که بار یا بخشی از بار آن ها  	
مواد منفجره، سمی یا آتش زا است

وسایل نقلیه ی حمل ونقل مایعات قابل اشتعال  	
یــا خورنــده، یا گاز مایع پتروشــیمی، چــه پر چه 

خالی.

دو تابلوی جاده که نشان می   دهند تقاطع ریلی در 
جلوتر وجود دارد. 

حقــایـق صــریــح

تقاطع ریلی کنترل نشــده شــامل خطوط ریلی 
صنعتی یــا خطوط ریلی حمل ونقلی خصوصی 

نمی شود. 

عبورکردن وسایل نقلیه ی بزرگ

وقتی وسیله ی نقلیه ی بزرگی را می   رانید، عبور از 
خطوط ریلی می   تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا:

ـطـی مســیر  	 نیازمنــد  ـی  کامیون هــای طوالـن
طوالنی تــر و زمــان بیشــتری برای رفتــن از تقاطع 

هستند.

فضــای  	 و  زمــان  بــه  ســنگین  کامیون هــای 
بیشــتری برای توقــف پیش از خطــوط ریلی نیاز 

 عبـــور از خطــوط ریــلی

اگــر قطــاری درحــال نزدیک شــدن باشــد، وســایل 
نقلیــه ی تجــاری بزرگ به زمان و فضای بیشــتری 
بــرای عکس العمل نیاز دارند. همچنین به شــرایط 
تیرک های ریل و ســختی عبور وسیله ی نقلیه تان 

توجه کنید.

تقاطع های کنترل شده و کنترل نشده

همه ی وســایل نقلیه بایــد در تقاطع خطوط ریلی 
توقــف کننــد. تقاطــع کنترل شــده دارای شــخص 
پرچم دار، تابلوی توقف، دروازه ی عبور یا وسیله ی 

راهنمای مکانیکی یا الکتریکی است. 

وقتی پشت تقاطع ریلی توقف کرده اید:

۱. در فاصله ی پنج تا پانزده متری از تقاطع توقف 
کنید.

۲. بــه هــر دو طرف نگاه کنیــد و مراقب قطارهای 
نزدیک شونده باشید. برای شنیدن بهتر می توانید 
شیشــه ی بغــل راننده یا درب ســوار و پیاده کردن 

مسافران اتوبوس را باز کنید.

ـی ایمن بود به حرکت ادامه دهید. موقع  ۳. وقـت
عبور دنده را عوض نکنید.

در فاصله ی پانزده متری خطوط ریلی پارک نکنید. 

هیچوقــت از خــط ریلــی ای که دروازه اش بســته 
است عبور نکنید.

وســایل نقلیــه ای که باید در همــه ی خطوط ریلی 
اصلــی کنترل نشــده توقــف کننــد شــامل این ها 

هستند:

اتوبوس های مدرسه حامل کودکان 	

ارتفاع کم می   شود، زیرا:

تریلرهــای کم ارتفــاع ممکن اســت در ســطح  	
تقاطع یا ریل از کشنده جدا شوند

تجهیــزات متصل به تریلر با ارتفاع کم )مثل  	
چرخ هــای کمکی یا جعبه ی ابزار( ممکن اســت به 

ریل گیر کنند.

ـی از بیش  عبــور از بیــش از یــک خــط ریلی؛ وقـت
از یک خط ریلی عبور می   کنید، احتیاط بیشــتری 
به خرج دهیــد. فرض نکنید قطــاری که می   بینید 

تنها قطار روی ریل است. 

عبــور از تقاطع هــای ریلــی در نواحی روســتایی؛ 
ـی از خــط ریلــی ای در نواحی روســتایی عبور  وقـت

می   کنید بسیار احتیاط کنید، چون: 

ســطوح غیرهم ســطح ممکــن اســت شــیب  	
بیشتری داشته باشند

برف هــای روی هــم جمع شــده ممکــن اســت  	
مرتفع تر باشند

بوته ها می   توانند روی میدان دید اثر بگذارند 	

سیستم های هشدار اتوماتیک کمتری وجود  	
دارد

در  	 بیشــتری  اســت دســت اندازهای  ممکــن 
تقاطع ریلی وجود داشته باشد.

 

دارند.

اگــر تصادفی رخ دهد، وســایل نقلیه ی بزرگ  	
ممکن است باعث خروج قطار از ریل شوند.

وســایل نقلیه ی بــزرگ گاهی نقطــه ی اتصال  	
پایین دارند که ممکن اســت تریلر را از وســیله ی 

نقلیه جدا کند. 

زمــان عبــور را بــه کمترین حــد ممکن برســانید؛ 
پیش از اینکه از ریل عبور کنید، بررسی کنید که 
به اندازه ی ۱0 ثانیه ی فرصت عبور شــما ریل خالی 
باشــد. اگر وســیله ی نقلیه به زمان بیشتری نیاز 
دارد و اگــر بایــد هم زمــان بیش از یــک ریل را رد 

کنید، زمان بیشتری درنظر بگیرید.

عواملی که می   توانند زمان عبور شما از خط ریلی 
را افزایش دهند شامل موارد زیر می   شوند:

وزن و طول کامیون 	

ترمزکشیدن 	

قوانین و دستورالعمل های منع تعویض دنده 	

سطوح عبور سخت 	

سطوح غیرهم سطح 	

زاویه ی عبور. 	

پیش از اینکه شروع به عبور کنید، مطمئن شوید 
در طرف دیگر ریل جا برای وســیله ی نقلیه ی شما 
وجود دارد. توقف روی ریل بسیار خطرناک است. 
وقتی که از روی خطوط ریلی عبور می   کنید نباید 

دنده عوض کنید. 

مراقب دســت اندازهای تقاطع ها باشید؛ به مرور 
زمان، در تقاطع های ریلی دست اندازهایی به وجود 
می   آید که باعث ایجاد خطر برای وسایل نقلیه با 
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برای جلوگیری از تصادف با حیوانات:

بــه تابلوهــای عبور حیوانات توجــه کنید. در  	
این نواحی سرعت را کاهش دهید. 

وقتی در آزادراه یا نزدیک آن حیوان وحشــی  	
می   بینید ســرعت را کاهش دهید و احتیاط کنید 
تا اگر از جلوی شما رد شد، بتوانید واکنش نشان 

دهید.

هنــگام غــروب آفتــاب و ســپیده دم بیشــتر  	
هوشیار باشید.

هنگام شــب مراقب نقاط روشنایی ناگهانی و  	
غیرمعمــول روی جاده باشــید چون ممکن اســت 
بازتــاب چراغ هــای جلوی شــما از چشــم های یک 

حیوان باشند. 

شرایــط طبیعـــت

هرقدر هم که خود و وســیله ی نقلیه تان را آماده 
کرده باشــید، همیشــه شــرایطی خــارج از کنترل 
شــما وجود خواهد داشت. شــرایط آب وهوایی و 

خطرات ایجادشده با تاریکی از این دست اند.

حیوانــــات روی جـــاده

در بریتیــش کلمبیــا، حیوانــات روی جــاده خطــر 
عمــده ای محســوب می   شــوند. تصــادف بــا یــک 
حیــوان بــزرگ منجــر بــه خســارت و جراحــت، نه 
تنها به حیوان، که به شــما و وســیله ی نقلیه تان 

می   شود.

راننده ی کامیون در این تقاطع ریلی کنترل شده توقف کرده چون چراغ قرمز درحال چشمک زدن بوده است. تا 
وقتی که شــرایط ایمن نشــده، راننده نباید از ریل عبور کند. به یاد داشته باشید، برای وسایل نقلیه ی بزرگ تر 
و سنگین تر نسبت به وسایل نقلیه کوچک و سبک تر، عبور از روی ریل بسیار بیشتر به طول خواهد انجامید.

جلــوی خودرو بلند شــود و احتمال خوردن حیوان 
به شیشه ی جلو کم شود.

حقــایـق صــریــح

شــامل  تصــادف   ۲۵ هــر  از  یـکـی  تقریبــًا 
میانگیــن  به طــور  می   شــوند.  حیات وحــش 
ـی کــه شــامل حیوانات  هرســاله در تصادفاـت
می   شــود چهار نفر کشــته و ۴۵0 نفر مجروح 

می   شوند. 

هر ساله بیش از ۴700 حیوان وحشی شامل 
گــوزن، گوزن شــمالی، گــوزن قرمــز، خرس و 
شــغال در تصادفات با وســایل نقلیه کشــته 

می   شوند.

شرایــط آب وهـــوایی

راننــدگان خــوب از تجهیــز وســیله ی نقلیــه برای 
خطــرات آب وهوایی اطمینان می یابند و می   دانند 
چــه موقع شــرایط بــرای رانندگی بســیار خطرناک 

است. 

برای وفق پیداکردن با یخ، بوران یا برف شما نیاز 
دارید که:

وقتی بیــرون می   روید حس جاده را بفهمید.  	
بــا ســرعت پایین، فرمــان و ترمزها را بــرای میزان 

کنترل امتحان کنید. 

ســرعت خــود را بــرای رویارویی با یــخ و برف  	
کاهش دهید. اگر نیاز بود زنجیرچرخ ببندید. 

فشار آرام به ترمزها وارد کنید. از پیچاندن و  	
حرکت دادن سریع فرمان خودداری کنید.

در بهــار و پاییــز احتیــاط بیشــتری به خــرج  	
دهیــد؛ رشــد گیاهان در شــانه ی اطــراف جاده در 
بهار منبع جذاب علوفه برای بسیاری از گونه های 
وحشی اســت. در پاییز هم بسیاری از گونه های 
جانــوری به دلیــل فصل جفت گیــری درحال حرکت 

هستند. 

به یاد داشــته باشــید کــه حیوانات وحشــی  	
گاهــی گلــه ای حرکــت می   کننــد. اگر یــک حیوان 
دیدید، ممکن اســت حیوانات بیشتری نیز وجود 

داشته باشند. 

اگر حیوانی مستقیمًا جلوی شما است:

آینــه ی عقــب را بــرای دیدن وســایل نقلیه ی  	
پشت سر چک کنید. 

ـی کنیــد و تصمیــم بــه عمــل  	 خطــر را ارزیاـب
بگیرید. می   توانید ایمن توقف کنید؟ آیا وسایل 
نقلیه ی پشت ســر می   توانند به شکل ایمن توقف 
کننــد؟ آیــا می   توانیــد از کنار حیوان رد شــوید؟ 
آیا بهتر اســت که به حیوان برخورد کنید و خطر 

تصادف را بپذیرید؟

ســرعت را کاهش دهیــد و از ضربه ی محکم  	
زدن بــه ترمز خودداری کنید. این می   تواند کنترل 

وسیله ی نقلیه را از دست شما خارج کند.

ـی از کنار حیوان عبــور می   کنید فاصله ی  	 وقـت
ـی را بــا آن حفــظ کنیــد. حیوان وحشــت زده  خوـب

ممکن است به هر سمتی بدود.

اگر حیوان بزرگ اســت و به موقع نمی توانید  	
توقــف کنیــد، محکــم ترمــز بگیریــد و فرمــان را 
بچرخانیــد تا با زاویــه با آن برخــورد کنید. دقیقًا 
پیش از برخورد با حیوان پدال ترمز را رها کنید تا  
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راننـــدگی در شـــب

در تاریـکـی نمی توانیــد فاصله ی زیادی را ببینید. 
با ســرعتی رانندگی کنید کــه اجازه ی توقف را در 
فاصلــه ای کــه می   بینید به شــما بدهد، حتی اگر 

پایین ترین سرعت پیشنهادشده است.

بیشتر چراغ های جلو، بزرگراه را فقط تا ۱00 متری 
در نور باال و کمتر در نور پایین روشــن می   کنند. 
آب وهوای بد، بازتاب نور و خســتگی، محدوده ی 
دیدتــان را کاهــش می   دهد. ســرعت خود را برای 

شرایطی که در آن هستید تنظیم کنید. 

حتی وقتی که با ســرعت مجــاز حرکت می   کنید، 
ممکــن اســت از ناحیــه ی روشــنایی چراغ هــای 
خــودرو جلــو بزنید. بــرای مثال، کامیــون بزرگ و 
بارگیری شــده ای کــه بــا ســرعت ۸0 کیلومتــر بر 
ســاعت در بزرگــراه حرکــت می   کنــد، بــه ۱00 متر 
ـی بیــش  مســافت بــرای توقــف نیــاز دارد؛ یعـن
ـی کــه نــور باال اجــازه ی دیدن در شــرایط  از میزاـن
مناســب را به شــما می   دهــد. ســرعت را کاهش 
دهیــد تا مطمئن شــوید می   توانید مشــکالتی را 

که در زمان توقف به وجود می   آیند ببینید.

چند راهکار برای رانندگی در شب:

پــس از غــروب آفتــاب ســرعت را کاهــش  	
دهیــد. فرامــوش نکنید دید شــما به اندازه ی روز 

مؤثر نیست.

مطمئــن شــوید چراغ ها تمیزنــد و خوب کار  	
می   کنند. ببینید و دیده شوید.

بــرای پارک کــردن  	 پــارک فقــط  از چراغ هــای 

شیشــه های پنجره و شیشــه ی جلو را از داخل  	
و بیــرون تمیز نگه دارید. تیغه های برف پاک کن و 
چراغ ها را در شــرایط کار مناســب نگه دارید. برای 
جلوگیــری از مه گرفتن روی شیشــه از کنترل های 
بخــاری یا یخ زدا اســتفاده کنید. حتمًا باید   ببینید 

و دیده   شوید.

مطمئن شوید تهویه مناسب است و سیستم  	
اگزوز نشتی ندارد.

مراقب خطرات جلوی وســیله ی نقلیه، شــامل  	
عابریــن پیــاده، دوچرخه ســواران، لکه هــای یخی، 
ســطوح برآمده، تقاطع های بدون دید، خودروهای 

برف روب و گریدرها، باشید.

نکـــات راننـــدگی

حتمــًا از چگونگی اســتفاده از کنترل بخاری و 
یخ زدای خودرو آگاه باشــید. برخی بخاری ها و 
ـی دارند که اجــازه ی گردش  یخ زداهــا موقعیـت
هــوا داخل وســیله ی نقلیه را می   دهــد. اما از 
ایــن موقعیت در هوای ســرد اســتفاده نکنید 
چون می   تواند باعث مه  گرفتن روی شیشــه ها 

شود. 

ایمنـــی وسیله ی نقلیــه

وســیله ی نقلیــه را در بهترین شــرایط نگه دارید. 
الســتیک ها، چــرخ و چراغ هــا باید در شــرایط کار 

خوبی باشند. 

الستیــک ها و چــرخ ها

بــا وســیله ی نقلیه ای کــه الســتیک ها، چرخ ها و 
عاج الستیک آن در شرایط خوبی نیست رانندگی 
نکنید؛ غیرقانونی و شــدیدًا خطرناک است. پیش 
از هر ســفر الســتیک، عاج الســتیک و چرخ ها را 

بررسی کنید.

فشار باد الستیک

گــردش چرخ هــا هنــگام رانندـگـی باعــث انعطاف 
الســتیک ها می شــود، اصطــکاک و گرمــا تولیــد 
می   کند. معمواًل الســتیک ها این گرما را به هوای 

اطراف آزاد می   کنند. 

اگــر الســتیک ها در انــدازه ی مناســب باشــند و 
به اندازه ی کافی باد شــده باشــند و خودروی شما 

اســتفاده کنیــد. رانندگی در شــب با اســتفاده از 
فقط چراغ پارکینگ غیرقانونی است. 

برای کاهش خیرگی چشم رانندگان دیگر، قبل  	
از رســیدن به فاصله ی ۱۵0 متری وسایل نقلیه از 
جلو، پشت ســر و در ســمت مخالف، چراغ ها را به 

نور پایین تغییر دهید. 

به رانندگانی که فراموش کرده اند نور باال را به  	
پایین تغییر دهند، فالشر نزنید. به جای این کار، 
ســرعت را کاهش دهید و روی لبه ی راست جاده 

برای دیدن موانع و عابرین پیاده تمرکز کنید.

این دو وسیله ی نقلیه در شب و جهت مخالف با چراغ های نور پایین به هم نزدیک می   شوند.
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حقــایـق صــریــح

بــا الســتیک پنچــر ممکــن اســت  رانندـگـی 
خسارت بیشتری، مثل آتش گرفتن الستیک، 
به بــار آورد. این می   تواند به این معنی باشــد 
کــه به جــای تعمیر باید الســتیک را جایگزین 
کنید. الستیک  آتش گرفته می   تواند آتش را 

به کامیون یا تریلر گسترش دهد.

حقــایـق صــریــح

اگر وقتی الســتیک گرم است فشار باد آن را 
کم کنید، ممکن اســت توازن در حالت ســرد 
را به هم بزنید و باعث تولید گرمای بیشتری 

شوید. 

حقــایـق صــریــح

وقتی که میزان تماس بین الستیک و سطح 
جــاده کاهــش پیــدا کنــد، کنترل فرمــان نیز 

کاهش پیدا می   کند. 

نکـــات راننـــدگی

رانندـگـی بــا ســرعت ۱۱0 کیلومتــر بر ســاعت 
درمقایســه بــا رانندگی با ســرعت 90 کیلومتر 
بر ســاعت می   تواند عمر عاج الستیک ها را تا 

۲0درصد کاهش دهد.

هرچه سریع تر رانندگی کنید، سوخت بیشتری 
مصرف خواهید کرد.

ـی نباشــد، گرمــای تولیــدی  هــم حامــل بــار اضاـف
الستیک ها نباید مشکلی ایجاد کند. 

اگر الســتیک ها پیش از شــروع مســیر خوب باد 
نشــده باشــند، به دلیل ذخیره ی اضافی گرما، دما 
باعــث ایجاد خســارت و حتی انفجار الســتیک ها 
می   شــود. دلیل عمده ی ازبین رفتن الســتیک های 

ذخیره )زاپاس( نداشتن باد کافی است.

اگــر الســتیک ها کم بــاد باشــند، بار شــما بســیار 
ســنگین باشــد و یا با ســرعت زیاد حرکت کنید، 
الســتیک ها بیشــتر منعطف می   شــوند. انعطاف 
ـی گرمــای بیشــتر اســت. انعطاف  بیشــتر به معـن
بیش ازحــد می   توانــد منجــر به گرمــای بیش ازحد 
الســتیک ها و افزایــش فشــار هوای آن ها شــود. 
اگر این فشار به شدت افزایش یابد، ممکن است 

الستیک شما منفجر شود. 

ســازندگان روی الســتیک های تولیــدی برچســب 
میزان تحمل بار می   زنند. نرخ تحمل الستیک هایتان 
را بررســی کنید. وزن وســیله ی نقلیــه و بار را زیر 
نرخ هر الســتیک مجزا یا هر دسته الستیک یک 

محور نگه دارید.

وقـتـی الســتیک ها خنک اند فشــار آن هــا را چک 
و تنظیــم کنیــد. از درجــه ی فشــار بــاد الســتیک 
اســتفاده کنیــد. وقـتـی الســتیک خنــک فشــار 
مناســب داشــته باشــد، موقــع اســتفاده گرمای 
طبیعی تولید خواهد کرد. این امر میزان انعطاف 
عمودی را کاهش می   دهد که خود منجر به تولید 

گرما در حد کنترل خواهد شد. 

گرفته باشند

دارای عــاج کمتــر از ۱.6 میلی متــر )۱.۱6 اینچ(  	
باشند و روی تریلر استفاده شده باشند

دارای عــاج کمتر از ۳.۵ میلی متر )۳.۱6 اینچ(  	
برای شرایط زمستانی باشند

برای اطالعات بیشــتر درمورد الستیک ها، قوانین 
مصوب وسایل نقلیه را مطالعه کنید.

الگوهای مختلف فرسایش الستیک ها.

 

مطمئــن شــوید عمــق عاج های الســتیک شــما با 
استانداردهای وضع شده در قانون مقررات وسایل 

نقلیه ی موتوری هم خوانی داشته باشد. 

 

فرسایش الستیک

الستیک هایی که خوب باد نشده باشند فرسایش 
ســریع تری خواهند داشــت و ممکن است میزان 

کنترل فرمانتان را کاهش دهند. 

بادکــردن بیش ازحــد الســتیک عاج های قســمت 
وسط آن را دچار فرسایش می کند. الستیک با باد 
زیاد تماس کمتری با ســطح جــاده برقرار می   کند. 
ارتباط کمتر بین الســتیک و سطح جاده به معنی 

کشش کمتر است. 

کم باد بودن الســتیک فرســایش بیشتر عاج های 
لبه ی خارجی آن را در پی دارد. در شــرایط رطوبت، 
الســتیک کم بــاد نمی توانــد آب بین الســتیک و 
جاده را مانند الســتیکی که خوب باد شــده خارج 
کند و احتمال بیشــتری برای ســواری روی الیه ی 

سطحی آب دارد )سواری روی آب(.

شرایط الستیک

یــا آســیب دیده  از الســتیک صــاف  هیچوقــت 
اســتفاده نکنید. الســتیک ها اگر دارای موارد زیر 

باشند تأثیر خود را ازدست می   دهند:

هر عاجی از آن ها آســیب دیده باشد، شامل:  	
بــرش، ترک یا ســوراخ بیش از ۲.۵ ســانتی متر )۱ 
اینچ( و به اندازه ای عمیق که ســیم های الستیک 

آشکار شده باشد

دارای عــاج کمتــر از ۳ میلی متــر )۱.۸ اینــچ(  	
بــرای الســتیک جلــو یــا ۱.6 میلی متــر )۱.۱6 اینچ( 
 GVW برای الســتیک عقب و در وسیله ی نقلیه با
بــا ۵۵00 کیلوگــرم یا بیشــتر مورداســتفاده قرار 
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مشکالت دیسک چرخ

پیــش از هــر ســفری چرخ ها را بررســی کنید. اگر 
چرخ های دیســکی دارید، در شــرایط زیــر رانندگی 

نکیند:

پیچ گم یا شل شده 	

میخ بازشده 	

ترک خوردگی در حاشیه ی دیسک. 	

اگــر بــا هرکــدام از موارد زیــر برخوردیــد، تحقیق 
کنیــد و تصمیــم بگیرید که رســیدگی فوری نیاز 

است یا خیر:

پوســته ی رنـگـی یا فلــزی دور پیچ هــا؛ ممکن  	
است نشان دهنده ی حرکت چرخ ها باشد

نشت روغن یا گریس از توپی چرخ؛ اگر روغن  	
یا گریس دیدید، ناحیه  ی ســیلندر ترمز را بررسی 
کنید تا ببینید آیا گریس و روغن از کاسه ی ترمز 

است یا خیر.

حقــایـق صــریــح

جداشــدن چــرخ معمــواًل به دلیــل شــل بودن 
پیچ ها یا چرخ ها، طوقه ی شکسته یا یاتاقان 

چرخ ایجاد می   شوند.

حقــایـق صــریــح

رگه های فرســوده ممکن است نشان دهنده ی 
پیچ شل شده یا ترک خوردگی در طوقه باشند.

مشکالت الستیک 

مــوارد زیر برخی مشــکالت معمول با الســتیک ها 
هستند:

فشار باد بســیار زیاد یا بسیار کم؛ از درجه ی  	
فشــار بــرای اطمینان از فشــار مناســب اســتفاده 

کنید

و  	 فرســایش  عمــق  الســتیک؛  فرســایش 
جداشدگی عاج ها را بررسی کنید

بریدگی، سایش، سیم های بیرون زده، جدایی  	
عمودی یا برآمدگی

الســتیک های در تماس با هم یا در تماس با  	
هر جزء دیگر وسیله ی نقلیه

والو شکسته یا دارای نشتی 	

مخلــوط اندازه هــای متفاوت و الســتیک های  	
کج استفاده شــده در یک محور؛ این ها می   توانند 
در یــک وســیله ی نقلیه بــه کار گرفته شــوند اما 
نباید در یک محور باشند )کار به صالحی نیست(.

نکتــه: اگر الســتیک را عوض کردیــد، پس از طی 
مسافتی کوتاه توقف کنید و چرخ ها را چک کنید 
که پیچ آن ها محکم بســته شده باشد. همیشه 
ـی بــرای محکم بــودن و بررســی پیچ   از آچــار طوـق

چرخ ها استفاده کنید.

مکانیکی باشد، برای مثال مکانیسم چرخ جغجغه 
)چــرخ حفــر ه دار( یا ترمز فنری داشــته باشــد. اگر 
ترمــز اولیه، ترمز پا، کار نکــرد، راننده باید بتواند 
از ترمــز اضطــراری )مکانیکی(، کــه نیازمند زمان و 
فاصله بیشتری برای متوقف کردن وسیله ی نقلیه 

است، استفاده کند.

چــراغ های چشمک زن

چراغ های چشــمک زن ممکن اســت با شــرایط زیر 
روی وســیله ی نقلیه ی موتوری نصب و اســتفاده 

شوند:

چراغ های چشــمک زن قرمز فقط روی وســایل  	
نقلیه ی اورژانسی استفاده می   شوند

ـی فقــط روی خودروهای  	 چراغ چشــمک زن آـب
پلیس نصب می   شوند

چراغ های چشمک زن کهربایی تنها روی وسایل  	
نقلیــه ی ساخت وســاز، وســایل نقلیه ی کشــنده، 
دو خــودرو کــه به هــم وصــل شــده اند، تجهیزات 
برف روب، تجهیزات شن پاشی، خودروهای پلیس 
و وســایل نقلیه ای که اجازه ی استفاده از آن ها را 
دارند، مانند برخی وســایل نقلیه با اندازه ی بسیار 
بــزرگ یــا وســایل نقلیه ی حامــل بار بســیار بزرگ 
اســتفاده می   شوند )بخش ۵، مهارت های رانندگی 

کامیون و تریلر را ببینید(.

حقــایـق صــریــح

پیش از اینکه چراغ چشمک زن کهربایی روی 
وســیله ی نقلیــه نصــب کنیــد بایــد از ایمنی 

وسایل نقلیه ی تجاری اجازه بگیرید.

مشکـــالت چـــرخ های پــره دار

پیــش از هــر ســفری چرخ ها را چک کنیــد. اگر از 
چرخ هــای پــره دار اســتفاده می   کنیــد، درصــورت 
مواجهــه بــا موارد زیر، با وســیله ی نقلیه رانندگی 

نکنید:

پیچ یا گیره ی شل یا بازشده 	

ترک خوردگی روی گیره یا پیچ ها. 	

اگر هرکدام از موارد زیر را دیدید، تحقیق کنید و 
تصمیم بگیرید که آیا مشــکل به رسیدگی فوری 

نیاز دارد یا خیر:

رینگ اشتباهی، خم شده یا ترک خورده 	

نشــت روغــن و گریــس از پیــچ چرخ هــا؛ اگر  	
روغــن و گریــس دیدید، ناحیه ی ســیلندر ترمز را 
چــک کنید که نشــت گریس و روغن از کاســه ی 

ترمز نباشد

طوقــه ی خســارت دیــده؛ می   توانــد منجــر به  	
ازدســت دادن فشــار الســتیک یا کنده شــدن آن 

شود. 

تجهیــزات هشـدار خرابی ترمــز

همــه ی وســایل نقلیــه کــه از ترمــز بــادی یا خأل 
اســتفاده می   کنند باید به وسایل هشداری مجهز 
باشــند که راننــده از خرابی یا تغییر فشــار باد در 

سیستم خأل باخبر شود. 

سیستــم های ترمــز

هر وسیله ی نقلیه باید حداقل از دو سیستم ترمز 
مجزا اســتفاده کند. یکی از این سیســتم ها باید 
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سانتی متر در ۳0 سانتی متر باشند

دو وســیله ی هشــداری که برای اســتفاده در  	
روز تأییدشــده باشند، شامل: بازتاب دهنده، فیوز 

و چراغ.

در شــب بایــد از بازتاب دهنــده، فیــوز، چــراغ و 
فانوس قرمز استفاده کنید.

اگر وسیله ی نقلیه خراب شد:

تا جایی که امکان دارد از الین سرعت بزرگراه  	
آن را دور نگه دارید

وســایل هشــداردهنده را در ۳0 متــر جلوتر و  	
۳0 متر عقب تر از وسیله ی نقلیه قرار دهید.

ـی اســت کــه وســایل  ـی خوـب نکتــه: عــادت ایمـن
هشــداری بیشــتری در فاصله بیشتر از ۳0 متری 

نصب کنید. 

نکـــات راننـــدگی

تجهیزات ایمنی پیشنهادی:

پرچم یا چراغ 	

کپسول آتش نشانی 	

جعبه ی کمک های اولیه. 	

هیچوقــت نمی دانیــد چــه وقت ممکن اســت به 
آن ها نیاز پیدا کنید.

خــودروی پلیــس چــراغ هــر دو چشــمک زن آبی و 
قرمز را دارد.

 وســـایل نقلیــه ی خراب  شــده

هــر وســیله ی نقلیــه ای که کنار جاده پــارک کرده 
باشد یک خطر محسوب می   شود. وسایل نقلیه ی 
بــزرگ خطر بیشــتری ایجــاد می   کنند. در بیشــتر 
مــوارد که رانندگان وســایل نقلیه ی تجاری اطراف 
جاده که محل پارک کردن نیســت توقف می   کنند، 
رانندگان باید از وســایل هشداری تأییدشده برای 

هشدار به بقیه استفاده کنند.

هشــداری  وســایل  بایــد  زیــر  نقلیــه ی  وســایل 
تأییدشده به همراه داشته باشند:

همــه ی وســایل نقلیــه بــا ظرفیــت صندلــی  	
سرنشینان بیش از ۱0 عدد

همه ی وســایل نقلیه ی تجــاری با پهنای کلی  	
بیش از ۲.۳ متر

همــه ی وســایل نقلیه ی تجــاری با عــرض بار  	
بیش از ۲.۳ متر.

این وســایل نقلیه ی تجاری وقـتـی که در تاریکی 
پارک کرده باشــند،  باید حداقل دو وسیله هشدار 

نصب کنند.

ـطـی روز، کمتریــن میــزان اســتفاده از وســایل 
هشداردهنده برابر موارد زیر است:

دو پرچــم قرمــز کــه حداقــل ابعــاد آن ها ۳0  	

حقــایـق صــریــح

تنهــا بایــد از وســایل هشــداری تأییدشــده 
بــرای نشــان دادن موقعیــت وســایل نقلیه ی 

خراب شده استفاده کرد.

 

ایمنـــی شخصــــی

رانندگان وســایل نقلیه ی تجاری باید به ســالمتی 
خــود اهمیــت دهنــد تــا از ایمنی شــخصی خود 
و دیگــران در جــاده حفاظــت کننــد. ایــن بخــش 
اطالعاتی درمورد مســمومیت کربن مونوکســید، 
کمربند ایمنی و مهار سر، استفاده از تلفن همراه، 
خســتگی و خواب آلودگی و آتش سوزی وسیله ی 

نقلیه و بار را دربر می   گیرد.

اگر وسیله ی نقلیه ی شما خراب شد، تا جایی که می   توانید دورتر از الین سرعت بزرگراه آن را پارک کنید. 
وسایل هشداری را در ۳۰ متر عقب تر و ۳۰ متر جلوتر از وسیله ی نقلیه قرار دهید. 

مسمومیت با کربن مونوکسید

اگــر با وســیله ی نقلیه ی موتــوری رانندگی کنید، 
مســمومیت کربــن مونوکســید خطری اســت که 
همیشه وجود دارد. این گاز می   تواند از محفظه ی 
رانندـگـی )داخــل خــودرو( نشــت کنــد و موجــب 
ســرگیجه و خواب آلودگی شما شــود. میزان زیاد 
آن موجب بیهوشی شما خواهد شد و اگر درحال 
رانندگی باشید، به احتمال زیاد، به تصادف منجر 
خواهد شــد. پس از بیهوشــی، اگر به تنفس آن 

ادامه دهید می   تواند شما را بکشد. 

کربن مونوکســید بســیار خطرناک است چون بو، 
رنــگ و مزه ندارد و تشــخیص آن بســیار ســخت 
اســت. به همین علت، همیشــه سیســتم اگزوز 
وســیله ی نقلیــه را چک کنید که مطمئن شــوید 

گازهای اگزوز به داخل کابین نشت نمی کنند.

هیچوقت در گاراژ بسته موتور را روشن نگذارید. 
هیچ وسیله ی نقلیه ای را با فاصله ی بسیار نزدیک 
ـی را بین وســیله ی  دنبــال نکنیــد. فاصلــه ی ایمـن
نقلیه خود و آن هایی که جلوی شــما پشت چراغ 
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ناهمــوار یــا مانورهای اجتناب از تصادف داشــته 
باشید. 
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تخمیــن زده شــده کــه اســتفاده ی صحیح از 
سیســتم کمربنــد شــانه و پهلــوی مناســب 
احتمــال مــرگ در تصادفــات وســایل نقلیه ی 

موتوری را تا ۵0درصد کاهش می   دهد. 

بــرای به وجود آوردن بیشــترین حفاظــت، کمربند 
ایمنی را به درستی ببندید.

بســیاری از افــراد فکــر می   کننــد حیــن تصــادف 
می   تواننــد از خــود حفاظــت کننــد. هرقــدر هــم 
کــه قوی باشــید، در تصــادف نمی توانیــد خود را 
عقب نگه دارید. طی کاهش شــتاب ســریعی که 

راهنمایی و رانندگی یا تابلوی توقف ایســتاده اند 
حفظ کنید. 

اگر حین رانندگی احســاس خســتگی و ســرگیجه 
داشــتید، به بغل جاده کنار بکشید. توقف کنید. 

خارج شوید و هوای تازه تنفس کنید.

کمــربند ایمنـــی

 هیچ شــکی نیســت؛ کمربندهای ایمنی زندگی را 
نجــات می   دهند. حمل ونقل کانادا تخمین زده که 
کمربندهــای ایمنی حــدود ۲۴00 زندـگـی را نجات 
داده انــد و از ۵۵000 جراحــت ـطـی ۱0 ســال اخیر 

جلوگیری کرده اند. 

رانندگانی که متناوبًا، به خاطر شغلشــان از خودرو 
وارد و خــارج می   شــوند، در ســرعت های کمتــر از 
۴0 کیلومتــر بــر ســاعت از بســتن کمربند ایمنی 
مســتثنی هســتند. استثنا ها شــامل تحویل کاال 
داخل شــهر و رانندگان اتوبوس و وسایل نقلیه ی 
اورژانســی می   شود. از دید ایمنی، بستن کمربند 

ایمنی همیشه عاقالنه است. 

حین تصادف، سیستم کمربند ایمنی خطر برخورد 
سرنشــینان به فضاهای داخلــی خودرو، برخورد با 
دیگر سرنشــینان و پرت شدن به بیرون را کاهش 
می   دهد. اگر کمربند بســته باشــید، کمتر ممکن 
اســت در تصــادف مجــروح یــا بیهــوش شــوید. 
بهوش بودن شــانس بیشتری برای خروج سریع از 
وســیله ی نقلیــه در مواقعــی که آتــش گرفته یا 
درحال غرق شــدن در آب اســت به شــما می   دهد. 
حـتـی در شــرایط رانندگی معمــول، کمربند ایمنی 
به شــما کمک می   کند کنترل بهتری در جاده های 

تلفـن همـراه و دیگر وسایـل

تحقیقات نشــان داده اســتفاده از تلفن همراه یا 
دیگر وســایل ارتباطی الکترونیکی حین رانندگی، 
خطــر تصــادف را به شــکل چشــم گیری افزایــش 

می   دهد. 

همــه ی راننــدگان بریتیش کلمبیا از اســتفاده از 
وســایل الکترونیـکـی دســتی حیــن رانندگی منع 
شده اند. استفاده یا دردست داشتن تلفن همراه 
یا دیگر وســایل ارتباطی الکترونیک، فرســتادن و 
خوانــدن ایمیــل یا پیامک، اســتفاده یا دردســت 
بــازی و  یــا  داشــتن وســایل پخــش موســیقی 
سیســتم های GPS برنامه ریزی شــده یــا دســتی 
حیــن رانندـگـی ممنوع اســت. راننــدگان برنامه ی 
گواهینامــه ی رانندـگـی تدریجــی بریتــش کلمبیا 
)GLP( نیز از اســتفاده ی وسایل بدون استفاده ی 
دســت ممنوع شــده انــد. ایــن ممنوعیت ها برای 
تمــاس بــا 9۱۱ و گــزارش مــوارد اضطــراری اعمــال 

نمی شوند.
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اســتفاده از تلفــن همراه حیــن رانندگی دلیل 
شماره ی یک حواس پرتی حین رانندگی است. 
به طــور میانگیــن ســاالنه در بریتیش کلمبیا 
۸۱ نفر درنتیجه ی رانندگی بدون توجه کشته 

می   شوند. 

راننــدگان تجــاری،  GLP، شــامل  راننــدگان غیــر 
اجازه ی اســتفاده از وســایل و تلفــن همراه بدون 
نیــاز بــه اســتفاده ی دســت را دارند، امــا فقط در 

به علت تصادف رخ می   دهد، هزاران کیلوگرم نیرو 
ـی کار می   کند.  علیــه شــخص بدون کمربنــد ایمـن
ـی خــود را بــا موارد زیــر تنظیم  کمربندهــای ایمـن

کنید:

کمربند پهلو را زیر لگن، نه قســمت نرم باالی  	
معده، قرار دهید. مطمئن شوید راحت است

بند شــانه باید روی قفسه ی ســینه به راحتی  	
قرار گرفته باشد

هیچوقت بند شــانه را زیر بازو یا پشــت کمر  	
قرار ندهید

هیچ جایی از کمربند نباید سست و شل باشد. 	

 ایربگ  و مهار سر

بیشتر کامیون های بزرگ ایربگ و مهار سر ندارند. 

حتی اگر وســیله ی نقلیه ی شــما مجهز به ایربگ 
ـی را ببندیــد. ایربگ ها  باشــد، بایــد کمربنــد ایمـن
می   تواننــد جراحــت جــدی در افراد بــدون کمربند 
ـی ایجــاد کنند. بایــد حداقل بین اســتخوان  ایمـن
قفســه ی ســینه و واحــد ایربــگ روی فرمــان ۲۵ 
ســانتی متر )۱0 اینچ( فاصله وجود داشــته باشد. 
ایــن فاصلــه، درصورت عمل کــردن ایربگ، احتمال 

جراحت را پایین می   آورد. 

اگر وســیله ی نقلیه ی شــما مهار سر دارد، تنظیم 
آن ها برای اســتفاده ی درســت اهمیت دارد. این 
جراحــات کمــر و گــردن را در تصادفــات از پشــت 
کاهــش می   دهد. با اطمینــان از اینکه باالی مهار 
ســر حداقل به اندازه باالی ســر شــما باال کشــیده 
شده و مهار سر کمتر از ۱0 سانتی متر با پشت سر 
فاصلــه دارد، می   توانیــد به جلوگیــری از جراحات 

گردن کمک کنید.
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بــا رانندـگـی تحت تأثیر ایــن مواد خطــر زیادی را 
ـی تحــت قانــون وســایل  می   پذیریــد. جریمه هاـی
نقلیــه ی موتــوری بریتیــش کلمبیا و کــد جرائم 
کانــادا وجــود دارد. جرایــم فــوری و شــدید تحت 

شرایط زیر درنظر گرفته می   شود:

رانندـگـی بــا وجود میــزان مشــخصی الکل یا  	
مواد مخدر در سیستم بدنتان

خودداری از دادن نمونه ی تنفسی. 	

همچنیــن، جرایــم بــرای قانون شــکنی های مکــرر 
افزایش پیدا می   کند.

نکته: اگر افسر پلیس تشخیص دهد که رانندگی 
شما تحت تأثیر  الکل یا مواد مخدر است، ممکن 
اســت از رانندگی کــردن منع شــوید. نباید ســطح 
BAC شما بیش از 0.۸ یا BDC و THC ۲ نانوگرم 

یا باالتر باشد.
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بریتیــش کلمبیا قوانین نوشــیدن و رانندگی 
ســخت گیرانه ای دارد. جرایم نقــدی می   تواند 
از 600 تــا بیــش از ۴000 دالر و زمــان زیــادی 
ممنوعیــت رانندـگـی در جاده را شــامل شــود. 

حتی اگر بار اولی باشد که متوقف شده اید

بــرای اطالعــات بیشــتر درمــورد قوانیــن رانندگی 
تحت تأثیــر الــکل و مواد مخــدر بریتیش کلمبیا، 
ـی جاده ی بریتیش  به icbc.com، وبســایت ایمـن
کلمبیــا و وبســایت قوانیــن دادگســتری مراجعه 

کنید. 

شــرایطی کــه فقــط بــا لمــس یــک کلید فعــال و 
غیرفعــال شــوند و این یک دکمــه در جای ثابتی 
قرار داده شده باشد. این وسایل شامل GPSهای 
از قبل برنامه ریزی شــده و فعال شــونده با صدا نیز 
می   شــود. اجازه ی استفاده از رادیوهای دوطرفه و 

ترمینال های داده ی متحرک را نیز دارند.

اگــر مجبــور بــه اســتفاده از تلفــن همــراه بــرای 
تماس گرفتــن یا پاســخ دادن به تماس هســتید، 
بهتر اســت که اگر خطری وجود ندارد ســریعًا به 
کنار جاده بروید و از تلفن همراه استفاده کنید. 

اختـــالل 

 

به عنــوان راننــده ی حرفه ای، زندگی خــود و زندگی 
دیگران به توانایی شما در هوشیاری کامل هنگام 
رانندگی بســتگی دارد. الــکل، برخی مواد غیرمجاز 
)ماننــد ماریجوانــا و کوکاییــن(، و برخی داروهای 
تجویزشــده یــا داروهــای خــواب آور می   تواننــد 
توانایی شــما برای فعالیت ایمنی را کاهش دهند 

و آن را مختل کنند.

مجازات کد مجرمان

اگر به دلیل رانندگی تحت تأثیر الکل و مواد مخدر 
مجــرم شــناخته شــوید، با مجــازات  بســیار جدی 
مواجــه خواهید بود که می   تواند به منع رانندگی 

تا آخر عمر و زندان منجر شود. 

دیگر هزینه های رانندگی مخاطره آمیز

گذشــته از جرائم فهرست شــده در بــاال، اگر حین 
رانندـگـی تحت تأثیر مواد مخدر و الکل دســتگیر 

حقــایـق صــریــح

اگــر بــه رانندـگـی تحت تأثیــر مــواد مخــدر و 
الــکل متهم و باعث تصادف شــوید، هزینه ی 
افزایــش  شــما  نقلیــه ی  وســیله ی  بیمــه ی 
می   یابد. عالوه بر این، ICBC هزینه ی تعمیر یا 
جایگزینی وسیله ی نقلیه را پرداخت نمی کند. 
همچنیــن ICBC می   تواند همــه ی هزینه های 
مربــوط بــه تصــادف، شــامل ادعــای قربانیان 

حادثه، را از شما دریافت کند. 

 )BAC( رانندـگـی تحت تأثیــر مواد مخدر و الکل و غلظت الکل خون
رانندگی تحت تأثیر بیش از 0.۸ یا عدم پذیرش دادن نمونه

مواد مخدر و الکل 
منجر به صدمه 

بدنی

رانندگی تحت تأثیر 
مواد مخدر و الکل 

منجر به مرگ
سومین خالفدومین خالفاولین خالف

تا حبس ابدبیش از ۱0 سال۳ سال_حبس ابد۲_۵ سال۱_۳ سالمنع رانندگی

۱000 دالر و جریمه ی نقدی
بدون محدودیتبدون محدودیتبدون محدودیتبدون محدودیتبیشتر

تا حداکثر حبس ابدبیش از ۱0 سال۴ ماه_۵ سال۳0 روز_۵ سال0_۵ سالزندان
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ساعت یا باالتر از سرعت مجاز(

مسابقه ی خیابانی یا رانندگی خطرناک. 	

پلیــس فــورًا می   توانــد وســیله ی نقلیــه را بــرای 
هفــت روز، و درصورت تکرار جرم تا ۳0 یا 60 روز، 
توقیــف کند. پــس از آن، مالک وســیله ی نقلیه 
باید هزینه ی جابه جایی و انبار آن را پرداخت کند 

تا بتواند وسیله ی نقلیه را آزاد کند. 

مالکان وسایل نقلیه باید فقط خودروی خود را به 
راننــدگان دارای گواهینامه بدهند. برای مثال، اگر 
کارفرمایی اجازه دهد راننده ی منع شده از رانندگی 
یا بدون گواهینامه از خودروی شــرکت اســتفاده 

کند، وسیله ی نقلیه ممکن است توقیف شود. 

حقــایـق صــریــح

اگــر در دوره ی منــع رانندـگـی، پشــت فرمــان 
بنشــینید، احتمــااًل با جرائم ســنگین شــامل 
پرداخــت هزینه ی باال و زندان مواجه خواهید 

شد.

داروهای بدون نسخه و با نسخه ی پزشک

اســتفاده از دارو حیــن رانندـگـی بســیار خطرناک 
اســت. ضدحساســیت، آرام بخــش، مســکن ها و 
ـی برـخـی روش های درمــان ســرماخوردگی نیز  حـت
می   تواننــد بــه خواب آلودـگـی و کاهــش میــزان 
هوشــیاری منجر شــوند. هشدارهای روی جعبه را 
برای فهم انواع اثر جانبی که ممکن است موجب 
ـی ایمــن رانــدن شــود مطالعــه  اختــالل در تواناـی
کنید. سؤاالتتان را با داروساز و پزشکتان درمیان 

شــوید، هزینه هــای دیگــری نیــز وجــود خواهــد 
داشت:

پول؛ اگر به دلیل رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر و 
الکل مجرم شناخته شوید و باعث تصادف شوید، 
ممکن است بیمه هزینه هایتان را پوشش ندهد. 
این هزینه شــامل خساراتی است که به وسیله ی 
نقلیــه ی خــود یا افراد دیگر و امــوال دیگران وارد 
کرده ایــد. احتمــااًل شــما مســئول پرداخــت ایــن 
هزینه هــا خواهیــد بــود. همچنین نــرخ بیمه تان 
افزایش می یابد و قبض جریمه ی رانندگی دریافت 

خواهید کرد. 

شغل؛ محکومیت رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر 
و الــکل ممکــن اســت شــما را از داشــتن برـخـی 

شغل های مشخص منع کند.

ســفر؛ محکومیت رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر 
و الکل احتمااًل مشــکالتی برای سفر به کشورهای 
دیگــر ماننــد ایاالت متحــده ی آمریــکا و مکزیک 

ایجاد می کند. 

توقیف وسیله ی نقلیه

عالوه بر توقیف وســیله ی نقلیــه ای که راننده اش 
تحت تأثیــر مــواد مخــدر و الــکل اســت، پلیــس 
همچنیــن می   توانــد اگر هرکــدام از جرائــم زیر را 
مرتکب شده باشید،  وسیله ی نقلیه تان را توقیف 

کند:

رانندگی بدون داشتن گواهینامه  	

رانندگی در مواقع منع یا تعلیق رانندگی 	

ســرعت بیــش  از حــد مجــاز )۴0 کیلومتــر بر  	

مهم رانندگی پرت کنند. 

ـی و زندـگـی شــما بــه توانایی تــان در آرام و  ایمـن
متمرکــز ماندن پشــت فرمان بســتگی دارد. جایی 
برای خشم یا احساسات، در کابین رانندگی وجود 

ندارد.

آتش سوزی

بــرای جلوگیــری از آتش ســوزی داخــل و اطــراف 
وسیله ی نقلیه:

را  	 ســوخت  نشــت  بــا  خــودروی  هیچوقــت 
اســتارت نزنیــد. نشــتی را تعمیر کنیــد و از مواد 
جاذب مناسب برای پاک کردن سوخت ریخته شده 
استفاده کنید. مواد پاک کننده را به شکل مناسب 

منتقل کنید.

هنگام سوخت گیری موتور را خاموش کنید. 	

در تمــام طول ســوخت گیری نازل ســوخت را  	
در تمــاس با لوله ی فیلتر وســیله ی نقلیه ی خود 
نگه دارید. اگر بند زمینی وجود داشت، آن را نیز 
بــه لوله ی فیلتر ســوخت وســیله ی نقلیه ی خود 

متصل کنید.

در گاراژ یا نزدیک نواحی سوخت گیری سیگار  	
نکشید. 

هیچوقــت ته ســیگار را از پنجــره بــه بیــرون  	
پرتــاب نکنید، چون ممکن اســت به داخل کابین 

یا بخش بار پرتاب شود. 

هرازچندگاهــی الســتیک ها را بررســی کنیــد.  	
الســتیک های کم بــاد موجب تجمیع گرمــا و گاه 

بگذاریــد. برخی ترکیب های دارویی نیز می   توانند 
روی توانایی رانندگی شما اثر بگذارند. 

خستگی

ســفرهای جــاده ای طوالنی و چندیــن روز رانندگی 
پشت ســر هــم می   تواند به راحتی باعث خســتگی 
شــما شود. به مرور می   تواند باعث خستگی مزمن 
هم بشــود. قرص های بیداری ممکن است ازلحاظ 
فیزیـکـی شــما را بیدار نگــه دارد امــا لزومًا باعث 
کاهش خســتگی روانی نمی شود. خستگی روانی 
روی توانایی درست تصمیم گرفتن اثر می   گذارد. 

هیچ جایگزینی برای اســتراحت و خواب مناســب 
وجــود ندارد. اگر بــرای بیدارماندن به محرک هایی 
ماننــد قهــوه نیــاز داریــد یــا در خوابیــدن دچــار 
مشــکلید، احتمــااًل از خســتگی رنــج می   بریــد. در 
ـی ایمن کنــار بزنید و بخوابید. برای کمک به  مکاـن
اســتراحت کافی و هوشیارماندن، ساعات تنظیم 
ـی ملــی  ســرویس تنظیم شــده توســط کــد ایمـن
)بخش 7، ســاعات ســرویس موردنیــاز را ببینید( 
را دنبال کنید و مطمئن شــوید در هر ۲۴ ســاعت 

خواب کافی خواهید داشت.

احساسات

احساسات شما مانع تمرکز روی رانندگی می   شوند. 

رانندـگـی ایمــن نیازمند توجه کامــل در هر زمانی 
اســت. جروبحــث در منــزل یا ترمینــال، رنجش از 
دیگــر رانندگان، بیمــاری یا مشــکالت مالی برخی 
مواردی اند که می   توانند حواس شما را از وظیفه ی 
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حقــایـق صــریــح

پیش از اینکه هر کاالی خطرناکی حمل کنید، 
باید به درستی آموزش دیده باشید.

مبارزه با آتش

خاموش کــردن آتش نیازمند تفکر ســریع و عمل 
فوری اســت. اگر وسیله ی نقلیه تان حامل وسایل 
خاموش کردن آتش اســت، روزانه آن ها را بررسی 
کنید. باید بتوانید با کپســول آتش نشانی ای که 
حمل می   کنید کار کنید و بدانید چه نوع آتشــی 
را خاموش می کند. خطرات آتش ســوزی مربوط به 

وسیله ی نقلیه یا بارتان را بشناسید. 

ایــن  بــه  آتش ســوزی،  خطــر  کاهــش  بــرای 
راهنمایی های عمومی توجه کنید:

روی زندـگـی خــود خطــر نکنید. آتش ســوزی  	
ســوخت می   توانــد بــه ســرعت گســترش یابــد و 

موجب انفجار شود. 

به اولین کســی که شــما را می بینید بگویید  	
بــا آتش نشــانی تمــاس بگیــرد. اگر خطــر انفجار 
یــا تماس با مواد ســمی وجــود دارد، بــه دیگران 
هشدار دهید. به آن ها بگویید در فاصله ی ایمن 

بایستند. 

ـی کنید و تصمیــم بگیرید که  موقعیــت را ارزیاـب
ایمن است که کار بیشتری انجام دهید یا خیر:

اگر آتش در واحد ترکیبی اســت، کشــنده را  	
از تریلــر جــدا کنیــد و واحدها را جــدا از هم نگه 
داریــد. اگر خطری برای شــما ایجــاد نمی کند این 

آتش ســوزی می   شوند. اگر وسیله ی نقلیه قبل از 
حرکت قبلی دارای الســتیک کم باد بوده، مطمئن 
شــوید الســتیک خنــک اســت. پیــش از حرکــت 
مجدد وســیله ی نقلیه، فشــار باد را بررسی کنید. 
اگر باید دوباره حرکت کنید، الســتیک باید خارج 

و جایگزین شود. 

مطمئــن شــوید همــه ی ترمزهــای وســیله ی  	
نقلیــه، ازجملــه ترمــز پــارک، وقتی کــه در حرکت 
هســتید کامــاًل آزادنــد. ترمــز کشیده شــده گرما 
تولیــد می   کنــد و هنــگام توقف وســیله ی نقلیه 
می   توانــد باعث شعله ورشــدن گریس در توپی ها 
شــود. گاهی گرمای توپی چرخ و ســیلندر ترمز را 

بررسی کنید که بیش ازحد نباشد.

خوب اســت که همیشــه کپســول آتش نشــانی 
داخل خودرو داشته باشید. برخی وسایل نقلیه ی 
تجــاری ملــزم بــه حمــل تجهیــزات خاموش کردن 

آتش هستند. 

حقــایـق صــریــح

اگر وسیله ی نقلیه ی شما دارای نشت سوخت 
باشــد، افسر پلیس ممکن اســت خودرو را تا 
تعمیــر کامل نشــت، خارج از ســرویس اعالم 

کند. 

حقــایـق صــریــح

ســوخت دیزل سمی است؛ آن را لمس نکنید 
و با پارچه پاکش نکنید. 

 BC در دو کالس دردســترس اند. اگر روی سیلندر
حک شده باشد، برای خاموش کردن آتش گریس، 
روغن، گازوئیل و آتش های الکتریکی می   تواند از 
آن اســتفاده کرد. اگر روی سیلندر آن ABC حک 
باشد، آتش های کالس A شامل کاغذ، پارچه و... 

را نیز خاموش می   کند.

کپســول های CO۲ بســیار کارا هســتند اما نباید 
در فضاهای بســته اســتفاده شوند. اگر در فضای 
بســته از ایــن کپســول ها اســتفاده کنید ممکن 
اســت خــود را خفه کنید. همچنین ممکن اســت 

پوستتان تاول بزند. 

وســایل نقلیــه ی ملــزم به حمل کپســول 
آتش نشانی

در وســایل نقلیه ی زیر باید کپســول آتش نشانی 
حمل شود:

وســایل نقلیه ی مسافربری با ظرفیت صندلی  	
تأییدشده ی ۱0 نفر یا بیشتر

همه ی وسایل حمل ونقل عمومی 	

کپســول  	 مــدارس؛  اتوبوس هــای  همــه ی 
 D۲۵0 اســتاندارد  مطابــق  بایــد  آتش نشــانی 

اتحادیه ی استاندارد کانادا )CSA( باشد.

وســایل نقلیــه ی حامــل مــواد منفجــره بایــد دو 
کپسول آتش نشانی به همراه داشته باشند.

کار را انجام دهید. 

اگــر محتمــل اســت، از طــرف وزش بــاد بــا  	
آتش مبــارزه کنید. این احتمال خفگی را کاهش 

می   دهد. 

اگر آتش سوزی در سیستم الکتریکی است،  	
کابل هــای باتــری  را جــدا کنید. وقـتـی خودرویی 
و  ســوئیچ ها  خاموش کــردن  می   کنــد،  تصــادف 
جداکردن کابل های باتری  می   تواند از آتش سوزی 

سوخت جلوگیری کند.

کپســول  	 گرفــت،  آتــش  کاپــوت  زیــر  اگــر 
آتش نشــانی را از زیر وســیله ی نقلیه یا از طریق 
رادیاتور به سمت آتش بگیرید. برای خاموش کردن 

آتش، کاپوت را باز نکنید.

کپســول  	 از  شــعله ها  خاموش کــردن  بــرای 
بــرای  را  آن  از  مقــداری  امــا  کنیــد،  اســتفاده 

شعله ورشدن مجدد احتمالی نگه دارید.

از آب برای آتش گازوئیل یا روغن اســتفاده  	
نکنیــد. آب ایــن آتش هــا را پخــش می   کنــد. از 
کپســول آتش نشانی مناسب، شــن یا خاک برای 

خاموش کردن آن ها استفاده کنید.

کپسول  آتش نشانی

کپسول های آتش نشانی دو دسته ی اصلی دارند: 
کپسول های چندهدفه ی مواد شیمیایی خشک و 
کپســول ها کربن دی اکســید )CO۲(. استفاده از 
کپســول های چندهدفه ی مواد شــیمیایی خشک 
 CO۲ آســان تر و ایمن تر اســت، اما کپســول های

مؤثرتر هستند. 

کســپول های چندهدفه ی مواد شــیمیایی خشک 
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۱۱.  حیــن دنده عقــب گرفتــن، چــه اقداماتی برای 
جلوگیری از تصادف می   توانید انجام دهید؟

۱۲.  چگونـگـی و زمــان کاهــش و افزایــش دنده را 
شرح دهید.

۱۳.  ناحیــه ی تالطــم هواـیـی اطــراف وســیله ی 
نقلیه ی شــما چطور روی ایمنی خودروهای عبوری 

اطراف شما اثر می   گذارد؟

۱۴.  یــک راننــده ی حرفــه ای، بــرای کمک بــه عبور 
کاری  چــه  اطرافــش،  از  راننــدگان  دیگــر  ایمــن 

می   تواند انجام دهد؟

همــه ی  در  بایــد  نقلیــه ای  وســیله ی  چــه   .۱۵
تقاطع های کنترل نشده ی ریلی توقف کند؟

کم بــاد  الســتیک های  بــا  رانندـگـی  خطــرات   .۱۶
چیست؟

۱۷. دســتورالعمل قانــون وســایل نقلیه ی موتوری 
الستیک معیوب را چگونه توصیف می   کند؟

۱۸. اگر وسیله ی نقلیه ی تجاری شما خراب شود، 
چه می   کنید؟

۱۹. چه نوع از وسایل نقلیه ی تجاری باید کپسول 
آتش نشانی با خود به همراه داشته باشند؟

ســؤاالت مـــروری

۱. هنگام رانندگی با تاکسی، آمبوالنس یا ون باید 
از چــه قانونی بــرای حفظ فاصلــه ی طولی ایمن با 

دیگران پیروی کنید؟

و  کشــنده-تریلر  اتوبــوس،  رانندـگـی  هنــگام   .۲
نیم تریلــر، برای حفــظ فاصله ی طولی ایمن باید از 

چه قانونی پیروی کنید؟

۳. چرا وسیله ی نقلیه ی تجاری باید در باند راست 
)کند( ترافیک حرکت کند؟

۴. با افزایش سرعت، طول ناحیه ی خطر افزایش 
می   یابد. چه شــرایط دیگــری طول ناحیه ی خطر را 

افزایش می   دهد؟

۵. چه چیزی میزان خروج از مسیر وسیله ی نقلیه 
را تعیین می   کند؟

۶. چــرا هنــگام گردش به چپ یا پیچیدن به چپ 
اجــازه ی عبــور چرخ هــای عقــب از روی خط وســط 

مسیر خطرناک است؟

۷. هنــگام دورزدن تند به راســت، چه خطراتی در 
بردن چرخ های عقب روی پیاده رو وجود دارد؟

۸. پیش از دورزدن و در حین آن چه احتیاط هایی 
را باید از قبل انجام دهید؟

۹. بــرای انجــام یــک پیچ تنــد اگر نیاز به بســتن 
مسیر حرکت بقیه باشد، راننده باید چه تمهیدات 

ایمنی ویژه ای در نظر داشته باشد؟

۱۰.  پیش از ورود به یک پل باریک با پیچ، راننده 
باید چه کارهایی انجام دهد؟
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بهینــه ی سوخت
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کارایـــــی سوخـــت؛ 
اولویتـی درحـال رشــد

راننــدگان و شــرکت های حمل ونقــل می   خواهنــد 
هزینه های ســوخت را کنترل کنند. محیط زیست 
نیز مالحظه ای دیگر است. تقریبًا ۳0درصد از کل 
گازهــای گلخانه ای کانــادا را وســایل نقلیه تولید 

می کنند.

راه هــای زیــادی بــرای رانندگی با مصــرف بهینه ی 
سوخت وجود دارد.

حقــایـق صــریــح

تقریبــًا ۳0درصــد از کل گازهــای گلخانــه ای 
تولیدشــده ناشی از وســایل نقلیه ی موتوری 

است.

گرفتــن تصمیمـات هوشمنـدانه

عادات رانندگی شــما روی میزان مصرف ســوخت، 
تنــاوب ســوخت گیری های دوبــاره و هزینه هــای 

نگهداری وسیله ی نقلیه تأثیر می   گذارد.

تکنیک هــای رانندـگـی مصــرف بهینــه ی ســوخت 
۳0درصــد  تــا  را  ســوخت  هزینه هــای  می   توانــد 
اقتصادی تــر کنــد. رانندـگـی بــا مصــرف بهینــه ی 
ســوخت رانندگی ایمن نیز هست. با نگاه به جلو، 
حفظ مرزهای فضایی مناسب و پیش بینی خطرات 
جاده، می   توانید از توقف های ناگهانی و تغییر در 

ایــن بخــش روی تکنیک هــای رانندـگـی با مصرف 
بهینه ی ســوخت برای وسایل نقلیه ی بزرگ دیزلی 
تمرکــز می   کند. بســیاری از تکنیک هــا قابل اعمال 
ماننــد  نقلیــه ی تجــاری کوچک تــر  روی وســایل 

تاکسی و اتوبوس های کوچک هستند.

آنچـه یــاد می  گیـریـد

پس از مطالعه ی این بخش باید بتوانید:

بهینــه ی  	 مصــرف  بــا  رانندـگـی  تکنیک هــای 
ســوخت برای رانندگی هوشــمندانه و صرفه جویی 

در هزینه ها را توصیف کنید

فعالیت هــای حفــظ وســیله ی نقلیــه را کــه  	
موجب حفظ سوخت می   شود توصیف کنید

اجــزاء و ویژگی های وســیله ی نقلیه ی تجاری  	
که موجب مصرف بهینه ی آن می   شود را توصیف 

کنید.

تمریــن های راننــدگی 
هـــــــوشمنــــدانه

رانندگی هوشــمندانه بــرای صرفه جویی در مصرف 
ســوخت، فقط چگونگی اســتفاده از دریچه ی گاز 
وسیله ی نقلیه موقع رانندگی نیست؛ بلکه شامل 

موارد زیر می   شود:

آمادگی و برنامه ریزی برای سفر. 	

نگهداری و بررسی مناسب وسیله ی نقلیه. 	

استفاده از تکنیک های مناسب برای استارت  	
وسیله ی نقلیه.

تکنیک های رانندگی مناسب. 	

کاهش زمان کار درجا. 	

برنامــــه ریزی و آمــــادگی

سوخت

از ســوخت مناســب هــر فصــل اســتفاده کنیــد. 
سوخت تابستانی تا سه درصد هزینه ها را کاهش 
می   دهــد اما در هوای ســرد می   توانــد برای موتور 

مشکل ایجاد کند. 

به جایی که سفر می   کنید فکر کنید. مثاًل اگر باری 
را در زمســتان به کالیفرنیا تحویل داده اید و برای 
بازگشــت به داخل بریتیش کلمبیا همانجا دوباره 
ســوخت گیری کرده اید، این سوخت احتمااًل برای 
دمای زمستانی بریتیش کلمبیا مناسب نیست. 

سرعت جلوگیری کنید. این کار و عادات رانندگی 
هوشمندانه ی دیگر همچنین موجب صرفه جویی 
از  نگهــداری  در مصــرف ســوخت و هزینه هــای 

وسیله ی نقلیه می   شود. 
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ســرعت را کاهــش دهیــد و فاصلــه ی طولــی  	
مناسب را حفظ کنید.

حقــایـق صــریــح

انتخاب رانندگی در بزرگراه چندبانده ی مسطح 
ـی مصــرف ســوخت را اینگونــه افزایش  کاراـی

می   دهد:
۴ تا ۱۱درصد درمقایســه با بزرگراه مســطح  	

دوبانده
تــا بیش از ۱۸درصــد درمقایســه با بزرگراه  	

کوهستانی
۲۵ تــا ۳۵درصــد درمقایســه با رانندگی در  	

جاده های حومه ی شهری.

استـارت زدن

مصرف بهینه ی ســوخت با استارت خودرو شروع 
می   شــود. گرم کردن مناســب، موجــب روغن کاری 
مناســب اجزاء موتور، کاهش فرســایش و نشتی 
و صرفه جویی در هزینه های سوختی می   شود. در 
اینجــا چند راهکار برای موتورهای دیزلی ســنگین 

ارائه شده است:

از دریچه ی گاز استفاده نکنید؛ پای خود را از  	
پدال گاز دور نگه دارید.

بــه دریچــه ی گاز ضربــه نزنید. ایــن کار مؤثر  	
نیست و سوخت را هدر می   دهد.

فقــط ســه تا پنــج دقیقه و اگر دمــا زیر صفر  	
درجــه ی ســانتی گراد بــود تــا ۱0 دقیقــه موتور را 

اســتفاده از ســوخت های دیزلی زیســتی را درنظر 
ـی همانند ســوخت دیــزل معمولی  بگیریــد. قدرـت
تولید می   کند، اما کربن دی اکسید و گوگرد کمتری 
به اتمسفر وارد می کند و انتشارهای کمتری دارد. 

برنامه ریزی برای مسیر

مســیر خود را به دقت برنامه ریــزی کنید. بهترین 
مسیر برای صرفه جویی در مصرف سوخت مسیری 
اســت کــه از ترافیک ســنگین، عبور از شــهرهای 

شلوغ و تپه ها خالی است.

مسیرهای مســطح ازنظر مصرف سوخت بهینه تر 
از مســیرهای کوهســتانی اند. رانندـگـی در بزرگراه 
نسبت به رانندگی در خیابان های شلوغ شهری در 

مصرف سوخت بهینه تر است. 

دست وپنجه نرم کردن با آب وهوا

ـی روی کارایی مصرف ســوخت  شــرایط آب وهواـی
تأثیر می   گذارد. رانندگی در جاده های پوشــیده از 
بــرف می   توانــد مصرف ســوخت را ۱۵ تــا ۲0درصد 

افزایش دهد.

ـی بــرای کاهــش اثــر آب وهــوا  این هــا روش هاـی
هستند:

توجــه بــه پیش بینی وضــع هوا. مســیری را  	
انتخــاب کنید که از آب وهوای بــد دوری کنید و 
هروقت امکان داشت مسیر و زمان سفر را تغییر 

دهید.

ســرعت را باتوجه به شرایط تنظیم کنید، مثاًل  	
برای شرایطی که باد شدید از روبه رو می   وزد. 

تکنیــک های راننــدگی 
هــــــوشمنـــــدانه

رانندـگـی مناســب، شــما را روی جــاده ایمــن نگه 
می دارد و مصرف سوخت را کاهش می   دهد.

به آرامـی شـروع کنیـد

پــس از اســتارت زدن موتور و گرم شــدن آن،  	
به آرامــی ســرعت بگیرید، ســرعت موتــور )دور بر 

دقیقه( را برای چند کیلومتر پایین نگه دارید.

انتخـاب دنـده ی مناسـب

دنده ای را انتخاب کنید که نیازی به استفاده  	
از دریچه ی گاز نداشته باشد.

تعویــض دنــده ی تصاعــدی را تمریــن کنید.  	
تعویــض دنــده پیــش از رســیدن بــه بیشــترین 
میزان دور موتور باعث کاهش فرســایش موتور، 

کاهش صدا و صرفه جویی سوخت می   شود. 

دنــده ی  	 محــدوده ی  باالتریــن  در  را  موتــور 
مورداســتفاده قــرار دهیــد تــا در محــدوده ی دور 

موتور پایین عمل کند.

به آرامی دنده را عوض کنید. تعویض دنده ی  	
مناسب می   تواند هزینه های مصرفی را تا ۳0درصد 

کاهش دهد.

همیشه از کالچ استفاده کنید. عدم توانایی  	
در اســتفاده از کالچ موجب فرسایش دندانه های 

روی دنده در جعبه دنده می   شود. 

گــرم کنیــد. بیش از این مقدار هم ســوخت هدر 
می رود و هم موتور آســیب می   بیند. از دریچه ی 
گاز اســتفاده نکنید. اجــازه دهید موتور به تدریج 

گرم شود.

بررســی کنیــد کــه فشــار روغــن و هــوا بــه  	
محدوده ی عمل معمول خود باال برده می   شوند.

اگر برای کمک به استارت موتور در آب وهوای  	
ســرد از اتر اســتفاده می  کنید، به مقــدار کمی از 
آن اســتفاده کنیــد. می   تواند به موتور خســارت 
وارد کند. پیش از اضافه کردن، راهنمای دارندگان 
را بررســی کنیــد که آیا اجازه ی اســتفاده از آن را 

دارید یا خیر.
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دهید.

انجــام دهید: مانورهایی انجام دهید که شــما و 
دیگران را ایمن نگه می   دارد.

استفاده از ببینید، فکر کنید، انجام دهید اجازه ی 
پیش بینی خطرات و حفظ سرعت ثابت و اجتناب 
از کاهش ســرعت و توقف غیرضروری را به شــما 
می   دهد. این امر، تکانش وســیله ی نقلیه ی شما 
را حفــظ می   کنــد، به این معنی اســت کــه نیازی 
ـی کنیــد.  نیســت ســرعت ازدســت رفته را بازیاـب
وقتی نیرویی اســتفاده نشــود، سوختی سوزانده 

نمی شود. 

ـی نیــز رانندگی  پرهیــز از توقــف و شــروع ناگهاـن
هوشــمندانه و صرفه جویانــه در مصرف ســوخت 

است. 

شرایـط ترافیـک و جـاده

شــرایط جــاده و ترافیــک متفــاوت چالش هــای 
مختلفــی به وجــود می   آورنــد. به عنــوان راننــده ی 
حرفه ای، به یاد داشــتن مــوارد زیر اهمیت زیادی 

دارد.

رانندـگـی خود را بــا میزان دیــد تنظیم کنید.  	
از عینک آفتابی برای خیرگی در شــرایط روشنایی 
روز اســتفاده کنید و وقتی در شــرایط نور ناکافی 

رانندگی می   کنید، سرعت را کاهش دهید. 

ـی تنظیــم کنیــد تــا  	 صندلــی خــود را به خوـب
بــه راحـتـی و هوشــیاری تان کمک کند و به شــما 
اجــازه ی دسترســی راحت بــه کنترل هــا، دیدن از 

پشت شیشه  و استفاده از آینه ها را بدهد. 

چشــمانتان را بــرای دیــدن خطــرات حرکــت  	

شـل کردن دریچـه ی گاز )تراتل(

می   رویــد،  	 تپــه  برآمدـگـی  به ســمت  ـی  وقـت
دریچــه ی گاز را عقــب بکشــید و در مســیر رو به 

پایین تپه، دنده ی پایین تری انتخاب کنید.

در نواـحـی مناســب از کــروز کنترل اســتفاده  	
کنید. می   تواند مصرف سوخت را کاهش دهد.

را کاهــش دهیــد.  	 ســرعت میانگیــن خــود 
رانندگی سریع تر سوخت بیشتری مصرف می   کند.

از کندســاز به درســتی اســتفاده کنید. وقتی  	
نیــازی ندارید آن را خاموش کنید. بگذارید زمین 

برای شما کار کند.

نکـــات راننـــدگی

رانندگی ســریع تر، ســوخت بیشــتری مصرف 
می  کند. اگر با ســرعت 90 کیلومتر بر ســاعت 
به جای ۱0۵ کیلومتر بر ســاعت رانندگی کنید، 
۱۵درصد سریع تر جابه جا می   شوید، اما حدود 

۲0درصد سوخت بیشتری مصرف می   کنید.

»ببینیـد،  اصـــل  از  استفـــاده 

فکر کنیـد، انجام دهـید«

ببینید: مراقب خطرات باشید و آن ها را پیش بینی 
کنید. به دیگر کاربران جاده و نواحی ای که ممکن 

است خطری رخ دهد توجه کنید.

فکــر کنیــد: تصمیــم بگیریــد کــدام موقعیت از 
همه خطرناک تر است. درمورد راهکارهای محتمل 
ســریع تصمیم بگیرید. ایمن تریــن عمل را انجام 

کاهــش توقف و شــروع دوبــاره و صرفه جویی 
در سوخت می   شود.

کاهش کار درجا

برخــالف عقیــده ی عمومی، خاموش کــردن موتور 
وقتی که رانندگی نمی کنید، مثاًل در انبار یا محل 
توقف کامیون، اقتصادی تر از روشــن نگه داشتن 
آن است. بســیاری از کامیون ها واحدهای قدرت 
کمکی دارند که می   توانند تهویه ی هوا و سیستم 

خنک کننده کامیون را روشن نگه دارند. 

درجــا کارکــردن موتور عمــاًل هدردادن ســوخت و 
پول اســت. هر زمــان که توقــف می   کنید، موتور 
را خامــوش کنید. ســوخت صرفه جویی می   کنید، 
نگهــداری را کاهــش می   دهیــد، عمــر موتــور را 
غیرضــروری  انتشــار  از  و  می کنیــد  طوالنی تــر 

جلوگیری می   کنید.

حقــایـق صــریــح

درجــا کارکردن می  تواند تا چهار لیتر ســوخت 
در دقیقه بسوزاند.

اگر هزینه ی ســوخت ۱.۵ دالر به ازای هر لیتر 
باشــد، بــا کم کردن یک ســاعت درجا کارکردن 
در روز می  توانید تا ۱000 لیتر ســوخت صرفه 
جویی کنید و تا ۱۵00 دالر هزینه ی سوخت را 

کاهش دهید. 

دهیــد. جلوتــر را ببینیــد و آینه ها و نقــاط کور را 
متناوب بررســی کنید. ایــن کار به کاهش توقف  
و همچنیــن کاهــش حرکــت و تعویــض باندهای 
ـی کمک می   کنــد و صرفه جویی ســوخت را  ناگهاـن

در پی دارد. 

بــرای آگاهی از ترافیک جــاده به رادیو گوش  	
دهید و تابلوهای بزرگراه را ببینید.

فاصله ی طولی خوبی به وجود آورید. رانندگان  	
اتوبوس، کامیون و دیگر وسایل نقلیه ی سنگین 
نباید کمتر از ۵ ثانیه با وســیله ی نقلیه ی جلویی 
در سرعت بزرگراه فاصله داشته باشند. این کار به 
شــما اجازه  می دهد، درصورت نیاز، ســرعت را آرام  
کاهــش دهیــد و مســیر را باز کنیــد. از تغییرات 

ناگهانی در سرعت هم جلوگیری می   کند.

ـی  	 جلوتــر را ببینیــد و توقف هــا را پیش بیـن
کنید. آزادکردن دریچه ی گاز برای کاهش سرعت 
تدریجــی نســبت به ترمزگرفتــن در لحظــه ی آخــر 

موجب صرفه جویی بیشتر سوخت خواهد شد.

برای پیش بینی چراغ های راهنمایی و رانندگی  	
جلوتر را ببینید:

اگر چراغ راهنمایی قرمزی دیدید که مدتی  	
است قرمز است، به تدریج سرعت را کم کنید. 
اگر پیش از اینکه به تقاطع برسید چراغ سبز 
شــد، با عدم توقف کامل، سوخت صرفه جویی 

خواهید کرد. 

اصلــی، چراغ هــای  	 برـخـی خیابان هــای  در 
راهنمایی و رانندگی تنظیم شده اند، درنتیجه، 
با ســرعت ثابت مطمئن ممکن اســت بتوانید 
همــه ی چراغ هــا را رد کنیــد. ایــن کار باعــث 
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بررســی پیش از ســفر را انجام دهیــد و از خرابی 
حین سفر جلوگیری کنید.

مطمئن شوید ســطوح همه ی مایعات شامل  	
روغن موتور و خنک کننده مناســب هســتند. کم 
یــا زیــاد بودن این مایعات می   تواند به وســیله ی 

نقلیه آسیب بزند.

ـطـی ســفر مــدام شــرایط وســیله ی نقلیــه را  	
پایش کنید:

متنــاوب  	 را  تجهیــزات  پنــل  روی  درجه هــای 
بررسی کنید. بررسی در جاده شامل الستیک ها و 
بار را حداقل هر سه ساعت یک بار انجام دهید.

بــرای  	 را  هــوا  فیلتــر  نشــانگر مسدودشــدن 
نشــانه های بســته یــا آلوده شــدن فیلتــر پایش 

کنید.

مراقب نشــت هوا باشید. روی کاربرد و تأثیر  	
ترمزهــای بــادی وســیله ی نقلیــه اثــر می   گذارند. 
همچنین موجب فعالیت طوالنی تر متراکم کننده ی 
هوا می   شــوند، که موجــب کاهش کارایی مصرف 

سوخت می   شود.

تــا  	 انجــام دهیــد  را  از ســفر  پــس  بررســی 
مشکالتی را که ممکن است سفر بعدی شما را به 

تأخیر بیندازند بیابید.

تجهیــزات و گزینه ها می   تواننــد تفاوت بزرگی در 
میزان مصرف سوخت به وجود آورند. 

برـخـی از ایــن گزینــه هــا و تجهیــزات را در نظــر 
بگیرید.

تعمیـــر وسیله ی نقلیــه

تعمیر دوره ای وسیله ی نقلیه موجب کارکرد خوب 
موتور می شود و به شما کمک می   کند تأخیرهای 
پیش بینی نشــده به دلیل خرابی وسیله ی نقلیه را 
نداشــته باشید و به کارایی مصرف سوخت کمک 
می   کند. مشکالت کوچک را پیش از بزرگ شدن و 

دربر گرفتن هزینه ی بیشتر درست کنید. 

نکـــات راننـــدگی

روان کننده های با گران روی پایین مانند روغن 
موتورهــای ترکیبی می   توانند تا چهاردرصد در 

هزینه ی سوخت صرفه جویی کنند.

 

تعمیــر دوره ای به صرفه جویی ســوخت وســیله ی 
نقلیه شما کمک می   کند.

 

عالوه  بر برنامه ریزی برای تعمیر دوره ای، شما باید:

مطمئن شوید الستیک ها طبق پیشنهادهای  	
سازنده باد دارند. برای هر p.s.i ۱0 )69 کیلوپاسکال( 

کم باد بودن، یک درصد سوخت هدر می   رود. 

پیــش از شــروع رانندـگـی، قانــون اســت که  	

بررسی ویژگی های ایرودینامیکی

در ســرعت 90 تــا ۱00 کیلومتــر بر ســاعت، حدود 
۵0درصد از ســوخت مصرفی برای غلبه بر مقاومت 
طراـحـی  ویژگی هــای  می   شــود.  اســتفاده  هــوا 
ایرودینامیکی اثر چشم گیری روی میزان سوخت 

مصرفی، مخصوصًا در سرعت بزرگراهی، دارند. 

در  ایرودینامیــک  طراـحـی  ویژگی هــای  برـخـی 
کامیون های امروزی شامل این موارد هستند:

کاپــوت شــیب دار یــا فیلترهــای هــوای زیــر  	
کاپوت

سپرهای منحنی 	

گلگیرهای منحنی با چراغ های پیشانی هوایی  	

انتخاب کامیون مناسب

انتخاب کامیون مناســب برای کار و ســفارش آن 
با گزینه ها و ویژگی های مناســب می   تواند باعث 

صرفه جویی در سوخت و هزینه های کلی شود. 

استفاده از کامیون طراحی شده برای حمل ونقل های 
بزرگراهی طوالنی در حمل ونقل های شــهری بیش 
از اســتفاده از کامیون طراحی شده برای استفاده 

در شهر هزینه درپی خواهد داشت.

اگر دو کامیون می   توانند به یک اندازه بار جابه جا 
کنند، خرید کامیون سبک تر اقتصاد سوختی بهتر 

و هزینه های استفاده ی کمتری خواهد داشت.

ویژگی ها و لوازم طراحی شده می   توانند کارایی مصرف سوخت را به شکل چشم گیری بهبود دهند.

انتخـاب وسیـله ی نقـلیه ای با مصــرف بهینــه ی سـوخت
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کامیون های کف مســطح نیز باید این ویژگی های 
ایرودینامیکی را درنظر گرفت. پایین نگه داشــتن 
بار و پوشاندن آن با برزنت، ایرودینامیک را بهبود 

می بخشد و مصرف سوخت را کاهش می   دهد. 

حقــایـق صــریــح

اگــر هــر الســتیکی در ترکیــب کامیون-تریلر 
ـی تنظیــم نشــده باشــد و مــوازی بــا  به خوـب
بقیــه درجهــت حرکــت کار نکنــد، کشــیدن 

ایرودینامیکی افزایش می   یابد. 

انتخاب الستیک

الســتیک بــا طراـحـی عاج هــای دنده ای نســبت به 
الستیک با عاج های بلند برای رانندگی و محورهای 

فرمان گیری مناسب تر است.

همچنیــن بــرای محورهای رانندگی الســتیک های 

و گوشه های بدنه ی گردشده

شیشه ی جلوی شیب دار یا منحنی 	

لوال و دستگیره های در فرورفته و آینه بغل ها  	
داخل زده شده است

پیشــانی و انحراف دهنــده ی یک تکه، مخازن  	
سوخت داخل پیشانی

لوله های اگزوز پنهان شده 	

کاهش دهنده ی فاصله ی تریلر. 	

ویژگی هــای ایرودینامیکی تریلرها شــامل پرده ی 
ـی می   شــوند. ایــن  ـی عقـب ـی و موانــع هواـی جانـب
موجــب  می   تواننــد  ایرودینامیـکـی  ویژگی هــای 
صرفه جویی ۱۵ تا ۲0درصد سوخت شوند. بسیاری 
از این ویژگی ها را می توان به کامیون و تریلرهای 

قدیمی اضافه کرد. 

همچنیــن بــرای انتخــاب تریلرهــای کف تخــت و 

Ribbed tire tread design Lugged tire tread Super-single tire

ســـؤاالت مــروری

۱. با اســتفاده از تکنیک های خوب رانندگی تقریبًا 
چقــدر می   توانیــد در مصرف ســوخت صرفه جویی 

کنید؟

۲. برای برنامه ریزی مســیر صرفه جویانه ی سوخت 
باید چه چیزهایی را مدنظر قرار دهید؟

۳. پیــش از شــروع به حرکــت، باید اجــازه دهید 
موتور دیزل چقدر درجا کار کند؟

۴. آیــا خوب اســت کــه وقتی رانندـگـی نمی کنید 
موتــور را روشــن نگه دارید )مثــل توقف در محل 

توقف کامیون(؟

۵. برخی تکنیک های رانندگی که می   توانند موجب 
صرفه جویی سوخت شوند کدام هستند؟

۶. برـخـی مــواردی کــه باید در بخشــی از بررســی 
صرفه جوـیـی مصــرف ســوخت پیــش از ســفر، در 

مسیر و پس از سفر انجام دهید را نام ببرید.

ایرودینامیــک کامیــون  و  برـخـی ویژگی هــای   .۷
تریلرهــای جدیــد کــه موجــب مصــرف بهینــه ی 

سوخت می   شود کدام هستند؟

تـکـی بســیار بــزرگ را به جــای جفت الســتیک ها 
درنظر بگیرید. الستیک های بسیار بزرگ مقاومت 
چرخــش کمتــری ایجــاد می کننــد، ســبک ترند و 

ارتفاع وسیله ی نقلیه را کاهش می   دهند.

 

لوازم جانبی

لــوازم جانبی را انتخــاب کنید و برای بهبود تولید 
و کارایی مصرف سوخت از آن ها استفاده کنید:

گرمکن هــای تابه روغنی و بلوکی به اســتارت  	
موتــور کمک می کننــد و وقتی موتــور درحال کار 
است گردش روغن در موتور را بهبود می   بخشند.

گرمکن های سوخت از سفت شدن سوخت در  	
آب وهوای سرد جلوگیری می   کنند.

فن هــای با کنتــرل ترموســتاتی موتور، حفاظ  	
زمســتانی شــبکه ی مشــبک، پوشــش باتــری  و 
بخاری هــای کمکی داخل کابین گرمای موتور را در 

آب وهوای سرد حفظ می   کنند.

کامپیوترهــای نصب شــده بــرای پایــش مصــرف 
ســوخت در کامیون هــای امــروزی وجــود دارنــد 
و قابل اســتفاده بــرای کامیون هــای قدیمــی نیــز 
هســتند. می   تواننــد بــه شــما بــرای رانندـگـی بــه 

بهینه ترین شکل مصرف سوخت کمک کنند. 
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راننــدگی با تـریلـــر

مانور با وسیله ی نقلیه ای که یک تریلر یا بیشتر 
را می   کشــد مهارت ســختی برای یادگیری اســت، 
کاری که رانندگان کالس ۱ هر روز انجام می   دهند.

دنـده عقب گرفتـن

دنده عقــب گرفتن همیشــه خطرناک اســت چون 
نمی توانیــد همه چیــز پشــت وســیله ی نقلیــه را 
ببینیــد. برای برـخـی راهنمایی های عمومی درمورد 
دنده عقــب گرفتن با راهنمــا یا بدون او بخش ۳، 
مهارت هــای پایه ی رانندـگـی، دنده عقب گرفتن را 

ببینید. 
دنده عقب گرفتن در وســیله ی نقلیه با یک واحد 
هماننــد وســایل نقلیــه ی دارای سرنشــین انجام 
می   شود. دنده عقب گرفتن با یک کشنده به همراه 

نیم تریلر سخت است.
وقتی شــروع به دنده عقب گرفتن می   کنید فرمان 
تریلــر  می   خواهیــد  کــه  بچرخانیــد  به ســمتی  را 

درجهت مخالف آن حرکت کند.

یــک کشــنده بــا نیم تریلــر دارای نقطــه ی اتصــال 
)جاـیـی که محــور اتصال وجــود دارد( اســت. این  

مورد دنده عقب گرفتن را پیچیده تر می   کند.

ایــن بخش خصوصًا برای کســانی که قصد گرفتن 
گواهینامــه ی کالس ۱ یــا کالس ۳ را دارنــد مفید 
اســت. اطالعاتی درمورد رانندگی با تریلر، بارکش، 
حمل ونقل کاالهای خطرناک و گزارش مقیاس های 

وزنی پیدا خواهید کرد. 

آنچـه یــاد می  گیـریـد

پس از مطالعه ی این بخش باید بتوانید:

ـی و تکنیک هــای پایــه بــرای  	 مالحظــات ایمـن
رانندگی یک تریلر را توصیف کنید

مراحــل اتصــال و جداکردن کشــنده و تریلر را  	
توضیح دهید

را  	 بــار  محکم کــردن  بــرای  مختلــف  وســایل 
بشناســید و چگونـگـی اســتفاده از آن هــا و مهار 

ایمن بار را شرح دهید

مدیریت ایمن بارهای مخصوص مثل احشام،  	
تانکرهای مایعات و غیره را توصیف کنید

نــه کالس کاالهای خطرناک را فهرســت کنید؛  	
ـی برای حمل ونقــل کاالهای  مســئولیت های قانوـن
خطرنــاک را توضیح دهیــد؛ و کارهایی که باید در 
مواقع اضطراری شــامل حمــل کاالهای خطرناک را 

تشریح کنید

ابعاد بار و وســیله ی نقلیه ی مجاز را فهرست  	
کنید و ملزومات وســایل نقلیه با اندازه ی بســیار 

بزرگ یا وزن زیاد را شرح دهید

دو نوع مختلــف مقیاس وزنی و اینکه راننده  	
چــه وقتی باید گــزارش وزنی ارائه دهد را توضیح 

دهید.

وســیله ی نقلیه ی خالی است. در پیچ ها به آرامی 
حرکــت کنیــد و به تدریــج دورزدن را کامــل کنید. 

وقتی سریع می   پیچید ممکن است چپ کنید.

بــا بــارزدن درســت بــار می   توانیــد از چپ کــردن 
جلوگیری کنید. این برای هرنوع وسیله ی نقلیه ای 
مهم اســت. هرچه وسیله ی نقلیه ی بلندتر، تریلر 
طوالنی تر یا تعداد بیشتری تریلر بکشید، بارگیری 

صحیح اهمیت بیشتری پیدا می   کند. 

تا جایی که امکان دارد بار را به محور طولی وسط 
تریلــر نزدیــک کنیــد که موجــب خم شــدن تریلر 
نشــود. همچنیــن پراکنــش مســاوی بــار و تا حد 
امکان نزدیک نگه داشتن آن به کف تریلر حیاتی 
اســت. با افزایــش ارتفاع بار، نقطه ی وســط وزن 
)مرکز ثقل( به باالتر انتقال پیدا می   کند. وسیله ی 

نقلیه با مرکز ثقل بلند تر راحت تر چپ می   کند.

کشیـدن دو تریلــر

وقـتـی دو تریلــر را می   کشــید، احتمــال قیچــی یا 
چپ کردن تریلر بیشــتر می   شود. آخرین تریلر در 
ترکیــب به احتمال بیشــتری چپ خواهد کرد. در 

اینجا چند نکته برای ایمنی آمده است:

تــا حد امــکان آرام و مــداوم رانندـگـی کنید؛  	
به آرامی شــتاب بگیرید، به آرامــی ترمز بگیرید و 

به آرامی فرمان گیری کنید.

فاصله ی طولی بیشتری درنظر بگیرید و زمان  	
حتی بیشتری برای شــتاب گرفتن، سبقت و عبور 

از بقیه اختصاص دهید. 

به یــاد داشــته باشــید که ســرعت ایمن برای  	
کامیــون یک تکــه یا ترکیــب با یــک تریلر ممکن 

 

این مســیر Sشــکل نوع حرکت انجام شده ی واحد 
کشنده - تریلری است که دنده عقب می   گیرد.

ـی کــه تریلــر شــروع به گــردش کــرد، هرچه  وقـت
سریع تر فرمان را به سمت دیگر بچرخانید. در این 
نقطه، باید فرمان را به سمتی بچرخانید که تریلر 

شما درحال حرکت است.

وقـتـی که تریلر شــروع به پیچیدن کرد، کشــنده 
نیــز بایــد مســیری شــبیه مســیر تریلــر را ـطـی 
کند. اگر شــبیه نیســتند، شــما خطر قیچی کردن 
وســیله ی نقلیــه را به جــان می   خریــد. دنده عقب 
گرفتن ترکیب کشنده - تریلر به گردش به راست 

معمولی منحنی S شکلی را ایجاد می کند.

کشیـدن تـریلرهــا

کشــیدن تریلــر بــه مهــارت و تمریــن بیشــتری 
نســبت به رانندـگـی کامیــون تک واحد نیــاز دارد. 
هروقــت آن را می   کشــید، بایــد با دقــت فرمان را 
بچرخانید. حرکت ناگهانی ممکن اســت چپ شدن 
تریلر و به دنبال آن کشــنده را درپی داشته باشد. 
یـکـی از دالیل عمــده ی مرگ و میر بیــن رانندگان 

کامیون همین است.

احتمال چپ کردن وســیله ی نقلیه ی پر، بیشتر از 
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ـی کــه دنده عقب گرفتن بــا دو تریلر  	 از آنجاـی
ســخت اســت، ممکن است الزم باشــد اول تریلر 

عقبی را جدا کنید.

ـی کــه بلبرینگ هنــوز زیر تریلــر انتهایی  	 وقـت
اســت، هیچوقت قفل قالبی را از هم جدا نکنید. 
میلــه ی نگهدارنــده ممکــن اســت پرتاب شــود و 
احتمااًل باعث جراحت می شــود. اتصال دوباره هم 

بسیار سخت خواهد بود.

انحـراف و پیـچ  و تــاب خوردن

ـی کــه دو تریلر را می   کشــید، این خطر وجود  وقـت
دارد که تریلر شــروع کند به منحرف  شدن و پیچ 
 و تــاب خوردن )که این حرکت ســریع و مســتقل 
از کشــنده، به شــکل عقب و جلو در مسیر حرکتی 
اســت(. ایــن اتفاق بســیار خطرناک اســت و باید 

سریعًا به آن رسیدگی کرد.

انحــراف و پیچ وتاب خــوردن ممکن در اثر عوامل 
زیر به وجود آمده باشد:

رانندگی بسیار سریع نسبت به شرایط 	

تغییر فرمان ناگهانی 	

درست محکم نشدن بار در جای خود 	

کاماًل آزادنشدن ترمزها 	

الستیک پنچر 	

اگــر تریلر شــما منحرف شــد یا پیچ وتــاب خورد، 
هرچــه ســریع تر، درصــورت ایمن بودن، ســرعت را 
کاهش دهید و توقف کنید. یک مشــکل کوچک 

می   تواند سریعًا به خطری جدی تبدیل شود. 

بــرای تعمیر هرچــه که موجــب پیچ وتاب خوردن 

اســت بــرای کشــیدن چنــد تریلــر بســیار ســریع 
محسوب شود. 

آینه هــا را متنــاوب چــک کنید تــا از ترافیک  	
پشت ســر و کســانی کــه ممکــن اســت   بخواهند 
از شــما ســبقت بگیرنــد مطلع باشــید. در وســط 
بانــد خود قــرار بگیرید. هنگام کشــیدن دو تریلر 
نســبت به کشــیدن یــک تریلــر، میــزان خــروج از 
جــاده ی بیشــتری وجــود خواهــد داشــت. به یاد 
داشــته باشــید که در گــردش و دور زدن ها، طول 
اضافی و نقاط اتصال بیشــتر به این معنی اســت 

که ممکن است به باند کناری کشیده شوید. 

ـی بــه بزرگراه هــا وارد و از آن هــا خــارج  	 وقـت
می   شوید مراقب باشید. به آرامی شتاب بگیرید و 
به بزرگراه وارد شوید، مطمئن شوید فضای زیادی 
بــرای ادغام در ترافیک داریــد. وقتی می   خواهید 
خــارج شــوید، از خیلــی قبل تر ســرعت را کاهش 
دهید. باندهای کاهش ســرعت گاهی دارای پیچ 
و برـخـی دارای تابلــوی توقف و چــراغ راهنمایی و 
رانندگی در انتهای آن ها هستند، پس حتمًا برای 
رانندـگـی در پیچ و توقــف ایمن در انتها درصورت 

لزوم آماده باشید. 

وزن تریلــر متفاوت می   تواند روی ویژگی های  	
رانندـگـی ترکیب تأثیر بگذارد. تریلر ســنگین تر را 
بــه کشــنده و تریلر ســبک تر را پــس از آن به هم 

وصل کنید.

هنــگام اتصــال و جداکــردن تریلرهــا مراقــب  	
باشــید. اگر تریلرهــا دارای ترمز فنری اند، مطمئن 
شــوید پیش از اتصال، آن ها اعمال شــده اند. اگر 
تریلر ترمز فنری ندارد، مطمئن شوید مسیر تریلر 

مسدود شده تا در محل اتصال باقی بماند.

آمـادگی بـرای کشیــدن 

تقریبــًا همــه ی راننــدگان کالس ۱ و بســیاری از 
راننــدگان با گواهینامه ی کالس  هــای دیگر، باید 
در اتصــال و جداکردن کشــنده و تریلر متخصص 
شــوند. بســیار حیاتی اســت کــه هــر تریلری که 
می   کشید به درســتی به وسیله ی نقلیه ی کشنده 

متصل شده باشد.

اتصــال و جـداســازی

بیشتر اتصاالت با تشت همبندی  یا قالب حلقوی 
انجام می   شــود. این بخش اطالعاتی درمورد پارک 
تریلرها و اتصال و جداسازی واحدها در اختیارتان 

می   گذارد. 

بخش های تشت همبندی

اتصال با تشت همبندی

همیشه حین اتصال کشنده و تریلر توجه زیادی 
به خــرج دهید، چــون می   تواند ایمنی شــما، بار و 

افراد روی جاده را به خطر بیندازد. 

تریلر شــده، برخی تنظیمات موردنیاز خواهد بود. 
ممکن است مشکل مکانیکی را تعمیر کنید، بار را 
تنظیم کنید یا رانندگی خود را تغییر دهید. تنها 
روش فهمیدن اینکه آیا تریلر شما به دلیل مشکل 
مکانیـکـی جــدی درحــال پیچ وتــاب خــوردن بوده 
اســت، توقف و بررسی وسیله ی نقلیه است. اگر 
پس از کاهش ســرعت پیچ وتاب خوردن متوقف 
می   شود، باز هم مهم است که توقف کنید و بار و 
وســیله ی نقلیه را بررسی کنید. پیچ وتاب خوردن 
یا منحرف شــدن ممکن است باعث جابه جایی بار 

یا شل شدن اتصال تریلر شده باشد. 

پـارک کـردن

چرخ هــای تریلر پارک شــده را قفــل کنید تا حرکت 
نکند. 

فشار هوا در محفظه ی هوای تریلر وقتی که پارک 
شده باشد، طی زمان کاهش پیدا می   کند. سرعت 
کاهش آن به میزان نشتی در تریلر بستگی دارد. 
اگــر تریلــر به ترمــز فنری مجهز نباشــد و محفظه   
هــای هــوای تریلر خالی شــوند، با کاهش فشــار 
هــوا، ترمزهــای تریلر آزاد می   شــوند. اگر تریلر به 
ترمزهــای فنری مجهز باشــد و محفظه های هوای 
تریلــر خالــی شــوند، ترمزهــای تریلــر فعــال باقی 

می   مانند. 

حقــایـق صــریــح

ترمزها باید برای ترمزهای فنری تنظیم شوند 
تا فعال باقی بمانند.
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۲. تریلر را بررسی کنید

چرخ های تریلر را قفل کنید.

پیــش از اتصال به تریلر مطمئن شــوید ترمزهای 
آن فعال هستند. 

 

تریلــر: اگــر تریلــر ترمــز فنــری دارد، مطمئن  	
شوید فعال است.

بررســی کنید هر باری به درســتی محکم شده  	
باشد

گیره ی اصلی و کف تریلر را بررسی کنید 	

مطمئن شــوید گیره ی اصلی خم یا شکسته  	
نشده و کف تریلر صاف است

موقعیت گیره ی اصلی تریلر را بررســی کنید.  	
اگر خیلی عقب تر از جلوی تریلر واقع شده است، 
بــرای اجــازه ی گــردش بیــن جلــوی تریلــر و عقب 
کشــنده، ممکــن اســت نیاز باشــد دوباره تشــت 

همبندی را تغییر مکان دهید

نواحــی اطراف تریلــر: مطمئن شــوید اطراف  	
آزاد است.

برای اتصال کشــنده و تریلر با اســتفاده از تشت 
همبندی از این مراحل پیروی کنید:

۱. تشت همبندی را بررسی کنید

ترمزهای پارک کشنده را فعال کنید.

از کابین خارج شوید

موارد زیر را بررسی کنید:

تشت همبندی: برای خسارت، تعلیق و ایمنی  	
آن را بررسی کنید

اگر تشت همبندی سر می   خورد، بررسی کنید  	
کــه بــه قالب کشــنده قفل شــده باشــد، مطمئن 
شــوید تشــت همبندی به ســمت پاییــن و عقب 
کشنده پایین آورده شده و دنده های اتصالی باز 

هستند

خطوط هوایی: مطمئن شــوید خطوط هوایی  	
و کابل های الکتریکی دارای پوشش اند و در مسیر 
ـی کــه دنده عقب  درســت قــرار گرفته انــد تــا وقـت

می   گیرید در مسیر تریلر قرار نگیرند

حقــایـق صــریــح

برـخـی تریلرهــا ترمز فنــری ندارند. بــا این ها، 
خطوط را به هم متصل کنید و سیستم تریلر 
را شــارژ کنید. سپس ترمزهای تریلر را پیش 

از اتصال به تریلر فعال کنید.

پیــش از اتصــال مطمئــن شــوید با تریلــر در یک 
راستا قرار گرفته اید:

 صحیح:

غلط:

۴. دنده عقب گرفتن به سمت تریلر

چراغ چشمک زن را روشن کنید و بوق بزنید.

به آرامــی به ســمت تریلــر دنده عقــب بگیریــد و 
کشنده و تریلر را در یک خط هم راستا قرار دهید.

موقعیــت تریلــر:  وقتی که تشــت همبندی  	
کــف تریلــر را لمس کــرد توقف کنیــد. زیاد عقب 

نکشید

مطمئن شــوید در خط مستقیم و نه با زاویه  	
دنده عقــب می   گیریــد )اگــر بــا زاویه قــرار گرفته 
باشــید، می   توانــد اطــراف تریلر را هــل دهد و به 

پایه های روی زمین آسیب وارد کند(

تشــت  هروقــت  می   گیریــد،  دنده عقــب  وقـتـی 
همبندی کف تریلر را لمس کرد توقف کنید.

نکـــات راننـــدگی

موقعیت گیره ی اصلی تریلر را بررســی کنید؛ 
اگــر از عقــب تریلر خیلی دورتر اســت، عقب 
کابین کشــنده یا قالب کشــنده ممکن است 

حین اتصال با تریلر برخورد کند. 

برای جلوگیری از این اتفاق، موقعیت تشــت 
همبندی را تنظیم کنید.

۳. کشنده را در موقعیت قرار دهید

کشنده را جلو آورید.

ترمزهای کشنده را آزاد کنید.

کشــنده را به موقعیت مســتقیمًا جلوی تریلر در 
یک خط برانید.

موقعیت کشــنده: مطمئن شــوید کشنده با  	
تریلر در یک خط قرار گرفته است

تشــت همبندی باید با گیره ی اصلی تریلر در  	
یک راستا قرار گرفته باشند

ـی موقعیــت  	 بــا اســتفاده از آینه هــای بیروـن
خود را بررسی کنید. اگر کشنده و تریلر هم راستا 
باشــند، می   توانید قسمت های یکسانی از تریلر را 

در هر آینه ببینید
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۶. تریلر را وصل کنید

 زیادی کوتاه:

زیادی بلند:

خوب:

به داخل کابین بروید.

چراغ چشــمک زن چهارطرف را روشــن کنید و بوق 
بزنید.

ادامــه ی مســیر را به آرامــی دنده عقــب بگیرید و 
تشــت همبنــدی و گیــره ی اصلــی تریلــر را به هم 

متصل کنید.

اتصــال تریلر: بــرای دنده عقب گرفتن بســیار  	
آرام از پایین ترین دنده عقب استفاده کنید

 ۵. ارتفاع و هم راستایی را بررسی کنید

ترمز پارک کشــنده را فعال کنید و از کابین خارج 
شوید.

هم راســتایی کشنده و تریلر : مرکز کف تریلر  	
بایــد بــا مرکز تشــت همبنــدی در یک راســتا قرار 

گیرند

کف تریلر باید تشــت همبنــدی را دقیقًا روی  	
نقــاط اتصــال آن لمــس کند. اگر پشــت یا جلوی 
نقــاط اتصــال را لمس می   کند، باید ارتفاع تریلر را 

تنظیم کرد

نکـــات راننـــدگی

اگر باید ارتفاع تریلر را تنظیم کنید:
ـی بــه باال و  	 بــا خم کــردن پایه هــای زمیـن

پایین ارتفاع تریلر را تنظیم کنید
ـی را بــاال و پایین  	 سیســتم تعلیــق هواـی

بکشید.

زیر تریلر بروید و اتصال را بررسی کنید. 	

بررســی اتصــال تریلــر: دندانه هــای تشــت  	
همبندی به گیره ی اصلی متصل شده اند

هیــچ فاصلــه ای بین تشــت همبنــدی و کف  	
تریلر وجود ندارد

دسته ی آزادکردن تشت همبندی در موقعیت  	
خود قفل شده است

چراغ هــای تریلــر: اتصــال درســت الکتریکی  	
تریلر را با بررســی چراغ های تریلر شامل چراغ های 
ـی، چراغ هــای ترمز، چــراغ صفحــه ی کنترل و  عقـب

چراغ های شفافیت بررسی کنید 

نشــت ترمز بادی: برای فهمیدن هر نشتی در  	
سیستم ترمزهای بادی گوش کنید

نکـــات راننـــدگی

از چــراغ قــوه بــرای بررســی اتصــال محکــم 
دندانه های تشــت همبندی دور گیره ی اصلی 

تریلر استفاده کنید. 

نکته: ســوئیچ را از روی موتــور بردارید که وقتی 
زیر تریلر هســتید کســی ســعی نکند کشــنده را 

حرکت دهد.

۸. آزمون کشش اتصال

ســتون های زمیــن را تــا وقتی که کمــی از زمین 
فاصله می   گیرند باال بکشــید )ستون های زمینی را 

تا آخر باال نکشید(.

وقـتـی حــس کردیــد یا شــنیدید کــه گیره ی  	
اصلی تریلر داخل دندانه های تشت همبندی قفل 

شده، توقف کنید

نکـــات راننـــدگی

اگر تریلر ترمز فنری ندارد، پیش از دنده عقب 
گرفتن زیر تریلر:

خطوط هوایی را به تریلر وصل کنید 	

تریلر را شارژ کنید 	

ترمزهای تریلر را فعال کنید. 	

نکـــات راننـــدگی

اگــر لغزنــده بــود، از قفــل دیفرانســیل بــرای 
کشش بیشتر استفاده کنید. 

۷. محکم کردن تریلر

ترمز پارک تریلر را فعال کنید و از کابین خارج  	
شوید.

ـی و کابل هــای الکتریـکـی را بــه  	 خطــوط هواـی
تریلر وصل کنید.

دوباره وارد کابین شوید. 	

چراغ ها را روشن کنید. 	

موتور را خاموش کنید. 	

از کابین خارج شوید. 	
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انتهای کابین کشنده یا بین جلوی تریلر بار شده 
و انتهای کابین کشنده(

خطوط هوایی وکابل های الکتریکی به درستی  	
پوشیده و مسیردهی شده تا هنگام پیچیدن در 

مسیر عبور قرار نگیرند.

حقــایـق صــریــح

یک گزارش پیش از سفر برای هر تریلر جدیدی 
که هر روز بلند می   کنید باید بنویسید.

نکـــات راننـــدگی

ـی تریلر  اگــر انتهای کشــنده به ســتون زمیـن
بســیار نزدیک است و تشت همبندی کشنده 
سر خورده است، برای ایجاد فاصله، موقعیت 

تشت همبندی را تغییر دهید.

۱۰. به دنبال بکشید

دوباره وارد کابین شوید. 	

ترمزهای پارک را آزاد کنید. 	

به آرامــی راه بیفتید، بررســی کنید که اتصال  	
محکم است.

در ســرعت پاییــن، اهرم دســتی تریلر را برای  	
بررسی عمل ترمز سرویس تریلر اعمال کنید.

 

دوباره وارد کابین شوید.

ترمزهای کشنده را آزاد کنید )ترمزهای تریلر باید 
هنوز فعال باشند(.

بــرای آزمایش اتصال به آرامی روی ترمزهای پارک 
تریلر بکشید.

اتصال تریلــر: گیره ی اصلی تریلر باید محکم  	
با دندانه های تشت همبندی گرفته شده باشد

ترمزهــای تریلــر بایــد از حرکــت تریلــر وقتی  	
که می   خواهیم کشــنده را بــه جلو حرکت دهیم، 

جلوگیری کنند

اگر سیســتم تعلیق هوا پایین آورده شــده،  	
دوباره آن را شارژ کنید

به دنبــال نشــت هوا در سیســتم ترمــز بادی  	
باشید

۹. آماده ی کشیدن تریلر باشید

ترمزهای پارک را فعال کنید. 	

از کابین خارج شوید. 	

ـی را کاماًل بلند کنیــد و مطمئن  	 ســتون زمیـن
شوید میل لنگ دستی در دنده قفل و محکم شده 

است.

قفل  چرخ ها را بردارید و انبار کنید.  	

بررســی فاصله ی اطراف تریلــر برای دورزدن:  	
فاصلــه ی بیــن  انتهــای کشــنده و ســتون زمینی 

تریلر

فاصلــه ی بیــن  عقب کابین کشــنده و جلوی  	
تریلــر )مثاًل فاصلــه ی بین  واحد یخچــال تریلر و 

پیش از جداســازی مطمئن شوید کشنده و تریلر 
در یک راستا قرار دارند. 

 صحیح:

اشتباه:

تشــت  قفــل  دندانه هــای  روی  فشــار   .۲
همبندی را کاهش دهید

ترمز تریلر را فعال کنید و ترمزهای کشنده را آزاد 
کنید.

به آرامــی دنده عقب بگیرید و ترمزهای پارک تریلر 

جداسازی واحدها

بــرای جداکــردن کشــنده و تریلر متصل با تشــت 
همبندی این مراحل را طی کنید:

۱. کشنده و تریلر را در موقعیت قرار دهید

به عقب و جلو بروید تا کشــنده و تریلر دقیقًا در 
یک راستای طولی و نه با زاویه قرار گیرند.

موقعیت کشــنده و تریلر : اگر در یک راســتا  	
قــرار گرفتــه باشــید، بایــد بتوانید در هــر آینه ی 

خارجی یک قسمت هم اندازه از تریلر را ببینید

مطمئن شــوید ســطح جاده و زمین مســطح  	
است و از تریلر حمایت می   کنند

وقتی می   پیچید، تشت همبندی به شکل نقطه ی انحنا عمل می   کند. بررسی کنید که بین کشنده و تریلر 
برای گردش به طرفین فضای کافی وجود دارد. 



۱۴۴۱۴۵ www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

تا قفل دندانه های آن باز شود.

ـی تریلــر: مطمئن شــوید وقتی  	 ســتون زمیـن
ستون زمینی بیرون می   آید، تریلر هم سطح است

مطمئــن شــوید ســطح جــاده یا زمیــن صاف  	
است و از تریلر حمایت می   کند

ـی و  	 کشــنده: مطمئــن شــوید خطــوط هواـی
کابل های الکتریکی به تریلر محکم شده اند

بررســی کنیــد که دســته ی آزادکردن تشــت  	
همبندی در موقعیت باز قرار دارد

حقــایـق صــریــح

شرایط آب وهوایی ممکن است روی سطوحی 
که می   خواهید تریلر خود را پارک کنید تأثیر 
بگذارد. باران یا برف می   تواند ماســه، شــن یا 
خاک را نرم کند. آب وهوای گرم ممکن اســت 
آســفالت جــاده و پارکینگ ها را نــرم کند. زیر 
ســتون های زمینی بلوک یا صفحه های چوبی 
قــرار دهیــد تــا وزن تریلــر را پخش کنــد و از 

فرورفتن آن ها در زمین جلوگیری کند.

۴. کشنده را به آرامی حرکت دهید

دوباره وارد کابین شوید. 	

ترمزهای پارک کشنده را آزاد کنید. 	

کشنده را به آرامی به جلو حرکت دهید، وقتی  	
تشــت همبندی از کف تریلر دور می   شــود، توقف 

کنید.

ـی تریلــر: بــا حرکــت دادن تریلــر رو بــه  	 ایمـن

را وقتی که کشــنده هنوز به تریلر فشــار می   آورد 
فعال کنید.

دندانه های قفل تشــت همبندی: با کشــنده  	
دنده عقب بگیرید تا فشار دندانه های قفل شده ی 
تشت همبندی روی گیره ی اصلی تریلر آزاد شود.

نکـــات راننـــدگی

کشــنده ممکــن اســت تنهــا چند ســانتی متر 
جابه جــا شــود، امــا همیــن مقدار فشــار روی 
دندانه های قفل تشت همبندی را آزاد می   کند.

حقــایـق صــریــح

ستون های حمایتی زمینی باید هردو زمین را 
برای حمایت تریلر لمس کنند.

۳. برای جداسازی آماده شوید

از کابین خارج شوید. 	

چرخ های تریلر را قفل کنید. 	

اگر نیاز بود زیر ستون های زمینی تریلر بلوک  	
یا صفحه قرار دهید.

ســتون های زمینی را پاییــن بیاورید تا هردو  	
زمین را لمس کنند و فشــار روی تشــت همبندی 

آزاد شود. 

ـی و کابل های الکتریـکـی را جدا  	 خطــوط هواـی
کنید و خطوط را به کشنده محکم کنید.

دسته ی آزادسازی تشــت همبندی را بکشید  	

۶. کنار بکشید

دوباره وارد کابین شوید. 	

ترمزهای پارک کشنده را آزاد کنید. 	

اگر تعلیق هوایی کشــنده پایین آورده شده،  	
دوباره آن را شارژ کنید.

کشــنده را بــه جلــو حرکــت دهید تــا کاماًل از  	
تریلر آزاد شود.

ـی تریلــر: در آینه هــا بررســی کنیــد که  	 ایمـن
ستون های زمینی از تریلر حمایت می   کنند

دیگر انواع اتصال

در اتصال با قالب گلدانی از یک چنگک یا قالب در 
وسیله ی نقلیه ی جلویی و یک چشم در وسیله ی 
نقلیه ی عقبی اســتفاده می   کننــد. برخی اتصاالت 
ـی یک اهرم بــادی یا هیدرولیک  قالب هــای گلداـن
دارند که سستی و فاصله ی بین  قالب و چشم را 

از بین می   برد.

وقتی از وسیله ی اتصال استفاده می   کنید )به جز 
تشــت همبندی( باید از زنجیــر یا کابل فلزی برای 
اتصال وســایل نقلیه ی کشــنده و کشیده شــونده 
اســتفاده کنید. ایــن زنجیرهــا و کابل های کمکی 

باید به اندازه ی قدرت وسیله ی اتصالی باشد.

جلو بررســی کنید که ســتون های زمینی از تریلر 
حمایت می   کنند

۵.  آماده ی جداسازی کامل باشید

ترمزهای پارک کشنده را اعمال کنید. 	

از کابین خارج شوید. 	

ایمنی تریلر: وقتی که کشــنده کاماًل از تریلر  	
آزاد شد بررسی کنید که ستون های زمینی تریلر 
به اندازه ی کافی برای حمایت از تریلر پایین آورده 

شده اند

بررسی کنید که زمین به اندازه ی کافی محکم  	
است و تریلر را حمایت می   کند

اگر تریلر دارای تعلیق هوایی اســت، مطمئن  	
شوید ذخیره هوای تعلیق تخلیه شده است

نکـــات راننـــدگی

بــرای تریلرهای مجهز به تعلیــق هوایی، باید 
پیــش از فعــال کــردن ترمزهای تریلــر هنگام 
رهاســازی تریلــر پــارک شــده، تعلیــق هوایی 

تخلیه شود.

حقــایـق صــریــح

برای جلوگیری از جراحت حین جاکردن تریلر، 
از چرخ هــای کشــنده دور بمانیــد. وقـتـی که 
دندانه های تشت همبندی باز شدند، چرخ های 

کشنده ممکن است به آرامی بچرخند. 
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مبدل دالی

 مبدل دالی دارای یک محور، یک تشــت همبندی 
و قــالب اســت. وســایل دیگری نیز ممکن اســت 
بــرای اتصــال و توزیع وزن بارهای بزرگ اســتفاده 

شود. 

وســایل اتصالی باید به اندازه ی کافی قوی باشــند 
که بتوانند وســایل نقلیه ی بارگیری شده را متصل 
به هم نگه دارند و به بخش های مناســب هرکدام 
از ســاختارهای وســایل نقلیه محکم متصل شده 

باشند. 

نکـــات راننـــدگی

ـی بــا یک مبــدل دالی رانندـگـی می   کنید،  وقـت
ـی از کامیون به  اتصال درســت خطــوط هواـی
مبــدل دالــی و از مبــدل بــه تریلــر و عملکــرد 
مناسب ترمزهای تریلر را حتمًا بررسی کنید.

اتصال با چنگک گلدانی

از ایــن مراحــل بــرای اتصــال تریلــر و کامیــون با 
استفاده از چنگک گلدانی استفاده کنید:

چشم گلدانی روی تریلر پشتی را به چنگک گلدانی 
وســیله ی نقلیــه ی جلویی وصل کنیــد. از وصله ی 
ـی بــرای محکم کــردن اتصــال قــالب گلدانی،  ایمـن
به همراه زنجیر یا کابل های ایمنی استفاده کنید.

 

میلــه یــا اتصــاالت دیگر بیــن وســیله ی نقلیه ی 
موتــوری و تریلــر نبایــد بیــش از پنــج متــر طول 
داشته باشند، مگر اینکه تریلر تیرک دار را بکشید.

وقتی که راننده ای بیش از یک تریلر را می   کشــد 
گاهی از مبدل دالی استفاده می   کند.

حقــایـق صــریــح

برـخـی تریلرهــا ترمــز فنــری ندارنــد. در ایــن 
تریلرهــا، خطــوط را وصــل کنیــد و سیســتم 
تریلر را شارژ کنید و سپس ترمزهای تریلر را 

پیش از اتصال به تریلر فعال کنید.

۲. کامیون را در موقعیت قرار دهید

دوباره وارد کامیون شوید. 	

ترمزهای کامیون را آزاد کنید. 	

کامیــون را بــه موقعیـتـی دقیقًا هم راســتا با  	
تریلر حرکت دهید.

موقعیت کامیون: کامیون و تریلر را حتمًا در  	
یک راستا قرار دهید

با استفاده از آینه های بیرونی موقعیت خود  	
را بسنجید. اگر کامیون و تریلر در یک راستا قرار 
گرفته باشند، می   توانید حجم یکسانی از تریلر را 

در هرکدام از آینه ها ببینید

نکـــات راننـــدگی

برای قراردادن چنگک گلدانی در راستای چشم 
گلدانی تریلر باید بسیار دقیق بود.

یــک بلــوک چوبی یا با جنســی دیگر کنــار یکی از 
الســتیک های کامیون قرار دهیــد که داخل آینه 
قابل رؤیت باشــد و میزان دقــت قرارگیری چنگک 

گلدانی را با آن بسنجید.

چنگک گلدانی استفاده شــده برای اتصال کامیون 
کمپرسی به تریلر کمپرس دار.

 

۱. تریلر و چنگک گلدانی را بررسی کنید

ترمز پارک کامیون را فعال کنید. 	

از کابین خارج شوید. 	

موارد زیر را بررسی کنید. 	

ـی: ســاییدگی و فرســایش را در  	 قــالب گلداـن
چنگک گلدانی و چفت بررسی کنید

تریلــر: اگــر تریلــر ترمــز فنــری دارد، مطمئن  	
شوید اعمال شده اند

چرخ های تریلر را قفل کنید 	

مطمئن شوید بار محکم شده است 	

ترک و فرســایش را در چشــم گلدانی بررســی  	
کنید

ناحیــه اطراف تریلر: مطمئن شــوید ناحیه ی  	
اطراف آزاد است

نکـــات راننـــدگی

پیش از اتصال به تریلر، ترمزهای آن را فعال 
کنید.
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ترمزهای پارک کامیون را آزاد کنید.

پیش از دنده عقب گرفتن بوق بزنید.

به آرامی دنده عقب بگیرید تا چشــم گلدانی کمی 
پایین تر از چنگک گلدانی قرار گیرد.

اتصال تریلر: به سمت تریلر دنده عقب بگیرید  	
ـی دقیقًا روی چنــگک گلدانی قرار  تا چشــم گلداـن

گیرد.

نکـــات راننـــدگی

اگر تریلر ترمز فنری نداشــت، پیش از اتصال 
به تریلر:

خطوط هوایی را به تریلر متصل کنید 	

سیستم هوایی تریلر را شارژ کنید 	

ترمزهای تریلر را اعمال کنید. 	

حقــایـق صــریــح

گــزارش بررســی ســفر شــامل هر تریلــری که 
روزانه متصل می   کنید هم می شود.

۶. تریلر را متصل کنید

ترمزهای پارک کامیون را فعال کنید. 	

چراغ ها را روشن کنید. 	

از کابین خارج شوید. 	

چشــم گلدانی را تا زیــر چنگک گلدانی پایین  	

۳. دنده عقب گرفتن به سمت تریلر

چراغ چشــمک زن چهارطرف را روشــن کنید و بوق 
بزنید.

بــه  آرامــی به ســمت تریلــر دنده عقــب بگیریــد و 
پیــش از لمــس چنــگک گلدانی کامیون و چشــم 

گلدانی تریلر توقف کنید.

موقعیــت کامیــون: پیــش از اینکــه چنــگک  	
گلدانی کامیون چشــم گلدانی تریلر را لمس کند، 

توقف کنید.

حتمًا در خط مستقیم دنده عقب  بگیرید )اگر  	
با زاویه دنده عقب بگیرید، قراردادن کامیون برای 

بلندکردن تریلر سخت خواهد شد

۴. ارتفاع و همراستایی را بررسی کنید

ترمزهای پارک کامیون را اعمال کنید. 	

از کابین خارج شوید. 	

موارد زیر را بررسی کنید:

هم راســتایی کامیون و تریلر: چنگک گلدانی  	
کامیون باید با چشــم گلدانی تریلر در یک راســتا 

قرار گیرند

اگــر نیــاز بود ارتفاع میلــه ی اتصال را تنظیم  	
کنید تا چشم گلدانی کمی باالتر از چنگک گلدانی 

قرار گیرد

۵. آماده ی اتصال تریلر باشید

دوباره به کابین وارد شوید.

۷. آماده ی حرکت شوید

دوباره وارد کابین شوید. 	

سیستم ترمز تریلر را شارژ کنید. 	

ـی تریلــر پاییــن  	 اگــر سیســتم تعلیــق هواـی
کشیده شده آن را باال بکشید.

فشــار ســتون هوایی یــا هیدرولیــک )بدون  	
سستی( را بازیابی کنید )اگر وجود داشت(.

نشــت ترمز بادی: سیستم ترمز بادی را برای  	
نشت هوا بررسی کنید.

نکـــات راننـــدگی

اگــر وقـتـی که سیســتم ترمــز تریلر را شــارژ 
می   کنیــد ترمــز تریلر عمــل نمی کنــد، احتمااًل 

خطوط هوایی قطع شده اند.

۸. حرکت کردن

ترمزهای پارک را آزاد کنید. 	

به آرامی حرکت را آغاز کنید. 	

در سرعت پایین، دسته ی تریلر را برای بررسی  	
عمل ترمز ســرویس تریلر و درســتی اتصال تریلر 

فعال کنید.

اتصــال تریلــر: چشــم گلدانی باید درســت و  	
محکم در چنگک گلدانی قرار گرفته باشد

بکشید.

کابل یا زنجیرهای ایمنی بین کامیون و تریلر  	
را وصل کنید.

پــای میلــه ی اتصال را بــاال ببرید )اگــر وجود  	
داشت(.

خطــوط هوایی، کابل هــای الکتریکی و خطوط  	
هیدرولیـکـی )اگر وجود داشــت( بیــن کامیون و 

تریلر را متصل کنید.

مســدودکننده های چرخ هــا را برداریــد و انبار  	
کنید.

موارد زیر را بررسی کنید:

بررسی اتصال تریلر: چشم گلدانی در چنگک  	
گلدانی محکم شده است

کابل هــا یــا زنجیرهای ایمنی بســته و محکم  	
شده اند

پایــه ی حمایــت از میله ی اتصــال )اگر وجود  	
داشت( جمع و بسته شده است

خطــوط هوایی، کابل هــای الکتریکی و خطوط  	
هیدرولیکی )اگر وجود داشــت( به درستی متصل 

شده اند

چراغ هــای تریلر: با بررســی چراغ هــای تریلر،  	
شــامل چراغ هــای عقــب، چراغ هــای ترمــز، چــراغ 
صفحــه کنتــرل و چراغ هــای فاصلــه ای، اتصــال 

الکتریکی تریلر را بررسی کنید

بررسی فاصله ی گردش تریلر: فاصله ی کافی  	
بین عقب کامیون و جلوی تریلر
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۲. چنگک گلدانی را جدا کنید

ترمز کامیون و تریلر را فعال کنید. 	

فشار روی میله ی اتصال هوایی یا هیدرولیک  	
)بدون فاصله( را آزاد کنید )اگر وجود داشت(.

از کابین خارج شوید. 	

چرخ های تریلر را مسدود کنید. 	

خطــوط هوایی، کابل هــای الکتریکی و خطوط  	
هیدرولیـکـی )اگر وجود داشــت( بیــن کامیون و 

تریلر را از هم جدا کنید.

کابــل  یا زنجیرهای ایمنی یــا میله ی ایمنی را  	
جدا کنید.

بند ایمنی چنگک گلدانی را آزاد کنید. 	

ـی را پاییــن بیاورید )اگر  	 پایه ی ســتون زمیـن
وجود داشت(.

ـی بــاال بیاوریــد که  	 پایــه ی ســتون را تــا جاـی
چنگک گلدانی از چشم گلدانی فاصله بگیرد.

جداسازی تریلر: 	

تریلر را در سطح صاف قرار دهید 	

چرخ های تریلر را مسدود کنید 	

اگر نیاز بود ستون زمینی را با یک تکه چوب  	
زیر آن حمایت کنید

ـی، کابل های  	 پــس از جداســازی خطــوط هواـی
الکتریـکـی و خطــوط هیدرولیکی آن هــا را محکم 

ببندید

جداکردن واحدهای چنگک گلدانی

بــرای جداکــردن کامیــون و تریلری کــه با چنگک 
ـی به هــم وصل شــده اند، مراحل زیــر را طی  گلداـن

کنید:

 

۱. قــراردادن تریلر و کامیــون در موقعیت 
مناسب

جلــو و عقــب بروید تــا کامیون مســتقیم جلوی 
تریلر قرار گیرد )بدون زاویه(.

بــا اســتفاده از آینه های خارـجـی موقعیت خود را 
بررسی کنید.

موقعیــت کامیــون و تریلر: اگر هم راســتای  	
تریلــر قرار گرفته باشــید، می توانیــد در هر آینه 

قسمت یکسانی از تریلر را ببینید

مطمئن شــوید ســطح زمین و جاده مســطح  	
است و از تریلر حمایت می   کند

نکـــات راننـــدگی

قطعــه ای چوب یا چیز دیگــری را کنار یکی از 
الســتیک های کامیــون قرار دهید، به شــکلی 
کــه در آینه ها قابل رؤیت باشــد، تا وقتی که 
می   خواهید جداکردن را انجام دهید فاصله ی 

تریلر و کامیون را تشخیص دهید.

بـــارگیــــری

نوع توزیع وزن بار شــما را نوع وســیله ی نقلیه و 
وزن، ارتفاع، عرض، طول و طبیعت بار شما تعیین 
می کند. باید انواع بارهای مختلفی را که وســایل 
نقلیه ی متفاوت می   توانند حمل کنند یاد بگیرید 
ـی اندازه ی بار خیلی بزرگ می   شــود  و بدانیــد وقـت
چه کنید. در شــغل خود به عنوان راننده ی تجاری 
انواع مختلف بار را بارگیری و محکم خواهید کرد.

بارگیــــری محمــوله

محکم کردن یک بار و اطمینان از اینکه طی انتقال 
تــکان نمی خــورد می   تواند ســخت باشــد. ممکن 
است انواع مختلفی از بار را در زمان های مختلف 
جابه جــا کنیــد، شــامل احشــام، مــواد منفجــره و 
کانتینرهای درونی. بارگیری و محکم کردن اشتباه 
بــار می   توانــد باعث مــرگ، جراحت یا خســارت به 
امــوال شــود. ممکن اســت با جریمــه و امتیازات 

منفی هم مواجه شوید. 

چینـش و توزیـع بار

روش توزیــع وزن بــار روی مشــخصه های کنترل 
وسیله ی نقلیه شما اثر خواهد گذاشت. همچنین 
روی عمــر الســتیک، قالــب، ترمزهــا، محورهــا و 

بلبرینگ ها هم اثرگذار است.

محمولــه ای که اشــتباه توزیع شــده می   تواند بار 
اضافی به یک محور یا دســته ی الســتیک ها وارد 
کند، موجب فشــار غیرضروری به قالب وســیله ی 

نکـــات راننـــدگی

ـی و دیگر خطــوط را بــه انتهای  خطــوط هواـی
ورود  از  تــا  کنیــد  وصــل  اتصال دهنده هــا 
گردوخــاک بــه خطــوط جلوگیــری کنیــد و از 
برخــورد با دیگــر اجزاء یا به بیــرون پریدن از 

وسیله ی نقلیه اجتناب شود.

۳. از تریلر فاصله بگیرید

دوباره وارد کابین شوید. 	

ترمزهای پارک کامیون را آزاد کنید. 	

کامیــون را به آرامی به جلــو برانید تا کاماًل از  	
تریلر فاصله بگیرد.

ایمنی تریلــر: آینه ها را چک کنید تا مطمئن  	
شــوید اتصال گلدانی جدا شده و تریلر محکم در 

جای خود قرار گرفته است
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غلطدرست

محموله ی بســیار ســنگین متمرکــز را نزدیــک انتها، 
اگــر امکان پذیــر بــود، روی طــرف طوالنی تــر آن قرار 
دهید. بیشــتر محموله بایــد رو یا جلوی محور عقب 
قــرار گیــرد تــا توزیع وزن روی الســتیک ها به شــکل 
مناسبی انجام شود. مسیر حرکت محموله حتمًا باید 
درســتی مســدود شده باشــد تا از ســرخوردن آن به 
جلو جلوگیری شود. )اطالعات بیشتر در این مورد در 

ادامه ی این فصل ارائه خواهد شد.(

محموله های بسیار سنگین متمرکز را درمقابل کابین 
قــرار ندهیــد. این نــوع بارگیری ممکن اســت موجب 
خم شدن دائمی قالب وسیله ی نقلیه شود. همچنین 
بــار اضافی روی الســتیک های جلوـیـی ایجاد می کند، 
درنتیجه چرخاندن فرمان را سخت می کند و می   تواند 

باعث فرسایش الستیک ها تا مرز پنچری شود.

طوری محموله را بارگیری کنید که وزن یکسانی روی 
انتهای همه ی الستیک ها قرار گیرد. این کار دورزدن 
)گــردش بــه طرفیــن( و فشــار روی قالــب را کاهش 
می   دهــد. همچنیــن از اضافه بــار روی محور اصلی و 

روی بلبرینگ چرخ ها جلوگیری می   کند.

محموله ی بسیار سنگین را در یک سمت قرار ندهید. 
ایــن کار به فنرها و الســتیک های طرـفـی که بار روی 
آن قرار گرفته است فشار اضافی وارد می   کند. ترمزها 
ممکن است چرخ های با بار کم تر را قفل کنند که در 
سطوح لغزنده موجب سرخوردن الستیک ها می   شود. 
بارگیری به این روش غیرمتعادل ممکن اســت منجر 

به ترکیدن الستیک نیز بشود.

محــل صحیــح قــراردادن بــار متمرکــز قســمتی رو یا 
جلوی محور عقب با طرف طوالنی تر روی کف اســت. 
مطمئن شــوید مسیر حرکت محموله درست مسدود 
شــده تــا از ســرخوردن آن رو بــه جلو اجتناب شــود. 
)اطالعات بیشــتر در این مورد در ادامه ی این بخش 

ارائه شده است.(

هیچوقــت وســیله ی نقلیــه را به ایــن روش بارگیری 
نکنید. ممکن است موجب خم شدن قالب شود، روی 
ـی بار اضاـفـی وارد می   کنــد و وزن  الســتیک های عقـب
روی الستیک های جلو را تا حدی کاهش می   دهد که 

فرمان گیری غیرممکن می   شود.

غلطدرست

ترکیــب کشــنده و تریلر وســیله ی نقلیه ی مناســب 
برای این نوع خدمات است چون برای حمل چنین بار 
طوالنی ای به وســیله ی نقلیه ی بزرگ تر و ســنگین تر 
نیاز اســت. همیشه از وسیله ی نقلیه ی درست برای 
کار اســتفاده کنیــد تــا خطر خســارت بــه کامیون و 

الستیک ها و حتی تصادف جدی را کاهش دهید.

در ســطوح ناهموار، ممکن است روی چرخ های عقبی 
ـی را کامــاًل از روی زمین  بلنــد شــود و چرخ های جلوـی

بلند کند.

بار باید در مرکز قرار گیرد تا وزن آن به طور مناســب 
روی الســتیک ها پخش شــود. انواع معمول کامیون 
نیم تریلر مرکز توزیع وزنی دارد که تقریبًا در میانه ی 
تریلر قرار گرفته است. مسیر بار را به درستی مسدود 
کنیــد تــا از ســرخوردن آن بــه جلــو جلوگیری شــود. 
)اطالعات بیشــتر در این مورد در ادامه ی فصل ارائه 

می   شود.(

ایــن تصویــر بــار ســنگین بــا وزن بســیار زیــاد روی 
ـی تریلر را نشــان می   دهد. تشــت  الســتیک های عقـب
همبندی از بار حمایت نمی کند. الســتیک های عقبی 
کشــنده درحال کشیده شدن و فرســایش اند. به دلیل 
توزیــع ترمــز نامتعــادل، متوقف کردن این وســیله ی 

نقلیه کار سختی خواهد بود.

این محموله باید تا قســمتی یا کاماًل جلوتر از محور 
عقــب با طرف طوالنی آن رو به کف تریلر قرار گیرد. 
مطمئن شــوید مســیر بار درســت مســدود شده و از 
ســرخوردن آن جلوگیری می   شــود. )اطالعات بیشــتر 

در این مورد در ادامه ی فصل ارائه خواهد شد.(

هیچوقــت وســایل را روی در عقــب بــار نزنید. فشــار 
زیــادی به تجهیــزات وارد می شــود و می   تواند باعث 

تصادف های جدی شود.
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کامیــون رانندگی ســه محوره یا کامیون کشــنده 
بایــد وزن محــور رانندـگـی بارگیری شــده حداقــل 
۲۵٪ از ســه محور را تحمل کنند. در کامیون های 

دومحوره باید ۴0٪ بار روی محور فرمان باشد. 

تریلرها برای حمل باری طراحی شده اند که یکسان 
توزیع وزن شــده باشــد. باید تقریبًا ۴۵٪ از وزن 
محمولــه روی واحد محــور تریلر، ۴۵٪ روی محور 
رانندگی و ۱0٪ روی محور فرمان قرار گرفته باشد. 

محکــم کردن محمــوله

تــا وقـتـی که محموله محکم نشــده باشــد، هیچ 
وســیله ی نقلیــه ای را حرکــت ندهیــد. بخش ۳۵ 
 )MVAR( مقــررات قانون وســایل نقلیه ی موتوری
ملزومــات بــرای انتقــال چــوب و تخته، پوشــش 
برای محموله های سســت، اضافه و نشــانه گذاری 
کردن انتهای ســاختارها و ستون های حمایتی در 

اتوبوس ها را مشخص می   کند. 

بریتیــش کلمبیــا از اســتاندارد آمریکای شــمالی 
بــرای محکم کــردن محموله هــا اســتفاده می   کند. 
اســتاندارد، شــاخص های موردنیاز بــرای اعمال به 
همــه ی انــواع محموله هــا و ملزومــات موردنیــاز 
برای کاالهای مشــخص را تعییــن می   کند. اگر در 
اســتاندارد خالف آن بیان نشــده باشد، ملزومات 

خاص و عمومی هر دو اعمال خواهند شد. 

بخش ۳۵ و اســتاندارد برای همه ی وســایل حمل 
محمولــه در بزرگراه هــا، صرف نظــر از وزن خالــص 

وسیله ی نقلیه، اعمال می   شوند. 

انــواع  بــرای  را  موردنیــاز  اســتحکام  نــوع  بایــد 
محموله هایی که حمل می   کنید بدانید. می   توانید 

نقلیــه می شــود و باعث خســارت دائمــی و عدم 
قرارگیری در یک راستا در فرمان شود.

این تصاویر روش صحیح )سمت راست( و اشتباه 
)سمت چپ( بارگیری روی وسیله ی نقلیه را نشان 

می   دهد.

به دالیل ایمنی، همیشه مطمئن شوید به درستی 
وسیله ی خود را بارگیری می   کنید.

 بهترین روش توزیع وزن بار به طبیعت محموله 
و پیکربندی وســیله ی نقلیه ی شما بستگی دارد. 
بــار متمرکــز ســنگین را به شــکل یکســان تا حد 
امــکان روی تعــداد بیشــتری از محورهــا پخــش 
کنیــد. برخی کامیون ها، ماننــد کامیون های باری 
ـی، طــوری طراحی شــده اند کــه 90٪ از بار  پنــج تـن
آن هــا روی محور)هــای( عقــب و ۱0٪ از آن روی 
محور فرمان قرار گیرد. دیگران، مانند میکسرهای 
ســیمان و کامیون های کمپرســی، طــوری طراحی 
شــده اند که تقریبًا 70٪ وزن بار روی محور عقب 

و ۳0٪ از وزن روی محور)های( فرمان قرار گیرد.

محمولــه را هنگام بارگیــری در میانه ی بین واحد 
محــور عقــب و محــور فرمان قــرار دهیــد. به این 
شــکل وزن به شــکل یکســان بیــن محــور عقب و 

محور رانندگی پخش می   شود.

سیستم استحکام باید توانایی تحمل این نیروها 
را داشته باشد:

0.۸g کاهش سرعت در مسیر رو به جلو 	

0.۵g کاهش سرعت در مسیر رو به عقب 	

0.۵g شتاب گیری به هر دو سمت  	

نیروی رو به پایین برابر با حداقل ۲0٪ از وزن  	
محموله.

بــار روی هــر کدام از اجــزای اســتحکامی نباید از 
میزان بار مجاز برای کارکرد جزء بیشتر باشد.

اجزاء سیســتم استحکام محموله باید در شرایط 
کارکرد خوبی باشــند، یعنی بدون آســیب دیدگی، 
ترک خوردگی، برش یا ضعیف شدگی باشند و برای 
هدفی که به کار گرفته می   شوند متناسب باشند.

الزامات عمومی برای تسمه های نگهدارنده

تســمه های نگهدارنــده بایــد به شــکلی طراـحـی، 
ســاخت و نگهداری شــوند که راننده بتواند آن ها 
را محکم کند )به جز تســمه های فلزی(. تسمه های 
نگهدارنده حین اســتفاده روی وسایل نقلیه باید 
محکم باشند و نباید لغزنده، شل، باز یا آزاد شود.

در قسمت هایی که ممکن است تسمه در تماس 
با محموله خراشــیده یا بریده شود از محافظ های 
حاشیه اســتفاده کنید. درصورت امکان تسمه ها 

باید داخل خطوط نگهدارنده وصل شوند.

اگر تسمه های دارای وسایل محکم کننده جداازهم 
ـی کــه یـکـی از آن ها باز می   شــود  باشــند تــا وقـت
موجب بازشــدن دیگری و افتادن محموله نشود، 
می   تــوان از یک زنجیر بلند به عنوان دو تســمه ی 

از طریق وبســایت ایمنی وسایل نقلیه ی تجاری و 
www.th.gov.bc.ca/ قوانیــن مصوب بــه آدرس
ـی اســتاندارد و بخــش ۳۵ را دریافــت  cvse کـپ

کنید.

حقــایـق صــریــح

ـی  ـی محمولــه، کتــاب ۲، شــامل اطالعاـت ایمـن
درمورد بارگیری محموله های متنوع مشخص 
ـی و در  اســت. در مقیــاس هــای اســتانی وزـن
www.th.gov.bc.ca/cvse در دسترس است.

بــرای  شــمالی  آمریــکای  اســتاندارد  می توانیــد 
ـی  محکم کــردن محموله هــا را در وبســایت ایمـن
www.th.gov. وســایل نقلیه ی تجاری بــه آدرس
bc.ca/cvse یــا www.ccmta.ca/english پیــدا 

کنید.

ــومی محکــم کردن  الزامات عمــ

محمــوله ها

سیســتم اســتحکام محمولــه بایــد برای انــدازه، 
شــکل، توانایی و شــاخصه های محموله مناســب 

باشد.

سیستم استحکام باید شامل این اجزاء باشد:

ساختار وسیله ی نقلیه 	

تجهیزات مسدود و مهارکردن 	

وسایل محکم کردن، مانند مهار با طناب. 	



۱۵6۱۵7 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

تعـــداد تسمه های نگهدارنده

جــدول زیر کمترین تعداد تســمه های نگهدارنده 
برای محموله ای را نشان می   دهد که روی وسیله ی 
ـی، یــک  نقلیــه به واســطه ی ســاختار پیــش عقـب
تســمه ی نگهدارنــده، محموله دیگر یا وســیله ای 
شــبیه محور وســط تریلر از حرکــت آن جلوگیری 

شده باشد. 

به عنوان راهنما، برای ۳.0۴ متر اول از یک تسمه ی 
نگهدارنده و برای هر ۳.0۴ متر بعدی پس از آن، از 
تســمه ای دیگر استفاده کنید. موارد ساختارهای 
ماشــینی یا مصنوعی که به دلیل انــدازه، طراحی، 
شــکل یا وزن ویژه به محکم کردن ویژه نیاز دارند 

از این ملزومات مستثنی خواهند بود. 

کمترین تعداد تسمه توصیف محموله
های نگهدارنده

۱.۵۲ متــر یــا کوتاه تر 
یــا  کیلوگــرم   ۵00 و 

سبک تر
۱

۱.۵۲ متر یا کوتاه تر و 
۲بیش از ۵00 کیلوگرم

بیــش از ۱.۵۲ و کمتر 
۲از ۳.0۴ متر

بیش از ۳.0۴ متر

بــرای  تســمه   ۱+۲
کــه  متــر   ۳.0۴ هــر 
اضافــه  محمولــه  بــه 

می   شود

نگهدارنده استفاده کرد. 

در شــرایط زیر نباید بــرای محکم کردن محموله از 
تسمه ی نگهدارنده استفاده کرد:

سطوح یا دانه های زنجیر ترک خورده باشند 	

پیچیــده،  	 خــم،  دانه هــای  دارای  زنجیــر 
خراش خورده یا افتاده باشد

دانه های زنجیر به دلیل سایش و به هم خوردن  	
ضعیف شده باشند

زنجیر به شکل نادرستی تعمیر شده باشد 	

دانه های زنجیر مشــخصًا ســاییده شده باشد  	
یا مدارک دیگری دال بر کاهش قدرت نشان دهد

گره هایی روی قسمتی از زنجیر، طناب سیمی  	
یا توری وجود داشته باشد

قالب های پخش یا پراکنده شده وجود داشته  	
باشند

تــور نایلونی بریده، پیچیده یا ســوراخ شــده  	
باشد

کابل های سیمی برخی از سیم ها یا طناب های  	
خود را ازدست داده  باشند

نقطه ی لنگر تضعیف شــده باشــد یا به دلیل  	
خراش، بریدگی یا خمیدگی نشان دهنده ی کاهش 

قدرت باشد

حقــایـق صــریــح

برای تصمیم گرفتن درمورد تعداد تســمه های 
نگهدارنــده، اول طول و وزن محموله را درنظر 

بگیرید.

 قدرت تسمه های نگهدارنده

محدودیت عملی وزنی تسمه های نگهدارنده برای 
محکم کــردن محموله بایــد حداقل ۵0٪ وزن خود 
محموله باشد. استاندارد،  محدودیت عملی وزنی 

تسمه ها را برای هرکدام ارائه می   دهد. 

جــدول صفحــه ی قبــل محمولــه ای بــا ۳.6۵ متر 
طــول و 600 کیلوگــرم وزن را نشــان می   دهــد. در 
این مثــال، محدودیت عملی وزن تجمیع شــده ی 
تسمه های نگهدارنده نباید کمتر از ۳00 کیلوگرم 
)۵0درصد 600 کیلوگرم( باشد. برای محموله ای که 
۳.6۵ متر طول دارد و مســیر حرکت آن مســدود 
نشــده است، از سه تســمه ی نگهدارنده استفاده 
کنید. پس هر تسمه نباید محدودیت عملی وزن 
کمتر از ۱00 کیلوگرم )۳00 کیلوگرم تقسیم بر ۳( 

داشته باشد. 

اگر محدودیت عملی وزن هر تسمه ۵0 کیلوگرم 
است، از شش تسمه ی نگهدارنده استفاده کنید.

امــا اگــر تســمه هایی بــا محدودیــت عملــی وزن 
۲00 کیلوگرم دردســترس بودند، از ســه تســمه ی 
نگهدارنده استفاده کنید، زیرا استاندارد کمترین 
تعداد موردنیاز را همانند کمترین قدرت موردنیاز 

ارائه می  دهد. 

تعیین محدودیت عملی وزن

می توانیــد محدودیــت عملی وزن حک شــده روی 
اجزاء توسط سازنده را پیدا کنید. )استاندارد پس 
از ۱ ژانویــه ی ســال ۲0۱0 اســتفاده از تســمه های 

نگهدارنده بدون عالمت را منع کرده است.(

وقـتـی مســیر حرکت محموله رو به جلو مســدود 
شــده است، کمترین تعداد تسمه های نگهدارنده 

یک تسمه به ازای هر ۳.0۴ متر طول است.

ایــن محمولــه ۱.۲۱ متر طــول و ۶۰۰ کیلوگرم وزن 
دارد. مســیر حرکت رو به جلوی محموله مســدود 
نشــده است. از دو تسمه ی نگهدارنده با فاصله ی 

مساوی استفاده کنید.

در اینجا دو محموله روی یک کف کش قرار گرفته 
شــده اســت. از آنجایی که محمولــه ی اول مقابل 
صفحه پشــت کابین قرار داده شده است، تنها از 
دو تســمه ی نگهدارنده اســتفاده کنید. از آنجایی 
کــه محمولــه ی دوم بــه محموله ی اول چســبانده 
شــده، تنهــا از یک تســمه ی نگهدارنده اســتفاده 

کنید.

 

ایــن محموله ۳.۵۶ متر طول و ۶۰۰ کیلوگرم وزن 
دارد. از آنجایی که مســیر حرکت رو به جلوی آن 
مســدود نشده است، از سه تسمه ی نگهدارنده با 

فواصل یکسان استفاده کنید.
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حلقــه اتصــال آلیــاژی )چــپ( و اتصال دهنــده ی 
ســریع )راســت(. اتصال دنده های ســریع برای هر 

کار سنگینی مناسب نیستند.

 

قالب زنجیری در ســمت چپ و قالب لغزشــی در 
سمت راست. 

حقــایـق صــریــح

ـی  ـی محمولــه، کتــاب ۲، حــاوی اطالعاـت ایمـن
مخصــوص  محموله هــای  بارگیــری  درمــورد 
اســت. کتاب ۲ در مقیاس های وزنی اســتانی 
www.th.gov.bc.ca/ و وبســایت بــه آدرس

cvse در دسترس است.

حقــایـق صــریــح

اگر وســیله ی محکم کننده ی وینچ شــکل برای 
محکم کــردن طناب ســیمی اســتفاده شــود، 
بایــد مخصوصــًا بــرای اســتفاده در کابل های 
ســیمی طراحی شده باشــد. اگر برای توری از 
وینچ شــکل استفاده کردید، با لنگرزدن طناب 
سیمی دور یک سیلندر، آن را حفاظت کنید.

اســتاندارد ۱0 محدودیــت عملــی وزن زنجیر، تور 
ترکیبی، طناب سیمی )6 × ۳7، هسته ی فیبری(، 
طناب مابینی، طناب فیبری ترکیبی و تســمه های 
فلزی را به همراه استانداردهای ساخت آن ها ارائه 

می   دهد. 

دانه های اتصالی زنجیر

دانه های اتصالی زنجیر برای محکم کردن محموله 
باید مناســب درجه ی زنجیر مورداســتفاده باشند. 
این کلیشه است، اما واقعیت این است که زنجیر 
به انــدازه ضعیف ترین حلقه ی آن قدرت دارد. این 
ضعیف ترین اتصال می   تواند یک وصل کننده، یک 
حلقــه یا هــر بخش دیگــری از مجموعــه ی زنجیر 

باشد. 

 

حقله های گالبی شکل و حلقه های دوشکافه

می   شــود که مقاومت افقی از حرکت برابر با ٪۵0 
کل وزن محموله ی روی آن را ایجاد می   کند.

 

وینچ

طناب نایلونی با وینچ

 

طناب با انتهای قالبی

 

گیره هــای اســتاندارد محمولــه بــرای محکم کردن 
)بســتن( زنجیر، توری و دیگر تســمه ها اســتفاده 
می شوند تا از جابه جایی محموله جلوگیری کنند.

وقتی از بند برای محموله استفاده می   کنید، باید:

مطمئــن شــوید اجــزای تســمه ی نگهدارنــده  	
به اندازه ی کافی قوی هستند. همیشه فرض کنید 
که اجزای تسمه ی نگهدارنده، شامل قالب شکاف 
و بندهــای محمولــه، دارای پایین ترین درجه برای 
اســتفاده اند، مگــر اینکه حکاکی یا برچســب های 
دائمی داشته باشند که خالف آن را نوشته باشد. 

از  	 را  نگهدارنــده  تســمه ی  اجــزای  همــه 
ساییده شدن حفظ کنید.

از اجــزای تســمه ی نگهدارنــده ای که بیش از  	
محدودیت اعالمی ســازنده ساییده شده است یا 

تسمه ی خطرناک استفاده نکنید.

همه ی دســته های بندهــای محمولــه را برای  	
جلوگیــری از بازشــدن در محــل خــود قــرار دهید. 
یــا  زنجیــری  ـی، ســیمی،  از مکانیســم های طناـب
قفل کننده اســتفاده کنید. اســتفاده از انتهای باز 

زنجیر کافی نیست.

مطمئن شــوید می   توانید همه ی تســمه های  	
نگهدارنــده را محکم کنید، مگر اینکه فلز، فیبر یا 
بندهای ترکیبی استفاده شده باشد. در این مورد 
مطمئن شوید بندهای نگهدارنده محکم هستند.

اســتحکامی  سیســتم های  درمــورد  اطالعــات 
ـی بــا جزئیــات در  و محدودیت هــای عملــی وزـن

استاندارد ۱0 شرح داده شده اند. ملزومات دیگر:

برای صفحه ی اصطکاکی که سازنده محدودیت  	
عملی وزن آن را عالمت گذاری نکرده اســت فرض 
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وسیله ی نقلیه یا روی آن استفاده می کنید، الیه 
ی محافظ باید آنقدر قوی باشد که توسط تسمه 
هــای نگهدارنده یا محموله ســر نخورد یا لغزیده 

نشود.

تعـــاریـــف

محافظ بلوک، صفحه و تخته هایی اســت که 
محموله را از خود و تسمه های نگهدارنده آن 

جدا می   کند.

محافــظ به شــکل صفحــات کنجــی با تســمه های 
نگهدارنــده بــرای محکم کــردن محمولــه ی آجرهــا 

مورداستفاده قرار گرفته است. 

 

درون  	 یــا  رو  هــای محمولــه،  ردیــف  ـی  وقـت
وســیله ی نقلیــه، کنــار هم قــرار گرفته باشــند و 
تســمه های نگهدارنده از روی دو ردیف یا بیشتر 

رد شده باشند، ردیف ها باید:

در تمــاس مســتقیم بــا هــم قــرار گرفتــه  	
باشند،

دو نوع حمایت کننده از طناب

حقــایـق صــریــح

نقطــه ی  به شــکل  نبایــد  کششــی  ریل هــای 
لنگرگاهی استفاده شوند. 

گهــواره ی  	 یــا  گــوه  محافــظ،  به عنــوان  اگــر 
ـی در میــان  از تختــه هــای چوـب مســدودکننده 

تــوده ای  محمولــه ی  تــوده ای؛  محموله هــای 
مجموعــه ای از مواد کوچک اســت. شــن، ماســه، 
تکه هــای کاغذ یا خرده چــوب همگی محموله های 
توده ای هســتند. اگر این محموله ها با تســمه یا 
تخته هــای طرفیــن قابل مهار نباشــند، باید از یک 
پوشش یا برزنت استفاده کنید تا اجزای محموله 

از وسیله ی نقلیه بیرون نریزند.

در شــرایط زیر باید برای حفظ محموله از پوشــش 
یا برزنت استفاده کنید:

محموله از مواد توده ای تشکیل شده باشد 	

احتمال داشــته باشــد که محموله باال پایین  	
شــود، باد آن را ببرد یا از وسیله ی نقلیه ی درحال 

حرکت پایین افتند.

ایــن دو مثــال همــان کامیون درحال حمــل انواع 
مختلف از محموله های توده ای هستند.

از آنجایی که کامیون کمپرسی سنگ خردشده با 
اندازه ی ســه چهارم اینچ حمل می   کند، از پوشــش 

یا برزنت استفاده کنید.

از آنجاـیـی کــه ایــن کامیــون کمپرســی حــاوی 
از پوشــش  اســت،  کاغــذ  از  ـی  محمولــه ی کامـل
استفاده کنید. بدون پوشش، بخش هایی از این 

کــه  	 ـی  وقـت به ســمت یکدیگــر  از حرکــت 
وســیله ی نقلیــه در بزرگــراه اســت جلوگیــری 

شده باشد.

هرجــا کــه محمولــه یــا بخشــی از آن ممکن  	
اســت غلــت بخورد، باید با گوه، بلــوک، گهواره یا 
هــر وســیله ی محکم کــردن دیگــر از غلت خوردن 

محموله جلوگیری کرد.

بــرای محصــوالت کیســه ای، مانند ســیمان، کود 
ـی کــه در کیســه  شــیمیایی یــا دیگــر محصوالـت
نگهــداری می   شــوند و روی پالت هــای چوبی برای 
حمل ونقــل چیــده می   شــوند، قفل کیســه ها روی 
پالت و گوه گذاری اطراف پالت ها کافی نیست. با 
تسمه های نگهدارنده و حفاظ ها )صفحات کنجی( 

محموله را محکم کنید.

اگــر محموله با رولر پشــتیبانی می   شــود، حداقل 
یـکـی از رولرهــا را قفل کنید تــا از حرکت محموله 
جلوگیری شود. محموله همچنین باید تسمه های 

نگهدارنده ی کافی نیز داشته باشد. 

ایــن محموله با رولر پشــتیبانی شــده اســت و با 
تســمه های نگهدارنده محکم شــده است. حداقل 

یکی از رولر ها را قفل کنید.
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۱.۸۳ متر باید بتوانند بار ثابت با حداقل ۵0٪ کل 
وزن محموله ای را که وزنش یکسان روی ساختار 
توزیع شــده اســت تحمــل کند. اگــر ۱.۸۳ متر یا 
بلندتر باشد، ساختار باید بتواند نیروی ثابت برابر 

با حداقل ۴0٪ وزن کل محموله را تحمل کند.

ارتفــاع؛ بــرای حفاظــت از راننده، اســتاندارد الزام 
 ۱۲۲ از  نبایــد  انتها-جلــو  ســاختار  کــه  می   کنــد 
ســانتی متر باالتر از کف قســمت بار، یــا ارتفاعی 
کــه ایــن ســاختار از حرکت رو به جلــوی محموله 

جلوگیری کند، کوتاه تر باشد.

عرض؛ ســاختار انتها-جلو نبایــد باریک تر از عرض 
وســیله ی نقلیــه، یــا عرضی کــه از حرکــت رو به 

جلوی محموله جلوگیری کند، باشد. 

مقاومــت در برابــر نفــوذ؛ ســاختار انتها-جلو باید 
قابلیــت مقاومت در برابــر هر جزء محموله با نرخ 
کاهش شــتاب 6.۱ متر بر مجذور ثانیه را داشــته 
باشــد. فاصله یــا ورودی ســاختار انتها-جلو نباید 

اجازه ی عبور اجزای محموله را بدهد. 

نشــانه گذاری/ شناسایی؛ ســاختار انتها-جلو باید 
طبق پیشنهادات سازنده ی آن متصل شود و باید 

به یکی از دو روش زیر شناسایی شود:

۱. شــماره ی ســریال و شــماره ی مدل، نام و آدرس 
سازنده و ظرفیت مجاز برای وزن محموله به شکل 

دائمی روی آن حک شده باشد.

۲. ازطریق کپی نامه ای که سازنده یا یک مهندس 
حرفــه ای آن را امضــا کــرده و در وســیله ی نقلیه 
حمل می   شــود. شــماره ی مدل و شماره ی سریال و 
ظرفیت مجاز برای وزن محموله را در آن می توان 

یافت.

محموله احتمااًل از جعبه بیرون خواهند افتاد.

پیش از شــروع مسیر چیزی را از لبه های بیرونی 
ـی نگذارید. در عقب را  و انتهــای تریلــر بیرون باـق
محکــم به ســمت جعبه هــا ببندید تــا محموله از 

شکاف ها به بیرون پرتاب نشود.

ساختارهای عقب - جلو

ســپر کابیــن )حفــاظ کابیــن، دیــواره( براســاس 
اســتاندارد ۱0، ســاختار مسدودکننده یا بخشی از 
سیستم اســتحکام محموله به حســاب نمی آید. 
ایمنی کار بریتیش کلمبیا اســتفاده از حفاظ های 
را الزم  بــاری  کامیون هــای  بــرای  راننــده  کابیــن 

می   داند. 

استاندارد، ساختار انتها-جلو را سد عمودی جلوی 
کف تریلر تعـریـــف می   کند که از حرکت محموله 
بــه جلو جلوگیــری می   کند. بند پنج قســمت یک 
اســتاندارد ملزومــات ســاختارهای انتها-جلویی را 
که سیستم استحکام محموله شناخته می شوند 
 MVAR مشــخص می   کنــد، و قســمت ۳۵.07 از
ـی بــرای نشــانه گذاری و بارهــای  ملزومــات اضاـف

اضافی را ارائه می   دهد. 

ساختار انتها - جلو

قدرت؛ ســاختارهای انتها-جلوی با ارتفاع کمتر از 

چــرخ جلویی جلوتر بروند. یا اگر وســیله ی نقلیه 
بــه ســپر محافظ جلو مجهز اســت، محموله نباید 
بیش از یک متر جلوتر از ســپر محافظ جلو رفته 

باشد. 

این تصاویــر دو نمونه ی قابل قبول از بیرون زدگی 
جلو اســت. در تصویر باالیی، محموله یک متر از 
ســپر محافظ جلوتر است. تصویر پایینی دو دید 
از یــک محمولــه را نشــان می   دهد. ایــن محموله 
حداکثــر بیرون زدـگـی دو متــر از گیــره ی اصلی را 
نشــان می   دهــد )وســایل نقلیــه TAC )بریتیــش 

کلمبیا((.

 

طرفیــن؛ عــرض محموله هــا نبایــد بیــش از ۲.6 
متر باشــد. وســایل نقلیــه ی حامل یونجــه یا کاه 
خشک نباید بیش از ۳.۱ متر عرض داشته باشند 

)وسیله ی نقلیه و محموله(.

حقــایـق صــریــح

TAC اتحادیه ی حمل ونقل کانادا اســت. برای 
تعیین اینکه آیا خودروی شــما یک وسیله ی 
نقلیــه ی TAC اســت، بــه مقــررات حمل ونقل 
 TAC تجــاری مراجعــه کنید. وســایل نقلیه ی
باید استانداردهای متفاوتی نسبت به وسایل 

نقلیه ی غیر آن دنبال کنند.

حقــایـق صــریــح

بیرون زدـگـی جلوی روی تریلرها نباید بیش از 
۳ متر از نقطه ی اتصال برای وســایل نقلیه ی 
TAC )بریتیــش کلمبیــا( و ۲.۲۵ متــر بــرای 
وســایل نقلیه ی غیــر TAC )بریتیش کلمبیا( 

باشد. 

بیرون زدگی محموله

محموله ای با ابعاد بیشتر از وسیله ی نقلیه ی شما 
می   تواند مشکل ســاز شــود. بیرون زدگی فضاهای 
جاده ای بیشــتری را دربر می گیرد و ممکن اســت 
بــه باند و فضاهای کناری شــما، مخصوصًا هنگام 
پیچیــدن، وارد شــود. وقـتـی محموله هایی حمل 
می   کنید که از وســیله ی نقلیه بیرون زده اســت، 

فضای اضافی را درنظر بگیرید.

باید محدودیت های اســتاندارد بــرای بیرون زدگی 
محموله هــا را رعایــت کنیــد، مگــر اینکــه اجازه ی 

عبور از محدودیت خود را داشته باشید. 

جلــو؛ محموله هــا نمی توانند بیــش از یک متر از 
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انواع ویـــژه ی محمـــوله

ـی راننــده ی تجــاری هســتید، ممکــن اســت  وقـت
انــواع مختلفــی از محموله هــا را جابه جــا کنیــد. 
استاندارد الزامات عمومی محکم کردن محموله را 
مشخص می   کند که برای همه ی انواع محموله ها 
قابل اجراســت. الزامات ویژه ای برای انواع مختلف 
کاالهایی که ممکن است جابه جا کنید نیز وجود 
دارد. اگر خالف این در استاندارد ذکر نشده باشد، 

الزامات عمومی و ویژه هردو اعمال می   شوند.

اطالعات ارائه شده در اینجا خالصه است و همه ی 
انــواع محموله ها را دربر نمی گیــرد. برای جزئیات 
بیشتر به استاندارد ۱0 و بند MVAR ۳۵ مراجعه 

کنید.

الوار

برـخـی الزامات برای جابه جایی الــوار یا تخته های 
ـی در MVAR ۳۵.0۵، به عــالوه مــاده ی یــک  چوـب
چــون  شــده اند،  ارائــه  اســتاندارد،  دوی  بخــش 
استاندارد الزامات موردنیاز برای مجموعه ی چوب 

و تخته را مشخص نمی کند.

وســایل نقلیــه ی حامل الوار یــا تخته های چوبی؛ 
زیــر قســمت ۲9)۱( اســتاندارد، این وســایل نقلیه 
باید با کابین، تقویت کننده یا هر وســیله ی دیگر 
بــرای دربــر گرفتــن الوارهــا مجهــز شــوند. بخش 
۳۵.0۵ الــزام می   کنــد که تخته هــا و بیرون زدگی 
آن هــا باید با جزء نگهدارنــده زاویه ی 90 درجه یا 

کمتر بسازند. 

تخته ها باید به یکی از روش های زیر به وسیله ی 

از آنجایی که محموله ی روی این وســیله ی نقلیه 
ـی فراتــر رفتــه اســت، به  از الزامــات عــرض قانوـن
یــک مجوز انــدازه ی بیش ازحــد بزرگ نیــاز دارید. 
مجوزهــای انــدازه و وزن بیش ازحــد را در ادامه ی 

این بخش ببینید. 

عقــب؛ محمولــه ی روی کامیون صاف نباید بیش 
از چهــار متــر از مرکــز گــردش بیــرون بزنــد. اگــر 
محمولــه ای بیــش از ۱.۲ متر از پشــت وســیله ی 
نقلیه بیرون زد، در روز یک پرچم یا پارچه ی قرمز 
به انتهای بیرون زدگی وصل کنید و در شب چراغ 

قرمز به آن وصل کنید. 

 TAC محدودیــت اســتاندارد وســیله ی نقلیــه ی 
)بریتیــش کلمبیــا( بــرای بیرون زدـگـی محموله از 

عقب وسیله ی نقلیه. 

حقــایـق صــریــح

ـی محمولــه، کتــاب ۲، حــاوی اطالعــات  ایمـن
بارگیــری محموله های ویژه اســت. می   توانید 
کتاب ۲ را در مقیاس های وزنی اســتانی یا در 

آدرس www.th.gov.bc.ca/cvse ببینید.

شــده در تسمه های نگهدارنده ی بین الوار ها را از 
بین ببرد.

بند ۲ اســتاندارد الزامات موردنیــاز برای الوارهای 
پوششی را بیان می   کند.

مصالح ساختمانی

بســته های الــوار، دیــوار پیش ســاخته، تختــه ی 
ـی باید طبق  ســه ال و مصالح ســاختمانی این چنیـن

الزامات بخش ۲ بند ۲ استاندارد محکم شوند. 

بســته های کنــار هم یا بایــد در تماس با هم قرار 
گیرند یا با اســتفاده از مسدودکننده ها از حرکت 

آن ها روی یکدیگر جلوگیری شود.

از روش هــای مختلــف می   توانیــد  اســتفاده  بــا 
بسته ها را در دو ردیف یا بیشتر ببندید:

۱. اگــر از حرکــت عرضــی آن هــا با مســدودکننده 
در اطراف وســیله ی نقلیه، یا با بســتن یا وسایل 
اصطکاـکـی قــوی بیــن ردیف هــا، جلوگیری شــده 
اســت، بــا تســمه های نگهدارنــده از روی الیــه ی 
باالیی، با کمترین تعداد تســمه برای دســته های 
ببندیــد. بســتن  را  از ۱.۵۲ متــر، آن هــا  بلندتــر 
مناســب دسته ها روی وســیله ی نقلیه ی مجهزبه 

مسدودکننده در پایین نشان داده شده است.

 

۲. اگر دسته ها مستقیمًا روی هم، یا با فاصله ی 
ـی روی هم قــرار داده  مناســب ابعــاد و حجــم کاـف

نقلیه محکم شوند:

روشی تأییدشده توسط یک مهندس حرفه ای 	

گیره و خطوط تخته در یک دایره ی بســته با  	
طناب با قطر حداقل ۲۲ میلی متر

میله ی جوش خورده با قدرت کافی. 	

بیرون زدـگـی تخته ها را به دیگر تخته ها و الوارها 
را به قالب وســیله ی نقلیه محکم ببندید. تیرک، 
تریلر سه یا چهارمحوره را با وسیله ی محکم کردن، 

با قدرت کافی، به کامیون محکم ببندید.

اســتاندارد ۱0 الزامــات مربوط به پیکربنــدی الوار، 
به همراه موارد زیر را فراهم می   کند:

چوب کوتاه از عرض بارگیری شده 	

یک دسته چوب کوتاه از عرض بارگیری شده 	

دو دسته چوب کوتاه از عرض بارگیری شده 	

وســایل نقلیــه ی بلنــد حامــل چوب کوتــاه از  	
عرض بارگیری شده

بارگیری چوب کوتاه از طول 	

بارگیری چوب بلند از طول 	

تریلر تیرک دار. 	

بررســی بار الوار؛ پیش از اینکه تریلر حاوی الوار 
از جــاده ی خصوصــی وارد بزرگــراه شــود، راننــده 
باید وســیله ی نقلیه، الوارها و وســایل استحکام 
را برای تطابق با اســتاندارد بررســی کند. اگر نیاز 
بــود، راننده باید تنظیمات و وســایل اســتحکامی 
بیشــتری اضافــه کنــد. اســتاندارد ۱0 همچنیــن 
مشــخص می   کند کــه چوب های بارگیری شــده از 
عرض باید با وســیله ای محکم شــوند که تنش را 
دائمًا حفظ کند و به شــکل خــودکار فواصل ایجاد 
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طول بیش از ۱.۵۲ متر از دو تســمه، به شکل زیر، 
استفاده کنید.

 

حلقه های فلزی

استاندارد، الزامات ویژه برای جابه جایی حلقه های 
فلزی متشــکل از ورقه های فلزی پیچیده شــده با 

وزن ۲۲6۸ کیلوگرم و بیشتر را بیان می   کند.

در حلقه هــای فلزی قرارگرفتــه روی مقطع عرضی، 
باید از حرکت رو به جلو، عقب و طرفین جلوگیری 
شــود. برای جلوگیری از حرکت رو به جلو و رو به 
عقب حلقه های عمودی از مســدودکننده، تسمه، 
نگهدارنــده  تســمه های  و  اصطکاـکـی  صفحــات 
استفاده کنید. حلقه های فلزی قرارگرفته به شکل 
طولــی یــا عرضــی را درمقابل حرکت رو بــه جلو و 

عقب محکم کنید. 

انــواع مختلــف  بــرای  ـی موردنیــاز  الزامــات جزـئ
حلقه هــای فلــزی را می   تــوان در بخــش ۲ بنــد ۳ 

استاندارد یافت.

شــده اند، بــا ترکیــب یـکـی از مــوارد زیــر آن ها را 
ببندید:

تسمه های نگهدارنده روی الیه باالیی 	

تســمه های نگهدارنــده روی الیــه دوم، یا در  	
۱.۸۵ متر باالی کف تریلر، هرکدام که بهتر بود 

تســمه های نگهدارنده برای الیه های چندگانه  	
با ارتفاعی کمتر از ۱.۸۵ متر باالی کف تریلر.

برای مثال:

اگر دو ردیف دسته وجود دارد، که هرکدام بیش 
از ۱.۸۵ متر ارتفاع دارند، هر ردیف را طبق الزامات 
عمومــی محکم کــردن محموله هــا بــا تســمه های 

نگهدارنده محکم کنید. 

اگر ســه ردیف دســته وجــود داشــت و دو ردیف 
پاییــن ارتفاعی بیش از ۱.۸۵ متر داشــتند، طبق 
الزامات اســتحکام عمومی محموله ها، هر دسته 

را جداگانه ببندید.

اگر ســه ردیف دسته وجود داشــت و تنها ردیف 
ـی ارتفاعی بیــش از ۱.۸۵ داشــت، دو ردیف  باالـی
پاییــن را با هم و ردیف باالیی را جداگانه ببندید. 
این نحوه ی چیدن بســته ها، در شــکل زیر نشــان 

داده شده است.

 

۳. هر دســته را بــا تســمه های نگهدارنده از روی 
ـی با  آن هــا محکــم کنیــد، بــرای دســته های باالـی

و جداگانــه آن هــا را محکــم کنیــد. لوله های جلو 
ـی را جداگانــه یــا در پایین تریــن الیــه با  و انتهاـی
ســاختارهای  گــوه،  مســدودکننده،  از  اســتفاده 
وســیله ی نقلیــه یــا هــر مســدودکننده ی دیگری 
روی  نگهدارنــده  تســمه های  از  کنیــد.  محکــم 
لوله هــای جلو و انتها بــرای محکم کردن لوله های 
داخلی اســتفاده کنید. همانطور که در باال نشان 
داده شــده است، تسمه های نگهدارنده را به شکل 
طولی و عرضی روی لوله های کوچکی که انفرادی 

محکم نشده اند استفاده کنید.

الزم است تسمه های نگهدارنده را از داخل هرکدام 
از لوله هــای بــزرگ رد کنیــد. جزئیــات ملزومــات 

استحکامی در استاندارد ارائه شده اند.

کانتینرهای چندگانه

بخش ۲ بند 6 استاندارد، الزامات استحکامی برای 
کانتینرهای چندگانه را ارائه می   دهد. محموله های 
داخل کانتینر را طبق الزامات استحکامی معمولی 

یا طبق الزامات ویژه ی محموله ها محکم کنید. 

کانتینر حمل محموله

 

حلقه های کاغذی

طبق بخش ۲ بند ۴ استاندارد حلقه های کاغذی با 
وزن ۲۲6۸ کیلوگرم و بیشتر باید حین جابه جایی 

محکم بسته شوند. 

بــرای محموله هــای حلقــوی که در وســایل نقلیه 
کفی بارگیری شــده اند، بــرای جلوگیری از لغزش، 
پاییــن افتــادن و غلت خوردن، از مســدودکننده، 
بنــد،  صفحات اصطکاکی و تســمه های نگهدارنده 
اســتفاده کنید. برای دسته های حلقه ی کاغذی از 
اســتحکامات اضافی اســتفاده کنیــد تا از حرکت 
زیاد الیه های باالیی جلوگیری شود. برای حلقه های 
بارگیری شــده روی وســایل نقلیــه ی کف کــش یــا 
با پــرده ی کنار تریلــر، از تســمه های نگهدارنده ی 
اضافی استفاده کنید. جابه جاکنندگان حلقه های 
کاغــذی، باید بــرای جزئیات الزامات اســتحکامی 

موردنیاز، به استاندارد مراجعه کنند.

لوله های سیمانی

محکم کــردن لوله هــای ســیمانی بارگیری شــده از 
عرض روی وســایل نقلیــه ی کف کش در بخش ۲ 
بند ۵ استاندارد ارائه شده است. الزامات عمومی 
اســتحکام محموله هــا برای لوله های ســیمانی در 
حــال جابه جایی توســط وســایل نقلیه ی کف کش 
به شــکل طولی روی مقطع عرضی یا طولی، اعمال 

می   شوند. 

 لوله هایی با اندازه ی متفاوت را یک دســته کنید 
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زنجیرهــای حداقــل ٪۵0 از وزن کانتینــر. نیــازی 
نیســت نقــاط بسته شــدن دقیقــًا در گوشــه های 

کانتینر واقع شده باشند.

وسایل نقلیه به عنوان محموله

طبــق بخش ۲ بند 7 اســتاندارد، وســایل نقلیه با 
GVW کمتر از ۴۵00 کیلوگرم باید از جلو و عقب 
بــا دو تســمه ی نگهدارنــده محکم شــوند. ممکن 
اســت از یــک وینــچ به عنــوان تســمه نگهدارنده 
جلو اســتفاده شــود. الزامات عمومــی برای تعداد 
تســمه های نگهدارنده در اینجا اعمال نمی شــود. 
وســایل نقلیــه بــا وزن بیــش از ۴۵00 کیلوگــرم 
بایــد با حداقل چهار تســمه ی نگهدارنده، هرکدام 
بــا محدودیت عملی وزنی ۲۲6۸ کیلوگرم، بســته 
شــوند. ممکــن اســت تســمه های بیشــتری نیاز 
باشد تا محدودیت عملی وزنی همه ی تسمه های 
نگهدارنده به ۵0٪ وزن محموله برســد. تجهیزات 
ـی روی وســایل نقلیــه ی ســنگین، مثل بیل  جانـب
هیدرولیـکـی، باید کاماًل پایین آورده شــوند و به 

وسیله ی نقلیه بسته شده باشند.

وســایل نقلیه ی تصادفی، صاف شــده یا انبارشده، 
باید با اســتفاده از دیوارهای مهاری، تســمه های 
ـی از ایــن دو روش بســته  نگهدارنــده یــا ترکیـب
شــوند. تســمه های نگهدارنــده بایــد محدودیــت 
عملی وزنی برابر با حداقل ۲۲6۸ کیلوگرم داشــته 
وســایل  نباشــند.  ـی  ترکیـب و طناب هــای  باشــند 
نقلیــه ای که خودروهای تصادفی یا صاف شــده را 
حمل می   کنند، باید تجهیزاتی داشته باشند که از 

افتادن تکه های ریزشده جلوگیری کنند.

کانتینــر  شاســی  روی  بارزده شــده  کانتینرهــای 
وسیله ی نقلیه را با استفاده از وسایل مهارکننده 
بــه شاســی کانتینــر وصــل کنیــد. ایــن وســایل 
بایــد شــما را مطمئــن کننــد که کانتینــر بیش از 
بیشــترین میزان درنظر گرفته شــده ی اســتاندارد 
حرکــت نمی کنند. بــا اینکه زنجیر وســیله ی قفل 
یکپارچه ای نیســت، امــا اگر وســیله ی قفل کردن 
صدمه دیده باشــد یا ازکار افتاده باشد، می   تواند 

وسیله ی قفل کننده ی موقتی شما باشد.

گوشه های کانتینر سوراخ هایی دارد که می   توانید 
از آن زنجیر را برای مهار کانتینر رد کنید. زنجیر را 
کامــاًل دور محل اتصال حلقه کنید و فقط از داخل 

آن رد نکنید.

 

کانتینرهای روی دیگر وســایل نقلیه را به یکی از 
روش های زیر محکم کنید:

زنجیــر، طنــاب یا وســایل قفل داخلــی که در  	
همه ی گوشه های پایینی ثابت شده باشد

زنجیرهــای عرضی کــه در همه ی گوشــه های  	
باالیی ثابت شده باشند

بــا محدودیــت عملی محمولــه ی متمرکز طناب یا 

باشد(

دو تســمه ی نگهدارنــده از عرض اســتفاده  	
شده باشد، هرکدام باعث نگهداشتن کانتینر 

روی ریل های کناری وسیله ی نقلیه شوند

دو قالب 	

مکانیسم های مشابه. 	

ممکن اســت از وسایل مشــابه برای مهار کانتینر 
به جلو و عقب وسیله ی نقلیه استفاده شود.

تخته سنگ ها

تخته سنگ های با وزن بیش از ۵000 کیلوگرم یا 
حجمی بیش از دو متر مکعب را، به شکلی که در 
بخش ۲ بند 9 استاندارد آمده، هنگام انتقال روی 
وسایل نقلیه ی کف کش یا وسایلی که صرفًا برای 
جابه جایی تخته سنگ طراحی شده اند، مهار کنید.

صاف ترین یا بزرگ ترین طرف تخته ســنگ را روی 
کــف تریلــر قرار دهیــد و از دو تیــرک چوبی برای 
جلوگیــری از حرکــت آن به جلو و عقب اســتفاده 
کنیــد. حداقل از دو زنجیر برای مهار تخته ســنگ 
به وسیله ی نقلیه استفاده کنید. تخته سنگ های 
ـی بــا پایــه ی ناپایــدار، بــه تســمه های  غیرمکعـب

نگهدارنده ی بیشتری نیاز دارند.

احشام

جابه جایی احشــام ممکن است سخت باشد چون 
حیوانــات روی تریلــر حرکــت خواهنــد کــرد. این 

کانتینرهای سوار و پیاده کن و کانتینرهای 
قالب دار

عمومــا، کانتینرهای ســوار و پیاده کن و قالب دار 
روی وســایل نقلیــه ای ســوار می   شــوند کــه بــا 
سیســتم اســتحکامی داخلی تجهیز شده باشند. 
هرجا کــه کانتینری روی وســیله ی نقلیه ی بدون 
سیســتم اســتحکامی یکپارچــه حمــل می   شــود، 
بخــش ۲ بنــد ۸ اســتاندارد، تعداد اســتحکامات 

موردنیاز را مشخص می   کند.

ـی یــا وســایل  هرجــا کــه متوقف کننــده ی جلوـی
بلندکننده وجود نداشته باشد، صدمه دیده باشد 
یــا با وســایل محکم کــردن کانتینر قابل اســتفاده 
نباشــد، بایــد از تســمه های نگهدارنــده ی دســتی 
که همان اســتحکام الزم وسایل جایگزین شده را 

داشته باشد استفاده شود.

اگر وسیله ی نقلیه، سیستم استحکامی یکپارچه 
نداشت، کانتینر باید:

بــا وســایل بلندکننده، متوقف کننــده یا دیگر  	
مکانیسم های نگهدارنده مثل زنجیر، از حرکت رو 

به جلوی آن جلوگیری شود

با وســایل بلندکننده یا وسیله ی نگهدارنده ی  	
دیگــر به جلو وســیله ی نقلیه محکم شــوند تا از 

حرکت عمودی و به طرفین آن جلوگیری شود

با اســتفاده از موارد زیر به انتهای وســیله ی  	
نقلیه بسته شود:

تســمه ی نگهدارنده ای به شاسی وسیله ی  	
نقلیه و شاســی کانتینر وصل شده باشد )این 
تســمه باید به یک محل نگهداری وصل شــده 
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حمــل ونقل کاالهــای خطـرناک

کاالهــای خطرنــاک خطرات بالقوه ی جــدی ای برای 
کســانی که آن ها را انتقال می   دهند، عموم مردم 
و محیط زیست دارند. افرادی که به هر شکلی با 
کاالهای خطرناک سروکار دارند مسئولیت قانونی 
ســنگینی دارنــد و بایــد آمــوزش ببیننــد و تأیید 

شوند. 

ـی ایــن نــوع کاالهــا را حمــل می   کنیــد، باید  وقـت
مطمئن شوید همه ی مدارک انتقال کامل، درست 
و در کابین راننده دردسترس اند. این مدارک باید 
با قوانین حمل ونقــل کاالهای خطرناک هم خوانی 

داشته باشند.

حــوادث مربوط بــه محمولــه ی کاالهــای خطرناک، 
مانند نشــت، بیرون ریختن، آتش ســوزی، انفجار 
یا صدمه ی کانتینر را ســریعًا به نزدیک ترین مرکز 
پلیس یا برنامه ی اورژانسی استانی اطالع دهید. 
عملکــرد ســریع شــما می توانــد از تبعــات حادثه 

جلوگیری کند.

کاالهــای خطرنــاک 9 کالس دارند: مــواد منفجره، 
گازها، مایعات قابل اشتعال، جامدات قابل اشتعال، 
مواد اکسیدی یا پراکسیدهای آلی، عناصر سمی 
یا عفونی، مواد رادیواکتیو، مواد خورنده و عناصر 

و محصوالت متفرقه.

حرکات پیچیدن را سخت می   کند و باعث تصادف 
و آســیب به احشــام خواهد شد. وقتی وسیله ی 
نقلیــه کاماًل پــر از محموله نیســت، کفی  اضافی 

کنید تا کل احشام با هم باال و پایین بپرند. 

هنــگام پیچیــدن ســرعت را کاهــش دهید چون 
حیوانــات، حـتـی هنــگام جســت وخیز، گاهی خم 
می شــوند و می   تواننــد موجــب تغییــر مرکز ثقل 

وسیله ی نقلیه و چپ کردن شود. 

محموله ی گوشت آویزان

گوشــت آویزان شــده از کامیــون یــا تریلر ممکن 
است تاب بخورد. این نوع محموله ها دارای مرکز 
ثقل باالیی اند که خطر چپ کردن وســیله ی نقلیه 
را افزایــش می دهــد. آنچــه را آویزان اســت مهار 
کنیــد تا نتواند جابه جا شــود یا تاب بخورد. ســر 
پیچ های تند سرعت را کاهش دهید و هنگام باال 
یــا پاییــن رفتن از رمپ احتیاط بیشــتری به خرج 

دهید.

محموله هــای مایــع یــا تانکرهــای مــواد 
خشک

تانکرهــای حمــل مواد مایع یا خشــک گاهی مرکز 
ثقل باالیی دارند. این همیشه احتمال چپ کردن را 
افزایش می   دهد. این محموله ها تکان می   خورند. 
اگر متالطم نباشــند، به جلو، عقب و طرفین موج 
می   زننــد. در گردش هــا یا پیج های تند ســرعت را 
کاهش دهید و در توقف و شــروع حرکت بســیار 

محتاط باشید. 

این ها برچسب  برخی کاالهای خطرناک هستند که ممکن است در طرفین 
یا پشت و روی کامیون های حامل این مواد، چسبانده شده باشند.
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ابعاد محمــوله و وسیله ی نقلیـه

قانــون حمل ونقــل تجــاری محدودیت هــای طول، 
عــرض، ارتفــاع و وزن وســایل نقلیــه ی تجــاری را 

تعیین می   کند. 

صرف نظــر از گواهینامــه یــا مجوزی کــه به همراه 
از  کــه  حمل ونقــل  وزارت  تابلوهــای  بــه  داریــد، 
ورود محمولــه یــا وســایل نقلیــه با ابعــاد خاصی 
جلوگیــری می   کنــد، پیروی کنید. ایــن تابلوها در 
بزرگراه ها نصب شده اند تا به شما کمک کنند که 
از صدمه زدن به وســیله ی نقلیــه، محموله ی آن، 
جــاده یا دیگر کاربران از بزرگــراه، پرهیز کنید. در 
مواقع خاصی از سال ممکن است محدودیت های 

وزنی اضافی نیز اعمال شود.

ایــن تابلوهــا نشــان می   دهنــد که بایــد مطمئن 
شوید وسیله ی نقلیه شما فاصله ی کافی را ایجاد 

می   کند.

ایــن تابلــو هشــدار می   دهــد کــه جــاده در جلوتر 
باریک خواهد شد.

 

حقــایـق صــریــح

اگــر بایــد بــا کاالهــای خطرنــاک کار کنیــد، 
کارفرمای کنونی شــما باید تأیید کند که شما 
آموزش هــای الزم را دیده ایــد. هنــگام حمــل 
کاالهای خطرناک، همیشه تأییدیه ی آموزش 

خود را به همراه داشته باشید.

حقــایـق صــریــح

حوادث مرتبط با کاالهای خطرناک در بریتیش 
کلمبیا را با تماس با پلیس محلی یا برنامه ی 
اورژانســی اســتانی به شــماره ی 66۳-۸00-۱-

۳۴۵6 اطالع دهید.

بــرای اطالعات بیشــتر درمورد کاالهــای خطرناک، 
بخش ۱۳، برای اطالعات بیشتر، را ببینید.

تابلوی سمت چپ جاده هایی را نشان می   دهد که 
وســایل نقلیه ی حامل کاالهای خطرناک می توانند 
در آن تردد کنند. تابلوی ســمت راست جاده هایی 
را نشــان می   دهــد که این وســایل نقلیــه اجازه ی 

تردد در آن ها را ندارند.

 

این تابلوها نشــان دهنده ی مســیر عبور کامیون 
هستند.

وســایل نقلیه ی تجاری اجازه تردد در این جاده را 
دارند.

 

ورود وســایل نقلیه ی تجــاری به این جاده ممنوع 
است.

 

عبور وسایل نقلیه در این باند ممنوع است.

 

ایــن تابلــو نشــان می   دهد کــه یک پــل یک طرفه 
جلوتــر قــرار گرفته اســت، پس احتمــااًل باید حق 
تقدم را به ترافیک عبوری از طرف مقابل روی پل 

بدهید.

 

ایــن تابلوها ارتفاع یک ســاختار عبوری مانند پل 
یــا روگــذر را نشــان می   دهند. تابلوی لوزی شــکل 
از فاصلــه ی کــم در جلوتــر خبر می   دهــد و تابلوی 
مســتطیلی ممکن اســت روی ساختار نصب شده 
باشــد. وسیله ی نقلیه ی شما باید با سقف فاصله 
داشــته باشد، در غیر این صورت مسیر دیگری را 

انتخاب کنید.
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 عرض

دانستن عرض وسیله ی نقلیه به اندازه ی دانستن 
ابعاد دیگر آن اهمیت دارد. 

این موارد ممکن اســت تا ۱0 ســانتی متر خارج از 
طرفین وسیله ی نقلیه قرار گیرند، بدون اینکه در 

عرض کلی به حساب آورده شوند:

وسایل جلوگیری از پاشش و اسپری 	

وسایل محکم کننده ی محموله 	

نردبان ها 	

پالکارد کاالهای خطرناک 	

دسته های خارجی و اتصاالت هوایی 	

اتصاالت الکتریکی یا هیدرولیکی 	

چراغ های رعایت فاصله 	

جــز در شــرایطی کــه راننــده مجوز حمــل محموله 
بــا اندازه ی بســیار بــزرگ را دارد، بیشــینه ی عرض 

قانونی برای وسایل نقلیه ۲.۶ متر است. 

ایــن تابلوهــا نشــان دهنده ی مســیر اتوبوس هــا 
هستند.

اتوبوس ها اجازه ی ورود به این جاده را دارند.

 

ورود اتوبوس به این جاده ممنوع است.

 

ارتفاع

همیشــه ارتفاع وســیله ی نقلیه و محموله ی آن 
را بدانیــد. پیش از زیرگذر ها و تونل ها تابلوهایی 
نصب شــده که ارتفاع آن ها را نشان می   دهد. در 
برخی نواحی، میله های بررســی ارتفاع یا وســایل 
هشداری قرار داده شده تا پیش از ورود بتوانید 
بررسی کنید که آیا وسیله ی نقلیه از مسیر عبور 

خواهد کرد یا خیر. 

بیشترین ارتفاع مجاز برای وسایل نقلیه ی تجاری 
۴.۱۵ متر اســت، مگر اینکه راننده مجوز حمل بار 

بیش ازحد بزرگ را داشته باشد.

حقــایـق صــریــح

طــول کلی ون یا تریلرهــای یخچال دار ممکن 
اســت بــرای دربرگیــری بخــش سرمایشــی یا 

گرمایشی گسترش یابد.

وزن

وســایل نقلیه ی تجاری طبق وزن خالص وسیله ی 
نقلیــه )GVW( مجــوز داده می   شــوند. بایــد وزن 
وســیله ی نقلیــه و محمولــه ی آن را بدانیــد تــا 
مطمئن شــوید وسیله ی نقلیه از محدوده ی مجاز 

وزنی عبور نمی کند. 

معیارهای تعیین وزن وســیله ی نقلیه شامل این 
موارد است:

GVW )وزن خالــص وســیله ی نقلیــه( ترکیب  	
وزن وسیله ی نقلیه و محموله آن است.

GVWR )نــرخ وزن خالــص وســیله ی نقلیــه(  	
نرخ دهی ســازنده اســت که وزن وســیله ی نقلیه 
و بیشترین میزان حمل بار آن را تعیین می   کند.

ـی وســیله ی نقلیه و  	 مجــوز GVW وزن ترکیـب
حداکثر بار بامجوز برای حمل یا کشیدن است.

مجــوز GVW حداقلــی بــرای وســایل نقلیه ی  	
تجاری ۱.۵ برابر وزن خالص وسیله ی نقلیه است. 

مقــررات حمل ونقــل تجاری حــاوی اطالعات جزئی 
درمورد ابعاد موردنیاز برای وســایل نقلیه ترکیبی 
مختلف اســت. بروشور این مقررات را در مقیاس 
www.th.gov.bc.ca/ وزنی اســتانی یــا در آدرس

cvse ببینید. 

حقــایـق صــریــح

آینه  بغل ها ۲0 ســانتی متر از عرض وسیله ی 
 ۲0 بیــش از  اگــر  می   زننــد.  بیــرون  نقلیــه 
ســانتی متر بیــرون زده باشــند، در عرض کلی 

وسیله ی نقلیه درنظر گرفته می   شوند. 

وســایل نقلیه ی حامــل علوفه و یونجه ی خشــک 
می   توانند تا ۳.۱ متر عرض داشته باشند. 

آینــه بغل هــا بایــد از محموله بیشــتر بیرون زده 
ـی بــرای محموله های بســیار بزرگ، تا  باشــند، حـت

بتوانید عقب وسیله ی نقلیه را ببینید.

وقـتـی وســیله ی نقلیــه ی بســیار بزرـگـی را در پل 
و دره هــای پهنــاور، تپه ها یا نواحی ساخت وســاز 

جاده ای می   رانید بسیار مراقب باشید. 

شــرایط رانندـگـی در زمســتان به خطــرات رانندگی 
وسایل نقلیه با اندازه ی بسیار بزرگ، مخصوصًا در 
نواحی کوهستانی اســتان، اضافه می   کند. وقتی 
شــرایط آب وهوایی زمستانی روی شرایط رانندگی 
اثر می   گذارد، اولین قانون ایمنی کاهش ســرعت 

است. 

طول

همیشــه از طول وســیله ی نقلیه و باری که حمل 
می   کنیــد آگاه باشــید. هنگام عبــور از جاده ها و 
کوچه هــای باریک احتیاط بســیار زیــادی به خرج 

دهید. 
ـی را حفظ کنید  فرامــوش نکنیــد که فاصله ی کاـف
کــه به اشــیائی مانند تیر چراغ بــرق، خودروهای 
پارک شده و ســاختمان ها برخورد نکنید. هرجا که 
فاصله محدود می   شود خطری بالقوه وجود دارد. 
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اگر بــرای مجوز اضافــه وزن درخواســت داده اید، 
بایــد میزان وزنی را کــه روی هرکدام از محورهای 
وســیله ی نقلیه وارد می   شود شناسایی و تعیین 

کنید. 

حقــایـق صــریــح

پیش از اینکه وســیله ی نقلیه ی بسیار بزرگ 
را به جاده بیاورید باید مجوز بگیرید. 

ـی کــه مجوز به شــما داده شــد، فهرســتی از  وقـت
الزامات به شما می دهند که باید همه یا برخی از 

آن ها را کامل کنید، این موارد عبارتند از:

خودرو)های( رهبر 	

پرچم 	

تابلو 	

چراغ 	

زمان شبانه روزی جابه جایی 	

روزهای هفته ی جابه جایی 	

مسیر مورداستفاده 	

حقــایـق صــریــح

ـی محموله هــای بــا اضافــه بار  بــرای جابه جاـی
یــا اضافه وزن در شــهر یا جاده های شــهری، 
ممکــن اســت الزم باشــد از دولت شــهری یا 

شهرداری مجوز بگیرید.

حقــایـق صــریــح

ـی بــه پل ها نزدیــک می   شــوید تابلوهای  وقـت
اعــالم وزن بیشــینه برای عبــور از روی آن ها 

را ببینید.

مجـوز انـدازه و وزن اضــافه

اگــر نمی توانیــد محمولــه را کاهــش دهیــد و از 
میزان مجاز مقررات بزرگ تر یا ســنگین تر اســت، 
شــاید بتوانیــد مجــوز انــدازه ی اضافــه خریداری 

کنید.

می توانید برای محموله های با وزن، طول یا ارتفاع 
اضافــه مجــوز خریــداری کنیــد. اگــر می   خواهید 
در بزرگــراه حرکــت کنیــد، می   توانید بــا تماس با 
خط مجوزهای وســایل نقلیه ی تجاری درخواســت 

دهید.

مجوزهــا طبــق مقــررات حمل ونقــل تجــاری صادر 
می   شوند.

وقتی برای مجوز درخواســت می   دهید باید موارد 
زیر را ارائه دهید:

برگه های ثبت و بیمه برای وســیله ی نقلیه و  	
تریلر)ها(

مشخصات محموله ای که جابه جا می   کنید 	

جزئیات مسیر و راهی که انتخاب کرده اید 	

ـی محمولــه بــا  	 ـی کــه برنامــه ی جابه جاـی زماـن
اندازه ی بزرگ را دارید.

حقــایـق صــریــح

اگــر محمولــه  ی شــما را نمی تــوان بــه اندازه 
کوچک تر تقســیم کرد و اضافه وزن و اضافه 
بــار دارد، می   توانیــد مجــوزی بــرای اضافه بار 

بیش از استاندارد خریداری کنید.

حقــایـق صــریــح

تخمین می زنند که وسیله ی نقلیه ی سنگین 
درحــال عبــور از جاده ممکن اســت خســاراتی 
دارای  نقلیــه ی  وســیله ی  یــک  برابــر   ۵000
سرنشــین، بســته به شــکل و بــار وســیله ی 

نقلیه ی سنگین، وارد کند. 

مجوزهای اندازه ی بزرگ تر از حد معمول

اگر وســیله ی نقلیه ی شــما عریض تر،  طوالنی تر و 
بلند تر از میزان مجاز مقررات است، پیش از بردن 
آن بــه بزرگــراه باید مجــوز اندازه ی بزرگ داشــته 
باشــید. ایــن قانون برای وســیله ی نقلیــه ی پر و 
خالی برقرار است. مجوز وسایل بارگیری شده تنها 
وقتی صادر می   شود که نتوان محموله را کم کرد.

محموله هــای  یــا  نقلیــه  وســایل  بــرای  معمــواًل 
عریض تر از ۴.۴ متر مجوز صادر نمی شود.

و  نقلیــه  وســایل  همــه ی  بــرای  اضافــه  ابعــاد 
 ۳0 قرمــز  پرچــم  بــا  بایــد  بــزرگ  محموله هــای 
سانتی متر در ۳0 سانتی متر عالمت گذاری شوند. 
در شب باید از چراغ برای این ابعاد بزرگ استفاده 
کرد، کهربایی برای جلو و قرمز برای انتهای آن ها.

مجوزهای اضافه بار

اضافه بار وســیله ی نقلیــه می   تواند فرمان گیری، 
ترمز و کنترل ســرعت وســیله ی نقلیه را سخت تر 
کند. وقتی با وسایل نقلیه ی با اضافه بار رانندگی 
می   کنیــد احتیــاط بیشــتری به خرج دهیــد. برای 
و  باشــید  آمــاده  ســرباالیی ها  در  آرام  رانندـگـی 
مراقــب باشــید کنترل ســرعت را در سراشــیبی ها 

ازدست ندهید.

وسیله ی نقلیه یا ترکیب وسایل نقلیه در شرایط 
زیر اضافه بار دارند:

وزن وســیله ی نقلیــه و بــار آن از GVW مجاز  	
تحت مقررات حمل ونقل تجاری بیشتر است

وزن وســیله)های( نقلیــه و بــار آن بیــش از  	
مجوز GVW گرفته شده است

وزن وســیله ی نقلیه و بار آن از حداکثر وزن  	
مجــاز برای هــر محور جدا یا دســته ای از محورها 

بیشتر باشد.
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هروقــت نیــاز بــود، یــک تابلــوی D )بــرای ابعــاد 
بیش ازحــد بزرگ( باید توســط خودروی رهبر حمل 

شود.

 

فاصــله از وسیله ی نقلیـه ی بیـــش ازحــد 
بـــــــزرگ

خــودروی رهبر بایــد در فاصله ی ۱00 تا ۵00 متری 
جلــو یــا پشت ســر وســیله ی نقلیــه ی بزرـگـی که 

همراهی می   کند حرکت کند.

حقــایـق صــریــح

تجــاری،  حمل ونقــل  مقــررات   ۸ بنــد  در 
دســتورالعمل  تابلوهــای خودروی رهبر شــرح 

داده شده است.

خودروی رهبر

با مجوز اضافه بار یا ابعاد بزرگ، ممکن اســت به 
یک خودروی رهبری کننده نیاز باشد.

خــودروی رهبر به دیگر رانندگان هشــدار می   دهد 
کــه درحــال نزدیک شــدن بــه وســیله ی نقلیــه ای 

بزرگ تر از حد معمول هستند.

بســته به مســیر و محمولــه، ممکن اســت مجوز، 
شما را به داشتن بیش از یک خودروی رهبر ملزم 

کند. 

تابلوها

وقتی محموله ای با ابعاد غیرمعمول حمل می   کنید 
باید تابلوی مناسب را در معرض دید بگذارید.

ایــن تابلــو هشــدار می   دهد کــه خــودروی درحال 
حرکت حامل محموله ی عریض است.

 

ایــن تابلــو هشــدار می   دهد کــه خــودروی درحال 
حرکت حامل محموله ی دراز است.

 

ایــن تابلــو هشــدار می   دهد کــه خــودروی درحال 
حرکت حامل محموله  با ابعاد بزرگ است.

 

باسکــول های ثابـــت

باســکول های وزنی در همه جــای بریتیش کلمبیا 
دیــده می   شــوند. تابلوهــای بزرگــراه راننــدگان را 
ـی وارد  ـی می   کننــد. وقـت به ســمت آن هــا راهنماـی
محدوده ی باســکول می   شوید، وســیله ی نقلیه را 
به طرف باســکول ببرید. باســکول، وزن روی محور 
یا گروه محورها را اندازه گیری می   کند. یک افســر 
الســتیک ها را بررســی می کند و وسیله ی نقلیه و 
بــار آن را انــدازه می   گیرد. مســیرهای روی تابلوی 

روشنایی را دنبال کنید.

تابلوهــای بزرگراهی که شــما را به باســکول وزنی 
راهنمایی می   کنند.

گـزارش به مقیـاس های 
وزنـــی )باســــکول(

ـی قابل حمل در  نواـحـی ثابــت و مقیاس هــای وزـن
اگــر  دردســترس اند.  کلمبیــا  بریتیــش  سراســر 
وســیله ی نقلیه ی تجاری ای با مجــوز وزن خالص 
کیلوگــرم   ۵۵00 از  بیــش  نقلیــه ی  وســیله ی 
می   رانیــد، باید هروقت تابلو، افســر پلیس یا هر 
شــخص تأییدشده ای دســتور دهد، گزارش وزنی 
ارائه دهید. در این باســکول ها وســیله ی نقلیه ی 

شما وزن و بررسی می   شود.

بــازرس یــا افســر پلیــس ممکــن اســت از شــما 
بخواهد وســیله ی نقلیه را پارک کنید و برگه های 
خــود را بــه او ارائــه دهید. اگر این اتفــاق افتاد، 
همــه ی برگه های مجوز و ثبت وســیله ی نقلیه ی 
خــود را به همــراه کتاب و گزارش بررســی ســفر با 

خود به همراه ببرید. 

حقــایـق صــریــح

بــازرس یا افســر پلیس ممکن اســت بازرس 
حمل ونقــل تجــاری، بــازرس وســایل نقلیــه ی 

موتوری، پاسبان یا پاسبان ویژه باشد.
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ســـؤاالت مــــروری

۱. هنگام دنده عقب گرفتن چه چیزی ممکن است 
منجر به قیچی کردن تریلر شود؟

۲. اگر تریلر شــروع به جســت وخیز کرد، باید چه 
کاری انجام داد؟

۳. وقتی وســیله ی اتصال )به جز تشت همبندی( 
اســتفاده  نقلیــه  وســایل  ترکیــب  اتصــال  بــرای 
می شــود، آیــا به وســیله ی اتصــال اضاـفـی مانند 

زنجیر یا کابل نیاز است؟

۴. جــز تریلر تیرک دار، بیشــترین طــول مجاز برای 
میلــه ی اتصــال یــا وســیله ی اتصال بین وســایل 

نقلیه چقدر است؟

۵. وقتی یک کشنده را به نیم تریلر وصل می   کنید، 
آیــا بایــد خطــوط هوایی پیــش از اتصــال گیره ی 
اصلی به تشت همبندی وصل شوند یا بعد از آن؟

۶. چطــور بررســی می   کنید که دندانه های تشــت 
همبندی در گیره ی تریلر قفل شده اند؟

۷. بــرای جداکــردن کشــنده از نیم تریلــر، آیا باید 
پیش از جداکردن تشت همبندی از گیره ی تریلر 

خطوط هوایی را جدا کرد یا پس از آن؟

۸. چــرا قفل کردن چرخ های تریلری که برای مدتی 
پارک شده است حیاتی است؟

۹. مبدل دالی چیســت و در چه مواقعی اســتفاده 
می   شود؟

۱۰. برای چه نوع اتصال تریلری زنجیر یا کابل های 

باسکـــول های قابـــل حمـــل

بازرســان با باسکول های وزنی قابل حمل در سراسر 
بریتیش کلمبیا در حرکت هســتند. در جاده های 
عمومــی احتمــال دیده شــدن آن هــا وجــود دارد. 
بــه دو روش ممکن اســت بــا یک باســکول وزنی 

قابل حمل مواجه شوید:

ممکن است موقتًا کنار جاده مستقر شوند و  	
به شما راهنما بزنند که توقف کنید.

وسیله ی نقلیه با چراغ های چشمک زن ممکن  	
اســت شــما را به کنار جاده راهنمایی کند. در این 
زمان، بازرس داخل خودرو ممکن اســت باســکول 

را آماده کند.

۲۳. چرا باید از تسمه ها درمقابل ساییده شدن به 
محموله محافظت کرد؟

۲۴. خطرات حمل ونقل احشام چیست؟

۲۵.  دو نــوع محمولــه بــا مرکــز ثقل بــاال کدام اند 
کــه اگــر به درســتی بــرای جلوگیــری از حرکــت و 
تاب خــوردن محکــم نشــوند، احتمــال چپ شــدن 

وسیله ی نقلیه را افزایش می   دهند؟

۲۶. چرا دانستن ارتفاع و عرض وسیله ی نقلیه ای 
که می   رانید مهم است؟

۲۷. چــرا دانســتن وزن خالــص وســیله ی نقلیــه 
)GVW( کــه درحــال رانندگی آن هســتید اهمیت 

دارد؟

کــه   GVW مجــاز  بیشــینه ی  ـی  عوامـل چــه   .۲۸
وســیله ی نقلیــه می   تواند برای آن مجوز داشــته 

باشد را تعیین می   کنند؟

۲۹. آیــا تابلوهــای محدودیــت بــار در نزدیـکـی پل  
و ســاختارها بــرای همــه ی وســایل نقلیــه اعمــال 

می   شوند؟

۳۰. آیــا اجــازه ی نصــب تابلــوی محمولــه عریض 
را وقـتـی کــه واقعــا محمولــه ی عریضــی درحــال 

جابه جایی نیست دارید؟

۳۱. بیشــینه ی عــرض مجــاز وســیله ی نقلیه روی 
بزرگراه چقدر است؟

۳۲. بیشــینه ی طولی که یک محموله می   تواند از 
جلو بیرون زدگی داشته باشد چقدر است؟

۳۳. پیش از جابه جایی محموله های اضافه بار یا 
با اندازه ی بزرگ به چه چیزهایی نیاز است؟

ایمنی موردنیاز اســت؟ اتصال تشــت همبندی یا 
اتصال چنگک گلدانی؟

۱۱. نقطــه ی پراکنــش وزن مرکزی کامیون یک تکه 
در کجای آن واقع شده است؟

۱۲. تحمیل کــردن بــار اضاـفـی  بــه یــک دســته از 
چرخ هــا یا محور ممکن اســت موجب چه اتفاقی 

شود؟

۱۳. آیــا باید بیشــتر وزن محموله ی روی کامیون 
یک تکه دقیقًا پشــت تشت همبندی، کمی جلوتر 
از محــور عقــب یــا کمی عقــب از این محــور قرار 

گیرد؟

۱۴. آیــا باید عموم وزن محمولــه ی روی نیم تریلر 
دقیقــًا روی تشــت همبندی، در میانــه ی تریلر یا 

دقیقًا روی محور تریلر قرار گیرد؟

۱۵. دو روش یا دسته ی محکم کردن محموله برای 
حمل ونقل کدام اند؟

۱۶. گوه چیست و چرا استفاده می   شود؟

تســمه های  قرارگیــری  بــرای  ـی  کـل راهنمــای   .۱۷
نگهدارنده به منظور محکم کردن محموله چیست؟

۱۸. چــرا بایــد وزن محموله را با قدرت تســمه های 
نگهدارنده مقایسه کنید؟

۱۹. چــه نوع محموله هایی باید با برزنت پوشــیده 
شوند؟

۲۰. میزان تحمل بار ایمن یک تسمه ی نگهدارنده 
چیست؟

۲۱. مجموعه ی تسمه های نگهدارنده چیست؟

۲۲. بند محموله چیست و چرا استفاده می   شود؟
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حمل ونقــل  بــرای  مجــوز  دریافــت  شــرایط   .۳۴
محموله های اضافه بار یا اندازه ی بزرگ کدام اند؟

۳۵. آیــا همــه ی وســایل نقلیه ی تجــاری باید به 
باسکول ها وزنی گزارش دهند؟
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

06
راننـــدگی  مهــارت های 

اتوبوس، تاکسی، لیموزین 

و خودروهـــای اجاره ای
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وســایل نقلیه ی دارای سرنشین تجاری ؛ وسیله ی 
نقلیه ی موتوری برای جابه جایی مســافران درقبال 

دریافت هزینه

پــاداش ؛ شــامل پــول یا دیگر فرم هــای پاداش و 
پرداخت

اتوبــوس ؛ وســیله ی نقلیه ی موتــوری با ظرفیت 
صندلــی بیــش از ۱0 نفر، شــامل راننــده، که برای 
رانندـگـی یــا حمل ونقــل عمومی اســتخدام شــده 

است

اتوبوس فعالیت ویژه ؛ اتوبوسی که:

الف. اســتانداردهای ایمنی اعمال شــده در قانون 
ایمنی وســایل نقلیه ی موتــوری )کانادا( برای این 

وسیله ی نقلیه را حین ساخت دربر دارد

ب. از جانــب یا به درخواســت یک مقام مســئول 
برای اتوبوس مدرسه درنظر گرفته شده

ج. بــرای حمل ونقــل بــدون برنامــه ی  زمان بنــدی 
استفاده می شود

وسیله ی نقلیه ی ویژه ؛ وسیله ی نقلیه ی موتوری 
با ظرفیت صندلی کمتر از ۱0 نفر، به همراه راننده، 
که برای حمل ونقل عمومی افراد با ناتوانی طراحی 

یا درنظر گرفته شده است

تاکســی )یا لیموزین( ؛ وسیله ی نقلیه ی موتوری 
طراحی شــده بــرای حمل کمتر از ۱0 مســافر، که با 
استخدام راننده دردسترس است، و شامل وسایل 

نقلیه ی اجاره ای نیز می   شود

لیموزین هــای بــا ظرفیت باال ؛ وســیله ی نقلیه ی 
موتوری با قابلیت حمل بین ۱0 تا ۲۴ نفر به همراه 

راننده.

ایــن بخــش اطالعاـتـی درمــورد مهــارت و دانــش 
موردنیاز برای رانندگی اتوبوس، تاکسی، لیموزین 
و وسایل نقلیه ی اجاره ای ارائه می   دهد. اطالعات 
ایــن بخش مخصوصًا برای وســایل نقلیه ی کالس 

۲ و کالس ۴ ارائه شده است.

آنچـه یــاد می  گیـریـد

پس از مطالعه ی این بخش باید بتوانید:

وسایل نقلیه ی مختلف کالس ۲ و کالس ۴ و  	
نحوه ی استفاده از آن ها را توصیف کنید

چگونـگـی دســت وپنجه نرم کــردن بــا شــرایط  	
رانندگی معمولی را توضیح دهید

مقــررات کلیــدی ای کــه اعمــال می   شــوند را  	
شناسایی کنید و شرح دهید

اتوبــوس  	 رانندـگـی  بــرای  الزامــات موردنیــاز 
مدرسه را فهرست کنید و توضیح دهید

مالحظات و مقررات ویژه برای رانندگی وسایل  	
نقلیه ی اورژانسی را شرح دهید.

راننــدگان وســایل نقلیــه ی کالس ۲ و کالس ۴ 
بایــد کلمــات و مقررات متنــوع تعـریـــف شده در 
قانون وسایل نقلیه ی موتوری و قانون حمل ونقل 
سرنشینان را درک کنند. برخی از کلمات مهمی که 
باید پیــش از مطالعه ی این بخش بدانید این ها 

هستند:

حمل ونقــل عمومــی ؛ حمل ونقــل گروهــی از افراد 
که با شــما رابطه ای ندارند و عضو خانواده ی شما 

نیستند

ایمنــی سرنشینــان

مهم ترین نگرانی شــما باید ایمنی سرنشــینانتان 
باشــد. اطمینان از ایمنی مسافران همیشه از سر 

موقع رسیدن مهم تر است.

بــا اطمینــان از اینکه وســیله ی نقلیه بــرای حمل 
مســافران ایمن اســت و به خوبی از آن اســتفاده 
می کنید، می   توانید به بهترین شکل از سرنشینان 

وسیله ی نقلیه محافظت کنید.

وقتی مسافران اتوبوس صدمه می   بینند، معمواًل 
به این دلیل است که راننده:

سریعًا یا ناگهانی توقف کرده است 	

سریع شروع به حرکت کرده است 	

ناگهانی یا سریع پیچیده است 	

سریع درها را باز یا بسته کرده است 	

هنــگام رانندـگـی در بررســی مکــرر مســافران  	
موفق نبوده است

بــا رانندـگـی هوشــمندانه می   توانیــد از واردکردن 
بســیاری از جراحات به مســافران جلوگیری کنید. 
فاصله ی طولی خوبی را با وســایل نقلیه ی جلویی 
رعایــت کنید تا اگــر آن ها ناگهــان توقف کردند، 
مجبور به توقف سریع نشوید و بتوانید به آرامی 
متوقف شــوید. طی توقف های سریع، سرنشینان 
ممکن است تکان بخورند و صدمه ببینند. مسیر 
جلوی شــما نباید مســدود باشــد تا اگر مشــکلی 
ایجاد شــد بتوانید از مسیر فرار استفاده کنید و 

عبور کنید.

از کنترل هــای اتوبــوس به دقــت اســتفاده کنید. 

نقلیــه  وســایل  ایــن   ۲00۵ ســال  مــارس   ۲9 از 
اجــازه ی عبور و مــرور در بریتیش کلمبیا را دارند، 
ـی ملــی را داشــته باشــند و با  اگــر برچســب ایمـن
ـی وســایل نقلیــه ی موتوری  اســتانداردهای ایمـن

کانادا )CMVSS( هم خوانی داشته باشند.

برای وسایل نقلیه ی تولید پیش از ۱ ژانویه ۲00۵ 
که با CMVSS هم خوانی ندارند، با ایمنی و اجرای 

وسایل نقلیه ی موتوری تماس بگیرید.

یک اتوبوس و یک وسیله ی نقلیه ی استفاده شده 
ـی از  به عنــوان تاکســی یــا بــرای اجــاره. مثال هاـی

وسایل نقلیه ی دارای سرنشین.
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مانــــور دادن

به منظــور جابه جایی ایمن و راحت مســافران باید 
ویژگی هــای مدیریــت وســیله ی نقلیــه ی خــود را 
ـی بدانیــد. وســایل نقلیــه ی تجــاری دارای  به خوـب
سرنشــین معمــواًل بلندتــر، عریض تــر و بزرگ ترند 
و ســخت تر از دیگر وســایل نقلیه ی حامل مسافر 
مدیریت می   شــوند. بســیاری از این تفاوت ها در 
بخــش ۳، مهارت هــای پایه ی رانندـگـی، آمده اند. 
مهارت هــای ویــژه ی دیگر بــرای رانندگی اتوبوس، 
تاکسی، لیموزین و دیگر وسایل نقلیه ی اجاره ای 

در این بخش ارائه شده اند.

ســر  مخصوصــًا  بــزرگ،  اتوبوس هــای  مدیریــت 
پیچ هــا، ســخت تر از دیگــر وســایل نقلیه اســت. 
وقـتـی می   خواهید به راســت بپیچید برای پرهیز 
از برخــورد بــا ســایر وســایل نقلیه در بانــد کناری، 

فاصله ی خوبی باقی بگذارید.

 

شــروع حرکــت و پیچیــدن را بســیار نــرم انجــام 
دهید. مســافران را بررسی کنید و مطمئن شوید 
حین حرکت اتوبــوس در راهروی اتوبوس حرکت 
نمی کنند و پیش از بســتن درهای اتوبوس کاماًل 

سوار یا پیاده شده اند. 

با فاصله گرفتــن از جدول، مراقب خودروهایی که 
جلــوی مســیر حرکت پارک شــده اند یــا از روبه رو 

نزدیکتان می   شوند باشید.

حــق تقــدم اتـوبــوس

قانون وســایل نقلیه ی موتوری وقتی اتوبوس به 
دیگــر رانندگان بــرای فاصله گرفتــن از باند جدول 
راهنمــا می   زند یا در جریان ترافیک توقف می   کند 
یــا حامــل تابلوهایی اســت که به دیگــر رانندگان 
می   گویــد کــه بایــد حــق تقــدم را بــه اتوبــوس 
بدهنــد، حق تقــدم را به اتوبو س هــای حمل ونقل 
عمومــی می   دهــد. ایــن قانــون بــرای نواـحـی بــا 
محدودیت ســرعت کمتر از 60 کیلومتر بر ساعت 
اعمــال می   شــود.این مقــررات هیــچ مســئولیتی 
را از راننــده ی اتوبــوس حمل ونقل عمومی ســاقط 
نمی کنــد. راننــده ی اتوبوس همچنان ملزم اســت 
پیــش از حرکــت از کنــار جــدول به داخــل جریان 
ترافیک، مطمئن شــود مانعی بــرای حرکت وجود 
ندارد و فرض نکند که حتمًا حق تقدم با اوســت، 
ممکن اســت شــرایط برای دادن حق تقدم توسط 

رانندگان دیگر خطرناک باشد.

فاصلـه گرفتـن از جـدول

پیــش از کناره گرفتــن از جــدول آینــه بغل ها و از 
پشــت شــانه، آزاد بودن مســیر اطراف را بررســی 
کنید. تنها به آینه بغل ها وابسته نباشید. پیش 
از اینکــه از جدول فاصله بگیرید، مطمئن شــوید 
مســافران داخل اتوبوس حرکت نمی کنند. راهنما 
بزنید تا دیگران بدانند شما درحال ورود به جریان 
ترافیک هســتید و از پشت شانه دوباره مسیر را 

بررسی کنید.

مطمئــن شــوید حیــن فاصله گرفتــن از جــدول، 
عقــب اتوبــوس با پیــاده رو برخــورد نمی کند. اگر 
برخــورد کنــد، ممکــن اســت بــه عابریــن پیــاده، 
دوچرخه ســواران، تیــر چــراغ بــرق یــا تابلوهــای 

نصب شده در نزدیک جدول صدمه بزند.
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افــراد درحال پیاده روی یا کودکانی که اطراف  	
جاده بازی می   کنند

به سرنخ های هشداری توجه کنید تا با خودروهای 
پارک شده یا افراد نزدیک آن ها برخورد نکنید.

 

این تابلو پشــت اتوبوس هــای حمل ونقل عمومی 
نصب شــده اســت کــه نشــان می   دهــد اتوبوس 
وقـتـی از بانــد جــدول کنــاره می   گیــرد یــا در آن 

متوقف می   شود، دارای حق تقدم است.

 

عبور از کنار خودروهای پارک شده

بــا  خیابان هــای  در  شــهری  نواـحـی  در  گاهــی 
خودروهای پارک شــده عبور می   کنید. این وسایل 
نقلیــه می   تواننــد انــواع مختلفــی از خطــرات را 
به وجود آورند. وقتی از کنار خودروهای پارک شده 

رد می   شوید مراقب موارد زیر باشید:

وسایل نقلیه ای که وارد ترافیک می   شوند 	

ـی کــه ناگهــان در ترافیــک کنــاری بــاز  	 درهاـی
می   شوند

خودروهــای  	 ازبیــن  کــه  پیــاده ای  عابریــن 
پارک شده بیرون می   آیند.

ایــن ســرنخ ها به پرهیز از تصــادف با افراد و  	
خودروهای پارک شده کمک می   کنند:

راننده ای که پشت فرمان نشسته است 	

صدای اگزوز درحال خاموش شدن 	

چراغ هــای ترمز، چــراغ دنده عقــب و راهنمای  	
طرفین

بــرای ســوار و  به ســمت قســمت عبــور بزرگــراه 
پیاده کردن مسافران ببرید.

سیگـارکشیـدن

وقتی مســافران زیر ۱6ســال حضور داشته باشند، 
سیگارکشیدن در هر وسیله ی نقلیه ای غیرقانونی 

است. 

کــودکان مســافر در وســایل نقلیــه، مخصوصًا به 
دود دست دوم حساس هستند. این اثرات مضر 
در اماکــن کوچــک بســته ماننــد وســایل نقلیه ی 
می   تواننــد  و  دارنــد  بیشــتری  تأثیــر  موتــوری، 
پیامدهــای فــوری و جدی و دائمی روی ســالمتی 

داشته باشند.

تمــرکز روی راننــدگی

ایمنی مســافران اولویت اول شماست. این یعنی 
هروقــت کــه وســیله ی نقلیه تــان درحــال حرکت 
اســت نباید کرایه بگیرید، تغییری ایجاد کنید یا 
مسافران را سوار و پیاده کنید. باید هر مکالمه ی 
غیرضروری با مســافران را برای وقتی که وسیله ی 

نقلیه را متوقف کرده اید باقی بگذارید.

هیچ چیــز یــا هیچ کســی نباید جلوی عمل شــما 
بــرای انجــام ایمــن کار را بگیرد. بایــد بتوانید به 
وضوح جلو، راســت و چپ را ببینید. باید همیشه 
بتوانیــد دســت و پاهــای خــود را تــکان دهید و 
آماده ی دسترسی به تجهیزات اورژانسی باشید. 

می توانید تا دو مسافر کنار خود در سمت راست 
درون وســایل نقلیــه ی ســدان به همــراه داشــته 
باشید، اما تنها وقتی می   توانید این کار را بکنید 

راندن اتوبوس، تاکسی، 

لیموزین یا خودروی اجاره ای

اگر مسئول وسیله ی نقلیه برای حمل مسافران یا 
برای اجاره هســتید بایــد گواهینامه ی حمل ونقل 
مســافران داشته باشید. باید با همه ی مقررات و 

قوانین مربوطه آشنایی داشته باشید.

حقــایـق صــریــح

همــه ی تابلوهای نصب شــده روی تاکســی ها 
بایــد بــا مشــخصات قانــون وســایل نقلیه ی 
موتــوری برای نــوع، رنگ و انــدازه، هم خوانی 

داشته باشند.

سـوار و پیاده کردن مسـافران

وقـتـی مســافران را در بزرگراه هــا ســوار یــا پیاده 
می   کنید:

راهنمــا بزنیــد تــا بــه ترافیک عبوری هشــدار  	
دهید درحال توقف هستید

ـی توقــف کنیــد کــه دیگــر راننــدگان  	 در جاـی
بتوانند از فاصله ی حداقل ۸۵ متری )۲۸۵ فوتی( 

جلو و عقب وسیله ی نقلیه ی شما را ببینند

فاصله ی کافی در ســمت چپ وسیله ی نقلیه  	
باقی بگذارید که ترافیک بتواند از کنار شما عبور 
کند. باید حداقل ســه متــر )۱0 فوت( فاصله باقی 

بگذارید تا ترافیک بتواند عبور کند.

هروقــت ایمــن بــود، وســیله ی نقلیــه ی خــود را 
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اگــر بخواهیــد کســی را از وســیله ی نقلیه پیاده 
کنیــد، باید مطمئن شــوید ایمن می   توانند پیاده 
ـی ایــن کار را انجــام دهیــد کــه  شــوند و در مکاـن
به شــکل معقولی انتظار برود که بتوانند ســواری 

جایگزین دیگری پیدا کنند.

صندلی های تاشو یا جمع شونده

طبــق قانــون حمل ونقل مســافران، بایــد پیش از 
اســتفاده از صندلی هــای تاشــو یــا جمع شــونده، 
مجــوز اســتفاده از آن هــا را داشــته باشــید. این 
صندلی هــا تنهــا بایــد در انتهای وســایل نقلیه ی 
ســدان و در شــرایطی که سازنده، وسیله را طوری 
طراـحـی کرده باشــد که بتوانند ایــن صندلی ها را 

حمل کنند، مورداستفاده قرار گیرند.

حمــل ونقــل افراد با ناتــوانی

برای حمل ونقــل افراد با ناتوانی به مهارت، دانش 
و حساســیت ویــژه ای نیــاز داریــد. نمی توانیــد 
ـی یــک نفــر فقــط به دلیــل ناتوانی او  از جابه جاـی
ـی، بــا  خــودداری کنیــد. برـخـی افــراد دارای ناتواـن
همراهی حیوانات کمکی، مانند سگ راهنما، سفر 
می   کننــد. باید این حیوانات را با صاحب آن ها به 

وسیله ی نقلیه راه دهید.

افراد  حمــل ونقــل  برای  نـکاتی 

با ناتوانی:

مســتقیمًا با فرد دارای ناتوانی صحبت کنید،  	
نه با همراه یا کمک آن ها

فــرض نکنیــد کــه فــرد بــه کمــک نیــاز دارد.  	

ـی بــرای رانندـگـی ایمن وســیله ی  کــه فضای کاـف
نقلیه را داشــته باشــید و وســیله ی نقلیه ی شما 
صندلی طراحی شــده برای مسافر با کمربند ایمنی 

داشته باشد. 

مسـافران ایستـاده

مســافران نبایــد حیــن حرکــت وســیله ی نقلیــه 
ایستاده باشند، مگر اینکه گواهینامه ی حمل ونقل 
مســافران بــرای آن نــوع از وســیله ی نقلیه اجازه 
ایســتادن مســافران را بدهــد. ایــن مجــوز تعداد 
مســافرانی که می   توانند سرپا بایستند را محدود 

می   کند.

ظرفیــت مســافران ایســتاده ی وســیله ی نقلیه ی 
شــما باید در جایی در معرض دید داخل وسیله ی 
نقلیه چســبانده شــود. اجازه ندهید مسافران در 
ـی بایســتند که دیــدن یا حرکت را برای شــما  جاـی

سخت می   کند. 

اجتنـاب از جابه جـایی مسافـران

حمل ونقل همه ی مشــتریانی کــه هزینه پرداخت 
می   کنند وظیفه ی شماست. اما در شرایط زیر باید 

از جابه جایی مسافران خودداری کنید:

وســیله ی نقلیه تــان درحــال حمل بیشــینه ی  	
مجاز تعداد مسافران است

مسافر 	
سیگار می   کشد 	
از زبــان توهین آمیــز یــا ناســزا اســتفاده  	

می   کند
به شکل غیراصولی رفتار می کند یا با دیگر  	

مسافران درگیر شده است.

پیش از گرفتن مجوز تکمیل کنید.

چــراغ های داخـلی

وسایل نقلیه ی حمل ونقل عمومی با ظرفیت بیش 
از ۱۲ نفــر به همــراه راننــده، بایــد دارای چراغ هــای 
داخلی باشــند که راهروی مســافران پشت راننده 

را روشن کند.

ایــن چراغ هــا بایــد بین ســاعات غروب تــا طلوع 
آفتاب روشن باشند تا مسافران با ایمنی بتوانند 

در وسیله ی نقلیه حرکت کنند.

وسایل نقلیه ی دارای سرنشین باید چراغ هایی در 
هر ورودی داشــته باشــند که هنگام بازشــدن در 

روشن شوند.

پاکیزگی وســیله ی نقلیه. اتوبوس و تاکسی شما 
باید همیشه تمیز و بهداشتی باشد.

بررسـی وسیله ی نقلیــه

اگــر وســیله ی نقلیه ی شــما در بریتیــش کلمبیا 
مجــوز گرفته اســت و دارای صفحــه ی حمل ونقل 
مســافران اســت، بایــد حتمــًا برچســب بررســی 
وسیله ی نقلیه ی تجاری تأییدشده داشته باشید 

و گواهی آن را در وسیله ی نقلیه حمل کنید.

تجهیزات و خروجی های اضطراری

هــر وســیله ی نقلیــه ی تجــاری )که تحــت قانون 
حمل ونقــل مســافران تعـریـــف شــده اســت( بــا 

ظرفیت بیش از ۱0 نفر به همراه راننده، باید:

مطابــق  	 اولیــه،  کمک هــای  جعبــه ی  یــک 

همیشه پیش از کمک از آن ها سؤال بپرسید

به یاد داشته باشید که هر کسی منحصربه فرد  	
است و نیازها و توانایی های افراد بسیار متفاوت 

است

در برقــراری ارتباط صبور، انعطاف پذیر و خالق  	
باشید.

ایــن نــوع وســایل نقلیه بــرای حمل ونقل افــراد با 
ناتوانی استفاده می شوند.

 ویلچر، اســکوتر و هر کمک کننده ی حرکتی دیگر 
ـی را برای حیوانات  را به درســتی مهار کنید. فضاـی
کمـکـی ایجــاد کنیــد که آن هــا و بقیــه را هنگام 

تصادف ایمن نگه دارد.

بخــش ۱۳، بــرای اطالعات بیشــتر را بــرای یافتن 
اطالعات بیشتر درمورد حمل ونقل افراد با ناتوانی 

نگاه کنید.

مجــوز شــوفر

برـخـی شــهرداری ها همــه ی راننــدگان تاکســی و 
لیموزین را ملزم به گرفتن مجوز شــوفر می   کنند. 
این مجوز را معمواًل پلیس شــهری صادر می   کند. 
ممکن است بررسی پلیس را انجام دهید و دوره ی 
مهمــان داری )ماننــد برنامــه ی مهمان تاکســی( را 
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سوخــت گیـــری

وقتی موتور روشــن است، وسایل رادیویی روشن 
هســتند یا هر شعله ی آتشــی وجود دارد، اقدام 
بــه ســوخت گیری وســیله ی نقلیــه نکنیــد. حین 
ســوخت گیری نــازل ســوخت را در تمــام مدت به 
لوله ی فیلتر وسیله ی نقلیه در تماس نگه دارید. 
اگر بند زمینی نیز وجود دارد، آن را نیز به لوله ی 

فیلتر وسیله ی نقلیه وصل کنید.

چمــدان )باروبنــه(

شــما مســئول همــه ی چمدان هایی هســتید که 
مســافران بــه وســیله ی نقلیــه می   آورنــد. بایــد 
مطمئن شوید به درستی بارگیری شده اند. خود را 
با بلندکردن یا حرکت دادن چمدان های سنگین به 
سختی نیندازید. طوری چمدان ها را بارگیری کنید 
که با حرکت و پیاده و سوارشدن مسافران تداخل 
ایجاد نکند و حین حرکت از روی وســیله ی نقلیه 
بــه پایین یا روی مســافران نیفتــد. حفظ همه ی 

چمدان ها از گردوخاک و رطوبت اهمیت دارد. 

موتــوری،  نقلیــه ی  وســایل  قانــون  مقــررات 
حمل ونقــل  درمــورد  را  ســختی  محدودیت هــای 
محموله یا چمدان در اجزای مســافری اتوبوس ها 

دارد. محموله باید به شکل زیر حمل شود:

در باربندهــای ســقفی بــا طراـحـی و ســاخت  	
مناســب و مجهــز به ســیم یــا طناب های کشــی، 
یــا لبه ی عمــودی برابر با نصف ارتفــاع محموله ی 

باقی مانده

قراردادن زیر صندلی ها و درمقابل سدها تا از  	
حرکت رو به جلوی آن جلوگیری شود

دستورالعمل های کار ایمن بریتیش کلمبیا

یک الستیک اضافی 	

حداقل یک کپسول آتش نشانی 	

داشته باشد.

راننده مسئول اطمینان از دسترسی این تجهیزات 
اضطراری و قابل استفاده بودن آن ها است. 

وســیله ی نقلیــه ی دارای سرنشــین بــا ظرفیــت 
صندلــی بیــش از ۱۲ نفر به همراه راننــده، باید به 
در و پنجره هــای خــروج اضطــراری مجهــز باشــد. 
لیموزین های با ظرفیت باال باید برای خروجی های 
ـی وســایل  ایمـن اضطــراری طبــق اســتانداردهای 

نقلیه ی موتوری کانادا عمل کنند.

وســایل نقلیــه ای کــه ظرفیت سرنشــین بیش از 
۱0 نفر دارند باید وســایل هشــداری مانند شعله و 
پرچم داشــته باشند. برای اطالعات بیشتر، بخش 

۳، مهارت های پایه رانندگی، را ببینید.

نقـــص فنــی و ازکارافتـــادگی

اگر وســیله ی نقلیه تان مشــکلی داشته باشد که 
ـی یا راحـتـی هریک از مســافرانتان را به خطر  ایمـن
اندازد، باید سفر را متوقف کنید. پیش از ادامه ی 
مســیر با مســافران مشــکل را حل کنید یا خطر را 

ازبین ببرید. 

ـی ادامه مســیر را  اگــر یــک تصادف یــا نقص فـن
غیرممکــن ســازد، باید فورًا با مســافران به توافق 
برسید تا با کمترین تأخیر ممکن آن ها به مقصد 

خود برسند.

ســیگار کشــیدن و اســتفاده  از 

نوشیدنی  های الکلی

اگــر در وســیله ی نقلیــه مســافر حمــل می   کنید، 
ســیگار نکشــید. چــه وســیله ی نقلیــه در حرکت 

باشد چه نباشد این قانون اعمال می   شود. 

موقع انجام وظیفه، تحت تأثیر الکل نباشید. 

گـزارش نقـص یا کاستـی

بایــد هر نقص یا کاســتی ای که وســیله ی نقلیه 
را ناامــن می   کنــد گزارش دهید. ایــن گزارش باید 
به شکل کتبی به شرکتی که برای آن کار می   کنید، 
در زمــان یافتــن نقص یا تا آخــر روز تحویل داده 

شود. 

در اجــزای جداگانه ی مسدودشــده در همه ی  	
طرفین

زیر صندلی خود مسافر. 	

محموله یا چمدان نباید هیچ راهرو یا خروجی ای 
را مسدود کند.

به عــالوه، اتوبوس نباید به شــکلی بارگیری شــود 
که:

دید راننده را به جلو، چپ یا راســت مســدود  	
کند

مانع دسترسی به تجهیزات اضطراری شود 	

با حرکت دست و پاهای راننده مداخله داشته  	
باشند

مانع عملکرد ایمن اتوبوس شود. 	

حقــایـق صــریــح

ـی  ـی محمولــه، کتــاب ۲، حــاوی اطالعاـت ایمـن
درمــورد بارگیــری محموله هــای ویــژه اســت. 
www. کتاب ۲ در باســکول های استانی و در

th.gov.bc.ca/cvse دردسترس است.
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مورداستفاده برای اتوبوس های مدرسه هم خوانی 
داشته باشد. تغییر وسیله ی نقلیه را باید هرچه 
ســریع تر به اجرا و ایمنی وســایل نقلیه ی تجاری 

اطالع دهید.

نگهـداری از ترمـزها

هر روز ترمزهای اتوبوس مدرســه را بررسی کنید. 
تــا وقتی که ترمزها درســت کار نکردند، اتوبوس 

مدرسه را نرانید. 

نواقــص مکانیکـی

هیچوقت مســافران را در اتوبوس مدرســه ای که 
به هر شکلی نقص فنی دارد جابه جا نکنید. اولین 

مسئولیت شما حفظ ایمنی مسافرانتان است. 

ســوخت گیــری

پیــش از ســوخت گیری مطمئــن شــوید همــه ی 
مسافران پیاده شده اند و موتور خاموش است.

تجهیزات و خروجی های اضطراری

همــه ی اتوبوس هــای مدرســه باید بــه تجهیزات 
اضطراری شامل موارد زیر مجهز باشند:

کپسول آتش نشانی تأییدشده 	

جعبه ی کمک های اولیه ی تأییدشده 	

شعله و پرچم. 	

وسایل نقلیه ی مسافربری با ظرفیت صندلی بیش 
از ۱0 نفــر به همــراه راننده، باید به در و پنجره های 

خروج اضطراری مجهز باشند.

وســایل نقلیــه ی مســافربری بــا ظرفیــت صندلی 

رانـدن اتوبوس مدرسـه

اتوبوس هــای  بــرای  اتوبــوس  رانندـگـی  الزامــات 
مدرســه نیز اعمال می   شــود. هر وسیله ی نقلیه ی 
اتوبــوس )ســرویس(  مســافربری کــه به عنــوان 
 MVAR مدارس عمل می   کند باید با همه ی اجزای
مربوط به اتوبوس های مدرســه هم خوانی داشــته 

باشد.

 

وســایل نقلیــه ی دیگر توقف کرده انــد تا اتوبوس 
مســافران را پیــاده کنــد و پس از آن بــه راه خود 

ادامه دهند. 

وسایـل نقلیــه ی نامنـــاسب

اگــر بــازرس مکانیکی یا افســر پلیــس راهنمایی 
و رانندـگـی تشــخیص دهــد که اتوبوس مدرســه 
نامناسب است، تا وقتی که نقص را تعمیر نکنید 
نمی توانیــد وســیله ی نقلیه را به عنــوان اتوبوس 

مدرسه روشن کنید. 

اتوبــوس های اجـاره ای

وســیله ی نقلیــه ای کــه بــرای جایگزیــن اتوبوس 
مدرســه اجاره می   کنید باید بــا همه ی بخش های 
موتــوری  نقلیــه ی  وســایل  مقــررات  و  قوانیــن 

شده اند و دیدی که باید را برای شما فراهم کنند.

مســافران باید نشستــه باشند

مســافران اتوبوس مدرســه اجازه ی ایســتادن در 
اتوبوس را ندارند. مطمئن شــوید پیش از حرکت 

همه ی سرنشینان نشسته باشند.

پاکیــزگی

کف اتوبوس مدرســه ی شــما بایــد حداقل یک بار 
در هفتــه با محلول های ضدعفونی کننده شســته 

شود. 

سـوار و پیــاده کردن مسـافران

پیــش از اینکــه درهــای اتوبوس مدرســه را برای 
ســوار و پیاده کردن مســافران باز کنیــد، مطمئن 

شوید که:

وسیله ی نقلیه تان کاماًل متوقف شده است 	

حداقل ســه متــر در طرف چپ شــما در جاده  	
برای وسایل نقلیه ی دیگر فضا وجود دارد

دیگــر راننــدگان بتواننــد اتوبــوس شــما را از  	
فاصله ی 60 متری از هر دو طرف ببینند

اتوبوس های مدرسه به چراغ های قرمز چشمک زن 
ـی، تابلــوی توقف بیــرون زده و احتمااًل چراغ  اضاـف
چشــمک زن کهربایی با چراغ های قرمز چشمک زن 
مجهزنــد. هنــگام عبور مســافران از خیابان پیش 
از ورود و بعــد از خــروج از اتوبــوس، از چراغ های 

چشمک زن قرمز اتوبوس استفاده کنید.

بیــش از ۱0 نفــر باید به وســایل هشــداری مانند 
شعله و پرچم مجهز باشند.

بــه بخــش ۳، مهارت هــای پایــه رانندـگـی، بــرای 
اصالعــات بیشــتر درمــورد تجهیــزات اضطــراری 

مراجعه کنید.

تابــلوهای اتـوبوس مدرســه

همه ی اتوبوس های مدرسه باید دو تابلو با عنوان 
»اتوبوس مدرسه« به نمایش بگذارند. حروف این 
تابلوها باید حداقل ۲0 ســانتی متر ارتفاع داشته 
باشــد و به رنگ ســیاه در زمینه ی زرد باشند. این 
تابلوهــا بایــد در جلــو و عقــب اتوبوس مدرســه، 
به شــکل تابلوی عقب رو یا باالی شیشــه ی عقب، 

نصب شوند.

آینــه بغــل ها

هــر اتوبوس مدرســه ی جدیــدی بایــد دارای این 
آینه ها باشد:

دو آینــه بغل در هر ســمت اتوبوس مدرســه  	
با دید خوبی به قســمت عقب و طرف های چپ و 
راســت و دید کافی از مســافران و کاربران دیگر را 

اطراف اتوبوس مدرسه ایجاد کند.

آینه ای باید دید خوبی روی در ورودی اتوبوس  	
مدرســه به وجود آورد تا بتوانید مســافرانی را که 

سوار و پیاده می شوند ببینید.

ـی از جلــوی  	 ـی کــه دیــد خوـب آینــه ی محدـب
اتوبوس مدرســه به شــما بدهد و مسافرانی را که 

درحال عبور از جلوی اتوبوس مدرسه اند ببینید.

مطمئــن شــوید ایــن آینه هــا به درســتی تنظیم 
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رانـــدن وسایــل 
نقلیــه ی اورژانســـی

راننــدگان آمبوالنس هــا در مواقعــی کــه گرفتــن 
حــق تقدم جاده برای آن ها حیاتی اســت از چراغ 
چشــمک زن قرمــز برای هشــدار و اطالع بــه دیگر 
راننــدگان اســتفاده می   کننــد. ایــن چراغ هــا فقط 
ـی بایــد اســتفاده شــوند کــه آمبوالنــس به  وقـت
تماس اضطراری پاسخ داده باشد یا درحال انتقال 

بیمار باشد. 

اگر به دیگر رانندگان هشــدار کافی داده باشــید، 
می   توانیــد از محــدوده ی ســرعت مجاز ســریع تر 
ـی و رانندگی  حرکــت کنیــد و از چراغ های راهنماـی
و تابلوهــای توقف عبــور کنیــد. آمبوالنس ها به 
زنگ های هشداری، آژیر یا سوت و چراغ چشمک زن 
قرمز مجهزند. برای هشــداردادن به دیگران هم از 
آژیــر و هــم از چراغ  چشــمک زن اســتفاده کنید. 
همیشه احتیاط کنید چون رانندگان دیگر ممکن 
اســت صدای آژیر را نشــنیده باشند یا چراغ قرمز 

را ندیده باشند.

هروقــت که از محدوده ی ســرعت مجاز ســریع تر 
حرکــت می   کنیــد یــا از تابلوهــای توقــف عبــور 

می   کنید، باید این موارد را درنظر داشته باشید:

شرایط و نوع استفاده از بزرگراه 	

میزان ترافیکی که روی بزرگراه است یا انتظار  	
می   رود که وجود داشته باشد

درجه ی جدی  بودن موقعیت اورژانسی ای که  	
درحال پاسخ به آن هستید.

اتوبوس مدرسه با تابلوی توقف بیرون زده و چراغ 
چشمک زن قرمز.

 وقتی اتوبوس مدرسه چراغ های چشمک زن قرمز 
روشــن می   کنــد، همه ی رانندگان وســایل نقلیه ی 

دیگر باید توقف کنند. 

اتوبوس هــای مدرســه ی جدیــد ممکــن اســت به 
دست مکانیکی بیرون زده نیز مجهز باشند که به 
دیده شدن مسافران هنگامی که از جلوی اتوبوس 

عبور می   کنند، کمک می   کنند.

اگــر مســافران از جلوی اتوبوس عــرض خیابان را 
رد می   کننــد، پیــش از اینکه حرکت کنید مطمئن 

شوید از مسیر بیرون رفته اند.

ـی از اتوبــوس  پــس از اینکــه مســافران بــا ایمـن
پیاده شــدند یا از خیابــان عبور کردند، چراغ قرمز 
چشــمک زن را خامــوش کنیــد و تابلــوی توقف را 
بــه داخل بکشــید. برای رعایــت ادب، اجازه دهید 
ترافیک درحال انتظار پشت ســر وسیله ی نقلیه ی 
شما حرکت کند و سپس به مسیر عبور برگردید.

 ســـؤاالت مــــروری

۱.مهم تریــن نگرانی شــما حین رانندگی وســیله ی 
نقلیه برای حمل ونقل عمومی چیست؟

۲. پیــش از جداشــدن از جــدول خیابــان، عالوه بر 
بررسی آینه بغل سمت چپ، باید کجا را ببینید؟

۳. به عنوان راننده ی اتوبوس، وقتی که می   خواهید 
از موقعیــت پــارک بــا تیر چــراغ برق یــا تابلوهای 
نصب شده  در نزدیکی وسیله ی نقلیه خارج شوید، 

چه احتیاط هایی را باید درنظر بگیرید؟

۴. آیــا بایــد پیش از اینکه آماده ی خروج از محل 
پارک شوید راهنما را روشن کنید؟

۵. از چــه ســرنخ هایی  حیــن عبور از کنار وســایل 
نقلیه ی پارک شده می   توانید استفاده کنید؟

۶. تحــت چــه شــرایطی اتوبوس یا تاکســی خارج 
از محدوده ی شــهری می   تواند مســافر را ســوار یا 

پیاده کند؟

۷. حین توقف برای ســوار و پیاده کردن مسافران، 
چه عرضی از مسیر حرکت سمت چپ را باید آزاد 

بگذارید؟

۸. آیــا جمــع آوری کرایــه یــا تعویــض پــول حین 
حرکت وسیله ی نقلیه برای شما مجاز است؟

۹. در وســیله ی نقلیه ی سدان، چند نفر می   توانند 
روی صندلی جلو بغل راننده بنشینند؟

۱۰. آیــا مســافران اجــازه ی ایســتادن در اتوبــوس 
حین حرکت را دارند؟ اگر دارند کجا باید بایستند؟

۱۱. به عنوان راننده ی وســیله ی نقلیه ی مسافربری 

آمبوالنــس، یک ون اضطراری اســت کــه از چراغ 
چشــمک زن قرمــز بــرای گرفتــن حــق تقــدم جاده 

استفاده می   کند. 
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داخل آن می تواند سوخت گیری کند؟

۲۳. چند تابلو با عنوان اتوبوس مدرسه باید روی 
وســیله ی نقلیــه ای که به عنوان اتوبوس مدرســه 

استفاده می   شود در معرض دید گذاشته شود؟

۲۴. عالوه بــر آینه هــای بغــل خروـجـی، چــه نــوع 
آینه هایی باید روی اتوبوس مدرسه با کابین باال 

یا کنترل از جلو نصب شود؟

۲۵. به عنــوان راننــده ی هر نوع اتوبوس مدرســه، 
آیــا می   توانید حیــن حرکت به مســافران اجازه ی 

ایستادن بدهید؟

۲۶. به عنوان راننده ی اتوبوس مدرسه، هرچندوقت 
یک بار باید کف وســیله ی نقلیــه را با محلول های 

ضدعفونی کننده بشویید؟

۲۷. به عنوان راننده ی اتوبوس مدرسه، می   توانید 
پیــش از اینکــه همــه ی مســافران خــارج شــوند، 

شروع به حرکت کنید؟

۲۸. آیــا کســی اجــازه ی ســوار و پیاده شــدن از 
اتوبوس مدرســه در ســمتی غیر از ســمت راست 

را دارد؟

۲۹. حیــن رانندـگـی آمبوالنــس، چــه موقــع حــق 
استفاده از چراغ های قرمز چشمک زن را دارید؟

۳۰. حیــن رانندـگـی وســیله ی نقلیــه ی اضطراری، 
پیــش از عبــور از حــد مجــاز ســرعت یــا عبــور از 
تابلوهــای توقف و چراغ هــای راهنمایی و رانندگی 

چه شرایطی را باید درنظر بگیرید؟

تجاری، تحت چه شرایطی اجازه دارید از حمل ونقل 
یا جابه جایی یک نفر امتناع کنید؟

۱۲. داشــتن چراغ مناســب برای روشنایی راهروی 
مسافران اتوبوس الزامی است؟

ـی  ـی از روز بایــد چراغ هــای داخـل ۱۳. در چــه زماـن
وسایل نقلیه ی مسافربری روشن باشند؟

۱۴. اگــر وســیله ی نقلیه ی مســافربری  شــما دچار 
نقص فنی شود و نتواند به مسیر ادامه دهد، چه 

اعمالی باید انجام دهید؟

نقلیــه ی  وســیله ی  ســوخت گیری  حیــن   .۱۵
مسافربری چه احتیاط هایی را باید درنظر گرفت؟

۱۶. حداقــل تجهیــزات ایمنی موردنیــاز برای حمل 
در وسیله ی نقلیه ی مسافربری با ظرفیت صندلی 
بیــش از ۱۲ نفــر به همــراه راننــده، چــه چیزهاـیـی 

هستند؟

۱۷. چه کسی مسئول اطمینان از وجود تجهیزات 
ایمنی دردسترس و مناسب کار است؟

اتوبــوس،  در  بــار  حمــل  و  بارگیــری  حیــن   .۱۸
محدودیت  های باروبنه چیست؟

۱۹. ممنوعیت های سیگارکشــیدن بــرای رانندگان 
وسایل نقلیه ی عمومی یا خصوصی چیست؟

۲۰. بررسی ترمزهای اتوبوس مدرسه هرچندوقت 
یک بار نیاز است؟

ـی دارد، آیا  ۲۱. وقـتـی اتوبــوس مدرســه نقص فـن
پیــش از تعمیر می   توانید از آن دوباره اســتفاده 

کنید؟

۲۲. آیا اتوبوس مدرسه با موتور روشن یا مسافر 
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کـــد ملی ایمنـــی

کد ملی ایمنی )NSC(، استانداردهای حداقل های 
ـی برای وســایل نقلیــه ی تجــاری، رانندگان و  ایمـن
شــرکت های حمل ونقــل در کانــادا را بیان می   کند. 
شرکت های حمل ونقل مسئول اطمینان از داشتن 
اســتانداردهای وســایل نقلیــه و راننــدگان خــود 

هستند.

ـی متوجه شــوید تا  بایــد مقــررات NSC را به خوـب
بتوانیــد کارتــان را درســت انجــام دهیــد. ایــن 
مقررات به شما در حفاظت زندگی و رفاه خودتان 
کمــک می   کند. اگر وســایل نقلیه ی موتوری شــما 
برای حمل ونقل مردم یا به هر دلیل تجاری دیگری 
در رابطه با جابه جایی مسافر استفاده شده باشد، 

NSC برای آن به کار گرفته می   شود. 

وســایل نقلیــه ی زیــر مشــمول برنامه ی کــد ملی 
ایمنی می   شوند:

	  GVW وســایل نقلیه ی تجــاری دارای مجوز با
بیش از ۵000 کیلوگرم

وســایل نقلیــه ی مورداســتفاده تحــت قانون  	
حمل ونقل مســافران شــامل: تاکســی، اتوبوس و 

لیموزین ها

وســایل نقلیــه ی تجــاری بــا ظرفیــت صندلی  	
بیش از ۱0 نفر به همراه راننده.

ایــن بخــش اطالعاتی درمــورد قوانیــن و مقررات 
ســاعات مجاز کار رانندگان، اینکه در چه بازه های 
ـی که  ـی بایــد اســتراحت کننــد و گزارش هاـی زماـن
راننــدگان برای پیگیری ســاعات کار و اســتراحت 

ارائه دهند، آمده است.

آنچـه یــاد می  گیـریـد

پس از مطالعه ی این بخش باید بتوانید:

ـی از خــارج از وظیفه و حین وظیفه  	 مثال هاـی
بیاورید و آن ها را توصیف کنید

ـی از زمــان رانندـگـی حیــن وظیفه و  	 مثال هاـی
عــدم رانندـگـی حیــن وظیفــه بیاوریــد و آن ها را 

توصیف کنید

شــرح دهیــد کــه پیــش از اســتراحت چقدر  	
می   توانید رانندگی کنید

حداقل هــای موردنیاز بــرای پرکردن دفترچه ی  	
سفر را فهرست کنید

ساعات خدمات دهی موردنیاز در محدوده های  	
قضایی دیگر را توضیح دهید.

ساعات سرویس دهی 
)خدمت(

مقــررات ســاعات خدمت دهی بــرای محدودکردن 
َصرف زمان شما در رانندگی طراحی شده اند. آمارها 
نشــان می   دهنــد کــه احتمــال تصــادف رانندگان 

خواب آلود بیشتر است.

مقــررات ســاعات ســرویس دهی از دهــه ی ۱9۸0 
اعمال می   شوند. این قوانین از آن موقع تا کنون 
ـی شــده اند تــا خطــر تصادفات  تصحیــح و بازبیـن
وســایل نقلیه ی تجــاری به دلیــل خواب آلودگی را 
ازطریق ایجاد فرصت اســتراحت بیشــتر رانندگان 

کاهش دهند. 

زمـــان انجــام وظیفـــه

زمان انجام وظیفه وقتی اســت که کار را شــروع 
می   کنیــد یــا کارفرما )شــرکت( از شــما می   خواهد 
کار را آغــاز کنید. زمان انجــام وظیفه وقتی تمام 

می   شود که از کار دست بکشید. 

وقتی که رانندگی می   کنید و وقتی که در شــرایط 
زیــر هســتید، زمــان وظیفــه ی شــما محســوب 

می   شود:

بررســی، ســرویس کردن، تعمیــر، بهبــود یــا  	
روشن کردن وسیله ی نقلیه ی تجاری

ســفر به عنوان یـکـی از دو راننده وقتی که در  	
قسمت استراحت خواب نیستید

مشــارکت در بارگیــری و تخلیــه ی وســیله ی  	
نقلیه

حقــایـق صــریــح

بــرای اطالعات بیشــتر درمــورد NSC و کاربرد 
آن در بریتیــش کلمبیــا، بــه مقــررات قانون 
وســایل نقلیه ی موتــوری یا وبســایت اجرای 
www. ایمنی وسایل نقلیه ی تجاری به آدرس

th.gov.bc.ca/cvse مراجعه کنید.
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زمــان خـــارج از وظیفـــه

مهم اســت که هر روز به اندازه ی کافی استراحت 
کنیــد. مقــررات خــارج از وظیفــه  از شــما و دیگر 

کاربران جاده، حفاظت می   کند.

زمان خارج از خدمت شامل هر زمانی می   شود  	
که در بخش اســتراحت وســیله ی نقلیه ی تجاری 

خواب باشید.

همه ی رانندگان باید روزانه حداقل ۱0 ســاعت  	
زمان خارج از خدمت داشته باشند.

اجبــاری ۸ ســاعت  	 از خدمــت  خــارج  زمــان 
 ۳0 بازه هــای  در  اســت  ممکــن  هــم،  پشت ســر 
دقیقه ای یا بیشتر در تمام طول روز پخش شود.

ـی کــه در روز صرف  	 کل زمــان خــارج از خدمـت
می   کنیــد بایــد شــامل حداقل دو ســاعت خارج از 
بــازه ی هشــت ســاعت اســتراحت پشت ســر هم 

باشد.

همــه ی راننــدگان باید هــر ۱۴ روز یک بار ۲۴  	
ساعت خارج از خدمت بگذرانند.

تعـــاریـــف

زمان خارج از وظیفه هر زمانی است که درحال 
انجام وظیفه نیستید.

بررسی یا چک جاده 	

انتظار برای بررسی وسیله ی نقلیه و محموله ی  	
آن توســط دفتر مشتری، باســکول وزنی یا افسر 

پلیس راهنمایی و رانندگی

توقف کنار جاده به دلیل تصادف یا هر اتفاق  	
پیش بینی نشده ای

سفر به عنوان مسافر تا جایی که همه رانندگی  	
را شروع کنید. به دو شرط زیر این زمان به عنوان 

انجام وظیفه در نظر گرفته می   شود:

۱. کارفرمــا از شــما می  خواهــد کــه ســفر را  	
انجام دهید

۲. پــس از شــروع زمــان رانندـگـی هشــت  	
ســاعت زمــان خــارج از وظیفه پشت ســر هم 

نداشته اید

هر کار دیگری کــه به عنوان حمل ونقل کننده  	
انجام می دهید یا استخدام در شرکت حمل ونقلی

انتظــار بــرای ســرویس، بارگیری یــا تخلیه ی  	
وســیله ی نقلیه ی تجاری وقتی که کارفرما از شما 

این کار را بخواهد.

حقــایـق صــریــح

زمــان انجــام وظیفه شــامل زمان صرف شــده 
برای سوارشدن مسافران نمی شود، مگر اینکه 
درحال انجام کار باشــید )برای مثال وقتی که 

راننده اتوبوس بلیط می   فروشد(.

حداقل روزانه باید ۱0 ســاعت خارج از وظیفه  	
صرف شود.

شما مجازید روزانه حداکثر ۱۳ ساعت رانندگی  	
کنید.

پــس از ۱۴ ســاعت رانندگی در یــک روز، حق  	
رانندگی بیشتر را ندارید. 

روز

روز بازه ای ۲۴ ســاعته اســت که با ساعات در نظر 
گرفته شــده توسط کارفرما تعـریـــف می   شود. هر 
روز مستقل است و محدودیت های انجام وظیفه، 

خارج از وظیفه و رانندگی معینی دارد.

محدودیت های روزانه؛ سه نقطه ی بررسی ساده برای تطبیق
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می   کننــد نبایــد پــس از تکمیل 70 ســاعت زمان 
انجام وظیفه تا هفت روز کار کنند.

حقــایـق صــریــح

ممکن اســت ۱۴ ســاعت زمان انجام وظیفه ی 
بدون رانندگی هم داشته باشید.

ـی کــه در ایــن چرخــه کار  چرخــه ی دو: رانندگاـن
می   کنند نباید پس از تکمیل ۱۲0 ســاعت رانندگی 
تا ۱۴ روز کار کنند، و باید حداقل یک بازه ی خارج 
از وظیفه ی ۲۴ ســاعت پیاپی در قبال 70 ساعت 

انجام وظیفه سپری کنند.

زمان شــروع درطــول هرکدام از چرخه ها یکســان 
باـقـی می   مانــد. باید چرخــه را بازنشــانی  کنید تا 

بتوانید زمان شروع را تغییر دهید.

شیفـــت کـــاری

شیفت کاری زمانی است که بین دو زمان خارج از 
خدمت هشت ساعت پیاپی سپری می   شود. پس 
از ۱6 ســاعت از زمــان سپری شــده بــرای رانندگی، 
تا وقتی که هشــت ســاعت پیاپی زمــان خارج از 
وظیفه نداشــته باشــید، اجــازه ی رانندگی ندارید. 
هر بازه ی خارج از خدمت شــامل هشــت ســاعت 
پیاپی یا استراحت بیشتر در شیفت کاری است. 

ساعـــات روزانــه )چرخـــه ها(

باید زمان خود را با استفاده از یکی از دو چرخه ی 
موجــود تنظیــم کنیــد. هــر چرخــه دارای حداکثر 

تعداد ساعات انجام وظیفه است. 

ـی کــه در ایــن چرخــه کار  چرخــه ی یــک: رانندگاـن

حقــایـق صــریــح

سی وشــش ســاعت زمــان خــارج از وظیفه ی 
پیاپی برای بازنشانی چرخه ی یک

هفتــادودو ســاعت زمــان خــارج از وظیفــه ی 
پیاپی برای بازنشانی چرخه ی دو.

در هــر زمــان بــا انجام مــوارد زیــر می   توانید یک 
چرخه را بازنشانی کنید:

تعویــق زمــان خارج از وظیفــه

ممکــن اســت الزام زمــان خارج از وظیفــه را از ۱0 
ساعت تا دو ساعت به شکل زیر کاهش دهید:

دو ســاعت شامل هشت ســاعت پیاپی خارج  	
از وظیفه ی شما نباشد

دو ســاعت اضافه شده به هشت ساعت زمان  	
خارج از وظیفه ی پیاپی را روز بعد کار نکنید

به شفافیت روز ۱ و روز ۲ را در دفترچه ی سفر  	
خود نشان دهید. 
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حقــایـق صــریــحراننده باید دو ساعت را از روز 1 به روز 2 به تعویق اندازد

صندلی عقب اتوبوس یا صندلی تاشــو محل 

استراحت به حساب نمی آید. 

ســاعات اســتراحت مقــررات ســرویس دهی برای 
زمان خارج از وظیفه به شکل زیر است:

راننده هــای تنها که از محل اســتراحت اســتفاده 
می   کننــد در شــرایط زیــر می   توانند زمــان خارج از 
وظیفه ی خواسته شده را به دو بازه تقسیم کنند:

هیچ بازه ای کمتر از دو ساعت نیست  	

کل زمــان خــارج از وظیفه حداقل ده ســاعت  	
است.

 تــدارک بازنشـــانی

هــر وقــت کــه بخواهیــد، بــا انجــام مــوارد زیــر 
می   توانید یک چرخه را بازنشانی کنید:

بــرای  	 ـی  پیاـپ مرخصــی  ســاعت  سی وشــش 
بازنشانی چرخه ی یک

بــرای  	 ـی  پیاـپ مرخصــی  ســاعت  هفتــادودو 
بازنشانی چرخه ی دو.

محـل استــراحت

مقررات ســاعات ســرویس بــرای رانندـگـی و زمان 
انجــام وظیفه ی راننــدگان که از محل اســتراحت 

استفاده می کنند اعمال می   شود.
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دو بازه با هم حداقل هشــت ســاعت به طول  	
انجامند 

حداقل زمان خارج از وظیفه ی کلی ده ساعت  	
است.

دفترچه ی ســفر راننــدگان گروهی ای کــه از محل 
اســتراحت استفاده می   کنند در پایین نشان داده 

شده است.

دفترچــه ی ســفر یــک راننــده ی تنهــا کــه از محل 
استراحت اســتفاده می   کند در پایین نشان داده 

شده است. 

 رانندگان گروهی که از محل اســتراحت استفاده 
می   کننــد در شــرایط زیــر می   توانند زمــان خارج از 

وظیفه ی خود را تقسیم کنند:

هیچ بازه ای از چهار ساعت کمتر نباشد 	

دفتــرچـه های ســفر

انجــام  ثبــت ســاعات  بــرای  دفترچه هــای ســفر 
وظیفه، رانندگی و خارج از وظیفه ی شما استفاده 
می شــوند. دفترچه هــای راهنمــا باید شــامل این 

اطالعات باشند:

تاریخ 	

زمان شروع، اگر زمانی غیر از نیمه شب است 	

پرینت نام راننده 	

امضای راننده 	

نام همکار  راننده )اگر وجود داشت( 	

عدد کیلومترشمار در ابتدای روز 	

عدد کیلومترشمار در انتهای روز  	

کل مسافت طی شده ی راننده طی روز 	

شــماره ی مجــوز وســیله ی نقلیه ی تجــاری یا  	
شماره ی واحد وسیله ی نقلیه

چرخه ای که راننده در آن کار می کند 	

اسم تمام کارفرمایانی که راننده طی روز برای  	
آن ها یا با آن ها کار می   کند

آدرس ترمینــال مرکــزی و مــکان دفتر تجاری  	
هــر کافرمایی که راننده با آن ها یا برای آن ها کار 

می   کند

تعداد کل ســاعات سپری شــده در هــر بازه ی  	
انجــام وظیفه )زمان انجــام وظیفه، زمان خارج از 
وظیفــه، زمــان رانندگی و زمان خــواب در ناحیه ی 

استراحت(؛ این ها باید کاًل ۲۴ ساعت شوند

کل زمــان صرف شــده در یــک موقعیــت برای  	

 استثنـاءهای استفـاده ی شخصی

رانندـگـی وســیله ی نقلیــه ی تجاری بــرای اهداف 
شخصی در شرایط زیر، زمان انجام وظیفه در نظر 

گرفته نمی شود:

وسیله ی نقلیه تخلیه شده باشد 	

وسیله ی نقلیه، تریلری به دنبال نکشد 	

وسیله ی نقلیه با سرعت حداکثر 7۵ کیلومتر  	
بر ساعت برای استفاده ی شخصی رانده   شود

عدد کیلومترشمار ثبت شده باشد 	

به شما اجازه ی کاهش خارج از سرویس داده  	
نشده باشد.
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باید موارد زیر را همیشه با خود به همراه داشته 
باشید:

دفترچــه ی ســفر روزانــه که با آخریــن تغییر  	
وضعیت وظیفه ی شما به روز شده است

کـپـی دفترچه ی ســفر روزانه بــرای چرخه، که  	
شامل 7 یا ۱۴ روز گذشته  در چرخه می   شود. 

باید در بازه ی بیست روزه دفترچه ی سفر و همه ی 
مــدارک مربوط به آن را بــه کارفرمای خود تحویل 

دهید. 

ـی و رانندـگـی یــا بــازرس  افســر پلیــس راهنماـی
نقلیــه ی  وســایل  بــازرس  و  تجــاری  حمل ونقــل 
موتــوری، ممکن اســت بخواهند دفترچه ی ســفر 
شما را ببینند. هر وقت از شما خواسته شد، باید 
دفترچه ی سفر و مدارک مربوطه را تحویل دهید. 

مدارک ممکن است شامل موارد زیر شوند:

قبوض بارگیری 	

مدارک حمل ونقل 	

رســیدهای  	 دیگــر  و  ســوخت گیری  رســید 
هزینه شده در طی سفر.

انجام وظیفه جز رانندگی. این باید به شکل خطی 
ممتد در دفترچه ثبت شود

خط ممتد کشیده شده از هر زمانی که دفترچه  	
درمــورد آن اطالع داده اســت )زمان هــای اعالمی 
باید شامل هر زمانی که موقعیت وظیفه ی راننده 

تغییر می   کند شوند(

نام شــهرداری یا موقعیت بزرگراه، شامل نام  	
حــوزه ی قضایی ای که تغییــر موقعیت وظیفه در 

آن رخ داده است

اعالمیه هایی که در قســمت به تعویق اندازی  	
بــرای زمــان خــارج وظیفــه، شــامل روز ۱ و روز ۲، 

وجود دارد

انتهــای  	 و  ابتــدا  در  کیلومترشــمار  عــدد 
استفاده ی شخصی.

حقــایـق صــریــح

پــس از رســیدن بــه حداکثــر تعداد ســاعات 
کاری مجــاز در چرخــه ای کــه در آن رانندـگـی 
ـی و رانندگی  می   کنید، افســر پلیــس راهنماـی
می   توانــد شــما را از ســرویس خــارج کند. نه 
تنها شما، که وسیله ی نقلیه هم از سرویس 

خارج می   شود. 

دفتـرچه  ی سفـر نمـونه
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حوزه هـای قضــایی دیـگر

ـی  بــا اینکــه قوانیــن در بیشــتر حوزه هــای قضاـی
یکســان اســت، اما اســتثنائاتی نیز وجــود دارد. 
پیــش از اینکــه بــه حــوزه ی قضایی دیگــری وارد 
شــوید، مطمئن شوید الزامات آن حوزه ی قضایی 

را می   دانید.

راننـــــدگی به  سمـــت شمــال 

در جاده ی شصتـــم

یــا  یــوکان  در  را  تجــاری  نقلیــه ی  وســایل  اگــر 
سرزمین های شمالی یا نوناووت می   رانید:

می توانید تا حداکثر ۱۵ ساعت رانندگی کنید 	

پس از ۱۸ ساعت انجام وظیفه نباید رانندگی  	
کنید

پس از ۱۵ ساعت رانندگی یا ۱۸ ساعت انجام  	
وظیفه، باید حداقل هشــت ساعت متوالی خارج 

از وظیفه سپری کنید

راننــدگان می   توانند یـکـی از دو چرخه ی زیر را  	
استفاده کنند:

چرخه ی یک: هشــتاد ســاعت زمــان انجام  	
وظیفه در هفت روز

چرخه ی دو: صدوبیست ساعت زمان انجام  	
وظیفه در بازه ی ۱۴ روزه و پیش از تکمیل هر 
۸0 ساعت زمان انجام وظیفه باید ۲۴ ساعت 

زمان خارج از وظیفه سپری کنید. 

انجام وظیفه در  رانندگان درحال   

صد و شــصت کیلومتری ترمینال 

اصلی

در شرایط زیر نیازی به دفترچه ی سفر نیست:

درحــال رانندگی وســیله ی نقلیــه ی تجاری در  	
شعاع ۱60 کیلومتری ترمینال اصلی هستید

هــر روز از ترمینال اصلی به خانه برمی گردید  	
و حداقل هشت ساعت پیاپی استراحت می   کنید

شما تحت این مقررات مجوز رانندگی ندارید 	

هر روز مســتندات دقیق و قانونی برای موارد  	
زیر ارائه می   دهید:

هر وضعیت وظیفه 	

اعــالم زمــان رانندـگـی و انجــام وظیفــه به  	
شکل جداگانه

چرخه ای که استفاده می  کنید 	

یادداشــت هــر زمــان خــارج از وظیفــه ی  	
معوقه در روز ۱ یا روز ۲

یادداشــت عــدد کیلومترشــمار درصــورت  	
استفاده ی شخصی از وسیله ی نقلیه

نگهــداری یادداشــت ها و مــدارک به مــدت  	
حداقل شش ماه

بایــد در برنامــه ی آزمایش الکل و مواد مخدر  	
برنامه ریزی شده توسط کارفرما مشارکت کنید.

با اینکه برخی مقررات ساعات سرویس دهی بین 
آمریکا و کانادا متفاوت هستند، الزام به داشتن 
دفترچه ی ســفر شبیه به هم است. شما مسئول 
یادگیری و پیــروی قوانین هر حوزه ی قضایی که 

به آن سفر می   کنید هستید.

نکـــات راننـــدگی

اطالعــات بیشــتر درمــورد رانندـگـی به ســوی 
www. ایــاالت متحده ی آمریکا را می   توان در

fmcsa.dot.gov/index/htm یافت. 

از الزامــات متفــاوت حوزه های قضاـیـی دیگر برای 
نگهــداری دفترچــه ی ســفر و تعــداد ســاعات کار 

روزانه آگاه باشید.

 

متحده ی  ایاالت  به سوی  رانندگی 

آمریکا

راننــدگان کانادا حین رانندگی در ایاالت متحده ی 
آمریــکا باید از همه ی قوانین این کشــور پیروی 

کنند:

حقــایـق صــریــح

به عنوان راننده ی بریتیش کلمبیا، اگر سابقه ی 
صرع یا دیابت کنترل شده با انسولین داشته 
باشــید یا نتوانید اســتاندارد شنوایی آمریکا 
را قبول شــوید، نمی توانید در آمریکا وســایل 

نقلیه ی تجاری را برانید.

پــس از ۱0 ســاعت زمــان خــارج از وظیفــه  	
می   توانید ۱۱ ساعت رانندگی کنید

پــس از شــروع به وظیفه، بعد از گذشــت ۱0  	
ســاعت زمــان خــارج از وظیفه، نبایــد بیش از ۱۴ 

ساعت رانندگی کنید

می توانید حداکثر به میزان زیر کار کنید: 	

شصت ساعت زمان انجام وظیفه در هفت  	
روز

هفتاد ساعت زمان انجام وظیفه در هشت  	
روز

یــک چرخه ی انجام وظیفــه پس از حداقل  	
۳۴ ســاعت انجــام وظیفه می   تواند بازنشــانی 

شود
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رانندگی کرده باشید و افسر پلیس شما را متوقف 
کرده باشد، پیامدهای آن چیست؟

کل زمان صرف شــده در یــک موقعیت برای انجام 
وظیفه جز رانندگی. این باید به شکل خطی ممتد 

در دفترچه ثبت شود

ـی که دفترچه  خــط ممتد کشیده شــده از هر زماـن
درمــورد آن اطالع داده اســت )زمان هــای اعالمی 
باید شامل هر زمانی که موقعیت وظیفه ی راننده 

تغییر می   کند شوند(

نــام شــهرداری یــا موقعیــت بزرگــراه، شــامل نام 
حــوزه ی قضایی ای که تغییــر موقعیت وظیفه در 

آن رخ داده است

اعالمیه هایی که در قســمت به تعویق اندازی برای 
زمان خارج وظیفه، شامل روز ۱ و روز ۲، وجود دارد

عــدد کیلومترشــمار در ابتدا و انتهای اســتفاده ی 
شخصی.

ســـؤاالت مــــروری

۱.چرا مقررات ساعات سرویس دهی وجود دارند؟

۲. آیــا اجازه داریــد که متوقف شــدن و چرت زدن 
روی صندلی تاشــوی وســیله ی نقلیــه ی تجاری را 
به جــای زمــان اســتفاده از محــل اســتراحت ثبت 

کنید؟

۳. حداکثر زمان رانندگی روزانه چقدر است؟

۴. هــر روز بایــد چنــد ســاعت خــارج از وظیفه ی 
پیاپی بگذرانید؟

۵. حداکثــر میزان زمان انجــام وظیفه در چرخه ی 
یک چقدر است؟

۶. حداکثر زمان انجام وظیفه در چرخه ی دو چقدر 
است؟

۷. وقـتـی طبــق چرخــه ی دو رانندـگـی می   کنیــد، 
چه وقت باید ۲۴ ســاعت زمان خــارج از وظیفه ی 

متوالی داشته باشید؟

۸. برای بازنشــانی چرخه ی یک، چند ســاعت زمان 
خارج از وظیفه باید سپری شود؟

۹. بــرای بازنشــانی چرخــه ی دو، چند ســاعت زمان 
خارج از وظیفه باید سپری شود؟

۱۰. هرچند وقــت یک بــار راننــده بایــد صرف نظر از 
چرخه، ۲۴ ســاعت زمان خارج از وظیفه ی متوالی 

داشته باشد؟

۱۱. چه وقت باید دفترچه ی سفر خود را به کارفرما 
تسلیم کنید؟

۱۲. اگــر از حداکثــر زمــان انجــام وظیفه، بیشــتر 
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سیستم های ترمز بـادی

نیروی بسیار بیشتری نسبت به سیستم ترمز  	
هیدرولیـکـی اعمــال می   کنند. بــرای محموله های 
ســنگین وســایل نقلیه ی تجــاری چنیــن نیرویی 

موردنیاز است.

تحمل بیشــتری به نشــت های کوچــک دارند  	
که در سیستم هیدرولیکی می   تواند موجب ازکار 
افتادن ترمز شــود. سیستم ترمز بادی شامل یک 
کمپرسور )فشارساز یا متراکم کننده( است که باد 

متراکم بیشتری تولید می   کند.

ـی متوقف کــردن ایمن وســایل نقلیه ی  	 تواناـی
تجاری سنگین را دارند.

آنچـه یــاد می  گیـریـد

پس از مطالعه ی این بخش باید بتوانید:

اجزای تشــکیل دهنده ی سیستم ترمز بادی را  	
تشخیص دهید

چگونـگـی عملکــرد ترمــز پایــه ی اس-کــم  را  	
توضیح دهید

توضیح دهید وقتی جزء یا اجزایی از سیستم  	
ترمز بادی از کار می   افتد چه اتفاقی می   افتد

چگونگی عملکرد ترمزهای تریلر را شرح دهید 	

چرا ترمزهای بادی؟ 	

هــوای متــراکم شده چیســت؟

هوا می   تواند در فضای بسیار کوچک تری نسبت به 
حالت عادی متراکم )فشــرده( شود. الستیک های 
خودرو با هوای فشرده پر شده اند تا بتوانند وزن 

خودرو را تحمل کنند.

 

فشرده سازی هوا در فضای بسیار کوچک تر موجب 
افزایــش مقاومــت هــوا می   شــود. ایــن مقاومت 
باعــث تولید فشــار می   شــود کــه می   توانــد برای 
عملکــرد ترمزهــا به نیروی مکانیکی تبدیل شــود. 
ترمزهای بادی، نیروی بیشتری نسبت به ترمزهای 

هیدرولیکی تولید می   کنند.

اگر منبع دائمی هوای فشرده از طریق یک لوله با 
قطر یک اینچ مربع )ابعاد را در صفحه ی پیشــین 
ببینیــد( هدایــت شــود و اگــر یــک صفحه ی یک 
اینــچ مربعــی در مســیر قرار گیرد، هوای فشــرده 
بــه صفحــه فشــار خواهــد آورد. با قــراردادن یک 
مقیاس پشــت صفحه می   توانید دریابید که چه 

میزان نیرو از هوا به صفحه وارد خواهد شد. 

اگــر بــرای مثــال ۱0 پونــد نیــرو ثبت شــود، پس 
می   تــوان گفت که ۱0 پوند نیرو به هر اینچ مربع 
از صفحه وارد شــده اســت. این برابربا p.s.i ۱0 یا 

kPa 6۸.9 )کیلوپاسکال( است. 

هرچــه هوا بیشــتر فشــرده شــود )که فشــار هوا 
بیشــتر خواهد شــد(، نیروی بیشــتری به ســطح 

صفحه وارد خواهد شد.
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 این شکل اجزای مورداستفاده برای ساده ترین سیستم ترمز بادی ممکن را نشان می   دهد:

اجزای پایه ی ترمزهای بادی

اجزای اصلی سیستم ترمز بادی هنگام عمل کردن نشان داده شده است. 

افزاینـده ی نیــرو

نیــروی تولیدشــده در چرخ ها برای توقف بســیار 
بیش از نیرویی اســت که هنگام فشاردادن پدال 

ترمز اعمال می   کنید.

راننده از ابزاری برای اندازه گیری میزان جابه جایی 
میله ی فشار مخزن استفاده می   کند.

کشــیدن  درحــال  راننــده  تصویــر،  ایــن  در 
تغییرجهت دهنده ی نیرو برای اندازه گیری تنظیم 

ترمز در محدوده ی قابل تحمل است.

تغییر جهت دهنــده ی نیــرو، عالوه بــر تنظیم برای 
جلوگیری از فرسایش ترمز، به شکل یک اهرم عمل 

می   کند. اهرم به نوعی نیرو را چندبرابر می کند.

از  ســنگین تر  بســیار  اتوبوس هــا  و  کامیون هــا 
مزیت هــای  بــه  درنتیجــه  هســتند،  خودروهــا 

مکانیکی بیشتری نیاز دارند.

یــک  	 بــا  هــوا،  تلمبــه ی  بــرای  کمپرســور 
تنظیم کننده که کمپرسور را کنترل می   کند.

خطوط هوایی برای جریان دادن هوای فشرده   	
بین اجزای سیستم ترمز بادی.

یک ذخیره کننده برای انبار هوای فشرده. 	

پدال ترمز )معمواًل شیر پایی نامیده می   شود(  	
بــرای اعمال مســتقیم هوای فشــرده از مخزن به 

ترمزها.

ترمــز،  	 مخــازن  شــامل  ترمــز،  بنیــان 
تنظیم کننده هــای کندســاز، خطــوط، ســیلندر یــا 
چرخنده هــای ترمــز، بــرای انتقال نیــروی تولیدی 
حاصــل از هوای فشــرده از طریق اتصال مکانیکی 

برای اعمال ترمزها.
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اهــرم و فشـار هـوا

محفظه هــای هوا بســیار قوی اند. یــک محفظه ی 
 690( ۱00psi معمــول ۳0، اگــر بــا فشــار هــوای
کیلوپاســکال( اعمــال شــود، میلــه ی فشــار را بــا 
۳000 پوند جابه جا می   کند. سپس این نیرو برای 
ـی اهرم )تغییرجهت دهنــده ی نیرو( برای  جابه جاـی

اعمال ترمز استفاده می   شود. 

از طریق افزایش نیرو، p.s.i ۱۰۰ )۶۹۰ کیلوپاسکال( 
از فشــار هــوا، نیروی میله، فشــاری برابر با ۳۰۰۰ 

پوند تولید خواهد کرد.

 اتاقک های ترمز با طول معمولی 

و طول زیاد

بســیاری از سیســتم های ترمــز بــادی جدیــد بــه 
اتاقــک ترمز با طــول زیاد مجهزند. همانطور که از 
نامش پیداست، طراحی اتاقک طوالنی میله رفت 
طوالنی تری نســبت به محفظه هــای ترمز معمولی 

دارند. 

اتاقک هــای ترمز طوالنی بــا ورودی های مربعی یا 
برچســب های ذوزنقــه ای روی پیچ گیره شــناخته 

می   شوند.

اجـزای مخزن ترمز بـادی

تصویر مخزن نوع ترمز بادی گیره ای.

 شــکل باال معمول ترین وســیله ی مورداســتفاده 
بــرای اعمال ترمزهای کامیــون، اتاقک ترمز بادی، 
را نشــان می   دهد. نیروی هوای فشرده شــده را به 
نیــروی مکانیـکـی قــوی از طریــق میله ی فشــار و 

جغجغه تبدیل می   کند. 

دیافراگــم  یــک  شــامل  بــادی  ترمــز  محفظــه ی 
انعطاف پذیر نگه داشته شده بین دو فضای فلزی 
است. ســاختار دیافراگم شــبیه کناره ی الستیک 
تقویت شــده ی  هســته ی  از  متشــکل  اســت، 
پارچه ای با پوشــش الســتیکی. دیگر قسمت های 
اصلــی میلــه ی فشــار و مجموعه ی صفحــه و فنر 

بازگرداننده هستند.

می   شود.

معمول تریــن اندازه ی اتاقک هوای استفاده شــده 
روی محــور رانندـگـی کامیــون و محورهــای تریلر 
گیــره ی نوع ۳0 بــا اتاقک ۳0 اینــچ مربع مؤثر از 

سطح دیافراگم هستند. 

اتاقک های هوا بسیار قدرتمندند. اتاقک معمولی 
نوع ۳0 )که در شــکل صفحه ی پیش نشــان داده 
شــده اســت( اگر با  p.s.i ۱00 )690 کیلوپاســکال( 
اعمــال شــود، میلــه ی فشــار بــا ۳000 پوند عمل 

می   کند. 

اتاقک های هوا با شماره ی اندازه تولید می   شوند، 
از نوع 9 با ناحیه ی مؤثر دیافراگم 9 اینچ مربع تا 
نــوع ۳6 با ناحیه ی مؤثر دیافراگم ۳6 اینچ مربع. 
گســتره ی اندازه هــا بــه مهنــدس کامیــون اجازه 
می   دهــد کــه بیــن نیــروی اتاقک هوا بــا ظرفیت 
محــور هم خوانی ایجاد کنــد و ترمز هیچ محوری 

کمتر یا بیشتر اعمال نشود.

با اینکه فشــار سیســتم ترمز بــادی کامیون ۱00 
p.s.i )690 کیلوپاســکال( و باالتــر اســت، اعمــال 
فشــار هــوای بســیار کمتــر، معمــواًل کمتــر از ۲0 
p.s.i )۱۳۸ کیلوپاســکال(، برای توقف های معمول 

استفاده می   شود. 

اتاقـک ترمـز بـادی؛ فشـار هـوای 

اعمال شده

نیروی وارده از هوای فشرده به دیافراگم، موجب 
بیرون آمــدن میلــه ی انتقــال از محفظــه ی ترمــز 

می   شود.

 این تصویر چگونگی فشار ناشی از هوای فشرده 
وارد بر یک طرف دیافراگم را، که موجب بادشدن 
آن می   شــود، نشــان می   دهــد. بــا متورم شــدن، 
موجــب فشــارآوردن دیافراگم به میلــه ی انتقال، 
مجموعــه ی صفحه و فنــر بازگرداننده می شــود و 
آن ها را به حرکت درمی آورد. به موقعیت جغجغه 
دقــت کنیــد. اآلن بــا میلــه ی انتقــال، زاویه ی 90 

درجه ساخته است.

میزان نیروی میله ی فشــار به فشار هوا )به پوند 
در اینچ مربع( و ناحیه ی سطحی دیافراگم )به اینچ 
مربــع( بســتگی دارد. نیروی اعمال شــده ی میله ی 
فشــار به مکانیسم ترمز ها، باعث عمل کردن ترمز 
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می   شود. فشار هوای اعمال شده به اتاقک، میله ی 
فشــار را به جلو حرکت می دهد و موجب چرخش 
بادامــک توســط جغجغــه می   شــود. ســپس لنت 
کفشــکی به کاســه ی ترمز فشــار وارد می کند که 
باعث ایجاد اصطکاک می شود و سرعت چرخ ها را 

کاهش می دهد و به توقف می   انجامد.

جغجغــه همچنیــن راهــی بــرای تنظیــم ترمزها و 
جبــران فرســایش لنــت کفشــکی و کاســه ی ترمز 
است. تنظیم ترمز مهم است. در فصل 9، تنظیم 
ترمزهای بادی، این موضوع پوشــش داده شــده 

است. 

فنرهــای بازگرداننــده ی کفشــک ترمــز، لنت هــای 
کفشــکی را پس از آزادشــدن فشــار هوای اتاقک 

ترمز از سیلندر ترمز دور می   کنند. 

تصویر ســمت چپ، لنت های کفشــکی سوارشده 
روی محور اصلی را نشــان می   دهد. ســیلندر ترمز 
ســمت راســت، روی چرخ ســوار می شــود و با آن 

می   چرخد. 

کمپرسور

اولین نیاز سیســتم ترمز بادی راهی برای فشردن 
هوا و ذخیره ی آن در مخازن )منبع( است تا برای 

استفاده دردسترس باشد.

منبــع هوای فشــرده ی کمپرســور اســت کــه هوا 

ترمـزهای پـایه: نوع بادامـک دار

مجموعــه ی ترمــز روی یــک چــرخ، معمــواًل ترمــز 
پایــه نامیــده می   شــود. مجموعــه ی متشــکل از 
قسمت های ترمز اطراف چرخ که با سیستم ترمز 
بادی عمل می   کنند، شــامل بوســتر ترمز، هستند. 
معمول ترین نوع ترمزهای پایه ترمزهای سیلندری 

بادامکی هستند. 

تعـــاریـــف

ترمــز پایه بــه بخش های مکانیکی سیســتم 
ترمز داخل چرخ برمی گردد.

وقتی فشــار هوا بــه دیافراگم داخل بوســتر ترمز 
اعمــال می   شــود، میلــه  فشــار را به ســمت بــازوی 
جغجغــه هل می دهد که بادامــک را می چرخاند و 

ترمز را فعال می   کند. 

 این شکل اجزای اصلی ترمز پایه ی مورداستفاده 
در سیلندر بادامکی را نشان می   دهد. میله ی فشار 
بوســتر ترمــز بادی به بــازوی اهرمی کــه جغجغه 
نامیده می   شــود، متصل اســت. جغجغه با کله ی 
s شــکلی به نــام بادامک، به میــل بادامک متصل 

فشــرده تا بیش از ۲0۴ درجه ی ســانتی گراد )۴00 
درجه فارنهایت( می   شود. 

نکـــات راننـــدگی

با فشــار روی تســمه در میانه ی راه، کشش و 
اســتحکام تســمه را بررســی کنید. اگر بیش 
از دو برابر عرض تســمه بتوانید فشــار ایجاد 

کنید، باید کشش تسمه را تنظیم کرد. 

بــرای جلوگیــری از افزایــش بســیار زیــاد دمــای 
کمپرســور، دو نوع سیســتم خنک کننده استفاده 
شــده اســت. معمول تریــن روش در کامیون های 
ســنگین هدایت آب رادیاتور در کمپرسورهاست، 
بــا این حــال برـخـی کمپرســورهای روی واحدهای 

سبک تر، ممکن است با هوا خنک شوند. 

برای روان کاری اجزای کمپرسور، همانند روان کاری 
بخش هــای حرکـتـی موتــور خودروهــا، از روغــن 
اســتفاده می   شــود. ایــن روغــن بــه خنک کــردن 
کمپرسور هم کمک می   کند. معمواًل کمپرسورها از 
همان روغن استفاده شــده در اتوبوس و کامیون 
استفاده می   کنند، با این حال برخی از کمپرسورها 
منبــع روغن منحصربه خود را دارند. بررســی وجود 

میزان کافی روغن اهمیت دارد.

را از اتمســفر می گیــرد و آن را فشــرده )متراکــم( 
می   کند. سپس هوای فشرده از طریق لوله ی هوا 

به مخزن تغذیه کننده فرستاده می   شود.

کمپـرســــــور و نگهــدارنـده ی چــرخ دنــده ای. 

 کمپرســور روی موتور اتوبوس یا کامیون ســوار 
شــده اســت. در جدیدتریــن موتورها، کمپرســور 
کنار موتور سوار می شود و با دنده ها کار می   کند. 
یک تســمه، مانند تسمه ی فن، برخی کمپرسورها 
را می   گردانــد. تــا وقتی که موتور روشــن اســت، 

کمپرسور نیز کار می   کند.

همه ی کامیون ها از کمپرسور پیستونی استفاده 
می   کنند. بســته به حجم موردنیاز وسیله ی نقلیه 
ممکــن اســت یــک، دو یــا چهار ســیلندر داشــته 

باشند. 

وقـتـی هوا فشــرده می   شــود، دمــای آن افزایش 
 p.s.i ۱۲0 پیدا می   کند. کمپرسور هوای کامیون با
)۸۲7 کیلوپاســکال(، موجب افزایش دمای هوای 
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بــا ضربه ی مکش هوا به ســیلندر کمپرســور وارد 
می   شــود. بــا ضربــه ی متراکم ســازی، شــیر ورود 
بســته و شــیر خروج برای تغذیه ی مخــزن هوا با 

هوای فشرده باز می   شود. 

 

ضـربه ی متــراکم ســـازی

وقـتـی پیســتون به ته ســیلندر می   رســد، دوباره 
شــروع بــه برگشــت می   کند. شــیر ورودی بســته 
می شــود، هوای داخل ســیلندر را متراکم می   کند. 
وقـتـی پیســتون به بــاالی ضربه می   رســد، شــیر 
خروج باز می شــود و هوای فشــرده، از شــیر وارد 

لوله ی تخلیه می شود و به سمت مخزن می   رود.

حقــایـق صــریــح

بســیاری از سیســتم های ترمز بادی با فشــار 
حداکثری تقریبًا p.s.i ۱۲۵ )۸6۲ کیلوپاسکال( 

عمل می   کنند.

نمودار یک کمپرسور هوایی.

از آنجایی که کمپرســور، هــوا پمپ می   کند، برای 
کارکــرد درســت، بــه هوای پــاک نیــاز دارد. هوای 
اتمســفر موتــور کامیــون و کمپرســور را تغذیــه 
می   کنــد. بــرای پاکیزه نگه داشــتن ایــن ذخیره از 
یک فیلتر هوا اســتفاده می   شود. فیلتر هوا باید 

متناوبًا بررسی شود که بسته نباشد. 

کمپرســور پیســتونی با همین اصول مشــابه کار 
می   کند که ضربه ی مکش و متراکم سازی را شبیه 

موتور خودرو انجام می   دهد. 

ضربـه ی مکـش

پاییــن رفتــن پیســتون در ســیلندر، فشــار  بــا 
پایین تــری )خــأل( را در ســیلندر نســبت به فشــار 
هوای بیرون ایجاد می   کند. با بازبودن شیر ورود، 
هوا به داخل ســیلندر کشیده می شود و خأل را پر 

می   کند. 

گاورنـر )تنظیـــم کننده(

 p.s.i ۵00 کمپرســور می   توانــد هوا را تا بیــش از
)۳۴۴۸ کیلوپاســکال( متراکــم کنــد. این ســطح 
بسیار باالتر از میزان موردنیاز برای سیستم ترمز 
بادی اســت. بیشــتر سیســتم های ترمز بــادی با 
حداکثر فشــار p.s.i ۱۲۵ )۸۲6 کیلوپاسکال( عمل 

می   کنند. 

بعد از اینکه فشــار هوا به حد مشــخصی رســید، 
باید راهی برای توقف هوای فشرده وجود داشته 
باشد. اگر هوای فشرده در مخزن تا سطح معینی 
کاهش پیدا کند، مثاًل پس از چندبار ترمزگرفتن، 
باید راهی برای شــروع دوباره ی متراکم سازی هوا 

وجود داشته باشد.

ایــن وظیفــه ی گاورنر اســت. وقتی میــزان کافی 
فشــار به وجود آمد، گاورنر موجب رفتن کمپرسور 

به مرحله ی تخلیه می   شود.

در  تخلیــه  پیســتون  می   شــود  باعــث  گاورنــر 
کمپرســور، شــیر تخلیه را باز کند. در این مرحله، 
گفته می   شــود که کمپرسور توسط گاورنر تخلیه 

شده است.

حقــایـق صــریــح

ایمنی وســایل نقلیه الزام می   کنــد که گاورنر 
بایــد به شــکلی تنظیــم شــده باشــد کــه بــا 
 ۵۵۲( p.s.i ۸0 رســیدن به فشــار پایین تــر از
کیلوپاســکال( دوباره شــروع به متراکم سازی 

هوا کند.

حقــایـق صــریــح

کمپرســور بایــد بتواند فشــار مخــزن را از ۵0 
p.s.i تــا p.s.i 90 در حداقــل ســه دقیقــه بــا 
درجــازدن روی دور موتــور زیاد، تمدید فشــار 

کند )۱000 – ۱۲00 دور در دقیقه(.
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مخـــازن

تانکرهــای فلزی یا مخازن برای متراکم ســازی هوا 
از کمپرسور استفاده می کنند. 

مخــزن هوا، با شــیر اطمیناِن رو و شــیر تخلیه ی 
زیر آن نشان داده شده است.

حقــایـق صــریــح

شیر ایمنی گاهی شیر تنزل خوانده می   شود.

 شیر اطمینان در اولین مخزن از فشار بیش ازحد 
و ترکیدن مخزن، در مواقعی که گاورنر به درستی 
کار نکند، حفاظت می   کند. شیر اطمینان یک گوی 
فنــری دارد کــه اجازه می   دهد هــوای مخزن خارج 
شــود. تنظیمات فشار شــیر با نیروی فنر تعیین 
می   شــود. شیرهای اطمینان معمواًل جوری تنظیم 
 ۱0۳۴( p.s.i ۱۵0 شــده اند کــه در فشــار حــدود

کیلوپاسکال( تخلیه را باز کنند. 

اگر شیر اطمینان فشار را کم کند، یعنی گاورنر یا 
کمپرسور به سرویس یا تعمیر نیاز دارند.

 معمواًل گاورنرها طوری تنظیم شــده اند که وقتی 
فشــار هوا به حدود p.s.i ۱۲۵ برســد، کمپرسور را 
تخلیــه کننــد و جلــوی کمپرســور را از پمپ کردن 
هوا می   گیرند. با اینکه حداکثر فشــار در وســایل 
نقلیــه ی مختلــف ممکن اســت بیــن ۱0۵ تا ۱۳۵ 
p.s.i )7۲۴ تا 9۳۱ کیلوپاســکال( بســیار متفاوت 
باشد، گســتره ی بین حداقل و حداکثر فشار باید 

حدودًا p.s.i ۲0 )۱۳۸ کیلوپاسکال( باشد.

بــرای مثال، وقتی حداکثر فشــار هــوا حدود ۱۲۵ 
 p.s.i ۱0۵ باشــد، اگر فشــار هوا در مخزن تا p.s.i
پاییــن آیــد، گاورنر کمپرســور را دوباره بازنشــانی 
)روشن( می   کند. اعمال چندباره ی ترمزها می   تواند 
فشــار هــوا را تا این ســطح پایین بیــاورد. در هر 
 p.s.i ۸۵ ســطحی، اگر فشــار هــوا تا زیــر ۸0 تــا
)۵۵۲ تا ۵۸6 کیلوپاســکال( پاییــن بیاید، گاورنر 

باید کمپرسور را بازنشانی کند. 

هشــدار!

نشت هوای فشرده، مخصوصًا اگر به چشم ها 
و گوش هــا بخــورد، می   تواند بســیار خطرناک 
باشــد. وقـتـی ذخایــر را تخلیــه می   کنیــد، در 

مسیر مستقیم هوای فشرده قرار نگیرید. 

هوای رسیده از کمپرسور معمواًل مقداری بخار آب 
دارد کــه بــا تبدیل به آب مایع متراکم می   شــود. 
به همین دلیل، گاهی به مخزن تغذیه تانکر آب 
گفته می   شــود. بیشتر کمپرسورها مقدار ناچیزی 
از ذرات روغــن و کربــن از خــود عبــور می   دهنــد. 
روغن یا آالینده های دیگر با آب مخلوط می شــود 

و یک ماده ی خاکستری می   سازد. 

اگــر انباشــت شــود، ایــن مــاده بــه اجــزای دیگر 
سیســتم ترمز نیــز وارد خواهد شــد. آب زیاد در 
سیســتم برای شیرها و اجزای دیگر مشکل ایجاد 
می کند. در زمســتان، ممکن اســت آب سیســتم 
یــخ بزنــد و باعــث اختــالل در کارکــرد شــیرها یــا 

بوسترهای ترمز شود. 

بــرای جلوگیــری از آلوده شــدن شــیرهای هوا به 
این ماده ی خاکســتری، شیرهای تخلیه، که شیر 
تنزلــی نیز شــناخته می   شــوند، در مخــازن نصب 
شده اند. تخلیه ی مخازن می   تواند از انباشت این 
ماده جلوگیری کند. پیشــنهاد بیشــتر سازندگان 

این است که روزانه مخازن را تخلیه کنید. 

نکـــات راننـــدگی

ـی کــه مخــازن را تخلیه می   کنیــد، زمانی  وقـت
زیــادی را درنظــر بگیرید که هــوا کاماًل تخلیه 

شود.
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برای توقف آرام یا بسیار سریع را انتخاب کنید.

ویژـگـی منحصربه فرد شــیر کنترلی بــا پا، توانایی 
حفظ فشــار اعمال شده ای اســت که شما انتخاب 
ـی اگر نشــت های رو بــه پایینی در  کرده ایــد، حـت
شیر پایی وجود داشته باشد. فقط باید موقعیت 
پدال را تعیین کنید؛ پدال پا متوالی باز می شود، 
هوای ازدســت رفته را جایگزین می کند و ســپس 
بسته می   شود. این روند خودکار انجام می   شود. 

حقــایـق صــریــح

حداکثر ترمز اعمال شــده از فشار داخل مخزن 
 p.s.i ۸0 باالتر نمی رود. مثاًل اگر فشار مخزن
)۵۵۲ کیلوپاســکال( باشــد، بیشــترین ترمــز 
اعمال شــده ای که می   توانید داشته باشید از 

p.s.i ۸0 فراتر نخواهد رفت.

شیــــر پایـی

فشــردن پــدال ترمز یا همان شــیر ترمــز جاپایی، 
ترمزهــای بادی را فعال می   کند و همانند فشــردن 
پــدال ترمــز در ترمزهــای خودروهای ســبک عمل 

می   کند.

شیر ترمز پایی.

ـی حــس فنــری دارد کــه   جاپــا )پــدال( شــیر پاـی
نســبت به احســاس فشــردن پــدال هیدرولیـکـی 
خودروها متفاوت است. از یک نظر، برای افزایش 
نیروی ترمز بیشتر، نیازی به بیشتر فشردن پدال 
ترمز ندارد، فقط باید کمی پایین تر پدال را فشــار 
دهید. اگر پدال ترمز در یک موقعیت نگه داشته 
شــود، فشار هوای رســیده به سیستم ترمز ثابت 

باقی می   ماند.

با آزادشدن پدال پایی، هوای اعمال شده از طریق 
مجموعه ی خروجی ها تخلیه می  شود. 

پــا  پــدال  باشــد،  شــده  اعمــال  ترمــز  ـی  وقـت
تنظیم کننده ی فشــار با پاست. پدال پا وسیله ای 
اســت که به شــما اجازه می   دهد فشــار موردنیاز 

راننده پدال پا را برای اعمال ترمزها فشار داده است.

ترمـزهای بـادی چـگونه کار می   کننـد؟

ترمز اعمال شده
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آزادشــدن ترمـــز

 در این تصویر ساده شده، پای راننده از روی پدال 
ترمز برداشته شده است و ترمزها را آزاد می   کند. 
ـی را باز می کند و  ایــن عمل، خروجی زیر شــیر پاـی
هوای اعمال شــده به بوستر ترمز را خارج می   کند. 
به هوایی که زیر پدال پایی خارج می شــود توجه 

کنید.

فنرهــای بازگرداننده در اتاقک های هوا مجموعه ی 
میل بادامکی را به موقعیت آزادشده برمی گردانند. 
جغجغــه و بادامک ها هم به موقعیت آزادشــدن 

خود برمی گردنند.

تصویــر  )در  ترمــز  لنــت  بازگرداننــده ی  فنرهــای 
نیامده انــد( لنت هــای ترمز را از کاســه ی ترمز دور 

می   کنند.

در این تصویر ساده شــده، هوا در حداکثر فشــار 
سیستم با سایه ی تیره در خطوط اتصالی مخزن 

تغذیه به پدال پا نشان داده شده است. 

راننده ترمز گرفته اســت. این عمل توســط ســایه 
روشــن در لوله هــای هوای متصل به پــدال پا به 
اتاقک هــای هوا دیده می   شــود. پیکان ها مســیر 

جریان هوا را نشان می   دهند.

اتاقک های هوا تحت فشــار قرار می گیرند، خطوط 
ترمــز به کاســه ی ترمز وصل می شــوند و ســرعت 

خودرو را کاهش می   دهند. 

وقتی راننده پدال پا را رها می   کند، فشار هوا در بوستر ترمز به اتمسفر تخلیه می   شود.

ـی دوگانــه اولیــه و ثانویــه  دو قســمت شــیر پاـی
هســتند. بخش اولیه نزدیک ترین بخش به پدال 
اســت و در بسیاری از سیستم ها ترمزهای محور 
رانندـگـی را کنتــرل می   کند. بخــش ثانویه معمواًل 

ترمزهای محور فرمان را کنترل می   کند.

وقتی که راننده ترمز می   گیرد، هر دو بخش شــیر 
پایی دوگانه با هم فعال می   شــوند. هوای مخزن 
اولیــه بــه ترمزهای محــور عقب مــی رود و هوای 
مخــزن ثانویــه بــه ترمزهــای محور جلــو هدایت 

می   شود. 

اکثر سیســتم های دوگانه از سه مخزن استفاده 
می   کننــد: یــک منبع تغذیه و دو منبع ســرویس، 

سیستـم های ترمز بادی 
دوگـانه

سیســتم های ترمز بادی دوگانه از اواســط دهه ی 
۱970 استفاده می شوند.

 وســیله ای کــه سیســتم دوگانــه را امکان پذیــر 
می  کند، شــیر پایی دوگانه است. درواقع دو شیر 
کنترلــی عمل کننــده با یک پدال هســتند. این به 
سیســتم ترمــز اجــازه می   دهد که به دو قســمت 
کاماًل مســتقل تقســیم شــود. هر قســمت دارای 
مســیرهای منبــع، تحویــل و خروـجـی منحصر به 

خود است.

سیستم ترمز بادی دوگانه با ترمزهای اعمال شده.
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اجــــزای سیستـــم 
ترمـــز بادی دوگانــه

مخــازن تغذیه، اولیه و ثانویـه

هوای فشــرده از کمپرســور حاوی چندین آالینده 
شــامل بخار آب، غبار روغن و ذرات کربن اســت. 
بســیاری از آالینده ها در مخزن تغذیه ته نشــین 
می   شــوند. مخازن اولیه و ثانویه برای این اضافه 
شــده اند که همه ی اجزای ترمز بادی، به اســتثناء 

شیر تنظیمی، با هوای پاک تغذیه شوند.

حقــایـق صــریــح

برخی مخازن بیش از یک جزء و بیش از یک 
شیر تخلیه دارند .

شیـــر چک یک طــــرفه

شــیرهای چــک یک طرفــه اجــازه ی جریــان هــوا 
از مخــزن تغذیــه بــه مخــازن اولیــه و ثانویــه را 
می   دهند. همانطور که از نامش پیداســت، شــیر 
چــک یک طرفــه فقط اجــازه ی جریان هــوا به یک 

سمت را می   دهد. 

بــه ایــن دلیــل این چنین اســت که اگر مشــکلی 
در کمپرســور، لوله ی تخلیه ی کمپرســور یا مخزن 
تغذیه به وجود آمد، جریان هوا از مخازن اولیه و 

ثانویه به عقب برنگردد. 

هــر منبــع بــرای یـکـی از بخــش هــای سیســتم 
دوگانه اســتفاده می  شــود. هر مخزن ســرویس، 
ازطریــق یک شــیر چک یک طرفه پر می   شــود. دو 
عقربه ی فشار مخزن، هرکدام برای یکی از مخازن 

سرویس، وجود دارد. 

ـی اگــر یک یــا هــردو سیســتم از کار بیفتند،  حـت
راننده فقط با اســتفاده از شیر پایی می   تواند یک 
توقف کنترل شده انجام دهد، با این حال حداکثر 

نیروی ترمز کاهش خواهد یافت. 

روش های دیگری نیز برای تقســیم سیستم ترمز 
بادی وجود دارد. هرطور که تقســیم شــده باشد، 
ـی یـکـی از سیســتم ها از کار بیفتنــد، راننده  وقـت
همچنان می   تواند یک توقف کنترل شــده داشته 

باشد. 

بــه تغییــر واژه هــای مخــازن دقت کنیــد. مخزن 
اول )تانکــر خیــس( مخزن تغذیه )منبــع( نامیده 
می   شــود. دو مخزن ســرویس که مخــزن اولیه و 
مخــزن ثانویه نامیده می   شــوند، نشــان دهنده ی 
قسمتی از پدال پایی دوگانه ی  اعمال شده است. 

برـخـی سیســتم های دوگانــه، وســیله ی هشــدار 
فشــار هــوای پاییــن دارند کــه به مخــزن تغذیه 
وصــل هســتند. درحالی که بقیــه دارای دو اتصال 
جداگانه هســتند. برای هر مخزن ســرویس یکی 

درنظر گرفته شده است. 

حقــایـق صــریــح

بــرای کاهش احتمال ازکارافتادگی کامل ترمز، 
خودروهــا از ســال ۱96۸ تــا کنــون مجهــز بــه 

سیستم های ترمز دوگانه اند.

نکـــات راننـــدگی

درجه هــا را متناوبــًا بررســی کنید تــا مطمئن 
شوید هوای کافی برای ترمزگرفتن وجود دارد.

وسیله ی هشـدار افت فشار هوا

همه ی وسایل نقلیه ی با ترمز بادی باید وسیله ی 
هشــداری داشته باشند که نشان دهد فشار هوا 
در سیستم به حد خطرناکی پایین افتاده است یا 
نه. اگر نشتی در تانکر هوا، یا ترمزها پشت سرهم 
اعمال شــوند و کل منبع هوا را ســریع تر از نرخی 
کــه کمپرســور بتواند آن را جایگزیــن کند تخلیه 

کنند، این اتفاق رخ می   دهد. 

وســیله ی  دو  دارای  نقلیــه  وســایل  از  بســیاری 
هشدار افت فشار هوا هستند. چراغ هشدار روی 

داشبورد و یکی روی زنگ.

درجــه ی فشــار مخــزن

همه ی وســایل نقلیه ی با ترمز بادی دارای حداقل 
یک درجه ی فشــار هوا در پنل کنترل هســتند که 
فشــار هوا در سیســتم مخزن ســرویس را نشان 

می دهند. 

درجه ی فشــار هوای ســمت چپ فقط یک عقربه 
دارد. درجه ی فشــار هوای ســمت راست دو عقربه 
دارد؛ یـکـی بــرای نشــان دادن فشــار مخــزن اولیه، 
دیگــری نشــان دهنده ی فشــار در مخــزن ثانویــه 
اســت. درجه ی ســمت چپ فشار را به p.s.i نشان 
می   دهد. درجه سمت راست، p.s.i و کیلوپاسکال 

را با هم نشان می   دهد. 

 به جــای دو درجــه ی مخــزن جداگانه، بســیاری از 
وســایل نقلیــه یــک درجه بــا دو عقربــه دارند که 
فشار در مخازن اولیه و ثانویه را نشان می دهد.

بسیاری از وسایل نقلیه نیز دارای درجه ای هستند 
که میزان فشــار اعمال شــده هنگام فشــردن شیر 

پایی را نشان می دهد.

درجه ی فشــار مخزن در داشــبورد نصب شــده تا 
بتوانیــد وضعیــت سیســتم ترمــز بــادی هنــگام 

رانندگی و بررسی پیش از سفر را نظاره کنید.
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کنیــد، هــوای باقیمانــده در سیســتم )تقریبًا 60 
p.s.i( بــرای توقف وســیله ی نقلیــه کافی خواهد 

بود.

حقــایـق صــریــح

وســیله ی هشــدار افت هــوا وقتی فشــار به 
پایین تر از p.s.i 60 )۴۱۴ کیلوپاســکال( برسد 

فعال می   شود.

نکـــات راننـــدگی

اگر وسیله ی هشدار افت هوا فعال شد، کنار 
بزنید و توقف کنید. تا وقتی که نفهمیده اید 
چــرا هشــدار افت هــوا فعال شــده و مطمئن 
نشده اید که سیســتم ترمز بادی ایمن است 

حرکت نکنید. 

شیــر تخلیـــه ی سریــع

ـی راننــده ترمزهــا را آزاد  در تصویــر قبلــی، وقـت
می   کنــد، همه ی هــوای داخل خطوط و اتاقک های 
هــوا ازطریق خروجی شــیر پایی تخلیه می   شــود. 
به دلیل فاصله ی طی شــده ی هــوای خروجی، زمان 
تأخیــر قابل توجهی ممکن اســت برای آزادشــدن 
ترمزها وجود داشــته باشد. اینجا وقتی است که 

شیر تخلیه ی سریع وارد می   شود. 

شــیر تخلیه ی سریع با خارج کردن هوا در خروجی 
نزدیــک بوســتر ترمز، اجازه ی آزادشــدن ســریع و 

 

آونگ )پاندول(.

وقتی فشار هوا به زیر p.s.i 60 )۴۱۴ کیلوپاسکال( 
برسد وســیله ی هشدار افت فشار هوا باید آن را 

نشان دهد. 

وسیله ی هشدار افت فشار هوا، یک چراغ هشدار 
روی داشــبورد اســت. همچنین ممکن اســت یک 
زنگ نیز وجود داشته باشد. برخی وسایل نقلیه ی 
قدیمی، وسیله ی هشدار افت فشار هوایی دارند 
که نزدیک به باالی شیشه جلوست؛ هروقت فشار 
هوا تا تقریبًا p.s.i 60 پایین بیاید، به جلوی دید 
راننده کشیده می   شود. این نوع وسیله ی هشدار 

به آونگ هم معروف است.

برـخـی آونگ هــا وقتی فشــار هوا به بــاالی میزان 
هشــدار p.s.i 60 می   رســد، به طــور خــودکار جمع 
می   شــوند؛ دیگــر آونگ ها پس از باالرفتن فشــار 
هوا به باالی سطح هشدار باید به شکل دستی از 

جلوی دید کنار زده شوند و باال برده شوند.

وقـتـی وســیله ی هشــدار افــت فشــار هــوا فعال 
می   شود، وســیله ی نقلیه را متوقف کنید و دلیل 
ازدســت ر فتن هــوا را بفهمیــد. اگــر ســریعًا عمل 

متعــددی از سیســتم ترمــز بــادی دیــده شــوند: 
ترمزهــای جلو، ترمز عقــب، ترمزهای پارک فنری و 
هــر جای دیگری کــه به تخلیه ی ســریع هوا نیاز 

است.

شیــر رلـــه

شــیر رلــه بین مخزن و بوســتر ترمــز عقب نصب 
شده است. 

 شــیرهای رلــه بــرای کاهــش زمان تأخیــر هنگام 
اعمــال و آزادکــردن ترمزهــا اســتفاده می شــوند. 
شیرهای رله شیرهای هوای کنترل از راه دوری اند 
که به ســیگنال کنترلی شیر پایی پاسخ می   دهند 
و معمواًل روی یک قاب نزدیک اتاقک های هوایی 

که باید روی آن ها اعمال شوند نصب شده اند. 

شــیرهای رله بــا هوای مســتقیم از مخازن اولیه 

کامــل ترمــز را می   دهــد. در این تصویر یک شــیر 
تخلیه ی سریع نزدیک جلوی بوسترهای ترمز بین 

شیر پایی و اتاقک های هوا قرار گرفته است.

وقتی که ترمزها فعال می   شوند، هوای شیر پایی 
از طریق شیر تخلیه ی سریع به اتاقک ها به شکل 

معمولی جریان پیدا می   کند.

ـی کــه راننــده پدال پــا را آزاد می   کنــد، فقط   وقـت
هــوای داخل لوله ی بین پدال پا و شــیر تخلیه ی 
ســریع ازطریق خروـجـی پدال پا تخلیه می   شــود. 
حجم بیشتری از هوا در اتاقک های هوایی ازطریق 

خروجی شیر تخلیه ی سریع خارج می   شود.

به تفاوت فشــار خروج هوا در شــیر پایی و شــیر 
تخلیه ی ســریع دقت کنید؛ فشــار هوای خروجی 

در شیر تخلیه ی سریع بسیار بزرگ تر است.

شــیرهای تخلیه ی ســریع ممکن اســت در نواحی 
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شــیرهای رلــه طــوری طراـحـی شــده اند کــه حجم 
موردنیاز برای دو یا چهار اتاقک هوا را تأمین کنند. 
عمومــًا روی ترمز محور عقب دیده می   شــوند، اما 
گاهــی هم روی ترمزهــای محور فرمان یا هرجایی 
که نیازی برای اعمال و آزادکردن سریع هوا باشد 

دیده می   شوند. 

برای ساده ســازی، در تصاویر بعدی شــیر تخلیه ی 
ســریع و شیر رله نشان داده نشده اند؛ چون روی 
مفهــوم پایه ی سیســتم های ترمز بــادی تأثیری 
نمی گذارنــد، اما فقط درصورت نیــاز برای افزایش 

سرعت آزادکردن ترمز عمل می   کنند. 

و ثانویــه از طریــق لوله هــای هوایی بــا قطر زیاد 
)در ایــن تصویــر به عنــوان لولــه ی تغذیه نشــان 
داده شــده است( تغذیه می   شوند تا حجم زیادی 
از هــوا برای تحویل ســریع بــه اتاقک های هوایی 

دردسترس باشد. 

فشار هوای مخزن تحویلی به این روش به اندازه ی 
فشــار کنترل شده ی تحویلی از شــیر پایی است. 
اگــر ترمــز بــا p.s.i ۲0 )۱۳۸ کیلوپاســکال( اعمال 
شده باشد، تقریبًا p.s.i ۲0 فشار هوا ازطریق شیر 

رله به بوسترهای ترمز عقب فرستاده می   شود. 

کنترل شــده ای داشــته باشــید، اما فقط ترمزهای 
محــور فرمان عمــل خواهند کــرد. به دلیل کاهش 
نیــروی ترمــز، فاصلــه ی توقــف افزایــش خواهــد 

یافت. 

اگــر خرابی در سیســتم ثانویه باشــد، ترمز محور 
عقب حفظ می   شــود اما ترمزهای محور فرمان کار 

نمی کنند. 

کمپرســور به پمپ کــردن هوا ادامــه خواهد داد، 
اما همه ی خروجی آن از مسیر خراب شده ازطریق 

خط پاره به بیرون تخلیه می   شود. 

اگر سیستم هشدار افت فشار در هر زمانی فعال 
شــد، ســریعًا توقــف کنیــد و تا وقتی کــه تعمیر 

نشده است به حرکت ادامه ندهید.

سیستــم دوگانه با خرابی 
سیستم اولیه

این تصویر بدترین خرابی ممکن را نشان می دهد: 
پارـگـی لوله ای که موجب کاهش فشــار در مخزن 

اولیه می   شود.

 فشــار هوای مخزن ثانویه با شیر یک طرفه حفظ 
شــده است. سیستم هشدار افت فشار هوا باید 
 p.s.i 60 ـی که فشــار هــر مخزنی به زیــر درصورـت
)۴۱۴ کیلوپاســکال( برســد برای هشــدار به راننده 
فعال شــود. در بســیاری از سیستم ها هشدار در 

فشار باالی p.s.i 60 فعال می   شود.

ـی کــه ترمــز می   گیریــد، می   توانیــد توقــف  وقـت

شیر تخلیه ی سریع بین بوستر ترمز جلویی و پدال پا قرار گرفته است.
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وسیله ی نقلیه خواهد شد. 

مقــررات ترمزهــای پــارک الزام می   کنــد که نیروی 
پارک باید به شــکل مکانیکی فعال شود و با ازبین 

رفتن فشار باد خالص نشود. 

معمول ترین نوع ترمز پارک در سیســتم های ترمز 
بــادی ترمز پــارک فنری اســت. دومین نــوع ترمز 
ایمنی شناخته شــده و معمواًل تنها ترمز ایمنی  ای 
اســت کــه در برـخـی اتوبوس هــای بزرگراه هــا و 

بین شهری یافت می   شود. 

تــرمزهــای پــارک

با اینکه فشــار هوا کار خوبی در توقف وســیله ی 
نقلیــه با اعمال ترمزهــای پایه انجام می   دهد، اما 
بــرای پارک کامــاًل نامطمئــن و غیرقانونی اســت. 
اگر وســیله ی نقلیه را فقط با ترمزهای بادی پارک 
ـی در حفره ها،  کنید، نشــتی در سیســتم، یا خراـب
دیافراگــم یا شــیرهای هوایی باعــث ازبین رفتن 
فشــار هــوا و خالص شــدن و تصــادف احتمالــی 

با وجود ازبین رفتن فشار مخزن اولیه، ترمزهای جلو )ثانویه( هنوز کار می   کنند.

میکســر بتــن دارای ترمــز فنــری پارک فقــط روی 
جفــت محور عقبی خود اســت، نه روی محورهای 
دوگانه ی فرمان و نه روی محور بوستر در انتهای 

کامیون. 

حقــایـق صــریــح

اگر فشــار هوا تا ســطح معینی پایین بیفتد، 
ترمزهای فنری پــارک فعال باقی می   مانند، اما 
اثربخشــی آن هــا در متوقف کردن وســیله ی 
نقلیه یا در پارک نگه داشــتن آن به چگونگی 

تنظیم و نگهداری آن ها بستگی دارد. 

 اتاقــک ترمز پــارک فنری یــک دیافراگــم ثانویه، 
یــک فنــر لوله ای بزرگ و یک میله ی فشــار میانی 
ـی ترمزهــای پارک اعمال می   شــوند،  دارد کــه وقـت
ایــن میله ی فشــار نیروی حاصــل از فنر لوله ای را 
به میله ی فشــار ترمز ســرویس انتقــال می   دهد. 
فنر لوله ای در بیشــتر اتاقک های ترمز فنری پارک 
می   توانــد نیرویی بین ۱۵00 تــا ۲000 پوند تولید 

کند. 

وقتی ترمز پایی معمولی را اعمال می   کنید، فشار 
هــوا به دیافراگم اتاقک ترمز ســرویس نیرو وارد 
می کند، دیافراگم را باز می   کند، میله ی فشار را به 
جغجغه می چســباند و باعث اعمال ترمزهای پایه 

می   شود.

ترمــز پـــارک فنـــری

بیشــتر ترمزهای پارک فنری از یک اتاقک اضافی 
متصــل به انتهای اتاقک ترمز ســرویس تشــکیل 
می شوند. اتاقک اضافی یک فنر لوله ای چیده شده 
دارد تــا نیــروی فنــر بتواند ازطریق میله ی فشــار 

اتاقک سرویس روی ترمزها اعمال شود. 

اتاقک ترمز پارک فنری متصل به یک اتاقک ترمز 
سرویس. ترمزها غیرفعال هستند. 

 
ایــن تصویر اجــزای اصلی ترکیــب معمول اتاقک 

ترمز فنری و سرویس را نشان می   دهد. 

ترمزهــای فنــری پــارک فقــط روی محــور عقــب و 
نــه محورهــای فرمــان نصــب می   شــوند. اتاقــک 
ترمــز ســرویس را میله ی فشــار، دیافراگــم و فنر 
بازگرداننــده ی معمولــی تشــکیل می دهد. بخش 
ترمز پارک فنری پشت اتاقک ترمز سرویس سوار 

شده است. 
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اعمــال و آزادکــردن ترمــزهای 

پـارک فنــری

چندیــن راه برای اعمال و آزادکردن ترمزهای فنری 
وجود دارد. 

معمــواًل بــا دکمه ی کنتــرل ترمز پــارک داخل  	
داشبورد اعمال و رها می   شوند.

اگــر فشــار هــوا در سیســتم بــه پایین تر از  	
تقریبًا p.s.i 60 برسد، ترمزهای فنری ممکن است 
 ۱۳۸( p.s.i ۴۵ کشــیده شــوند و در فشــار ۲0 تا
تا ۳۱0 کیلوپاســکال( به شکل خودکار کاماًل اعمال 

شوند. 

نکـــات راننـــدگی

در برـخـی سیســتم ها، ترمزهــای فنــری پارک 
بــا کاهش فشــار، به جای یک باره فعال شــدن، 
تدریجــی فعــال می   شــوند. در برـخـی از ایــن 
سیســتم ها، ممکن است در فشار p.s.i 90 و 

بیشتر فعال شوند.

ترمزهای پارک فنری؛ آزادشده

ایــن تصویــر، اتاقک ترمــز پارک فنــری را درحالت 
آزادشــده نشــان می   دهــد. ترمز ســرویس نیز در 

موقعیت آزاد قرار دارد. 

هوای داخل مخزن فشار، قسمت ترمز فنری پارک 
را تغذیه می   کند. دیافراگم ترمز پارک باز می شود 
و به ترمز اصلی فشار وارد می   کند. اآلن ترمز پارک 

فنری آزاد است. 

ترمزهای فنری پارک درجهت مخالف کار می   کنند. 
این ترمزها با فشار مکانیکی فنر، نه با فشار هوا، 
فعال می شــوند و فعال باقی می   مانند. اگر فشــار 
هــوا بــه پایین تر از فشــار هــوای موردنیــاز برای 
تحت فشــار نگه داشتن فنر برســد، فنر به میله ی 
فشــار اتاقــک ترمز ســرویس فشــار وارد می کند، 
میلــه ی فشــار را خارج می کند و بــه جغجغه نیرو 
وارد می   کند و ترمزهای پایه را فعال می   کند؛ چون 
اتاقک هــای ترمــز فنــری پشــت اتاقک هــای ترمز 
سرویس سوار شده اند و ترمزهای پایه را ازطریق 

اتصال مشابه فعال می   کنند.

مجموعــه ی ترمــز فنری پارک را باید فقط شــخص 
موردتأییــد ســرویس و تعمیــر کنــد. فنــر داخــل 
اتاقک ترمز پارک تحت فشار بسیار زیادی است و 

می   تواند به کسی صدمه برساند. 

هشــدار!

فنر پارک فنری بســیار قوی اســت. اگر فنر از 
داخل اتاقک خارج شود، می   تواند به هر شیء 
و شخصی که در مسیر آن است آسیب بزند.

 از اتاقک ترمز فنری ای که هر نشانه ای از صدمه 
نشــان می   دهــد، مانند خمیدـگـی، ترک خوردگی در 

هر قسمتی، دوری کنید.

ترمز پارک فنری؛ ترمز سرویس اعمال شده

راننــده ترمز ســرویس را فعال کرده اســت. فشــار 
هوای داخل اتاقک ترمز پارک فنری، این ترمزها را 

غیرفعال نگه می   دارد.

 راننده پدال پایی را فشــرده اســت، هوا به درگاه 
ترمز سرویس می رسد و موجب بادشدن دیافراگم 

ترمز سرویس می   شود. 

دکمه ی کنترل ترمز پارک

فشــار هوای داخــل اتاقک ترمز پــارک فنری، ترمز 
پــارک فنــری را غیرفعال نگه می   دارد. هیچ فشــار 

هوایی در اتاقک ترمز سرویس وجود ندارد. 

دکمه ی کنترل ترمز پارک، معمواًل دکمه ای زردرنگ 
اســت که روی داشــبورد نصب شــده است. اکثرًا 
فشــاردادن این دکمه فشــار هوا را به اتاقک ترمز 
فنــری پــارک جریــان می دهد و موجــب آزادکردن 
ایــن ترمزهای فنری پارک می   شــود. کشــیدن این 
دکمه  فشار هوا را به سوی اتاقک ترمز پارک فنری 
آزاد می کنــد و موجــب اعمــال ترمزهــا می   شــود. 
دستورالعمل های این دکمه معمواًل روی آن چاپ 

شده اند. 

با اینکه کنترل پارک با کشیدن-هل دادن معمول تر 
اســت، برـخـی سیســتم ها از ســوئیچ اســتفاده 
می   کنند، به این شکل که معمواًل چرخاندن آن به 
یک ســمت ترمزهای پارک فنری را فعال می کند و 
چرخاندن آن به سمت مقابل، آن ها را آزاد می   کند. 
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فنــری اضافــه می   شــود و می   توانــد ۳000 پونــد 
ـی را به  نیــروی دیگــر اضافــه کنــد و نیــروی نهاـی
۵000 پونــد برســاند. اضافه شــدن دو نیرو، که به 
ترکیب کردن معروف اســت، می   تواند به جغجغه، 
بادامک ها، توپی های روی بوستر ترمز، کفشک ها 

و سیلندرهای ترمز آسیب بزند. 

توجه داشــته باشــید کــه اعمال ترمز بــا کمتر از 
۳0 تا p.s.i ۴0 )۲07 تا ۲76 کیلوپاســکال( فشار، 
بــرای جلوگیــری از راه افتــادن وســیله ی نقلیه در 
مواقع اعمال یا آزادبودن ترمزهای فنری مشــکلی 

به وجود نمی آورد. 

نکـــات راننـــدگی

از ترکیب کردن ترمزها خودداری کنید.

همیشــه پیش از اعمال ترمز ســرویس سنگین، 
ترمزهای پارک فنری را آزاد کنید.

ترمز پارک فنری؛ آزادسازی دستی

بیشــتر اتاقک هــای ترمــز فنــری دارای اجــزا یــا 
گیرنده هایی برای آزادسازی دستی ترمزهای فنری 
پارک اعمال شده  هستند. استفاده از آن در مواقع 

تعمیرات فقط به عهده ی مکانیک هاست. 

اگــر همــه ی هــوا ازبیــن رفته اســت و وســیله ی 
نقلیه باید کشــیده شــود، ترمزهای فنری پارک را 
ـی اتاقک ترمز  می   تــوان با آزادســاز رهــا کرد. وقـت
فنری آزاد می   شــود، هیچ نیــروی ترمز پارکی روی 

چرخ ها وجود ندارد. 

برـخـی بوســترها پیــچ آزادســازی داخلــی و برخی 

ترمز پارک فنری؛ ترمز فنری اعمال شده

راننــده ترمز پارک فنری را فعال کرده اســت. هیچ 
فشــار هواـیـی در اتاقــک ترمــز پــارک فنــری یا در 

اتاقک ترمز سرویس وجود ندارد. 

 راننــده دکمــه ی کنتــرل ترمــز پــارک را در حالــت 
»پــارک« گذاشــته اســت. ایــن کار هــوای داخــل 

قسمت ترمز فنری پارک را خارج می کند.

نیروی حاصل از فنر لوله ای به میله ی فشار میانی 
منتقل می   شــود، این نیز باعث هــل دادن میله ی 
فشــار به دیافراگم ترمز سرویس، میله ی فشار و 

جغجغه می شود و ترمز را فعال می   کند. 

هشــدار به راننده؛ ترکیـب ترمزها

پیش از هربار اعمال ترمز سرویس سنگین، مثاًل 
در بررسی پیش از سفر، حتمًا باید ترمزهای فنری 

پارک آزاد باشند. 

وقـتـی ترمزهای فنری پارک اعمال شــده اند، بیش 
از ۲000 پونــد نیــرو بــه همــه ی اجزای ترمــز وارد 
می   شــود. اگر ترمز سرویس ســنگین اعمال شده 
باشــد، نیروی فشــار هــوا نیز به نیــروی ترمزهای 

نکـــات راننـــدگی

آزادســازی ترمزهــای فنری پــارک فقط باید در 
مواقع اضطراری انجام شود.

ـی کــه بوســتر ترمــز فنــری آزاد شــود،  وقـت
هیــچ نیروی ترمز پارـکـی روی آن چرخ اعمال 

نمی شود.

سیستم های  در  فنری  پارک  ترمز 

ترمز بادی دوگانه

ایــن ترکیب از برتــری مخازن اولیه و ثانویه برای 
تغذیه ی ترمز پارک داخل داشبورد با هوا از طریق 
هر مخزنی که بیشــترین فشــار را دارد اســتفاده 

می   کند. 

حقــایـق صــریــح

اثربخشــی ترمزهــای پــارک فنری بــه نحوه ی 
نگهداری و تنظیمشان بستگی دارد.

 این فرایند با اســتفاده از شــیر دو طرف کنترلی 
قابل دستیابی است. هوای رسیده از شیر دو طرف 

کنترلی معمواًل هوای مخلوط نامیده می   شود.

پیچ آزادســازی، مهره و واشــر دارند که داخل یک 
پوشش روی بوستر نصب شده است.

فنــر با استفــاده از پیچ آزادسازی رها شده است.

 ایــن تصویر نشــان می   دهد کــه چگونه یک نوع 
پیچ رهاســازی به انتهای اتاقــک ترمز پارک فنری 
وصل شده است. پیچ رهاسازی سپس با چرخاندن 
یک چهارم دور در محل خود قفل می   شود. سپس، 
مهــره ی رهاســازی تا وقتی که فنر فشــرده شــود 

می   چرخد. 

روی  معمــواًل  دســتی  رهاســازی  دســتورالعمل 
محفظــه ی بیشــتر بوســترهای ترمــز پــارک فنری 

چاپ شده است. 

پیش از اینکه سعی کنید ترمزهای پارک فنری را 
آزاد کنید، جلوی چرخ های وســیله ی نقلیه را برای 
اینکه غلت نخورد مسدود کنید. برای حرکت دادن 
وسیله ی نقلیه پس از آزادسازی دستی ترمزهای 

پارک فنری، یک کامیون کشنده خبر کنید. 
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 شــیر دو طــرف کنترلــی دو درگاه ورودی و یــک 
درگاه خروجی دارد. یک شاتل )لرزاننده یا لغزنده( 
شــناور آزاد داخل شــیر از جلوی ورودی با فشــار 
بیشتر کنار می   رود و فشار بیشتر به کنترل ترمز 

فنری جریان پیدا می   کند.

ایــن ترتیــب همچنیــن اطمینــان ایجــاد می   کند 
کــه اگر هوا در هر کدام از مخازن به کل ازدســت 
رفت، ترمزهای پارک فنری به شکل خودکار اعمال 

نمی شوند. 

سیســتم ترمز بادی دوگانه؛ خرابی جزئی 
سیستم

 ایــن تصویر فواید منبع هوای مخلوط شــده برای 

هوای مخلوط

شــیر دو طــرف کنتــرل، هــوا را از مخزن با فشــار 
هوای باالتر به بوستر جریان می   دهد. 

ترمزهای پارک فنری نصب شده روی سیستم ترمز بادی دوگانه. ترمزها غیرفعال هستند

هوا از ترمز پارک فنری در مســیر مســتقیم ترمز 
اعمال شده می   شود. با فشار عادی پدال پا، راننده 
میزان نیروی فنری ای را که برای کمک به ترمزهای 
جلو به منظور توقف کنترل شده ی خودرو استفاده 

می شود کنترل می   کند.

همه ی وســایل نقلیه باید با استانداردهای ایمنی 
وســایل نقلیه ی موتــوری کانادا بــرای توقف های 
ـی داشــته باشــند، درنتیجــه  اضطــراری هم خواـن
صرف نظــر از چگونـگـی آرایــش سیســتم دوگانه، 
یــا بــا وجــود نصــب تعدیل کننــده ی ترمــز پــارک 
فنــری، وســیله ی نقلیــه حتی با خرابی بخشــی از 
قســمت های آن، قابلیــت توقــف کنترل شــده را 

خواهد داشت. 

بــا همــه ی سیســتم ها، پــس از توقــف، راننــده 

سیستم ترمز پارک را نشان می   دهد. هوای مخزن 
اولیه ازدســت رفته اســت. شــاتل شــیر دوطرف 
کنترلی کنار می رود و فشــار مخزن ثانویه ی شیر 

کنترل ترمز پارک را تغذیه می   کند. 

نتیجه این است که ترمزهای پارک فنری خودکار 
عمــل نمی کننــد. سیســتم هشــدار افت هــوا به 
راننده درمورد ازبین رفتن هوا هشدار داده است، 
درنتیجــه راننــده می   تواند با ترمزهــای محور جلو 

توقف کنترل شده ای انجام دهد. 

برخی وســایل نقلیه با سیســتم های بادی دوگانه 
وســیله ای اختیــاری به نــام تعدیل کننــده ی ترمــز 
فنری دارند. این وسیله ازبین رفتن فشار هوا در 
سیســتم اولیه را احســاس می   کند، وقتی راننده 
ترمزهای سرویس را فعال می   کند، موجب تخلیه ی 

با خط هوایی پاره شده از مخزن اولیه، راننده کماکان می   تواند توقف کنترل شده انجام دهد. 
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فعــال کننــده ی ایمنــی 
ترمــزهــای پـــارک

فعال کننده ی ترمز پارک معمواًل روی اتوبوس ها و 
بســیاری از وسایل نقلیه بزرگراهی استفاده شده 
اســت. شــبیه ترمزهای پارک فنری اند اما عملکرد 

آن ها بسیار متفاوت است.

به جای استفاده از فنر لوله ای قوی، این ترمزها از 
سازوکار قفل شونده ی یک طرفه استفاده می   کنند 
که می   تواند موجب بیرون زدن میله ی فشار شود 
و از بازگشــت آن جلوگیــری کنــد. فعال کننده هــا 
دو دیافراگــم دارنــد: یـکـی بــرای فعال کــردن ترمز 

سرویس و یکی برای فعال کردن ترمز پارک. 

بوسترهای فعال کننده ی ایمنی ترمز پارک در برخی 
اتوبوس ها دیده می   شوند. 

 یــک مخزن هــوای جداگانه برای پارک اســتفاده 
شده است و محفظه ی کنترل ترمز پارک در ظاهر 
و عملکــرد دقیقــًا شــبیه دکمــه ی ترمزهــای پارک 

فنری است.

می   توانــد بــا اعمــال دکمــه ی کنتــرل ترمــز پارک 
به شکل دستی، وسیله ی نقلیه را ایمن پارک کند.

نکـــات راننـــدگی

بــرای بررســی عملکــرد درســت شــیر دوطرف 
کنترلــی هوای مخزن اولیــه را تخلیه کنید و 
بررسی کنید که هوای مخزن ثانویه به سمت 

مخزن اولیه برنگردد. 

سیستــم های ترمـــز 
بـادی کشنـده-تریلــر

برای درک اصول سیســتم های ترمز بادی کشنده-
تریلــر، بهتریــن راه شــروع بــا تریلر اســت. وقتی 
ـی که برای  سیســتم تریلــر را بفهمید، درک اجزاـی
کشیدن تریلر موردنیاز است، آسان خواهد بود.

بســیاری از اجــزای سیســتم تریلــر در سیســتم 
کامیــون هــم یافــت می   شــوند: ترمزهــای پایــه، 
بوســترهای ترمز، مخازن هوا و شــیرهای کنترلی. 
تنهــا مورد عمده ای که در سیســتم هــوای تریلر 

یافت نمی شود کمپرسور هواست.

سیســتم تریلــر بــرای دو نیــاز مهــم به کشــنده 
وابسته است. اولی اینکه تریلر باید هوای فشرده 
از کامیــون را بــرای پرکردن مخــازن دریافت کند. 
دومی اینکه سیســتم تریلر بایــد فرمان  اعمال و 

آزادکردن ترمزها را از کامیون دریافت کند. 

برای انجام این نیازها، دو اتصال خط هوایی بین 
کامیون و سیستم هوایی تریلر وجود دارد.

ـی کــه مخــزن تریلــر را بــا فشــار کامل  خــط هواـی
مخزن کامیون تغذیه می   کند، خط تغذیه نامیده 
می   شود. گاهی به آن خط اضطراری هم می   گویند. 

خـطـی کــه پیام هــای کنترلــی از کشــنده را حمل 
می   کند خط کنترل نامیده می   شود. معمواًل به آن 

خط سرویس هم گفته می   شود. 

چون کشــنده و تریلرها باید گه گاه به هم متصل 
و از هــم جــدا شــوند، خطــوط هوایی به وســایل 
ـی به نــام ســوکت راحتی مجهز شــده اند. هر  نصـب

کشــیدن کنتــرل بــه بیرون شــبیه به مــورد قبل 
موجب اعمال فشار هوا به دیافراگم پارک می شود 
و مکانیســم قفــل را فعــال می   کند. میله ی فشــار 
بیــرون می آیــد و ترمزها را فعال می   کند. ســپس 
میله ی فشار توسط مکانیسم قفل کننده در محل 
فعال نگه داشته می   شود. حتی اگر هوای همه ی 
مخــازن ازبین برود، باز هم وســیله ی نقلیه پارک 

باقی می   ماند. 

معمواًل هل دادن کنترل به داخل، موجب تخلیه ی 
هوا از دیافراگم پارک می شــود و سپس در همان 
زمان مکانیسم قفل کننده را آزاد می کند و موجب 
برگشــتن میله ی فشــار می   شــود. اما اگر بیش از 
p.s.i ۴ )۲7.6 کیلوپاســکال( فشار از مخزن پارک 
ازدســت بــرود، ترمزهــای پــارک آزاد نمی شــوند. 
همچنیــن ســرویس کامل ترمزها نیــز باید انجام 
شود، موجب جلو آمدن آرام میله ی فشار می شود 

و مکانیسم قفل کننده را آزاد می   کند. 

چون نیروی فنر برای پارک اســتفاده نشده است، 
ـی ترمزهای پــارک نمی تواند با  فعال کننــده ی ایمـن

باقی مجموعه ترکیب شود. 

ـی اگــر فشــار مخــزن  توجــه داشــته باشــید، حـت
ســرویس تخلیه شــده باشــد یا به صفر رســیده 
باشــد، فعال کننده ی ایمنی ترمزهای پارک به شکل 
خودکار اعمال نمی شــوند. فقط ازبین رفتن فشار 
در مخزن پارک باعث فعال شدن خودکار می   شود.
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 دو نوع اساســی از سیستم های بادی در تریلرها 
ـی کــه از ترمــز پــارک فنــری  وجــود دارد: آن هاـی
ـی که از ایــن ترمزها  اســتفاده می   کننــد و آن هاـی
استفاده نمی کنند. با اینکه اکثر تریلرهای امروزی 
از ترمزهــای پــارک فنری اســتفاده می   کنند، برخی 
تریلرهــا و کف کش های قدیمی مورداســتفاده به 

ترمزهای پارک فنری مجهز نیستند. 

همه ی سیستم های تریلری باید به سیستم ترمز 
اضطراری مجهز باشــند که در مواقعی که تریلر از 
کشــنده جدا می   شــود قابلیت اعمال شدن داشته 

باشند. 

تریلرهایی که ترمز پارک فنری ندارند از وسیله ای 
به نام شــیر رله ی اضطراری استفاده می   کنند. اگر 
این شــیر بازشــدن تریلر از کشــنده را حس کند، 
ترمزهــای ســرویس تریلــر را با بیشــترین فشــار 
مخــزن تریلــر فعــال می   کنــد. ایــن عمــل انفجــار  

ترمزهای تریلر نامیده می   شود.

تریلرهــای مجهــز بــه ترمزهــای پــارک فنــری، اگر 
تریلــر از کشــنده جدا شــود، از نیــروی فنری برای 
فعال کــردن ترمزهــا )منفجرکردن ترمزهــای تریلر( 

استفاده می   کنند.

نکـــات راننـــدگی

ســوکت های راحـتـی وقـتـی درحــال اســتفاده 
نیســتند بایــد بــه انتهــای متصل کننده ها یا 
به هم بســته شــوند تــا از ورود گردوخاک به 

خطوط هوایی جلوگیری شود.

مجموعــه ی ســوکت بــرای وصــل و جداســازی به 
دســت انسان نیاز دارد. سوکت های راحتی گاهی 
بــا رنــگ کدگــذاری می شــوند. خــط یــا رنــگ آبی 
نشان دهنده ی خط کنترل است و قرمز خط تغذیه 

را نشان می   دهد. 

حقــایـق صــریــح

اســت خــط  خــط تغذیــه همچنیــن ممکــن 
اضطراری نیز نامیده شود. 

خــط کنترل همچنین ممکن اســت خط ســرویس 
نیز نامیده شود.

ســوکت های راحـتـی، اتصــال ســریع بیــن تریلر و 
کشنده را آسان می   کنند.

به بوسترهای سرویس تریلر می رساند.

در تریلرهــای بزرگراهــی، یــک مخزن و یک شــیر 
رلــه ی اضطــراری برای یــک محور یا محور پشــتی 
اســتفاده شــده اســت. برخی تریلرهــای کف کش 
حمــل چوب با محور پشــتی به یــک مخزن و یک 

شیر رله ی اضطراری برای هر محور مجهزند.

تریلر با شیر رله ی اضطراری؛ انفجار

ایــن تصویر یک خط تغذیه ی پاره شــده را نشــان 
می   دهــد. شــیر رله ی اضطراری افت فشــار در خط 
تغذیه را حس کرده و فشــار کامل مخزن تریلر را 
به بوســتر ترمز ســرویس تریلر رســانده و موجب 
انفجار ترمزها شــده اســت. تا وقتی که فشــار از 
مخزن تریلر در جریان باشــد ترمزهای تریلر فعال 

باقی می   مانند. 

همچنیــن این ســوکت ها باید بــرای جلوگیری از 
به هم کشیده شدن و کشیده شدن به دیگر اجزاء 
و پایین افتادن از وسیله ی نقلیه محکم شوند. 

تریلر با شیر رله ی اضطراری؛ شارژ شدن

این تصویر یک تریلر مجهز به شیر رله ی اضطراری 
را نشان می   دهد. هوا ازطریق خط تغذیه از کشنده 
به ســمت شیر رله ی اضطراری جریان پیدا می کند 

و مخزن تریلر را پر می   کند.

تریلر با شیر رله ی اضطراری؛ اعمال کردن

این تصویر یک ترمز سرویس معمولی فعال شده 
را نشــان می   دهــد. ســیگنال کنترلی از کشــنده و 
ازطریق خط کنترلی به شــیر رله ی اضطراری ارسال 
می   شود، که دقیقًا به همان روشی که قبال درمورد 

شیر رله ی کشنده شرح داده شد عمل می  کند.

شــیر رلــه ی اضطــراری، هــوا را از مخــزن تریلــر 
می کشــد و تقریبًا با همان فشار سیگنال کنترلی 

هوای فشرده از کشنده ازطریق خط تغذیه برای پرکردن مخزن تریلر جریان پیدا می   کند. 
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جلوگیــری از حرکــت آن و آســیب های احتمالی، 
دنبال کردن فرایندهای مناسب اهمیت باالیی دارد. 
فرایندهــای متصل کردن در بخــش ۵، مهارت های 
الزم برای رانندگی کامیون ها و تریلرها، شرح داده 

شده است. 

تریلر با ترمزهای پارک فنری؛ شارژشدن

این تصویر یک سیســتم معمولی تریلر را نشــان 
می دهــد که از ترمزهای پارک فنــری برای پارک یا 

توقف های اضطراری )فرار( استفاده می   کند.

سیســتم در تصویر اســتفاده از یک مخزن و دو 
شــیر هــوا را نشــان می   دهد: یک شــیر رلــه برای 
ترمزهای سرویس و یک شیر ترمز فنری تریلر که 
مخــزن را پر کرده اســت و ترمزهــای پارک فنری را 

کنترل می   کند. 

سیســتم های دیگر ممکن است با یک، دو یا سه 

هشــدار!

نشــت های کوچــک در سیســتم تریلــر بدون 
ترمز پارک فنری می   تواند فشــار اعمال شده را 
کاهــش دهد یــا تخلیه   کنــد و احتمااًل باعث 

راه  افتادن و آزادشدن تریلر می   شود.

همیشه جلوی چرخ های تریلر پارک شده را مسدود 
کنید تا از حرکت کردن آن جلوگیری شود.

 هروقــت ســوکت های راحتی باز شــوند یا راننده 
شــیر تغذیه ی تریلر را که روی داشــبورد کشــنده 
قرار دارد ببندد، ترمزهای تریلر منفجر می   شوند. 

استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه ی موتوری این 
سیســتم ها را ملــزم می   کنــد که بــرای حداقل ۱۵ 

دقیقه فعال باقی بمانند. 

هنــگام اتصال کشــنده بــه تریلر پارک شــده برای 

وقتی راننده ترمز می   گیرد، هوا ازطریق خط کنترل جریان پیدا می   کند

می کند، سپس مخزن یا مخازن را پر می   کند.

همیشــه پس از اتصال تریلر به کشنده آزمایش 
کشش را انجام دهید. از روندهای اتصالی که در 
بخش ۵، مهارت های الزم برای رانندگی کشــنده و 

تریلرها آمده پیروی کنید.

نکـــات راننـــدگی

ازطریــق نــکات زیــر می   توانیــد بفهمیــد کــه 
خطــوط تغذیــه و ســرویس را برعکــس وصل 

کرده اید:

شیر هوا و چندین مخزن عمل کنند. اما استفاده 
از شیرهای هوایی کمتر یا بیشتر و مخازن اضافی 

روی اعمال پایه ی سیستم اثری نمی گذارد. 

کشــنده هوا را از کشــنده و ازطریق خط تغذیه به 
شــیر ترمز فنری تریلر می   رســاند. شیر ترمز پارک 
فنری، هوا را برای پرکردن مخزن یا مخزن ها و برای 

آزادکردن ترمزهای پارک فنری هدایت می   کند. 

دو نوع سیستم وجود دارد:

یـکـی پیش از آزادکــردن ترمزهای پارک فنری  	
مخزن یا مخازن را پر می   کند

آزاد  	 را  فنــری  پــارک  ترمزهــای  اول  دیگــری 

خط تغذیه ی شکسته باعث انفجار ترمزهای تریلر می   شود.
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تریلــر با ترمزهای پارک فنری؛ اعمال ترمز 
سرویس

در ایــن تصویــر، ســیگنال کنترلــی از کشــنده و 
ازطریــق خــط کنترلی به شــیر رله ی تریلر ارســال 
شده است. شیر رله هوا را از مخزن تریلر می گیرد 
و آن را به بوســتر ترمز ســرویس تریلــر با تقریبًا 

فشاری برابر با سیگنال کنترلی می   رساند.

تریلر با ترمزهای پارک فنری؛ انفجار

ایــن تصویر یک خط تغذیه ی پاره شــده را نشــان 
می   دهد. شــیر ترمز فنری تریلر افت فشار در خط 
تغذیــه را حــس می کنــد و فشــار هــوا را ازطریق 
بوسترهای ترمز پارک فنری تخلیه می کند و باعث 
فعال شــدن ترمزهــای پارک فنری شــده اســت. به 
فشار هوا از درگاه خروجی تریلر و شیر ترمز فنری 

تریلر توجه کنید.

ایــن عمــل همچنیــن انفجــار ترمزهــای تریلر نیز 

ـی کــه از کنتــرل ترمــز پــارک روی  	 حـتـی وقـت
داشــبورد اســتفاده می   کنیــد هم ترمزهــای پارک 

فنری آزاد نمی شوند

ترمزهای سرویس تریلر عمل نمی کنند. 	

با احتیاط در اتصال تریلرها از وقوع این اتفاقات 
جلوگیری کنید.

نکـــات راننـــدگی

همیشــه پس از متصل کردن کشنده به تریلر 
آزمایش کشش را انجام دهید.

پیــش از انجــام آزمایــش کشــش، برای بررســی 
بسته و قفل بودن دندانه های قفل شونده ی تشت 

همبندی، از چراغ قوه استفاده کنید. 

این تریلر به ترمزهای پارک فنری مجهز شده است

سیســتم محافظــت از کشــنده متشــکل اســت 
از شــیر تغذیــه ی هــوای تریلــر نصب شــده روی 
داشــبورد و یک شــیر حفاظت کشنده که معمواًل 
پشت کابین کشنده نصب می شود. همه ی هوای 
تغذیه و کنترلی رســیده به تریلر از شیر حفاظت 

کشنده عبور می   کند.

اگــر تریلر جدا شــود، سیســتم حفاظت کشــنده 
به شــکل خــودکار افت هــوای کشــنده را خاموش 
می   کند و فشــار کافی برای راننده به منظور توقف 

ایمن را نگه می   دارد.

بالفاصلــه  تریلــر  حفاظــت  سیســتم های  برـخـی 
پــس از جداشــدن خاموش می   شــوند، امــا برخی 
 p.s.i ۲0 بــه تریلــر اجــازه می   دهند تا فشــار را تــا
)۱۳۸ کیلوپاســکال( پیش از خاموش کردن پایین 

بیاورد. 

نامیده می   شــود. همچنین هروقت ســوکت های 
راحتی جدا شــوند یا راننده شــیر تغذیه ی تریلر را 
که روی داشبورد کشنده قرار دارد ببندد، ترمزهای 

تریلر نیز منفجر می   شوند.

محافظــت از کشنـــده

اگر اتصاالت مکانیکی بین کشــنده و تریلر خراب 
شــوند، تریلــر از کشــنده جــدا می شــود و دو خط 
اتصال هوایی می   شــکنند. فشــار هوا از سیستم 
کشنده و با خط تغذیه ی پاره شده خارج می   شود، 
و اگــر راننــده ترمز بگیرد، فشــار هــوا ازطریق خط 

کنترل پاره شده خارج می   شود. 

برای جلوگیری از تخلیه ی هوای کشــنده تا سطح 
ناامن، کشــنده ها به سیســتم محافظت کشــنده 

مجهز شده اند. 

ترمزهای تریلر با اعمال پدال پایی یا پدال دستی یا هردو فعال شده است
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شیر تغذیه ی هوای تریلر.

وظیفه ی شــیر تغذیــه ی هوای تریلر نصب شــده 
روی داشــبورد همیــن اســت. فشــار هــوا در خط 
تغذیــه که هوا را از سیســتم تریلر حمل می   کند 
حــس می   کند. بیشــتر شــیرهای تغذیــه ی هوای 
تریلــر به شــکل دکمه هــای قرمــز هشــت وجهــی 

هستند.

عملکــرد صحیح سیســتم حفاظت تریلــر باید در 
بررسی پیش از سفر روزانه چک شود. 

حقــایـق صــریــح

اگر سیســتم حفاظت تریلر اجازه دهد فشــار 
هوا تا زیر p.s.i ۲0 )۱۳۸ کیلوپاســکال( بدون 
بسته شدن خودکار شیر تغذیه ی هوای تریلر، 
پایین افتد، پلیس راهنمایی و رانندگی ممکن 
است وسیله ی شما را از سرویس خارج کند. 

شیر تغذیه ی هوای تریلر

ـی کــه خط تغذیه بــه تریلر وصل شــود، باید  وقـت
راهــی بــرای هدایــت فشــار هوا بــه تریلــر وجود 

داشته باشد.

خط تغذیه ی پاره شده، موجب فعال شدن ترمزهای پارک فنری تریلر شده است. 

می   کنید، به موقعیت آزادشدن برمی گردند.

هشــدار!

از والــف دســتی بــرای پارک کــردن اســتفاده 
نکنید.

ترمزهای پارک تریلر را فعال کنید، شــیر تغذیه ی 
تریلــر را ببندیــد و جلوی چرخ های آن را مســدود 

کنید.

شیر دوطرف کنترلی

شیر دوطرف کنترلی اجازه ی اعمال ترمزهای تریلر 
را به شــکل مســتقل بــه شــما می   دهد. این شــیر 
دقیقًا شــبیه همانی است که در مجموعه ی ترمز 
پارک فنری استفاده شده است، با این تفاوت که 
اجازه  می دهد فشــار بیشتری را از والف دستی یا 
والف پایی بــرای هدایت به ترمزهای تریلر اعمال 

کنید. 

کشنــده های دم کوتــاه

کشنده ی بدون تریلر متصل را دم کوتاه می   نامند.

 

روی  کمــی  بســیار  وزن  کشــنده  کلــه ی  چــون 

والف دستی

اعمال پدال پایی فشار تقریبًا یکسانی به ترمزهای 
تریلــر و کشــنده هــردو وارد می   کنــد. مثــاًل اگر با 
p.s.i ۲0 پــدال پــا را فشــار دهیــد، این فشــار به 

ترمزهای تریلر و کشنده منتقل می   شود. 

برـخـی مواقــع می   خواهید فقط ترمزهــای تریلر را، 
بــدون فعال کردن ترمزهای کشــنده، فعــال کنید؛ 
ـی کــه می   خواهیــد تریلر را به کشــنده  مثــل وقـت
وصل کنید. والف دســتی اجازه ی کنترل مســتقل 
ترمزهای تریلر را به شما می   دهد. برخی در ستون 

فرمان، برخی در داشبورد نصب شده اند.

 

والــف دســتی اجــازه ی کنتــرل مســتقل ترمزهای 
تریلر را به شــما می   دهد. برخی در ســتون فرمان، 

برخی در داشبورد نصب شده اند. 

ایــن هدف والف دســتی اســت. وقتی سیســتم 
ترمز هوایی تریلر کاماًل به کشــنده متصل اســت، 
والف دستی به شما اجازه می   دهد ترمزهای تریلر 

را مستقل از کشنده فعال کنید. 

والــف دســتی نبایــد در شــرایط ترمــز عــادی یــا 
اضطــراری اســتفاده شــود. بــرای ترمــز ســرویس 

گرفتن همیشه پدال پایی را فشار دهید.

اکثر والف های دســتی با فنــر کار می   کنند، دقیقًا 
ـی کــه آن هــا را رها  ـی، وقـت ماننــد والف هــای پاـی
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دوگانـــه ی  هـــوای  سیستــم 

کشنــده-تریلر؛ اعمال والف پـایی

یک سیستم هوای دوگانه ی کشنده برای کشیدن 
تریلر.

نکته

بســته به نــوع پیکربندی سیســتم ترمز بادی 
مورداســتفاده، والــف کنتــرل دســتی ممکــن 
است از هوای مخلوط یا از فشار مخزن اولیه 

یا ثانویه استفاده کند.

ایــن تصویر فقط دو مخزن ســرویس، والف پایی 
دوگانه و اجزایی را نشــان می دهد که به کشــنده 
با سیســتم هــوای دوگانه اضافه شــده تا به طور 

ایمن بتواند تریلر با ترمزهای بادی را بکشد.

اجزایی که اضافه شــده اند شــامل شــیر تغذیه ی 
هــوای تریلر، شــیر محافظ کشــنده، شــیر کنترل 
دســتی و یــک جفــت شــیرهای دوطــرف کنترلی 

هستند.

شیرهای کنترل دوطرفه نصب شده اند تا هرکدام 
ـی یا والف  از ترمزهــا کــه اعمال شــوند، والف پاـی

دستی، سیگنال کنترلی به تریلر ارسال شود.

راننده والف پایی را اعمال می   کند. ترمزهای عقب 
و جلــوی تریلــر فعال شــده اند و ســیگنال کنترلی 
ازطریق شــیرهای کنتــرل دوطرفه هــردو به تریلر 

ارسال شده است.

توجه داشــته باشــید کــه در اکثر سیســتم های 
دوگانه، شیر کنترل ترمز پارک )دکمه ی زردرنگ( با 

محورهای رانندگی عقبی دارد، قفل کردن ترمزهای 
آن، حتی با اعمال ترمزهای بسیار آرام نیز بسیار 

راحت است.

برای افزایش کنترل و جلوگیری از این قفل شدگی 
سیســتم  بــه  کشــنده ها  برـخـی  ناخواســته، 

متقارن کننده ی کله ی کشنده مجهز شده اند.

این سیستم حاوی دو شیر مخصوص است: یکی 
ترمزهــای محور فرمــان و دیگــری ترمزهای محور 

رانندگی را کنترل می   کند.

وقتی کشــنده به همراه تریلــر متصل به آن رانده 
می   شــود، ترمزهای کشــنده به شــکل معمول عمل 

می   کنند. 

هنــگام رانندـگـی کله ی کشــنده به تنهایی، فشــار 
ترمــز روی ترمزهــای محــور رانندـگـی تــا بیــش از 
7۵درصد کاهش می یابد و از قفل شــدن ترمزهای 
ـی جلوگیری می   کنــد. ترمزهای محــور فرمان  عقـب

فشار کامل ترمز را دریافت می   کنند.

یک کشنده با سیستم متقارن ساز کله ی کشنده 
در فاصلــه ی کوتاه تــر و با کنتــرل بهتری متوقف 
خواهــد شــد، مخصوصًا اگر ســطح جاده خیس و 

لغزنده نباشد.

چون بیشــتر ترمزگرفتــن را ترمزهای محور فرمان 
انجام می   دهند، فشــار به پدال بیشتری نسبت به 

حالت عادی موردنیاز است.

خرابی به وجود آمده است. هشدار افت فشار هوا 
بــه راننده اخطار خواهــد داد و نگاهی به عقربه ی 
مخزن تأیید می   کند که فشار هوا فقط در یکی از 
قسمت های سیستم دوگانه ازبین رفته است. 

ـی را فعــال می کنــد کــه موجب  راننــده والــف پاـی
فعال شدن ترمزهای جلویی کشنده می   شود. هوای 
اعمال شده از شیر پایی ثانویه از هردو والف های 
دوطرف کنترلی عبور می کند، به خط کنترل تریلر 
می رســد و به تریلر ســیگنال فعال کردن ترمزها را 

می   دهد.

اگر سیستم ثانویه ازکار افتاده بود، اعمال والف 
پایی ترمزهای عقبی کشــنده را فعال می کند، هوا 
را ازطریــق هــر دو والف های کنتــرل دوطرفه عبور 

شــیر تغذیه ی تریلر )دکمــه ی قرمزرنگ( در ارتباط 
اســت تــا اعمال شــیر کنتــرل ترمز پــارک همه ی 
ترمزهای پارک تریلر و کشنده را با هم فعال کند.

برخی کشــنده ها سه شــیر کنترلی داخل داشبورد 
دارند: شــیر کنتــرل ترمز پارک )دکمــه ی زردرنگ(، 
شــیر تغذیه ی تریلر )دکمه ی قرمزرنگ( به عالوه ی 
ـی دایره ای  شــیر ترمــز پــارک تریلــر با دکمــه ی آـب
کــه می   توانــد ترمزهای پــارک تریلر را مســتقل از 

ترمزهای کشنده کنترل کند.

کشنـــــده-تریلر؛  دوگانـــــه ی  سیستـــــم 
ازکارافتادن سیستم اولیه

 این تصویر کشــنده ای با سیســتم هوای دوگانه 
را نشان می   دهد که در سیستم اولیه ی هوایش 

برای جلوگیری از اشــتباه، منبع تغذیه ی هوای والف دســتی در این تصویر یا تصاویر دو صفحه ی آتی نشــان 
داده نشده است.
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پیــش از ســفر بازدید شــود. اگر به درســتی عمل 
نکنــد، وســیله ی نقلیــه بایــد تا وقتی کــه تعمیر 
نشده است، خارج از سرویس درنظر گرفته شود. 

حقــایـق صــریــح

اگر ترمزهای تریلر هنگام بسته بودن شیرهای 
تغذیــه ی هــوای تریلــر عمــل نکننــد، پلیــس 
ـی و رانندـگـی ممکن اســت وســیله ی  راهنماـی

نقلیه را خارج از سرویس تشخیص دهد.

سیســتم دوگانــه ی کشــنده-تریلر؛ تریلر 
جداشده

ایــن تصویــر نشــان می   دهــد کــه شــیر محافــظ 
تریلــر و شــیر تغذیه ی هوای تریلــر چگونه باهم 

می دهــد و موجــب ســیگنال دادن بــه تریلر برای 
فعال کردن ترمزهای خود می   شود. 

ـی وســایل نقلیــه ی موتوری  اســتانداردهای ایمـن
موردنیاز بــرای خاموش کردن منبع هوای تریلر در 
زمان پایین آمدن فشــار هــوای تریلر تا ۲0 و ۴۵ 
p.s.i )۱۳۸ تا ۳۱0 کیلوپاسکال(، برای کشنده های 

با سیستم دوگانه هم همان طور است. 

چــون شــیر تغذیــه ی تریلــر با هــوای مخلــوط از 
شــیر دو طــرف کنترلــی تغذیه شــده اســت، حاال 
خاموش شــدن خــودکار وقتی اتفــاق می   افتد که 
مخزن ســرویس با باالترین فشــار بــه پایین تر از 
۲0 تا p.s.i ۴۵ )۱۳۸ تا ۳۱0 کیلوپاســکال( رسیده 

باشد.

ملزومات خاموش شدن خودکار باید در بررسی های 

صرف نظر از خط هوایی پاره شده از مخزن اولیه، راننده همچنان می   تواند توقف کنترل شده ای را انجام دهد.

ترمزهای گوه ای 	

ترمزهای بادی دیسکی 	

ترمزهای بادی-هیدرولیکی 	

ترمزهای گوه ای

یک ترمز گوه ای پایه

ایــن نــوع از ترمزهــا از یــک یــا دو اتاقــک هوای 
کوچــک با میله های فشــار گوه ای )مثلثی شــکل( 
اســتفاده می   کنند. ترمزهای گــوه ای معمواًل فقط 

روی محور فرمان دیده می   شوند.

ـی کــه ترمزها فعال می   شــوند، فشــار هوا در  وقـت
بوســتر ترمز قسمت گوه شــکل میله ی فشار بین 
دو چرخنــده را هــل می   دهــد و لنت های ترمز را به 

سیلندر ترمز می   چسباند. 

بیشــتر ترمزهــای گــوه ای جغجغه هــای خــودکار 
داخلی دارند. بررســی تنظیم مناسب نیازمند این 
است که پوشش منفذ بررسی در صفحه ی پشتی 

عمــل می   کننــد تــا از منبع هــوای تریلــر درمقابل 
تخلیه شــدن به ســطح ناامن در مواقع جداشــدن 
تریلر که به پارگی خطوط ارتباطی منجر می شــود، 
ـی ازطریق خط  حفاظــت کنند. افت هــوای ناگهاـن
تغذیــه ی پاره شــده ی تریلــر باعث خاموش شــدن 

خودکار شیر تغذیه ی هوای تریلر شده است.

ـی را فعــال می   کنــد و ترمزهــای  راننــده شــیر پاـی
ســرویس کشنده فعال می   شود. فشار اعمال شده 
نیز از هر دو شیرهای دوطرف کنترلی عبور می کند 

و به شیر محافظ کشنده می   رسد. 

چــون هیچ فشــار هوایی در خط تغذیه به ســمت 
تریلــر وجــو نــدارد، شــیر محافظ کشــنده مســیر 
خــط کنتــرل تریلــر را بســته اســت. هیــچ هوای 
اعمال شــده ای ازطریــق این خــط پاره شــده ازبین 

نخواهد رفت.

اگــر خطــوط کنترلــی جــدا شــوند، تــا وقـتـی که 
ترمزهای تریلر فعال نشــوند هیچ اتفاقی نخواهد 
افتاد. وقتی این اتفاق بیفتد، سیســتم حفاظت 
کشــنده فعال می   شــود تا از منبع هوای کشــنده 

محافظت کند.

وقتی که هیچ تریلری وصل نباشد، شیر تغذیه ی 
هوای تریلر در موقعیت بسته قرار خواهد گرفت. 
این اجازه می   دهد کشــنده فقط با کله رانده شود 
و هیچ هوایی ازطریق ســوکت های اتصالی ازبین 

نرود.

دیگــر انــواع ترمــزهای پایــه

موارد زیر ســه نوع دیگر ترمزهای پایه در وســایل 
نقلیه با ترمزهای بادی اند:
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ترمزهای دیسکی بادی

ترمز دیسکی بادی.

ایــن نــوع ترمزها از یــک چرخنده یا دیســک، که 

برداشــته شــود تــا حرکــت لنت هــای ترمــز حین 
ترمزگرفتن قابل بررســی باشــد. اگر یکی از لنت ها 
بیش از ۱/۱6 اینچ حرکت کند، یا اینکه به طورکلی 
هــر دو لنــت ۱/۸ اینــچ حرکــت کننــد، جغجغــه ی 

خودکار از کار افتاده است.

راننــدگان  بادامـکـی معمــول،  برخــالف ترمزهــای 
به راحـتـی نمی تواننــد جغجغــه ی ترمــز گــوه ای را 

بررسی کنند.

نکـــات راننـــدگی

مکانیــک  فقــط  بایــد  را  گــوه ای  ترمزهــای 
تأییدشده تعمیر یا تنظیم کند.

باهم ترکیب می   کنند.

ترمزهای پایــه ی هیدرولیکی چندیــن فایده برای 
وســایل نقلیه با این انــدازه دارند، مانند وزن کم، 
انــدازه ی کوچــک و مکانیســم های تأییدشــده ی 

جغجغه ی خودکار.

اکثر وســایل نقلیه ی تجاری نیمه ســنگین در این 
اندازه ها قباًل با موتورهای گازوئیلی کار می   کردند، 
که از نوعی منبع خأل موتور اســتفاده می   کنند تا 
بوســترهای خأل بتوانند برای ترمزهای هیدرولیک 
استفاده شــوند. موتورهای دیزل امروزی از منبع 
قابل اســتفاده ی خأل اســتفاده نمی کنند، درنتیجه 
از بخشــی از سیســتم ترمز بادی در آن استفاده 

شده است. 

سیســتم ترمــز بادی-هیدرولیکی تصویــر از یک 
کمپرسور، گاورنر، مخازن ذخیره ی هوا، شیر پایی 
بادی-هیدرولیـکـی  فشــار  تقویت کننــده ی  دو  و 
تشــکیل شــده اســت. ممکــن اســت سیســتم 
ترمزهــای پــارک فنری هم داشــته باشــد. همانند 
سیســتم ترمز بادی کامل، سیســتم های معمول 
ترمز بادی-هیدرولیکی از فشــار هوای اســتاندارد 
اســتفاده  )۸6۲ کیلوپاســکال(   p.s.i حــدود ۱۲۵ 

می   کنند.

یــک شــیر پایی هــوای دوگانــه ی اســتاندارد نیز 
استفاده شده است. فشردن شیر پایی فشار هوا را 
به طرف تحریک شونده با هوای تقویت کننده های 
کــه  می   کنــد،  هدایــت  هیدرولیــک  فشــار 
موجــب انتقــال فشــار هیدرولیــک توســط طرف 
تحریک شــونده بــا هیدرولیــک تقویت کننده هــا 
به ترمزهای پایه می   شــود. به عبارت دیگر، فشــار 
هوا عمل ترمزگرفتن را تقویت می   کند، اما فشــار 

روی توپی چرخ نصب شــده اســت و چرخنده های 
دنده ای اســتفاده می   کنند تشــکیل شــده اند. دو 
لنت ترمز در دو طرف چرخنده واقع شــده اســت. 
وقتی که فعال شــوند، لنت هــای ترمز به چرخنده 
فشــار می  آورند. این عمل مشــابه گیرنده C بزرگ 

است.

تعــدادی از اتصــاالت متفاوت بیــن اتاقک هوا و 
مکانیسم عمل کننده وجود دارد. این تصویر فقط 
یک نوع را نشان می   دهد، اما اصول همه ی آن ها 

مشابه است.

اکثر ترمزهای بادی دیســکی مکانیسم جغجغه ی 
ترمــز داخلی خــودکار دارنــد که لنت هــای ترمز را 
بــرای جلوگیــری از فرســایش تنظیــم می   کننــد. 
محدودیت هــای ضربــه ی اتاقــک بــرای جغجغه ی 

خودکار نیز مانند همان قبلی است.

برخــالف سیســتم های ترمــز بادامـکـی، راننــدگان 
به راحتی نمی توانند جغجغه ی ترمز بادی دیسکی 

را بررسی کنند.

نکـــات راننـــدگی

تنظیــم و تعمیــر ترمزهای بادی دیســک باید 
فقط به عهده ی مکانیک تأییدشده باشد. 

ترمزهای بادی-هیدرولیکی

ترمزهای بادی-هیدرولیکی گاهی روی کامیون ها 
و اتوبوس های نیمه ســنگین دیده می   شوند. این 
نوع سیســتم های ترمز خصوصیات سیستم های 
ترمــز بــادی و سیســتم های ترمــز هیدرولیکی را 
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در سیستم هیدرولیکی-بادی وجود داشته باشد، 
نهایتًا ترمزها از عملکرد مناسب باز می   ایستند. به 
همین دلیل، رانندگان باید چگونگی کار سیســتم 
را بدانند و عقربه های فشار هوا را متناوب بررسی 

کنند. 

حقــایـق صــریــح

ضمیمــه ی گواهینامــه ی رانندـگـی ترمز بادی 
نیازمنــد کارکــردن با بیشــتر وســایل نقلیه ی 
مجهزبــه ترمزهــای هیدرولیکی-بادی اســت. 
تنهــا اســتثناء این اســت که سیســتم ترمز 
از ســوپاپ هوا اســتفاده نکند. در این مورد، 
نیازی بــه گواهینامه ی رانندـگـی با ضمیمه ی 

ترمزهای بادی نیست. 

هیدرولیــک نیروی ترمز را بــه ترمزهای پایه برای 
متوقف کردن وسیله ی نقلیه می   رساند. 

بــرای تولید ترمز پارک، بســیاری از سیســتم های 
پــارک بادی-هیدرولیـکـی دارای بوســتر ترمز پارک 

متصل به ترمزهای پایه اند. 

ترمــز پــارک را همان شــیر کنترل ترمــز پارک روی 
داشبورد مورداستفاده برای پرکردن سیستم ترمز 
بادی کنترل می   کند. اعمال شیر کنترل، ترمز پارک 
روی داشــبورد فنر داخل بوستر ترمز پارک را فعال 
می   کند که یک گوه بین کفشک های ترمز را برای 
فعال کــردن ترمز ها فعال می   کند. آزادکردن شــیر 
کنتــرل ترمــز پارک، فشــار هــوا را به بوســتر ترمز 
پــارک هدایت می کنــد و موجب تماس گوه و فنر 

می   شود.

همانند سیستم ترمز بادی کامل، اگر نشت جدی 

یک سیستم ترمز بادی-هیدرولیکی

اجـــزای دیـــگـــر 
سیستـم ترمـز بادی

اجــزای دیگــری نیــز وجــود دارنــد که معمــواًل در 
سیستم های ترمز بادی یافت می   شوند.

خشک کن  هوا

خشــک کن  هوا وســیله ای اختیاری است که روی 
خط تخلیه ی کمپرســور و بین کمپرســور و مخزن 
اولیــه نصــب می   شــود. وظیفه ی آن حــذف بخار 
آب، رطوبــت روغن و ذرات کربــن از هوا پیش از 

هدایت آن به مخزن اولیه است. 

هوای گرم و مرطوب از کمپرســور وارد خشــک کن 
می   شــود، میــزان مشــخصی از بخار روی ســطوح 
فلزی ســرد متراکم می   شــود. ســپس هــوا از یک 
فیلتــر عبــور می   کند کــه هرگونه روغــن را حذف 
می   کنــد و ســپس از فیلتــر دیگری عبــور می   کند 
کــه بخار آب باقی مانده را ازبیــن می   برد. از اینجا 
هوای پاک از یک شــیر یک طرف کنترلی داخلی، 

به سمت مخزن اولیه عبور، می   رود.

بیشــتر سیســتم های ترمز بادی جدید خشک کن  
هوا دارند. 

نکـــات راننـــدگی

بــرای اطمینــان از کافی بــودن فشــار هوا برای 
فعال کردن ترمزها، عقربه ها را متناوبًا بررســی 

کنید.
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نکـــات راننـــدگی

اگــر هنــگام تخلیــه ی مخزن تغذیــه بیش از 
چنــد قطره آب مشــاهده نمودید، خشــک کن 
یــا کمپرســور ممکن اســت به ســرویس نیاز 

داشته باشد.

 

همچنین یک سیســتم خشک کن هوای یکپارچه 
وجــود دارد کــه در بیشــتر کامیون هــای جدیــد 
مورداستفاده قرار می   گیرد. این سیستم ، چرخش 
بــه دور سیســتم، خشــک کن و گاورنــر را در یــک 
واحــد ترکیــب کرده اســت. همچنیــن یک مخزن 
تخلیــه دارد که حجم هوا برای تخلیه ی رطوبت و 
آالینده ها را به بیرون از ســطوح خشک کن در هر 
باری که کمپرسور تخلیه می   شود، فراهم می   کند. 
مخزن مرطوب یا تغذیه ی پیشین در این سیستم 
موردنیــاز نیســت. شــیرهای محافظت فشــار، در 
مخازن ســرویس اولیه و ثانویه و هر جزء هوای 
دیگر را از افت فشــار محافظــت می   کند. کارخانه 
این شیرها را تنظیم کرده است و نباید دستکاری 
شــوند. ویژـگـی منحصربه فــردش ایــن اســت که 

حقــایـق صــریــح

حتی اگر سیســتم ترمز بادی، خشــک کن نیز 
داشــته باشــد، مخازن هوا بایــد متناوبًا برای 

بررسی هرگونه آلودگی تخلیه شود.

وقـتـی مخزن به فشــار کامل می   رســد، یک درگاه 
تخلیــه در انتهــای خشــک کن هــوا باز می   شــود. 
آالینده های تجمیع شده با پرتاب ناگهانی هوا به 

بیرون تخلیه می   شوند. 

در همیــن زمــان، میــزان مشــخصی از هوای پاک 
اجازه ی برگشــت ازطریق فیلترهــا را می   دهد. این 
اثر بازگشــتی ناگهانی هر دو فیلتر را پاک می کند 
و بــرای چرخــه ی فشرده ســازی بعــدی آمــاده نگه 
مــی   دارد. تا وقتی که کمپرســور دوباره شــروع به 

پمپ کردن کند، درگاه تخلیه باز می   ماند. 

برخی خشــک کن های هوا المنت گرمای الکتریکی 
دارنــد کــه از یــخ  زدن در هــوای ســرد جلوگیــری 

می   کند.

در سیســتم های با خشــک کن، شیر ایمنی گاهی 
نصــب  خشــک کن  روی  تغذیــه  مخــزن  به جــای 

می   شود. 

برای بررســی دوره ای عملکرد خشک کن می   توانید 
وجــود آب در مخــازن را بــا نگاه کــردن چک کنید. 
وجــود بیــش از چنــد قطــره آب ممکــن اســت 
یــا  خشــک کن  کــه  باشــد  ایــن  نشــان دهنده ی 

کمپرسور به تعمیر نیاز دارد. 

حقــایـق صــریــح

حتی اگر سیســتم ترمز بــادی، تبخیرکننده ی 
الکل یا تزریق کننده ی الکل نیز داشــته باشد، 

مخازن هوا باید دوره ای تخلیه شوند. 

بطری تبخیرکننده ی الکل

 مخــزن الــکل باید طی ماه های زمســتان با متیل 
هیدرات پر شــود. پیش از شروع اولین یخبندان 
فصــل، پرکــردن آن بــا این مایع بــرای اطمینان از 

عملکرد بدون مشکل کار خوبی است. 

ایــن سیســتم ها طراـحـی شــده اند تــا از متیــل 
هیــدرات خالص برای تولید الکل اســتفاده کنند. 
فقــط از متیــل هیدرات با فرمــول مخصوص برای 
اســتفاده در تبخیــر یــا تزریق کننده هــای الکلــی 

استفاده  کنید. 

نکـــات راننـــدگی

فقط از محصوالتی که منحصرًا برای اســتفاده 
در تبخیرکننده یا تزریق کننده ی سیستم های 

ترمز بادی طراحی شده اند استفاده کنید. 

فشــار هوا ابتدا در مخزن ســرویس اولیه تأمین 
می   شود. وقتی فشار هوا به تقریبًا psi ۱00 برسد، 
دیگر مخازن شــروع به پرشــدن می   کنند. ســپس 
فشــار در مخازن ســرویس و دیگر اجــزای هوایی 
 psi ۱۳۵ تا فشــار کامل می   رســد. فشار حداکثر تا

می   رسد. 

تزریق کننده های  و  تبخیرکننده ها 

الکل

تبخیرکننده هــای الکلــی و تزریق کننده های الکل، 
وســایلی اختیاری اند که مقدار ناچیزی بخار الکل 
بــه سیســتم هوایی اضافــه می   کنند. بخــار الکل 
ـی کــه ممکن اســت وجود داشــته  بــا هــر رطوبـت
باشــد ترکیب می   شود. در عمل، الکل مثل ضدیخ 
عمــل می   کنــد، دمای انجماد هــر رطوبتی را که در 

سیستم هوایی جمع شده پایین می   آورد.

ورودی  قســمت  بــه  الکلــی  تبخیرکننده هــای 
کمپرســور وصــل می   شــوند تا بخــار الــکل وارد و 
با هوای ورودی فشرده ســازی شــود و ســپس در 

سیستم حمل می   شود. 

تزریق کننده های الکلی در خط تخلیه ی کمپرسور 
بیــن کمپرســور و مخزن تغذیه نصب می   شــوند. 
هوای تخلیه شــده ازطریق یک ونتوری )لوله ای با 
قســمت باریک شــده که باعث ایجاد خأل از هوای 
عبــوری می   شــود( عبــور می   کنــد و بخــار الــکل را 

برمی دارد و داخل سیستم حمل می   کند. 
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ســطوح لغزنده را کاهش دهد. دو نوع سیســتم 
محدودکننده ی چرخ جلو وجود دارد:

سیســتم های محدودکننــده ی خــودکار چرخ  	
جلو

سیســتم های محدودکننــده ی دســتی چــرخ  	
جلو.

سیستم های محدودکننده ی خودکار چرخ 
جلو 

این ها شــامل شیر محدودکننده ی )شیر نسبیت( 
نصب شــده نزدیک محــور فرمان هســتند. کنترل 

روی داشبورد برای این شیرها وجود ندارد. 

وقتی فشــار بســیار کم اعمال شــود، هیچ فشــار 
ـی به ترمزهای محور فرمان نمی رســد. وقتی  هواـی
کــه فشــار اعمال شــده بــه نقطه ی نگه داشــت )۵ 
تــا psi ۱۵ – ۳۴.۵ تــا ۱0۳ کیلوپاســکال( برســد، 
فشــار اعمالــی محــدود می شــود و بــه ترمزهــای 
محــور فرمان تحویل داده می   شــود. وقتی فشــار 
زیر psi ۴0 )۲76 کیلوپاســکال( باشــد، فشار ترمز 
محور فرمان تقریبًا برابر با ۵0 درصد فشــار محور 

رانندگی است. 

در فشــار اعمال شــده ی باالتــر از psi ۴0، درصــد 
به آرامــی افزایــش می   یابد، تا وقتی که به فشــار 
اعمالــی مورداســتفاده برای توقف هــای اضطراری 
برسد )60 تا psi 70 – ۴۱۴ تا ۴۸۳ کیلوپاسکال( 
و ترمزهــای محــور رانندـگـی و محور فرمان فشــار 
برابــری را دریافت کنند. عملکرد رهاســازی ســریع 
داخلــی بــه افزایــش ســرعت رهاســازی ترمزهای 

محور فرمان کمک می   کند. 

شیــرهای تخلیــه ی خودکـــار

شــیرهای تخلیــه ی خــودکار )که گاهی شــیرهای 
وســیله ای  می   شــوند(  نامیــده  هــم  روزنــه ای 
اختیاری انــد کــه روی همه یا برـخـی از مخازن در 
برـخـی سیســتم های ترمــز بــادی نصب شــده اند. 
به شــکل متناوب هــر آلودگی انباشته شــده ای را 

خارج می   کنند.

بیشــتر آن ها ســرخود هســتند و هربار که فشار 
مخــزن بــه زیــر دو یــا ســه psi )۱۳.۸ یــا ۲0.7 
کیلوپاســکال( می   رســد، باز می   شــوند، امــا برخی 
بــه گاورنــر کمپرســور وصل انــد و وقـتـی چرخه ی 
کمپرســور کامــل می   شــود در بــازه ی کوتاهــی باز 

می   شوند. 

برخی شــیرهای تخلیه ی خودکار المنت گرمایشی 
الکتریـکـی دارنــد تا از یخ زدگی آن ها در زمســتان 

جلوگیری کند.

بــرای بررســی وجود بخــار آب، شــیرهای تخلیه ی 
دستی باید به شکل دوره ای باز شوند. 

اگــر آلودـگـی یا بیش از چند قطــره آب دیدید یا 
اینکه شیر تخلیه ی خودکار درست عمل نمی کند، 
کمپرســور یا خشــک کن احتمااًل به سرویس نیاز 

دارند.

سیستم های محدودکننده ی چرخ 

جلـــو

برـخـی وســایل نقلیــه ممکــن اســت سیســتمی 
اختیــاری داشــته باشــند کــه احتمال قفل شــدن 
ترمــز محــور فرمــان و کاهــش کنتــرل فرمــان در 

 با قرارگرفتن شیر کنترلی در موقعیت »خشک«، 
ترمزهــای محــور فرمان بــا همان فشــار ترمزهای 

محور رانندگی اعمال می   شوند.

موقعیت »لغزنده« فشار اعمال شده روی ترمزهای 
محور فرمان را به ۵0درصد فشــار اعمال شده روی 

ترمز محور رانندگی کاهش می   دهد.

اســتانداردهای ایمنی وسایل نقلیه ی تجاری فقط 
ـی اجازه ی فشــار ترمز کاهش داده شــده روی  وقـت
ترمزهای محور فرمان را می   دهد که هوا و شرایط 
ســطح جاده چنین عملکردی را برای ایمنی حیاتی 
می   کند. آزمایش ها نشان داده اند که لغزش روی 
چــرخ جلو به خطرناکی قفل شــدن محــور رانندگی 

نیست.

شــیر تخلیه ی ســریع محدودکننده نیز به شــکل 
شــیر تخلیه ی ســریع عمــل می   کند، بــه افزایش 
ســرعت آزاد شــدن ترمزهــای محــور فرمان کمک 

می   کند.

سیسـتم رهاســـازی اضطــراری 

ترمزهــای پــارک فنـری

این سیستم مخزن رهاسازی اضطراری مخصوصی 
بــرای آزادکــردن  فراهــم می   کنــد کــه می   توانــد 
ترمزهــای پــارک فنــری در مواقعــی که وســیله ی 
نقلیــه ی خراب شــده به حرکــت تا ناحیــه ی پارک 
ایمن برده شــود و فشــار مخزن اصلی ازبین رفته 

باشد، مورداستفاده قرار گیرد. 

یک شیر کنترل داخل داشبورد اضافه شده است 
تا هوای مخزن رهاســازی اضطراری را به ترمزهای 
پارک فنری برســاند و  آن ها را آزاد  کند. این شــیر 
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در وســایل نقلیه ی دارای شیر محدودکننده  ی 
دســتی چرخ جلو، کنتــرل را در حالت طبیعی 
)جــاده ی خشــک( قرار دهید تا بهــره وری ترمز 

عادی داشته باشید.

تحــت قانــون وســایل نقلیــه ی موتــوری، شــیر 
موقعیــت جــاده ی لغزنــده بایــد فقــط در مواقــع 

حیاتی استفاده شود.

سیستم های محدودکننده ی دستی چرخ 
جلو 

این سیســتم ها دیگر روی وســایل نقلیه ی جدید 
نصب نمی شــوند. این نوع سیتسم ها شامل یک 
شــیر تخلیه ی ســریع محدودشــده ی نصب شــده 
نزدیــک ترمزهــای محور فرمان و یک شــیر کنترل 
نصب شــده روی داشــبورد هستند. شــیر کنترلی 
ممکن است سوئیچ ضربه ای، همانطور که نشان 

داده شده است، یا باال پایین کشنده باشد. 

کنترل محدودکننده ی دستی چرخ جلو.
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اگر وســیله ی جانبی خراب شده ای موجب کاهش 
فشار مخزن به پایین تر از فشار کنونی شود منبع 
تغذیــه  هوا بــه این سیســتم ها را قطع می   کنند، 
ـی بــرای سیســتم های  از باقی مانــدن فشــار کاـف
ســرویس به منظــور توقف هــای ایمــن اطمینــان 

حاصل می   کنند.

 6۲0 و   ۴۱۴(  psi  90 و   60 بیــن  فشــار  قطــع 
کیلوپاســکال( بســته به تعـریـــف ســازنده، اتفاق 

می   افتد.

درجــه ی فشـــار اعمــال شـــده

برـخـی کشــنده ها و تریلرهــا یــک یــا دو درجــه ی 
اختیــاری دارنــد کــه فشــار واقعــی ای را کــه بــه 
ترمزهای سرویس اعمال می   شود نشان می   دهند.

یــک درجه یــا درجه های جداگانه ای ممکن اســت 
بــرای ترمــز اعمال شــده در کشــنده و تریلر وجود 

داشته باشد.

کشــنده ها ممکن اســت یک درجه داشته باشند 
که فشار اعمال شده را چه با اعمال شیر پایی چه 

شیر کنترل دستی تریلر نشان دهند.

برـخـی وســایل نقلیــه ی دارای درجــه ی فشــار هوا 
فشــار اعمال شــده را همانند فشــار داخــل مخازن 

نشان می   دهند.

کنترلــی معمواًل از نوع به اصطالح دریچه مرده بود 
و باید حین حرکت وســیله ی نقلیه در محل خود 
نگه داشته شود. وقتی که وسیله ی نقلیه حرکت 
داده شــود، بــا آزادکردن فشــار دســتی ناشــی از 
کنترل ترمزهای پارک فنری دوباره فعال می   شوند.

رهاســازی  سیســتم  عملکــرد  دســتورالعمل های 
اضطــراری معمواًل روی شــیر کنترلــی یا بغل آن و 

روی داشبورد نوشته شده است. 

بــا معرفی سیســتم های بادی دوگانــه محبوبیت 
این سیستم ها کاهش یافت، اما هنوز گاهی روی 
اتوبوس های بین شــهری، اتوبوس های مدرسه و 

کامیون های آتش نشانی استفاده می   شوند.

حقــایـق صــریــح

سیســتم های رهاســازی اضطــراری ترمزهــای 
پــارک فنری گاهــی »سیســتم های ترمز پارک 

فنری کالیفرنیا« نامیده می   شوند.

شیرهـــای محافـــظ فشـــار

شــیرهای محافــظ فشــار گاهی بین مخــازن ترمز 
سرویس و هر قسمت جانبی دارای عملکرد هوایی 
غیر حیاتی مانند صندلی های بادی، بوق های بادی، 
برف پاک کن هــای بــادی، تعلیق بــادی، لغزاننده ی 
تشــت همبندی و دنده های بادی نصب می   شوند. 
برخی سیســتم های ترمز بادی خشک کن هوا را با 
مخزن تغذیه یکی می   کنند؛ این ها نیز از شیرهای 

محافظ فشار استفاده می   کنند.

انجــام چرخه ی ترمز گرفتــن را تا پنج بار در ثانیه 
دارند.برای دســتیابی به کمتریــن فاصله ی توقف 
در ســطوح شدیدًا لغزنده، فقط باید به طور محکم 
و ادامــه دار بــه پــدال ترمز فشــار وارد کنید. برای 
عمــل سیســتم ABS و جلوگیــری از ســرخوردن 
وســیله ی نقلیــه بایــد فقــط پــدال ترمز را فشــار 
دهیــد. سیســتم ABS، به ســرعت ترمــز را به هر 
میزانی که نیاز باشــد فعــال و رها می   کند. ممکن 
 ABS .است صدا و لغزش نیز وجود داشته باشد
از قفل شــدن ترمزهای محورهای وســیله ی نقلیه 
جلوگیــری می کنــد و اجازه می دهــد کنترل کامل 

روی فرمان را به دست آورید. 

وقتی که ابتدا کشنده را روشن می   کنید چراغ های 

ABS باید برای ترمزهای کشنده و تریلر روشن شود.
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هنــگام اتصــال تریلــر بــه کشــنده، همیشــه 
بررســی کنید که آیا به ABS مجهز اســت یا 

خیر.

 سیستــم های ترمز 
ضدقفل

سیســتم های ترمز ضدقفل )ABS( معمواًل از ســه 
بخش اصلی تشــکیل شــده اند: حســگر ســرعت، 

تصمیم گیرنده و نوسان یا رهاساز ترمز.

 در این تصویــر، آهن ربای نزدیک چرخ دندانه دار 
که به برخی یا همه ی توپی های چرخ  وصل شــده 
است ســرعت وسیله ی نقلیه را احساس می  کند. 
تکانــه ای  جریــان  یــک  می   چرخــد،  چــرخ  وقـتـی 

الکتریکی به وجود می   آید. 

ایــن جریــان تکانــه ای توســط کامپیوتری ســاده 
پایــش   )ECU( الکتریـکـی  کنتــرل  واحــد  به نــام 
می   شــود. ECU از سیســتم الکتریـکـی وســیله ی 
نقلیــه نیــرو می   گیــرد. در ترمزهــای طبیعــی، اگر 
ECU تغییر ناگهانی در جریان تکانه ای احســاس 

کند، سیستم ABS فعال می   شود. 

اگــر ترمــز خیلی محکمی نســبت به شــرایط جاده 
گرفته شــود و چرخی قفل شــود، نرخ این جریان 
 ECU .تکانــه ای، ســریعًا کاهــش پیــدا می   کنــد
کاهش ناگهانی ســرعت چرخ را احساس  می کند، 
به شــیر هوای مارپیچی پیغام می فرستد و فشار 
هوای بوستر ترمز چرخ تحت تأثیر را آزاد می   کند. 
شــیرهای مارپیچــی معمواًل تعدیل کننــده نامیده 

می   شوند. 

با آزادشدن ترمزها، چرخ کشش خود را بازمی یابد، 
جریــان تکانه ای برمی   گــردد و ECU اجازه می دهد 
ترمز دوباره فعال شــود. اگر قفل شــدگی رخ دهد، 
چرخه ی فعال شــدن و رهاســازی تــا زمانی که نیاز 
باشــد تکرار می   شود. بیشتر سیســتم ها قابلیت 
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که ســرعت وســیله ی نقلیــه بــه 7-۱۱ کیلومتر بر 
ساعت برسد خاموش یا به آرامی کم نور و سپس 

خاموش شود. 

اگر المپ خاموش نشد یا هنگام حرکت وسیله ی 
نقلیه روشــن شــد، نشــان دهنده ی این است که 
خرابی در سیستم ABS به وجود آمده است. ترمز 
طبیعی عمــل می   کند، فقط خصوصیت سیســتم 
ضدقفل ازکار افتاده است. باید وسیله ی نقلیه را 

به تعمیرگاه برد و خرابی را تعمیر کرد. 

توقف در شرایط اضطراری در واحدهای ترکیبی ای 
که در آن هم کشــنده و هم تریلر ABS دارند، با 
متوقف کردن ترکیب هایی که همه ی واحدهایش 

ABS ندارند متفاوت است.

المــپ هشــدار خرابی روی داشــبورد کشــنده ها  و 
تریلرهــا، سیســتم ABS را پایــش می   کند. وقتی 
کــه ســوئیچ احتراق روشــن می   شــود، سیســتم 
ABS یک چرخه ی بررسی انجام می   دهد. بسته به 
سیســتم، المــپ داشــبورد ممکن اســت روشــن 
شــود، به آرامی چشــمک بزند، و ســپس تا وقتی 

ســــؤاالت مــــروری

۱.چــرا به جــای ترمزهــای هیدرولیـکـی، از ترمزهای 
بادی در وســایل نقلیه ی تجاری سنگین استفاده 

می   شود؟

۲. پنج جزء سیستم ترمز بادی ساده کدام اند؟

۳. در مواقــع پارـگـی خط هوایی بین کمپرســور و 
مخزن تغذیه، چه چیزی از افت کامل فشار هوا در 

سیستم ترمز سرویس جلوگیری می   کند؟

۴. چطــور می   توانیــد بفهمید چقدر فشــار هوا در 
مخازن اصلی وجود دارد؟

۵. اگر نشــانگر هشــدار افت فشــار فعال شود چه 
باید بکنید؟

۶. یـکـی از برتری های سیســتم ترمز بادی دوگانه 
چیست؟

۷. در سیســتم ترمــز بــادی دوگانه، اگــر یک خط 
هوایی در سیســتم ترمز ثانویه پاره شــود، چطور 
می   فهمید که در سیستم ثانویه بوده است؟ اگر 

ترمز بگیرید چه اتفاقی خواهد افتاد؟

۸. ترمز پارک فنری چگونه عمل می   کند؟

۹. دو روشی که فنر داخل اتاقک ترمز فنری پارک 
را درحالت آزاد نگه می   دارند کدام اند؟

۱۰. چــرا بایــد از ترکیب کــردن ترمزهــا خــودداری 
کنید؟

۱۱. چــرا ترمزهــای پــارک فنــری، ترمزهــای پــارک 
قابل اعتمادی اند؟

۱۲. هدف سیســتم محافظ کشــنده در کشــنده ها 

سیستم های ای بی اس ترمز بادی 

تریلر

سیســتم های ABS تریلــر از همــان اجــزای روی 
 ECU .کشــنده و کامیون هــا اســتفاده می   کننــد
ممکــن اســت از المــپ جریان توقف نیــرو بگیرد 
یــا اینکــه با اتصــال الکتریکی از منبــع الکتریکی 

وسیله ی نقلیه نیرو بگیرد. 

تریلرهای دارای ABS همچنین نشانگری دارند که 
از داخل آینه ی کشنده پیداست و نشان می   دهد 
که آیا سیستم به درستی کار می   کند یا خیر. این 
چراغ هشدار ممکن است سمت چپ جلوی تریلر 

یا طرف چپ انتهای تریلر نصب شده باشد.

در برـخـی سیســتم های ترمــز بادی، ممکن اســت 
نشانگر هشــدار ABS تریلر روی داشبورد کشنده 

نصب شده باشد.

این چراغ هشــدار ABS اطــراف تریلر و در انتهای 
آن قــرار گرفتــه اســت. راننده می   توانــد آن را در 

آینه بغل های کشنده ببیند.
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چیست؟

۱۳. اگر راننده با شــیر دســتی، ترمــزی با ۲۰ پوند 
)۱۳۸ کیلوپاســکال( اعمــال کنــد، چــه فشــاری به 

ترمزهای کشنده اعمال می   شود؟

۱۴. اگــر خط کنترلی به ســمت تریلــر حین حرکت 
ترکیــب کشــنده-تریلر قطــع شــود چــه اتفاـقـی 

می   افتد؟

۱۵. ترمز گوه ای چگونه کار می   کند؟

۱۶. سیســتم ترمــز هیدرولیکی-بــادی چگونــه کار 
می   کند؟

۱۷. خشــک کن هــوا در کجای سیســتم ترمز بادی 
نصب می   شود؟

۱۸. اگــر با سیســتم محدودکننــده ی خودکار چرخ 
جلــو در شــرایط اضطراری ترمز کامــل بگیرید، چه 
میزان فشار هوا به ترمزهای جلویی اعمال خواهد 

شد؟
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تنظیم ترمز؛ حیاتــی است

مهم ترین قســمت هر سیســتم ترمزی، ترمزهای 
پایــه ی آن اســت. اگــر عملکرد صحیح و تناســب 
باشــد، بهتریــن طراـحـی  ـی وجــود نداشــته  کاـف
ـی متوقف کردن  سیســتم های ترمــز بــادی تواناـی

ایمن وسیله ی نقلیه را نخواهد داشت.

ـی که موجــب تصادف  ازکارافتادـگـی ترمــز و خراـب
می   شــوند تقریبًا هیچوقت با خرابی سیستم هوا 
به وجــود نیامده اند. نبود نگهداری دوره ای ترمز یا 
اشــتباه راننده برای بررســی روزانه ی ترمزها عامل 

بسیار معمول تری است.

بررســی های پیش و پس از سفر، شامل بررسی و 
تنظیــم ترمزها، الزامی اســت. اگر ترمزها درســت 
تنظیم نشــده باشــند یا درســت کار نکنند، راننده 

مسئول آن خواهد بود. 

تنظیـــم ترمز؛ قانــون اســــت

قوانین فدرال و اســتانی شــما را ملزم به بررســی 
روزانه ی خودکار و دســتی جغجغه ها، طی بررسی 
پیش و پس از ســفر، می   کند. اطمینان از ایمنی 
وســیله ی نقلیه و تنظیم درســت ترمزها به شما، 

راننده ی حرفه ای، بستگی دارد.

همچنین طبق قانون موظفید پیش از رانندگی در 
سراشــیبی ها، که در تابلوهای انتظامی مشــخص 
شده اند، ترمزهای وسیله ی نقلیه را بررسی کنید.

همیشــه نمی توانیــد بــرای اندازه گیــری حرکــت 
میله ی فشار بوستر ترمز بادی زیر وسیله ی نقلیه 
بروید، اما وسایلی وجود دارند که اجازه ی بررسی 

آنچـه یــاد می  گیـریـد

پس از مطالعه ی این بخش باید بتوانید:

توضیــح دهیــد چــرا بایــد تنظیم ترمــز بادی  	
دوره ای انجام شود

چگونـگـی اندازه گیــری میــزان حرکــت میله ی  	
فشار بوستر ترمز بادی و چگونگی تنظیم ترمزهای 

بادی را شرح دهید. 

حقــایـق صــریــح

شــرکت شــما ممکن اســت بــرای فراهم کردن 
ـی وســیله ی نقلیــه خدمــه ی نگهــداری  ایمـن
داشــته باشــد، اما درنهایت یک نفر مســئول 
اطمینان از عملکرد مناســب رمزهای وسیله ی 
نقلیــه پیش از حرکت آن اســت؛ آن یک نفر 

راننده است.

تعـــاریـــف

تنظیم ضربه، که کار جغجغه اســت، به معنی 
تنظیم ترمزها برای نگه داشتن حرکت میله ی 
فشــار بوســتر ترمز در محــدوده ی قابل تحمل 

برای اطمینان از اثربخشی ترمزها است.

منظور از حرکت میله ی فشــار فاصله ای است که 
میله ی فشــار هنگام اعمال ترمزها از بوستر ترمز 

بیرون می   زند. 

ترمــزهای بادامکی؛ اعمــال شده

یک ترمز بادامکی معمولی درحالت فعال.

چشمی برای تنظیم ترمز را به شما می   دهند.

حقــایـق صــریــح

اگــر بــا وســیله ی نقلیه ای کــه ترمزهــای آن 
درســت کار نکنــد رانندگی کنید ممکن اســت 
تا ۲00 دالر جریمه شــوید. این شامل ضربه ی 
اضافی میله ی فشار بوستر ترمز نیز می   شود.

ترمـــز بادامکــی؛ رهـــاشده

یک ترمز بادامکی معمولی. ترمز درحالت رهاشــده 
نشان داده شده است.

 معمول ترین نوع بوســتر ترمز بادی روی کامیون 
و تریلرهــا نوع ۳0 اســت. این بوســترها ضربه ی 
حداکثــری ۲ و نیم اینچی )6۵ میلی متری( دارند. 
 ۳0LS نــوع ۳0 بــا ضربه ی طوالنی به شــکل نــوع
نوشــته می شــود و ضربه ی قابل دسترس حداکثر 

سه اینچی دارند. 
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این میله ی فشــار بوستر ترمز حرکت اضافی دارد، 
اما ممکن اســت تا وقتی که کاســه ی ترمز خنک 
اســت کار کنــد. اما برای مدت زیــادی خنک باقی 

نخواهد ماند!

 توجــه داشــته باشــید که بوســتر ترمــز بیش از 
نصف بیشــینه ی ضربه ی خود حرکت کرده اســت 
که یعنی میله ی فشــار بوســتر ترمــز بادی حرکت 

اضافی دارد و ترمزها به تنظیم نیاز دارند.

وقتی که کاســه ی ترمز خنک باشــد و فشــار ترمز 
طبیعــی اعمال شــود، ظاهرًا ترمزهــا مؤثرند، پس 
به آسانی ممکن است  به دام حس ایمنی اشتباه 

بیفتید. 

حقــایـق صــریــح

وقـتـی چگونـگـی اش را یــاد گرفتیــد، تنظیــم 
جغجغه های دستی راحت انجام می   شود.

وســایل نقلیه ی مجهزبه ترمز بــادی به ندرت ترمز 
خود را ازدســت می   دهند. اگر ترمزها درست عمل 
نکننــد، احتمااًل به این دلیل اســت که سیســتم 

حقــایـق صــریــح

وقتی تنظیم درســت باشــد، شکاف بین لنت 
ترمز و ســیلندر فقط چندهــزارم اینچ،  تقریبًا 

برابر با ضخامت سه ورقه ی کاغذ، است.

 در ایــن تصویــر، ترمزهــا فعال انــد و لنت هــا بــا 
کاســه ی ترمــز در تماســند. بوســتر ترمــز کمتر از 
نیمی از حداکثر ضربه را انجام داده است، نشان 

می   دهد که ترمز به درستی تنظیم شده است.

و  تنظیم نادرست  بادامکی؛  ترمز 

کاسه ی ترمز سرد

در ایــن تصویــر، ترمزها اعمال شــده و لنت ها به 
کاسه ی ترمز فشرده شده اند.

نکـــات راننـــدگی

حرکــت میلــه ی فشــار بوســتر ترمــز را روزانه 
بررسی کنید.

هــر ترمــز روی محور باید تنظیم شــود تــا میزان 
حرکــت میلــه ی فشــار یکســانی داشــته باشــند. 
حرکت میله ی فشــار ترمز چپ باید شــبیه حرکت 
میله ی فشار ترمز راست و روی یک محور باشد. 

:GDL هشــدار!جرایم امتیاز منفی برای رانندگان دارای گواهینامه ی کامل و گواهینامه ی

حـتـی ترمزهایی که درســت تنظیم نشــده اند 
نیز ممکن اســت در فشارهای کم عمل کنند. 
امــا ترمزگرفتن های متوســط و ســنگین یا در 
سراشــیبی ها می   تواند عملکرد سیســتم ترمز 

را خطرناک کند.

ترمز خوب نگهداری نشده است و راننده نتوانسته 
حرکت میله ی فشار ترمز را دوره ای بررسی کند.

و  نادرست  تنظیم  بادامکی؛  ترمز 

کاسه ی ترمز داغ 

اآلن که کاســه ی ترمز داغ شــده است، لنت ترمز 
دیگر به کاسه فشار وارد نمی کند. بوستر ترمز اثر 

خود را ازدست داده است. 

 ایــن تصویــر همان ترمز را پــس از چندبار اعمال 
ترمز نشان می   دهد. 

کاسه ی ترمزهای آلیاژ آهنی گرم شده است و با 
افزایش دما ضربه ی بوستر ترمز طوالنی می   شود. 

اگــر اتفاق پیش بینی نشــده ای راننده را مجبور به 
ـی کنــد، بوســتر ترمز ممکن اســت  توقــف ناگهاـن
تخلیه شــود و نیــروی ترمز به شــکل قابل توجهی 

کاهش پیدا کند. 

در سراشــیبی های طوالنی، انبســاط کاســه ی ترمز 
داغ شــده ممکن است باعث ازدســت دادن کامل 

ترمزها و خالص شدن وسیله ی نقلیه شود. 
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به دو نفر برای انجام نیاز دارد: یک نفر که ترمز را 
فعال کند و دیگری که میزان حرکت را اندازه گیری 

کند.

بررســی ضـــربه ی میـله ی فشار با اعمـــال ترمـــزها.

 

۱. با ترمزهای رهاشــده، فشــار مخــزن حداقل ۱00 
p.s.i )690 کیلوپاســکال( است و با خاموش بودن 

موتور، یا:

الف. میله ی فشــار را در جایی که از بوســتر ترمز 
خارج شده نشانه گذاری کنید

ب. طول میله ی فشار را از میله ی اتصال روزنه ای 
تا روی بوستر ترمز اندازه بگیرید

 – 6۲0 p.s.i ۱00 ۲. ترمز با فشار کامل را با 90 الی
690 کیلوپاسکال( اعمال کنید و نگه دارید.

۳. بــا ترمزهای فعال، یـکـی از راه های زیر را انجام 
دهید:

فاصله ی بین  نشــانه ی روی میله ی فشــار تا روی 
بوســتر ترمــز را، یــا فاصله ی بین  میلــه ی اتصال 
روزنه ای تا روی بوستر ترمز را دوباره اندازه گیری 

کنید.

بررسـی و تنظیم ترمـزهای 
بادامکی؛ جغجغه ی دستی

راننــدگان به نــدرت گزینه ی اســتفاده از جک های 
هیدرولیــک و حفــره ای را بــرای تنظیــم ترمزهــا 

درحالتی که چرخ ها از زمین بلند شده اند دارند. 

نکـــات راننـــدگی

همیشه پیش از بررسی ترمزها، جلوی چرخ ها 
را مســدود کنیــد. موتور را خامــوش کنید تا 

صدای هرگونه نشت باد را بشنوید.

امــا ترمزهــا همچنــان بــا چرخ هــای روی زمین با 
روش های زیر می   توانند تنظیم شوند.

موتــور را خاموش کنید تا بتوانید به نشــتی های 
هوا گوش دهید.

دو روش برای بررســی تنظیم ترمز درســت وجود 
دارد، امــا برـخـی مقیاس هایی که نشــان دهنده ی 

تنظیم ترمزند متفاوتند.

روش ضربه ی فعال شده )اعمال ترمزهای سرویس(

کــه  اســت  روشــی  فعال شــده  ضربــه ی  روش 
بازرس های جاده ای اســتفاده می   کنند و همچنین 
روش پیشــنهادی خدمــه ی بازرســی نگهــداری و 

خدمه ی تجاری است.

ترمزهــای  کــه  باشــید  نداشــته  وســیله ای  اگــر 
سرویس را فعال کند و فعال نگه دارد، این روش 

روش اندازه گیــری ضربــه ی آزاد 

با اهرم

اســتفاده از ابــزار ترمز بــرای اندازه گیــری ضربه ی 
آزاد میله ی فشار بوستر ترمز.

 در ابتدا فشــار هوای سیســتم باید باالتر از ۱00 
p.s.i )690 کیلوپاســکال( باشــد و همــه ترمزهای 

پارک باید رها شده  باشند.

۱. میلــه ی فشــار را هــل دهیــد تا مطمئن شــوید 
کامــاًل در داخــل بوســتر ترمــز جمع شــده اســت. 
ســپس قســمتی از میله ی فشــار را که از بوستر 

ترمز بیرون زده نشانه گذاری کنید.

۲. میلــه ی فشــار را از بوســتر بیــرون بکشــید، از 
ابــزاری شــبیه میله ی اهــرم برای بیرون کشــیدن 

استفاده کنید.

۳. فاصلــه ی بیــن  نقطــه ی عالمت گذاری شــده با 
روی بوستر ترمز را اندازه  بگیرید.

فاصلــه ی بیــن  عالمت روی میله ی فشــار و باالی 
بوســتر ترمز ضربه ی آزاد نامیده می   شود. نیم تا 
۳/۴ اینچ، ۱۲ تا ۲0 میلی متر محدوده ی مناســبی 
اســت. اگــر ایــن فاصلــه بیــش از ۳/۴ اینچ )۲0 
میلی متر( باشد، ترمزها به تنظیم کردن نیاز دارند.

و  فشــار  میلــه ی  روی  نشــانه ی  بیــن  فاصلــه ی 
ســطح بوســتر ترمــز، یــا فاصلــه ی بیــن  دو طول 
اندازه گیری شــده از میله ی فشار از میله ی اتصال 
روزنه ای تا روی بوســتر ترمز، ضربه ی اعمال شــده 
نامیــده می   شــود. یک تــا ۱ و ۱/۲ اینچ، ۲۵ تا ۳۸ 
میلی متــر، محــدوده ی مناســبی اســت. اگــر این 
فاصلــه بیــش از ۱ و ۳/۴ اینــچ )۴۵ میلی متــر( 

باشد، ترمزها به تنظیم نیاز دارند.

نکـــات راننـــدگی

هنــگام بررســی ترمزهای بادی بــه دیگر اجزاء 
نیــز بــرای دیدن ســاییدگی و خوردگی اضافی 

شامل موارد زیر نگاه کنید:

فرسایش بوش بادامک 	

فرسایش زبانه ی بادامک 	

فرسایش جغجغه )صاف شدن دندانه ها( 	

فرسایش میله ی اتصال روزنه ای. 	
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نشانگرهای تنظیم ترمز

ـی  میله هــای فشــار بوســتر ترمــز امــروزی عالمـت
معمــواًل قرمز دارند که نیاز فــوری به تنظیم ترمز 
را نشان می   دهند. اگر حرکت میله ی فشار بیشتر 

شد، عالمت بیرون خواهد آمد.

بــرای تنظیــم ترمزهــا منتظــر بیرون آمــدن کامل 
عالمت قرمز نمانید.

اگر عالمت قرمز روی میله ی فشار )روی صفحه ی 
بوســتر ترمز( نمایان شــده اســت، نشان دهنده ی 
ایــن اســت کــه ترمــز به شــکل خطرناکی نیــاز به 

تنظیم دارد و باید سریعًا به آن رسیدگی کرد.

 

نکـــات راننـــدگی

مطمئــن شــوید برای بررســی ترمزها وســایل 
مناســبی در اختیار دارید. شــما بــه موارد زیر 

نیاز خواهید داشت:

چراغ قوه برای بررسی اجزاء

گچ یا عالمت گذارهای دیگر و یک خط کش یا 
وســایل اندازه گیری دیگر برای بررسی ضربه ی 

آزاد میله ی فشار

ابزاری برای اهرم کردن به میله ی فشار بوستر 
ترمز به منظور بررسی ضربه ی آزاد آن

آچار برای تنظیم دستی جغجغه.

بایــد از لبــاس مناســب، کاله محکــم و محافــظ 
چشمی استفاده کنید.

نکـــات راننـــدگی

هنــگام بررســی ترمزهای بادی بــه دیگر اجزاء 
نیــز بــرای دیدن ســاییدگی و خوردگی اضافی 

شامل موارد زیر نگاه کنید:

فرسایش بوش بادامک

فرسایش زبانه ی بادامک

فرسایش جغجغه )صاف شدن دندانه ها(

فرسایش میله ی اتصال روزنه ای.

تنظیـــم کــــردن

اکثر جغجغه های دســتی لبه های قفل شــونده به 
کمک فنر دارند که باید فشار داده شود و در محل 
نگه داشته شوند تا بتوان پیچ تنظیم را چرخاند.

بســته به جهت جغجغه، ممکن اســت نیاز باشد 
پیچ تنظیم را ساعت گرد یا پادساعت گرد چرخاند. 
دو نشــانگر بــرای اطمینــان از اینکــه آیــا درحــال 
محکم کردن، نه شل کردن جغجغه، هستید وجود 

دارد. 

با اســتفاده از آچــار با اندازه ی معمولــی، معمواًل 
یــک آچار 9/۱6 اینچی، لبه ی قفل شــونده را فشــار 
دهیــد و پیــچ تنظیم را هنگام دیدن انتهای میل 
بادامک بپیچانیــد. با چرخاندن پیچ تنظیم، میل 
بادامــک به آرامی می   چرخد. اگر به ســمت راســت 
بچرخانیــد، میلــه در همــان جهـتـی می   چرخد که 
ترمزهــا درحالــت فعــال بوده اند، همانطــور که در 
شــکل پایین در انتهای میل بادامک نشــان داده 

شده است.

تنظیـــم ترمـــــز؛ 
جغــجغــه ی دستـــی

بــا بوســتر ترمــز نــوع ۳0 گیــره ای معمولــی، اگر 
میله ی فشار به اندازه ی موارد زیر حرکت کند باید 

آن را تنظیم کنید:

اگــر بیــش از ۳/۴ اینچ )۲0 میلی متر( حرکت  	
داشت از روش اندازه گیری با اهرم استفاده کنید

اگــر بیــش از ۱ و ۳/۴ اینــچ )۴۵ میلی متــر(  	
بــود از روش اندازه گیــری اعمــال ترمــز ضربــه ی 

اعمال شده استفاده کنید.

توجه داشــته باشــید که این هــا اندازه گیری های 
نهایی انــد. اگــر اندازه گیــری شــما بــه ایــن اعداد 

نزدیک شد باید تنظیم را انجام دهید. 
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مناســب بین کاســه و لنــت را به وجــود می   آورد. 
مطمئن شــوید لبه های قفل شــونده پیــچ را دربر 

می گیرند تا تنظیم به حالت پیشین برنگردد. 

این قضیه طبیعی است؛ مخصوصًا برای واحدهای 
محور دوگانه، به منظور تنظیم پیچ برای یک محور 
باید آن را به یک سمت پیچاند، درحالی که محور 
دیگــر نیازمنــد پیچاندن در جهت مخالف اســت. 
غیرمعمول نیســت که بفهمید ترمزهای روی یک 
محور یا محور مقابل آن اشــتباه پیچانده شده و 

باعث ایجاد خطر ایمنی شده باشد. 

پــس از تنظیــم، بــا اندازه گیری دوبــاره ی ضربه ی 
آزاد مشــخص کنیــد کــه فاصله ی عملکــرد کافی 

وجود دارد.

نکـــات راننـــدگی

آچار تنظیم را هنگام بررســی ترمزها دردست 
داشته باشید تا درصورت نیاز بتوانید ترمز را 

تنظیم کنید.

اگــر میلــه بــه داخل بوســتر ترمــز برگردد، نشــان 
می   دهــد که تنظیــم قبلی جغجغه  درســت انجام 

نشده است.

اگــر وقتی که پیچ تنظیم را می   پیچانید، جغجغه 
میله ی فشار را از بوستر ترمز خارج می   کند، دست 
نگه دارید. پیچ تنظیم در جهت اشــتباه پیچانده 

شده است.

میلــه ی فشــار و بــازوی جغجغه نبایــد هیچوقت 
هنــگام پیچانــدن پیــچ تنظیم به داخــل یا خارج 

حرکت کنند.

اگــر میلــه ی فشــار به داخل بوســتر برود، نشــان 
می   دهد که تنظیم پیشین جغجغه درست انجام 

نشده است. 

وقـتـی که جهــت مناســب را فهمیدید، تــا وقتی 
کــه با مقاومت کافی مواجه نشــدید به پیچاندن 
ادامه دهید. این نشان می   دهد که لنت های ترمز 

به کاسه ی ترمز چسبیده اند.

اگــر ترمــز هیچگونــه گردگیر نداشــته باشــد، یا 
بتوانیــد کفشــک ها و لنت هــای ترمــز را ازطریــق 
ســوراخ بررسی ببینید، با چشم می   توانید ببینید 

لنت ها به کاسه چسبیده اند.

برگرداندن پیچ تنظیم به اندازه ی ۱/۳ دور فاصله ی 

کیلومتر، یا هر ســه ماه، هرکدام که زودتر اتفاق 
افتاد، توسط یک مکانیک بررسی شود. 

کــد ایمنی ملــی کانــادا هماننــد قوانیــن آمریکا 
و مکزیــک بررســی روزانــه و تنظیــم ترمزهــا را 
در بررســی های پیــش از ســفر الزامــی می   دانــد. 
همچنین، در نواحی کوهستانی آمریکای شمالی، 
ـی نصب شــده اند کــه کامیون ها را ملزم  تابلوهاـی
بــه توقــف و بررســی ترمزها پیــش از رانندگی در 
سراشیبی ها می   کنند. این بررسی های ترمز بدون 
درنظــر گرفتــن دســتی یــا خودکاربــودن جغجغه  

الزامی هستند.

اگــر ضربــه ی میلــه ی فشــار حیــن یـکـی از ایــن 
بررســی ها بیش  از حداکثر مجاز باشد، جغجغه ی 
خوکار یا خراب شــده یا درست نصب نشده است 
یا مشکلی در ترمزهای پایه به وجود آمده است. 

حقــایـق صــریــح

بــرای اطمینان از درســتی تنظیــم، جغجغه ی 
خودکار باید دوره ای بررسی شود.

هشــدار!

تنظیــم دســتی جغجغــه ی خــودکار خطرناک 
است.

تنظیــم مکــرر می   توانــد بــه ایجاد مشــکالت 
دیگر و خرابی ترمز منتهی شود.

ترمزهـــای بادامکی؛ 
جغجغـــه ی خودکار

همــه ی کامیون هــا و تریلرهــای تجــاری بــا ترمــز 
بادی از ســال ۱996 با جغجغه ی اتوماتیک ساخته 
شده اند. جغجغه های خودکار طی ترمزهای روزانه 

حین رانندگی، خود را تنظیم می   کنند. 

جغجغه های خودکار توانایی حفظ ضربه ی ترمز را 
با اعتماد بیشــتری نســبت به جغجغه های دستی 
دارنــد. امــا، با ایــن  حال نیز جغجغه هــای خودکار 

باید در بررسی پیش از سفر روزانه چک شوند. 

وقتی که درست نصب شدند، جغجغه های خودکار 
را نباید به شکل دستی تنظیم کرد. اگر ضربه های 
جغجغه ی خودکار از حداکثر مجاز بیشــتر شدند، 
معمواًل نشانه ی مشکالت ترمزی دیگری است که 
باید سریعًا مکانیک تعمیرکار ترمز تأییدشده آن 

را تعمیر کند. 

تنظیــم دســتی جغجغه هــای خــودکار خطرنــاک 
است چون احساس غلط ایمنی درمورد اثربخشی 
سیســتم ترمز به دســت می   دهد. تنظیم دســتی 
ممکن اســت موقتًا ضربــه ی ترمز را کاهش دهد، 
امــا جغجغــه ی خــودکار ســریعًا آن را بــه حالــت 

طراحی شده برمی گرداند. 

تنظیــم دســتی مکــرر می   تواند باعث فرســودگی 
اجــزای داخلی جغجغه شــود و احتمــااًل به خرابی 

زودهنگام بینجامد. 

معمواًل سازندگان پیشنهاد می   دهند که جغجغه ی 
خودکار در دوره های لغزش شاسی، در هر ۴0000 
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بررســی و تنظیـــم 
جغجغه های خودکار

اکثــر ســازندگان جغجغه هــای خــودکار تعییــن 
می   کننــد که ضربه ی میله فشــار با فشــار اعمالی 
90 تا p.s.i ۱00 )6۲0 تا 690 کیلوپاســکال( بررسی 
شــود. اگر درجه ی فشار اعمال شده ندارید، موتور 
 6۲0( p.s.i ۱00 را خاموش کنید و مخزن را تا 90 و
تا 690 کیلوپاســکال( پایین آورید، سپس ترمزها 

را کاماًل فعال کنید. 

کمــی  معمــواًل  خــودکار  جغجغــه ی  ضربه هــای 
طوالنی تر از ضربه ی جغجغه های دســتی درســت 
تنظیم شــده اســت. با بوســتر ترمز معمولی نوع 
۳0 گیره ای و جغجغه ی خودکار، اگر میله ی فشار 
اندازه گیری شــده به انــدازه ی مــوارد زیر باشــد، به 

تعمیر نیاز دارد:

بــا اســتفاده از روش اهــرم بــرای اندازه گیری  	
میلــه ی فشــار آزاد به اندازه ی بیش از ســه چهارم 

اینچ )۲0 میلی متر(

بیش از دو اینچ )۵0 میلی متر( با استفاده از  	
ترمز اعمال شده، روش ضربه ی فعال شده.

هشــدار!

جغجغه های خودکار باید فقط توسط مکانیک 
واجد شرایط تعمیر یا تنظیم شوند. 

بــرای انجام تنظیم، دســتورالعمل های ســازنده را 
دنبال کنید.

ضربــه ی آزاد، فاصلــه ی کافی برای عملکرد اجزاء را 
مشخص کنید. 

جغجغه با پیچ تنظیم شش وجهی

اگر جغجغه پیچ تنظیم هگزاگونال )شش وجهی( 
دارد، با پیچاندن پیچ تنظیمی درجهت عقربه های 
ساعت تا وقتی که لنت به کاسه ی ترمز می   چسبد،  
می   توان آن را تنظیم کرد. برگرداندن پیچ تنظیم 
ـی بیــن لنــت و  به انــدازه ی ۱/۲ دور، فاصلــه ی کاـف
کاسه ی ترمز برای عملکرد صحیح را ایجاد می   کند. 
برگرداندن پیچ ممکن اســت نیــروی قابل توجهی 
بگیرد و ممکن اســت شــما را خیلی خســته کند. 

این طبیعی است.

ایــن دو نــوع جغجغــه ی خــودکار پیــچ تنظیمــی 
شش وجهی دارند. 

جغجغه با پیچ تنظیم مربعی

اگر جغجغه دارای پیچ تنظیمی مربعی قرارگرفته 
در پاییــن اســت، اگر میلــه ی گردان فنــری که با 
دندانه ی داخلی همراه شــده وجود نداشت، سعی 
نکنیــد جغجغــه را تنظیم کنید. ایــن واحد دارای 
پوشــش ســه چهارم اینچــی روی بدنــه ی جغجغه 
اســت. برـخـی از ایــن پوشــش های شــش وجهی 
دکمه های گردی دارند که با پیچ گوشتی می   توان 
آن هــا را تــا 0/7۵ میلیمتــر بــاال کشــید و نگــه 

نکـــات راننـــدگی

شــدیدًا پیشنهاد می   شــود که از کتابچه های 
اطالعات برای نگهداری و تنظیم جغجغه های 
خودکار اســتفاده کنید. این کتابچه ها حاوی 
همــه ی اطالعــات موردنیــاز برای کارکشــیدن 
مناســب از آن هــا هســتند، اطالعاتی شــامل 
نیازمندی ها، بررســی و آزمایــش. در جاهایی 
کــه لــوازم یدـکـی کامیــون فروخته می   شــود 

دردسترس هستند.

 

چهار نوع جغجغه ی خودکار.

اگر ضربه ی میله ی فشــار از حالت معمول بیشتر 
باشد، جغجغه ی خودکار یا خراب شده یا نادرست 
نصب شــده اســت یا اینکه مشــکلی در ترمزهای 

پایه به وجود آمده است. 

مــوارد زیــر بــرای مواقــع اضطراری انــد. تعمیــر و 
جایگزینی هرچه سریع تر باید انجام شود.

مطمئن شــوید وســیله ی نقلیه ایمن پارک شــده 
اســت و جلــوی چرخ هــا مســدود شــده اســت. 
ـی باید در حداکثر فشــار باشــد و  سیســتم هواـی

ترمزهای فنری پارک آزاد باشند. 

اگر درحــال تنظیم اضطراری جغجغه ی خودکارید، 
حتمًا در دفترچه ی ســفر روزانه ی خود آن را ثبت 
 کنیــد. پــس از تنظیــم، بــا اندازه گیــری دوبــاره، 
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افسانه های تنظیم ترمز بادی

اطالعــات غلطی درمورد ترمز بــادی وجود دارد که 
ممکن است آن ها را شنیده باشید. این افسانه ها، 

اگر باورشان کنید، ممکن است خطرناک شوند.

افسانه ی 1#:

بــا ترمــز کامــل گرفتــن و مشــاهده ی افت فشــار 
بیــن ۸ تــا p.s.i ۱۲ )۵۵.۲ تا ۸۲.۸ کیلوپاســکال( 
می   تــوان تنظیــم ترمزها را از داخــل کابین انجام 
داد. فرض بر این اســت که وقتی ضربه ی بوستر 
ترمــز جلو و جلوتر می   رود، حجم بیشــتری از هوا 
موردنیاز اســت و این باید روی عقربه های مخزن 

نشان داده شود. 

حقیقت 1#:

کامیون هــای امروزی مخازن هــوای بزرگی دارند. 
ـی اگر همــه ی ترمزهــا دارای حرکــت میله ی  حـت
فشــار بیــش از انــدازه ی اســتاندارد باشــند، افت 
فشار به محدوده ی 8 تا p.s.i 12 )55.2 تا 82.8 
کیلوپاســکال( نخواهد رسید. همچنین، عقربه ی 
مخــزن اکثر کامیون هــا دارای نشــانه گذاری های 
کوچـکـی نیســتند که چنیــن افت فشــارهایی را 

نشان دهند.

افسانه ی 2#:

زاویه ی 90 درجه بین مرکز بازوی جغجغه و میله ی 
فشــار بوستر درحالت اعمال ترمزها نشانگر خوبی 

برای تنظیم درست ترمزها است.

حقیقت 2#:

زاویــه ی 90 درجــه بیشــتر به طول میله ی فشــار 

داشــت. در واحدهایی که دکمه ندارند، پوشــش 
شش وجهی، فنر و میله ی گردان را باید برداشت. 
با برداشتن فنر و میله ی گردان،  می   توانید تنظیم 

را انجام دهید. 

ایــن ترمزهــا باید بــا پیچاندن خــالف عقربه های 
ـی کــه لنت هــا بــه کاســه ی ترمز  ســاعت تــا وقـت
بچسبند تنظیم شوند. پیچاندن نیم دور درجهت 
ـی را  ـی کاـف عقربه هــای ســاعت، فاصلــه ی حرکـت
به وجــود مــی   آورد. دکمــه را رهــا کنیــد و اگر فنر 
و میلــه ی گــردان را برداشــته اید، آن هــا را دوباره 

درجای خود بگذارید. 

حقــایـق صــریــح

بررسی فیزیکی تنظیم ترمزها هیچ جایگزین 
قابل اعتمادی ندارد. 

این نوع از جغجغه ها پیچ تنظیم مربعی دارند.

افسانه ی 5#:

جایگزینی جغجغه ی دســتی با جغجغه ی خودکار 
روش بهتــری بــرای اطمینــان از تنظیــم صحیــح 

ترمزهاست. 

حقیقت 5#:

جغجغه هــای خــودکار، همانطور که از اسمشــان 
پیداســت، بــرای جلوگیــری از فرســایش ترمزها 
به شــکل خــودکار تنظیــم شــده اند. جغجغه های 
دســتی تا وقتی که به شکل دستی تنظیم نشده 
باشــند از فرســایش ترمزها جلوگیری نمی کنند. 
مطالعــه ای در حمل ونقــل کانــادا نشــان داد کــه 
وســایل نقلیــه ی بــا جغجغــه ی دســتی بــا نرخی 
برابر بــا 150درصد باالتر از وســایل نقلیه ی دارای 
جغجغــه ی خودکار از ســرویس خارج می   شــوند، 
چــون احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه ترمز با 

جغجغه ی دستی سریع تر از تنظیم خارج شود.

ـی و اجزایی وســایل نقلیه ی  تحــت قوانیــن ایمـن
تجاری بریتیش کلمبیا، نصب جغجغه های دستی 
روی وسیله ی نقلیه ای که برای جغجغه ی خودکار 

طراحی شده، غیرقانونی است.

بوستر وابسته است تا به تنظیم ترمز. همچنین، 
بــرای جلوگیــری از برخورد بین جغجغــه و اجزای 
سیســتم تعلیق، برخی ســازندگان زاویــه را بین 

منفی و مثبت 10 درجه تغییر می   دهند. 

افسانه ی 3#:

چرخاندن پیچ تنظیم جغجغه های دستی درجهت 
عقربه های ساعت ترمزها را تنظیم خواهد کرد. 

حقیقت 3#:

بســته به جهت گیــری جغجغــه روی مجموعــه ی 
ترمــز، جهــت صحیــح تنظیــم ترمز ممکن اســت 
ســاعت گرد و پادســاعت گرد باشــد. بــا وســایل 
نقلیــه ی دارای محــور پشــتی، اینکــه یــک محور 
به شکل ساعت گرد تنظیم شود درحالی که محور 
دیگــر نیازمنــد تنظیــم به  شــکل پادســاعت گرد 

است، طبیعی است. 

افسانه ی 4#:

تا وقتی که شیر کنترل ترمز پارک باز باشد و شیر 
تغذیــه ی تریلر باز )شــارژ( اســت، ترمزهای فنری 

خاموش است و می   توان جغجغه را تنظیم کرد.

حقیقت 4#:

برخــی شــیرهای کنتــرل ترمــز پارک و شــیرهای 
تغذیــه ی تریلــر با فشــار هوای کمــی برابر با 20 
p.s.i )138 کیلوپاســکال( در سیســتم نیــز بــاز 
می   ماننــد. به همین دلیــل،  پیش از تنظیم ترمز 
مطمئن شــوید فشار هوای سیســتم حداقل 90 
تا p.s.i 100 )620 تا 690 کیلوپاســکال( اســت و 

همه ی ترمزهای پارک آزادند.
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ســـؤاالت مــــروری

۱. چرا تنظیم ترمز بسیار حیاتی است؟

۲. چه کســی درنهایــت مســئول عملکــرد درســت 
ترمزهای وسیله ی نقلیه است؟

۳. رانندـگـی بــا وســیله ی نقلیــه ی تجــاری ای کــه 
ترمزهایش درست تنظیم نشده، چه جرائمی دربر 

خواهد داشت؟

۴. وقـتـی کاســه ی ترمــز خنــک اســت، رانندگی با 
وســیله ی نقلیه ای که میله ی فشار آن به ندرت 

در ناحیه ی قابل تحمل است، چه خطراتی دارد؟

۵. برای اندازه گیری و تنظیم جغجغه چه چیزهایی 
باید همراهتان باشد؟

۶. موقــع آماده شــدن بــرای اندازه گیــری جغجغــه 
ابتدا باید چه کاری انجام دهید؟

۷. هنــگام اندازه گیــری جغجغــه بــا روش ضربه ی 
فعال شــده، چه میزان فشــار باید به پــدال پا وارد 

کنید؟

۸. هنــگام تنظیم جغجغــه از کجا می   فهمید پیچ 
تنظیم را درجهت درست می   چرخانید؟

۹. برتری های جغجغه ی خودکار چیست؟
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

10
بـررســی پیـش از 

سفـر وسـایل نقلیه 

و تـرمـزهای بادی
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شمــا مسئولیــد

ســازندگان وســایل نقلیــه بهتریــن عملکــرد خود 
را بــرای طراـحـی وســایل نقلیــه ی ایمــن و کارآمد 
انجام داده اند. اطمینان از عملکرد درســت همه ی 

الزمه های ایمنی، وظیفه ی راننده است.

ـی خودرویی کــه می رانید،  بــرای اطمینــان از ایمـن
انتظــار مــی   رود کــه چگونـگـی و زمان بنــدی انواع 

مختلف بررسی های پیش از سفر را بدانید.

اگر بــرای گواهینامه ی تجاری یــا ضمیمه ی تریلر 
سنگین درخواســت می   دهید، شما ملزم خواهید 
بــود در بخشــی از آزمــون جاده بررســی پیش از 

سفر را انجام دهید.

اگر وسیله ی نقلیه ی شما ترمز بادی داشته باشد، 
یــا اینکــه بــرای ضمیمــه ی ترمز بادی درخواســت 
می   دهید، از شــما خواســته می   شــود که بررســی 
پیش از سفر را برای سیستم ترمز بادی وسیله ی 
نقلیــه انجــام دهیــد. اگــر بــا وســیله ی نقلیه با 
جغجغه ی دستی آزمون می   دهید، همچنین باید 
ـی تنظیــم ترمز بــرای حرکت  نشــان دهیــد تواناـی
مناســب میلــه ی فشــار را داریــد. اگــر وســیله ی 
نقلیــه ی شــما جغجغــه ی خودکار داشــته باشــد، 
از شــما می خواهنــد برای حرکت مناســب میله ی 
فشــار، چگونگی تنظیم جغجغه ی ترمز دســتی را 

شرح دهید.

 

آنچـه یــاد می  گیـریـد

پس از مطالعه ی این فصل باید بتوانید:

اهمیت بررسی پیش از سفر را شرح دهید 	

توضیح دهید چگونه باید بررســی سیســتم  	
ترمز بادی را انجام داد

آنچــه را بایــد در گزارش هــای خواسته شــده  	
بنویسید شرح دهید

گزارش بررسی سفر را تکمیل کنید. 	

شرایـط وسیله ی نقلــیه

پیــش از رانندگی با وســیله ی نقلیــه باید تعیین 
نقلیــه ی شــما در شــرایط  کــه وســیله ی  کنیــد 
عملکــرد مناســبی قرار دارد. این بخشــی از شــغل 
و مســئولیت راننــده ی حرفه ای اســت. اگر وقتی 
وســیله ی نقلیه تان ایمن نیســت از آن استفاده 
کنید، خود و دیگران را درمعرض خطر قرار خواهید 

داد.

زمــان گذاشــتن بــرای بررســی های پیش از ســفر 
می   تواند از تأخیرهای هزینه بر در مسیر جلوگیری 
کند و احتمال تصادف ناشی از خرابی مکانیکی را 

کاهش دهد.

همه ی وســایل نقلیه ی تجــاری که تحت کد ملی 
ـی )NSC( قرار می   گیرند باید هر روز پیش از  ایمـن
اســتفاده و در آخرین مســیر انجام شــده در هر 
روز مورد بازبینی و بررســی )بررســی پس از سفر( 
قــرار گیرند. ذیل مقــررات قانون وســایل نقلیه ی 

موتوری باید این بررسی ها انجام شود. 

انجــام ایــن بررســی ها به عهــده ی خــود شــما یــا 
فرد دیگری اســت که شــرکت مأمور کرده اســت. 
مســئولیت اطمینان یافتــن از انجام صحیح این 
بررســی ها به عهــده ی هــم  شــما )راننــده( و هــم 

شرکت است. 

اگر وسیله ی نقلیه ی شما یکی از این هاست، باید 
گزارش های روزانه ی کتبی پر کنید:

اتوبوس، اتوبوس مدرســه، اتوبوس فعالیت  	
ویژه، وســایل نقلیه ی ویــژه و لیموزین با ظرفیت 

صندلی بیش از ۱0 نفر به همراه راننده

حقــایـق صــریــح

ـی ملی )NSC( برای بیشــتر وســایل  کــد ایمـن
نقلیه ی تجاری اعمال شده و الزام می   کند که 
وسیله ی نقلیه ی خود را روزانه بررسی کنید.

در هربار رانندگی، شما مسئول اطمینان از ایمنی 
وسیله ی نقلیه اید.

بررســی پیش از ســفر بــرای کمک به ایــن فرایند 
طراحی شده است.
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وسایل مورداستفاده برای بررسی نیز می   شود. 

باید پیش از رانندگی، وسیله ی نقلیه را به دالیل 
زیر بررسی کنید:

تأییــد کنید که تجهیزات مورداســتفاده برای  	
عملکــرد وســیله ی نقلیه محکم شــده اند )شــامل 
درب عقب، صندوق عقب، درب ها، برزنت پوششی 

و الستیک های اضافی(

مطمئن شوید محموله عملکرد ایمن وسیله ی  	
نقلیه را مختل نمی کند

مطمئــن شــوید محمولــه باعــث جلوگیری از  	
خروج راحت از وسیله ی نقلیه نمی شود

تنظیمــات اضطــراری بــرای محمولــه و مهــار  	
سیستم محموله را انجام دهید.

این را به بخشــی از روال بررســی های خود تبدیل 
کنید.

باید سیســتم مهار محمولــه ی خود را پس از ۸0 
کیلومتر از بارزدن محموله دوباره بررسی کنید، و 
بر پایه ی منظم، در هرکدام از شــرایط زیر که اول 

اتفاق افتاد، آن را بررسی کنید:

تغییر در موقعیت وظیفه ی راننده 	

سه ساعت رانندگی 	

۲۴0 کیلومتر رانندگی پس از آخرین بررسی. 	

شما باید گزارش بررسی مهار محموله ی خود را در 
دفترچه های روزانه ی خود ثبت کنید. اگر محموله 
مهروموم شده و دستور داده شده که بررسی اش 
نکنیــد، یــا اینکه بــه محموله دسترســی ندارید، 

نیازی به بررسی محموله ندارید.

کامیــون دومحوره یــا کشــنده-تریلر با مجوز  	
GVW بیشتر از ۱۴600 کیلوگرم

کامیون یا کشنده-تریلر با مجوز GVW بیش  	
از ۸۳00 کیلوگرم.

حقــایـق صــریــح

NSC حداقل استانداردهای ایمن برای همه ی 
راننــدگان  و  تجــاری  شــرکت های حمل ونقــل 

کانادا را تعیین می   کند.

حقــایـق صــریــح

بریتیــش  در  اعمالــی   NSC مقــررات  کـپـی 
کلمبیا، که در مقررات قانون وســایل نقلیه ی 
موتوری، بند ۳7 کد ایمنی، یافت می   شود، در 
www.th.gov.bc.ca/ باسکول های استانی و

cvse دردسترس است.

مهــــار محمولـــه

بــر اســاس NSC، همــه ی وســایل نقلیــه ی حامل 
محمولــه در بزرگراه هــا صرف نظــر از وزن خالــص 
وســیله ی نقلیــه بایــد بــرای مهــار محمولــه خود 

موردبررسی قرار گیرند.

مــواد و عناصــر انتقالی در وســایل نقلیه شــامل 

:GDL داشــته باشید. اگر گزارش بررســی پیش از سفر جرایم امتیاز منفی برای رانندگان دارای گواهینامه ی کامل و گواهینامه ی
برای تریلر جدید انجام نشده، باید گزارش را کامل 

کنید.

شــما یا آژانــس باربری، باید از گزارش نوشــتاری 
بررســی ســفر برای ثبت تمام نواقص یافت شــده 
درحین بررسی استفاده کنید. برای هر نقص فنی، 
باید در دفتر ثبت کنید که آیا نقص برطرف شده 

یا رفع آن اضطراری نیست. 

وقـتـی حیــن یــک ســفر بیــش از یــک راننــده با 
وســیله ی نقلیــه رانندگی می کنــد، امضای یکی از 
راننــدگان برای گزارش بررســی ســفر کافی اســت 
که نشــان دهد هیــچ اختالف نظری وجــود ندارد. 
ـی و چگونگی گــزارش آن را  گــزارش هــر نقص فـن
باید همــه ی رانندگان تأیید کننــد )برای مثال آیا 

نیاز به تعمیر فوری دارند یا خیر(.

ـی اختــالف نظــر  اگــر درمــورد تعمیــر نواقــص فـن
وجود داشت، همه ی رانندگان باید امضاء کنند و 

ماهیت اختالف نظر را مشخص کنند.

برخی رانندگان وســایل نقلیه ی تجــاری از تکمیل 
گزارشات ســفر کتبی معاف هســتند. برای اینکه 
بفهمیــد آیــا این اســتثناء شــامل حال شــما هم 
می   شود یا خیر، به بند ۳7 مقررات قانون وسایل 
نقلیــه ی موتــوری، کــه الزامــات موردنیــاز بــرای 
بررســی های ســفر در بریتیش کلمبیا را مشخص 

می   کند، مراجعه کنید.

حقــایـق صــریــح

همه ی گزارشــات بررســی ســفر باید در بازه ی 
بیست روزه به شرکت تحویل داده شوند.

حقــایـق صــریــح

اگــر نتوانید گــزارش بررســی ســفر را تکمیل 
کنید ممکن است جریمه شوید.

اگر وســیله ی نقلیه ناامنی را برانید، ممکن است 
جریمــه شــوید یــا وســیله ی نقلیه تــان خــارج از 

سرویس تشخیص داده شود.

ملزومـات گــزارش کتبـــی

هر گزارش بررســی ســفر کتبی باید شامل موارد 
زیر باشد:

شــماره ی گواهینامــه یــا شــماره ی واحد برای  	
وسایل نقلیه ی تجاری و تریلرها

همه ی نواقصی که ممکن اســت روی عملکرد  	
ایمن وسیله ی نقلیه اثر بگذارد را مشخص کنید

مشخص کنید هیچ نقصی یافت نشد 	

شامل تاریخ باشد 	

توسط شــخص تکمیل کننده ی گزارش امضاء  	
شود

پیش از اولین سفر روز تکمیل شود. 	

اگر سفر بیش از یک روز طول بکشد، گزارش های 
بررسی جدید باید پیش از اولین توقف روز بعدی 

سفر پر شوند.

اگــر وســیله ی نقلیه را ـطـی روز به تریلــر دیگری 
وصــل کردیــد، گــزارش ســفر تکمیل شــده ی تریلر 
جدیــد را بایــد همان روز تکمیل کنیــد و به همراه 



۳0۴۳0۵ www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

گــزارش بـررسی پیــش 
از سفـــر برای آزمــون 

شهری )جاده ای(

شــهری،  آزمــون  ســفر  از  پیــش  بخــش  در 
ـی از فــرم گزارش بررســی  آزمون گیرنــده یــک کـپ
پیش از سفر می دهد که در صفحه ی بعدی آمده  

است.

این نمونه طوری تکمیل شده که انگار راننده چند 
نقص فنی جزئی حین ســفر پیدا کرده اســت. در 
ایــن مورد، راننده گزارش شــرکت یا آژانس را نیز 
پر کرده اســت. گزارش نشــان می   دهد که همه ی 
نواقصی که ممکن اســت باعث ناامنی وســیله ی 
نقلیه شود تعمیر شده اند. راننده گزارش را امضاء 
می کنــد کــه نشــان دهد وســیله ی نقلیــه اکنون 
ایمــن اســت. اگــر وســیله ی نقلیه هیــچ نقصی 
نداشــت، بخش گزارش شــرکت یــا آژانس خالی 

باقی گذاشته می   شد.

آزمون گیرنده یک فرم خالی را حین ســفر به شما 
می   دهد تا پر کنید. بخشــی از نمره ی شما بر این 
اســاس اســت کــه چقــدر کامــل و دقیــق گزارش 

بررسی سفر را پر می   کنید.

نکـــات راننـــدگی

برای انجام بررسی پیش از سفر از وسایل زیر 
استفاده کنید:

یک چراغ قوه برای بررسی اجزاء 	

درجه ی فشار الستیک برای بررسی الستیک ها 	

گــچ یا دیگــر نشــانه گذارها و یک خط کش یا  	
مقیــاس اندازه گیــری دیگــر برای بررســی ضربه ی 

آزاد میله ی فشار

ابزاری برای اهرم کردن به میله ی فشار بوستر  	
ترمز بادی به منظور بررسی ضربه ی آزاد

آچار برای تنظیم ترمزهای بادی 	

ســاعت یا وســیله ی زمان گیری دیگــری برای  	
بررسی نشت ترمز بادی در واحد زمان

همچنیــن بایــد از لبــاس مناســب، کاله محکم و 
محافظ چشمی استفاده کنید.

گزارش نمونه ی آزمون بررسی پیش از سفر 
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انجام بررسی پیش از سفر

ـی جزئیــات فراینــد بررســی پیش از  صفحــات آـت
ســفر بــرای ترکیب کشــنده-تریلر کالس ۱ شــامل 
ترمــز بــادی، و کالس ۲ و ۴، اتوبوس هــای بــدون 
محدودیت، کامیون های تک واحد کالس ۳ شامل 
ترمزهای بادی و تاکسی کالس ۴ را نشان خواهند 
داد. بررسی های پیش از سفر مختلف برای راحتی 

ارجاع دهی با رنگ کدبندی شده اند. 

اگر برای ضمیمه ی ترمز بادی درخواست می   دهید، 
باید بررســی پیش از سفر ترمزهای بادی را انجام 
دهید. بخش های بررســی پیش از سفر ترمزهای 
بادی برای بررســی پیش از ســفر کالس ۱ و ۳ به 

رنگ قرمز نشان داده شده اند.

برای کالس گواهینامه  یا ضمیمه ای که قصد کار 
در آن را داریــد مطالعــه و تمریــن کنید. بررســی 
پیش از ســفر را روی وســیله ی نقلیه ای که با آن 

امتحان می   دهید انجام دهید.

فرایندهایی که در اینجا آمده اند راهنماهایی برای 
آزمون شــهری اند. ممکن اســت وســیله ی نقلیه 
شــما به بررســی مــواردی متفــاوت از چیــزی که 
فهرست شده نیاز داشته باشد. هر بررسی پیش 
از سفر زمان مشــخص شده ای دارد. باید بتوانید 
بررسی خود را در زمان مشخص شده انجام دهید.

ممکن اســت بررســی پیــش از ســفر را به ترتیب 
دلخــواه خــود انجــام دهید، اما باید عــادت کنید 
هربار به همان ترتیب انجام دهید که به اشــتباه 
از برـخـی مــوارد رد نشــوید. بررســی های پیــش 
از ســفر آمــده در صفحــات بعــدی، ترتیب خوبی 

حقــایـق صــریــح

اگر حین بررســی پیش از ســفر شــما، نقصی 
شناســایی و تعمیر شــد، گزارش باید نقص را 
نشــان دهد و امضایی داشته باشد که تأیید 

می   کند نقص برطرف شده است.

اگــر یــک نقــص هیــچ اثــری روی عملکــرد ایمن 
وســیله ی نقلیه تــان نداشــته باشــد، تعمیرکردن 
ـی  می   توانــد به تعویــق افتــد امــا بایــد نقــص فـن
نوشــته شود و مشخص شود که به تعمیر فوری 

نیازی ندارد.

هشــدار!

ممکن اســت نتوانید همه ی اجزاء وســیله ی 
نقلیــه را بــا فاصلــه ی کــم از زمین یــا تعلیق 
کنیــد.  بررســی  ـی  به خوـب داده شــده  پاییــن 
اجزاـیـی که شــما نمی توانید بررســی کنید یا 
به آن دسترسی ندارید باید یک مکانیک طی 
نگهداری های دوره ای وســیله ی نقلیه بررسی 

کند. 

بـررســی پیــــــش از سفـــــر 

ترکیــب کشنده-تریلر؛ کالس 1

باید بتوانید این بررسی پیش از سفر را در کمتر 
ـی تنظیــم  از ۴۵ دقیقــه کامــل کنید.بایــد تواناـی
جغجغــه را حین آزمون بررســی پیش از ســفر از 
خود نشــان دهیــد. برای اطالعات بیشــتر درمورد 
تنظیم جغجغه به بخش 9، تنظیم ترمزهای بادی 
مراجعه کنید.اگر برای ضمیمه ی تریلرهای سنگین 
درخواســت می   دهیــد )کــد ۲0(، بررســی پیش از 
ســفر کالس ۱ را دنبــال کنید، مراحل بررســی ترمز 

بادی را حذف کنید.

 

بــرای پیروی را به شــما ارائه می   دهند. با بررســی 
زیر کاپوت شــروع می   شــوند و ســپس به بررسی 
درجه هــای داخل کابین و غیره می   رســند. آخرین 
مرحله رفتن به جلو برای بررســی ترمزها و پاســخ 

فرمان است.

نکـــات راننـــدگی

بــا انجــام بررســی پیــش از ســفر مناســب، 
بــروز موقعیت هــای خطرنــاک  از  می   توانیــد 
ـی و شــغلی آن جلوگیری  و پیامدهــای قانوـن

کنید.

پیــش از شـــروع

مکانی ایمنی برای پارک کردن وســیله ی نقلیه  	
دور از ترافیــک انتخــاب کنید. درصورت امکان در 

یک مکان مسطح پارک کنید.

ترمزهای پارک را فعال کنید. موتور را خاموش  	
کنید.

اگــر وســیله ی نقلیــه ی تجــاری بزرگ اســت،  	
بــا یک بلــوک جلوی چرخ هــای وســیله ی نقلیه و 
جلوی همان محور روی کشــنده را مســدود کنید. 
مطمئن شوید بلوک ها وسیله ی نقلیه را از حرکت 

بازمی دارند.

وقتی بررســی دایره ای را انجام می   دهید باید  	
خالف عقربه های ســاعت حرکت کنید تا وضعیت 

ترافیک را ببینید.
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حقــایـق صــریــح

در بخشــی از آزمون شــهری، بررسی پیش از 
ســفر کالس ۱، توانایی شما در تکمیل بررسی 
پیش از سفر سنجیده می   شود. اگر وسیله ی 
نقلیــه دارای ترمــز بــادی با جغجغه ی دســتی 
باشــد، همچنیــن بــرای توانایی تنظیــم ترمز 

بادی نیز آزموده خواهید شد.

باید فرض را بر این بگیرید که وسیله ی نقلیه در 
روز آزمون روشــن نشده است و درنتیجه بررسی 
پیش از ســفر انجام نشده است. حین آزمون به 
مواردی که بررســی می   کنید اشــاره کنید یا آن ها 
را لمــس کنیــد و بــه آزمون گیرنــده بگوییــد کــه 
به دنبــال چه هســتید: برای مثال، درحال بررســی 
چراغ هــای جلو بــرای دیدن نحــوه ی عملکرد آن ها 
هســتم، لنزها تمیز و بدون شکســتگی اند و رنگ 

مناسبی دارند.

1.زیر کاپوت

بــا نزدیک شــدن، نشــتی زیــر وســیله ی نقلیــه را 
بررسی کنید.

ذخایــر را خالــی کنید )بــرای آزمون شــهری، فقط 
تخلیه ی مخزن تغذیه الزم است(.

موارد زیر را بررسی کنید:

پیش از شروع،

ترمزهای پارک را فعال کنید 	

موتور را خاموش کنید 	

جلوی چرخ ها را مسدود کنید. 	

حقــایـق صــریــح

همه ی مخازن باید روزانه تخلیه شوند. 

فهمیــدن فــرق بین مخــزن تغذیــه و مخازن 
اولیه و ثانویه دشــوار اســت. بررسی درجه ی 
فشار هوا هنگام تخلیه ی مخازن ممکن است 
به فهمیدن اینکــه کدام مخزن درحال تخلیه 

است کمک کند. 

نکـــات راننـــدگی

گاهــی پیداکــردن نشــتی و صدمــات بدنه ای 
با نزدیک شــدن به وســیله ی نقلیه راحت تر از 
وقتی است که دقیقًا کنار آن قرار می   گیرید.

به دنبال شماره ی مجوز و برچسب معتبر بگردید 	شماره ی مجوز 	

مایعات 	
ســطح و شــرایط مایعات )مثاًل رنگ و بو( را بررسی کنید: روغن  	

موتــور، خنک کننــده ی موتــور، روغن هیدرولیک و مایع شــوینده ی 
شیشه ی جلو

تسمه ها 	
از کشش همه ی تسمه های رانندگی اطمینان یابید. نباید ترک،  	

طناب پاره شده یا دندانه ی ازبین رفته داشته باشند

شلنگ ها 	
مطمئن شــوید ارتباط شــلنگ ها محکم اســت و بریدگی، ترک،  	

نشتی یا پارگی ندارند

نکـــات راننـــدگی

با دورزدن وســیله ی نقلیه برای انجام بررسی 
پیش از سفر، الستیک، چرخ و عاج های آن را 
بررسی کنید. همچنین تعلیق و قالب )بدنه(، 
خطوط ترمز، بوســترهای ترمــز و جغجغه ها را 
بررسی کنید. حرکت میله ی فشار بوستر ترمز 

را اندزه گیری کنید.

همچنیــن کلیدهــای ســوئیچ احتــراق موتور 
را برداریــد تــا وقتی که زیر وســیله ی نقلیه را 
بررسی می کنید، کسی تالش به جابه جاکردن 

آن نکند.

حقــایـق صــریــح

اگــر ضخامت لنت های بوســتر ترمــز کمتر از 
۱/۴ اینــچ )6.۴ میلی متــر( باشــد یــا ضخامت 
پدهــای ترمز بادی دیســکی کمتر از ۱/۸ اینچ 
ـی و  )۳.۲ میلی متــر( باشــد، پلیــس راهنماـی
رانندـگـی ممکن اســت وســیله ی نقلیه تان را 

خارج از سرویس تشخیص دهد.
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کمپرسور 	

خطــوط بایــد بدون هیچ بریدگی، ترک، نشــتی یــا جذبی به هم  	
متصل شوند

کمپرسور باید به درستی نصب شده باشد 	

اجزای فرمان 	

میلــه ی فرمــان، جعبه ی فرمــان، میله هــای تحت فشــار، بازوی  	
تکانشی و اتصاالت را بررسی کنید

مطمئن شوید محکم هستند 	

هیچ خمیدگی و ترکی وجود نداشته باشد 	

سیستم تعلیق 	

با بررسی وسیله ی نقلیه، تعلیق همه ی چرخ ها را بررسی کنید: 	

مطمئــن شــوید هیچ فنــر، میلــه ی انقباض یا میله های فشــار  	
ترک خورده، ازدست رفته یا شکسته ای وجود ندارد

هیچ پیچ U شکلی شل یا شکسته نیست و گم نشده است 	

اگــر سیســتم تعلیــق بادی اســت، مطمئن شــوید هیــچ ترک،  	
فرسایش یا ایربگ غیرمؤثری وجود ندارد

قالب 	

وقتی که وســیله ی نقلیه را بررســی می   کنید، قالب وســیله را  	
برای موارد زیر بررسی کنید:

عدم وجود ترک، جوش شکسته، سوراخ یا صدمات دیگر روی قالب 
شامل اطراف بدنه و کف وسیله ی نقلیه

الستیک/چرخ/عاج های الستیک 	

حین بررسی وسیله ی نقلیه، همه ی الستیک ها، چرخ ها و عاج  	
الستیک ها را چک کنید:

الستیک ها را برای برآمدگی، نشانه های فشار، جداشدن کناره ها،  	
بریدگی ســیم های الســتیک، تسمه های فرســوده یا درمعرض دید 

بررسی کنید

عمق کافی عاج الستیک 	

فرسایش الستیک همسان باشد 	

چرخ های دوگانه یکدیگر را لمس نکنند و چیزی بین آن ها گیر  	
نکرده باشد

بریدگی، قسمت های ازبین رفته یا خمیدگی چرخ یا طوقه ها را  	
بررسی کنید

مطمئــن شــوید میل چــرخ و مهره هــای آن محکــم اســت، گم  	
نشــده اند، شکسته یا شــل نشده باشند )رنگ فرسوده ممکن است 

نشان دهنده مهره های چرخ شل شده باشد(

در چرخ های اســپوکی )پره ای( بررســی کنید که لبه ها درســت  	
به پره ها محکم شــده اند )نواحی درخشــنده یا پولیش خورده ی روی 

لبه ها ممکن است نشان دهنده ی شل شدن مهره های آن باشد(

روغــن چــرخ داخل طوقــه را ازطریق حفره ی چشــمی )اگر وجود  	
داشت( بررسی کنید

الستیک/چرخ/عاج های الستیک 	
مطمئن شــوید عــاج الســتیک ها محکم اند و باعث فرســایش  	

الستیک ها نمی شوند
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ترمزهای پایه 	

همانطور که وســیله ی نقلیه را بررســی می   کنید، هر ترمز پایه  	
را شــامل بوســترهای ترمز، جغجغه ها، شــلنگ های هوا، بادامک ها، 

کاسه ی ترمز و لنت ها را نیز بررسی کنید:

نصب بوسترهای ترمز و محافظ گیره ها مهار شده اند 	

هیچ نشانه ای از ترک خوردگی، خوردگی یا سوراخ وجود نداشته  	
باشد

هیچ چیزی مکانیسم عملکردی را مختل نکند 	

هیچ نشتی بادی شنیده نشود 	

حرکت میله ی فشار در محدوده ی قابل تحمل باشد 	

خطوط بادی محکم باشند 	

نشت، سایش، ترک یا پارگی وجود نداشته باشد 	

تاب خوردگی وجود نداشته باشد 	

کاسه ی ترمزها ترک خورده یا شکسته نباشند 	

لنت و کاسه ها آلوده نباشند 	

ـی باشــد )درصــورت  	 ضخامــت لنت هــا در محــدوده ی قابل قبوـل
دیده شدن(

درجه هــا/ چراغ هــای هشــداردهنده : چــراغ  	
هشدار یا درجه ی فشار روغن را بررسی کنید

کالچ را فشــار دهید و دنده را درحالت خالص قرار 
دهید و موتور را روشن کنید.

درحالی کــه فشــار هــوا باال مــی   رود، مــوارد زیر را 

کاپوت را ببندید و محکم کنید.

مخزن تغذیه را ببندید.

2. داخل کابین

سوئیچ را تا موقعیت روشن بچرخانید. موارد زیر 
را بررسی کنید:

درجه های فشار هوا 	

درجه ها را بررســی کنید تا مطمئن شــوید فقط مخزن تغذیه ی  	
هــوا تخلیــه شــده اســت )اگر مخــزن دیگری فشــار ازدســت داده، 
می   تواند نشــان دهنده ی این باشــد که یک شــیر یک طرفه کنترلی 

به درستی عمل نمی کند(

پنل تجهیزات 	

مطمئن شوید همه ی درجه ها و چراغ های هشداردهنده درست  	
کار می   کنند و با گرم شدن موتور به درستی واکنش نشان می   دهند

درجه یا نشانگر نرخ شارژشدن؛ مطمئن شوید ولت متر یا آمپر  	
درست کار می   کنند و فرایند شارژشدن به خوبی درحال انجام است

درجه یا نشــانگر فشــار روغن؛ مطمئن شــوید فشــار طبیعی را  	
به محض روشن شدن موتور نشان می   دهد

درجه یا نشــانگر دمای خنک کننده؛ بررســی کنید که نشانگر به  	
دمای عملکرد طبیعی باال می   رود. پس از روشن شــدن موتور، چراغ 

باید خاموش شود

درجه ی ســوخت؛ مطمئن شوید درســت کار می   کند. این درجه  	
نشان دهنده ی میزان مناسب سوخت است

چراغ های تجهیزات؛ مطمئن شوید درست کار می   کنند. 	
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بررسی کنید:

بررســی کنید که کمپرســور بین فشــار ۱0۵ و p.s.i ۱۳۵ )7۲۴ و 9۳۱ کیلوپاســکال( پمپ کردن هوا را متوقف 
می   کند.

همه ی ترمزهای پارک را آزاد کنید و سیستم هوای تریلر را شارژ کنید.

نکـــات راننـــدگی

در برخی سیستم های ترمز بادی، ممکن است یکی از مخازن سرویس اول پر شود. وقتی فشار به تقریبًا 
۸۵ تا p.s.i 9۵ )۵۸6 تا 6۵۵ کیلوپاســکال( برســد، مخزن دیگر نیز شروع به پرشدن می   کند، سپس فشار 

در هر دو مخزن سرویس به فشار کامل می   رسد.

برف پاک کن/شوینده های  	
شیشه ی جلو

مطمئن شوید برف پاک کن و شوینده ها کار می   کنند 	

بخاری/ یخ زدا 	
مطمئن شــوید کنترل های بخاری و یخ زدا شامل فن، در بخاری  	

و یخ زدا کار می   کنند

مطمئن شوید کار می   کنند 	چراغ های داخلی 	

مطمئن شوید کار می   کنند 	بوق ها )هوایی و الکترونیکی( 	

تجهیزات اضطراری 	

وســایل هشــداری؛ مطمئن شوید در شــرایط عملکردی مناسبی  	
قرار دارند

کپسول آتش نشانی )اگر موردنیاز است یا وجود دارد(؛ مطمئن  	
شوید تاریخ روی برچسب هنوز نگذشته باشد

چراغ های چشمک زن چهارطرف 	
بررســی کنیــد که هــر دو نشــانگر روی داشــبورد درســت عمل  	

می   کنند )چراغ های خارجی بعدًا در بررســی چراغ های راهنما بررسی 
خواهند شد(

صندلی ، کمربندها 	

مطمئن شــوید صندلی و کمربندهای ایمنی راننده درست برای  	
شما تنظیم شده اند

وسایل محکم کردن به خوبی عمل کنند و دردسترس باشند 	

آینه ها 	
مطمئن شوید برای شما تنظیم شده و پاک و بدون شکستگی  	

هستند

مطمئن شوید پاک و بدون شکستگی اند و باز و بسته می   شوند 	پنجره ها/ شیشه ها 	

مدارک 	

مطمئــن شــوید همه ی مدارک در وســیله ی نقلیــه وجود دارند،  	
اعتبار دارند و به روز هستند، شامل:

مجوز وسیله ی نقلیه، ثبت و بیمه )شامل تریلر هم می   شود( 	

دفترچه ی سفر )اگر نیاز است( 	

گزارش بررسی CVIP )اگر موردنیاز است( 	

برچسب بررسی CVIP روی شیشه ی جلو )اگر نیاز بود( 	

به صداهای غیرمعمول گوش دهید 	صداهای موتور 	
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تغذیــه و کنتــرل را قطع کنید. هیچ هوایی چه از 
تریلر و چه از کشــنده از سر سوکت ها نباید هدر 

برود. 

7. بــه کابیــن برگردیــد. پــدال ترمز را با پا فشــار 
دهید. گوش دهید تا مطمئن شوید هیچ هوایی 

ازطریق خطوط تغذیه یا کنترل نشت نمی کند.

۸. از کابین خارج شــوید. سوکت های خط کنترل 
و خــط تغذیــه را دوبــاره متصــل کنیــد. اتصــال 
الکتریـکـی تریلــر را نیز بررســی کنیــد، ببینید که 
خطوط هوایی یا الکتریکی صدمه ندیده، بســته، 
یا متورم نشده باشند و فضای کافی بین تریلر و 

کشنده برای دورزدن ها وجود دارد.

به کابین بروید.

موتور را روشن کنید.

9. بررســی کنید که فشــار مخزن هوا در فاصله ی 
ســه دقیقه کارکردن درجای ســریع )۱000 تا ۱۲00 
دور در دقیقــه( بیــن ۵0 تا p.s.i 90 )۳۴۵ تا 6۲0 

کیلوپاسکال( می   رسد.

4. بررسی دورانی چراغ ها

چــراغ راهنمــای چــپ، چراغ های نــور پایین جلو و 
چراغ های مه شکن را روشن کنید.

با راه رفتن خالف عقربه های ساعت برای روبه رویی 
بــا ترافیک، بررســی دورانی را انجــام دهید. وقتی 
که پشــت بــه ترافیــک حرکــت می   کنید شــدیدًا 

احتیاط کنید.

چراغ ها : حین بررسی وسیله ی نقلیه، همه ی  	
چراغ ها را بررسی کنید:

مطمئن شوید کار می   کنند 	

صرف نظــر از نــوع سیســتم، فشــار هــوا باید طی 
ســه دقیقــه بــه ۵0 تــا p.s.i 90 )۳۴۵ تــا 6۲0 

کیلوپاسکال( برسد.

3. آزمایش سیستم ترمز بادی

با ضربه به پدال ترمز فشار هوا را کاهش دهید.

این مراحل را انجام دهید:

۱. تا تقریبًا ۸0درصد حداکثر فشــار هوا را کاهش 
 p.s.i ۱۲۵ دهیــد )مثــاًل اگر فشــار حداکثــر برابــر
اســت، تا p.s.i ۱00 فشار را کاهش دهید(. توقف 
کنید و بررسی کنید که آیا فشار هوا باال می   رود 
)برای تأیید فشــار اضافه شــده ی ناشی از گاورنر(. 
در همــه ی موارد، پیش از اینکه فشــار به زیر ۸0 
p.s.i )۵۵۲ کیلوپاسکال( برسد، گاورنر باید باعث 

پمپ هوا از سمت کمپرسور شود.

۲. فشــار هــوا را بیشــتر کاهــش دهید. بررســی 
کنید که وســیله)های( هشدار افت فشار هوا در 
p.s.i 60 )۴۱۴ کیلوپاســکال( یــا باالتر از آن فعال 

می   شوند.

۳. فشار هوا را بیشتر کاهش دهید. بررسی کنید 
که شــیر تغذیه ی تریلر وقتی که بیشترین فشار 
مخــزن روی درجــه ی بین ۲0 تــا p.s.i ۴۵ )۱۳۸ تا 

۳۱0 کیلوپاسکال( را نشان می   دهد، بسته شود.

توجــه: شــیرهای کنتــرل ترمز پارک ممکن اســت 
بسته بشوند یا نشوند.

۴. موتور را خاموش کنید.

۵. به سمت تریلر بروید. فعال بودن ترمزهای تریلر 
را بررسی کنید.

6. بــه انتهــای کشــنده برویــد. ســوکت های خط 

:GDL ۱. چــراغ راهنمای چــپ، چراغ هــای نورپایین جلو، جرایم امتیاز منفی برای رانندگان دارای گواهینامه ی کامل و گواهینامه ی
چراغ هــای پشــتی، چراغ هــای صفحــه ی کنترل و 

چراغ های مه شکن را بررسی کنید.

به کابین برگردید.

چراغ راهنمای چپ را خاموش کنید. چراغ نورباالی 
جلو با راهنمای راست را روشن کنید.

۲. بررســی کنید کــه راهنمای راســت و چراغ های 
نورباالی جلو کار می   کنند.

۳. بررسی کنید که چراغ های ترمز کار می   کنند.

چراغ ها را خاموش کنید.

همه ی ترمزهای پارک را آزاد کنید.

موتو را خاموش کنید.

5. بررسی دورانی مکانیکی

ـی را آغاز  از کابیــن خــارج شــوید و بررســی دوراـن
کنید.

عدسی ها تمیزند و نشکسته اند 	

عدسی ها رنگ درستی دارند 	

نکـــات راننـــدگی

یک دســتمال با خود به همراه داشــته باشید 
که عدســی ها را حین بررســی عملکرد چراغ ها 
پــاک کنید. همچنین نوارهای بازتابی را نیز با 
آن تمیــز کنید تا برای دیگر کاربران جاده نیز 

قابل رؤیت باشد.

حقــایـق صــریــح

تجهیــزات اورژانســی معمــول داخل وســایل 
نقلیه ی تجاری شامل موارد زیر می   شوند:

پرچم یا شعله )منور( 	

جعبه ی کمک های اولیه 	

کپسول آتش نشانی. 	

طرف چپ کشنده

مطمئن شوید محکم متصل شده اند 	آینه ها 	

مطمئن شوید محکم هستند 	دستگیره و جاپایی ها 	

باک )مخازن( سوخت 	
مطمئن شوید مخازن، درپوش ها و خطوط حامل سوخت محکم  	

شده اند
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طرف چپ کشنده

سیستم اگزوز 	

مطمئن شوید در موقعیت مناسبی است 	

نباید نشتی داشته باشد 	

صداخفه کن، لوله ها و پوشش ها درست محکم شده اند 	

اجزای باتری 	

باتری ها به اجزای باتری محکم شــده اند و اجزای باتری درســت  	
محکم شده اند

خوردگی ای روی باتری ها وجود ندارد 	

باتری نشت نمی کند 	

کابل های باتری محکم شده اند 	

اجزای ذخیره سازی 	

مطمئن شوید اجزاء درست محکم شده اند 	

درها درست باز و بسته می   شوند 	

محتوی ها محکم شده اند 	

صدمه دیدن آن را بررسی کنید 	بدنه 	

قالب را بررسی کنید 	قالب 	

اتصال تشت همبندی 	

صفحه داخل دندانه های تریلر قرار گرفته اســت )بین تشــت و  	
دندانه ها هیچ نوری عبور نمی کند(

مطمئن شوید لغزنده قفل و محکم شده و فضای کافی پیچیدن  	
تریلر بدون برخورد به کشنده وجود دارد

طرف چپ کشنده

اتصال تشت همبندی 	
ـی تریلر  	 دندانه هــای قفل شــونده ی اطــراف میلــه ی اتصال اصـل

بسته شده اند

دیگر اتصال های تریلر 	

مطمئــن شــوید گیره ی نگهدارنــده یا توپ نگهدارنده ســاییده  	
نشده است

مکانیسم قفل شونده بسته و مهار شده است 	

کابل یا زنجیرها )اگر وجود داشتند( ترک کشیده شده یا جوش  	
ترک خورده ای نداشــته باشــند و به درستی به تریلر و کشنده متصل 

شده اند

تعلیق انتهای کشنده را بررسی کنید 	تعلیق 	

چرخ های رانندگی کشنده را بررسی کنید 	الستیک/ چرخ/ عاج الستیک ها 	

باالبر محموله )اگر وجود داشت( 	

به قالب محکم شده باشد 	

هیچ صدمه ای ندیده باشد 	

صفحه کنترل را بررسی کنید 	صفحه کنترل 	
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طرف چپ تریلر

وسایل مهار بار 	
بار محکم شده است 	

وسایل استحکامی کافی وجود داشته و محکم شده اند 	

ستون زمینی 	

کاماًل باال آورده شده 	

هیچ قسمتی از آن از بین نرفته است 	

میل لنگ دستی محکم شده است 	

قالب را بررسی کنید 	قالب 	

تعلیق 	
تعلیق تریلر شــامل مجموعه لغزنده تریلر )اگر وجود داشــت( را  	

بررسی کنید

چرخ های تریلر را بررسی کنید 	الستیک/چرخ/عاج های الستیک 	

بدنه را برای وجود صدمات بررسی کنید 	بدنه تریلر 	

عقب تریلر

وسایل استحکامی محموله 	
محموله محکم است 	

وسایل استحکامی محموله کافی جود داشته و محکم شده اند 	

صفحه کنترلی و برچسب معتبر را بررسی کنید 	صفحه کنترلی 	
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درهای عقب تریلر را باز کنید )اگر امکان این کار وجود دارد(

نکـــات راننـــدگی

مطمئن شوید محموله ای که حمل می   کنید محکم بسته شده است.

محموله 	

محموله محکم است 	

تجهیــزات اســتحکامی محمولــه کاـفـی وجود داشــته و محکم  	
بسته شده اند

درها/باالبر/عقب تریلر 	

درها به درستی نصب شده اند 	

به درستی بسته و محکم می   شوند 	

باالبر کاماًل به محل اولیه بازگشته است 	

باالبر هیچ جزء دارای نشتی، صدمه دیده یا گم شده ای ندارد 	

سمت راست تریلر

وسایل استحکامی محموله 	

محموله محکم است 	

وســایل اســتحکامی مناســب به اندازه کافی وجود داشــته و  	
محکم بسته شده اند

قالب را بررسی کنید 	قالب 	

تعلیق 	
تعلیق تریلر شــامل مجموعه لغزنده محور )اگر وجود داشــت(  	

را بررسی کنید

چرخ های تریلر را بررسی کنید 	الستیک/چرخ/گلگیرها 	

بدنه تریلر 	

صدمه به بدنه را بررسی کنید 	

برچسب بررسی CVIP را بررسی کنید 	



۳۲۴۳۲۵ www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

زیر کشنده و تریلر

نکـــات راننـــدگی

برای بررسی اتصال تشت همبندی از طرف چپ و راست کشنده و زیر تریلر، از چراغ قوه استفاده کنید.

ترمزها را بررسی کنید 	ترمزهای پایه 	

مجموعه محور 	

مطمئن شوید هیچ نشتی، ترک، خمیدگی، حفره، مهره شکسته  	
یا پارگی وجود ندارد

محکم به کشنده یا تریلر بسته شده اند 	

قالب را بررسی کنید 	قالب 	

مخازن 	
مطمئن شــوید همه مخازن مانند مخازن هوا به درستی نصب  	

و محکم شده اند

تعلیق 	
تعلیق کشنده و تریلر را شامل مجموعه لغزنده محور تریلر )اگر  	

وجود داشت( را بررسی کنید

خطوط رانندگی 	

اتصاالت U شکل را برای عملکرد آزادانه بررسی کنید 	

برای نشتی بررسی کنید 	

سمت راست کشنده

مطمئن شوید به درستی به بدنه متصل هستند 	آینه ها 	

مطمئن شوید محکم هستند 	دستگیره و جاپایی ها 	

مخازن سوخت 	
مطمئــن شــوید مخــازن، پوشــش ها و خطوط ســوختی محکم  	

بسته شده اند

سیستم اگزوز 	

مطمئن شوید در شرایط خوبی است 	

هیچ نشتی وجود ندارد 	

صدا خفه کن، لوله  و عایق ها محکم بسته شده اند 	

اجزای باتری 	

باتری هــا محکــم بــه اجزای باتری بســته شــده و اجــزای باتری  	
محکم بسته شده اند

هیچ خوردگی روی باتری ها وجود ندارد 	

کابل های باتری محکم هستند 	

اجزای ذخیره سازی 	

مطمئن شوید اجزاء محکم بسته شده اند 	

درها به درستی باز و بسته می   شوند 	

محتویات محکم هستند 	
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بدنه 	

آسیب به بدنه را بررسی کنید 	

برچسب معتبر بررسی CVIP را بررسی کنید 	

قالب را بررسی کنید 	قالب 	

اتصال تشت همبندی 	

صفحه داخل دندانه های تریلر قرار گرفته اســت )بین تشــت و  	
دندانه ها هیچ نوری عبور نمی کند(

مطمئن شوید لغزنده قفل و محکم شده و فضای کافی پیچیدن  	
تریلر بدون برخورد به کشنده وجود دارد

دندانه های قفل شــونده اطراف میله اتصال اصلی تریلر بســته  	
شده اند

دیگر انواع اتصال 	

مطئن شــوید گیره نگهدارنده یا توپ نگهدارنده ساییده نشده  	
است

مکانیسم قفل شونده بسته و مهار شده است 	

کابــل یــا زنجیرهــا )اگر وجود داشــتند( هیچ ترک های کشــیده  	
شده یا جوش ترک خورده ای نداشته و به درستی به تریلر و کشنده 

متصل شده اند

تعلیق انتهای کشنده را بررسی کنید 	تعلیق 	

چرخ های رانندگی کشنده را بررسی کنید 	الستیک/چرخ/ گلگیر ها 	

۴. در دنده ی پایین، به آرامی ترمز های پارک تریلر 
را بکشید. ترمزها باید از حرکت ترکیب جلوگیری 

کند.

۵. ترمزهــای پــارک کشــنده را فعــال کنیــد. برای 
شارژکردن تریلر شیر تغذیه ی تریلر را باز کنید و 

ترمزهای پارک تریلر را آزاد کنید.

6. در دنــده ی پایین، به آرامی ترمز پارک کشــنده 
را بکشــید. ترمزهــا بایــد جلوی حرکــت ترکیب را 

بگیرند.

7. همه ی ترمزها را آزاد کنید.

۸. به آرامــی وســیله ی نقلیه را جلــو ببرید و ترمز 
پایی را برای بررسی پاسخ ترمز فشار دهید.

9. وســیله ی نقلیــه را به آرامــی جلو ببرید و شــیر 
دســتی را برای بررسی پاســخ ترمزهای تریلر فعال 

کنید.

۱0. فرمان را برای حرکت یا لغزش )نواخت( حرکت 
دهید.

توجــه: اگــر تریلــر بــه ترمز بــادی مجهز نیســت، 
بررســی کنید کــه ترمزهــای تریلــر در مواقع فرار 
تریلــر فعال می   شــوند. بــرای اکثــر ترمزهای بادی 
الکتریـکـی تریلرهــا، با قطع کردن کابــل الکتریکی 
تریلر این عمل را می   توانید بررسی کنید. سپس، 
میلــه ی اتصــال را از ســوئیچ فــرار تریلــر بیــرون 
بیاوریــد و بررســی کنید که ترمزهــای تریلر فعال 
شــده اند. سپس میله ی اتصال سوئیچ فرار تریلر 
را دوبــاره متصــل کنید و کابل الکتریـکـی تریلر را 

متصل کنید.

به کابین برگردید.

 690( p.s.i ۱00 بررســی کنید که فشار هوا حداقل
کیلوپاسکال( باشد.

بررسی کنید که ترمزهای پارک آزاد باشند.

بــا فشــار کامل ترمز )90 تــا p.s.i ۱00، 6۲0 تا 690 
کیلوپاسکال( ترمز را اعمال کنید و یک دقیقه آن 

را نگه دارید:

مطمئــن شــوید، پــس از افــت فشــار اولیه،  	
افــت هــوا بیــش از p.s.i ۴ )۲7.7 کیلوپاســکال( 
در دقیقه و p.s.i 6 )۴۱.۴ کیلوپاسکال( در دقیقه 

برای دو تریلر نباشد. 

بررســی کنید که نشــت هوای قابل شــنیدنی  	
وجود نداشته باشد.

نکـــات راننـــدگی

با موتور خاموش نشت هوا را بررسی کنید تا 
بتوانید صدای نشتی هوا را بشنوید. 

6. آزمایــش پاســخ ترمــز، یدک کــش و 
ضربه ی چرخ فرمان

این مراحل را انجام دهید:

۱.کالچ را فشار دهید. دنده را خالص کنید و موتور 
را روشن کنید.

۲. مطمئن شوید فشار هوا تا محدوده ی عملکردی 
باال رفته است.

۳. ترمزهای پارک کشــنده را آزاد کنید و ترمزهای 
تریلر را فعال کنید.
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پیش از شروع:

ترمزهای پارک را فعال کنید 	

موتور را خاموش کنید 	

جلوی چرخ ها را مسدود کنید. 	

همچنین کلیدهای ســوئیچ احتــراق را بردارید تا 
وقتی که اطراف وســیله ی نقلیــه درحال حرکتید 

کسی نتواند وسیله ی نقلیه تان را حرکت دهد.

1.زیر کاپوت

همانطــور کــه نزدیک می   شــوید، نشــتی ها را زیر 
وسیله ی نقلیه بررسی کنید.

مخــازن را تخلیه کنید )برای آزمون شــهری، فقط 
باید مخزن تغذیه را تخلیه کنید(.

نکـــات راننـــدگی

گاهــی یافتــن صدمــه روی بدنه و نشــتی ها 
نقلیــه  وســیله ی  بــه  نزدیک شــدن  هنــگام 
ـی اســت کــه کنار وســیله ی  راحت تــر از وقـت

نقلیه ایستاده اید. 

موارد زیر را بررسی کنید:

نکـــات راننـــدگی

پیــش از بررســی ترمــز ســنگین فعال شــده 
مطمئن شــوید ترمزهای فنری آزاد شده اند تا 

از ترکیب ترمزها جلوگیری شود.

بررسی تریلرهای دوگانه

تریلرهــای دوگانــه و اتصال دهنده هــای آن هــا و 
سیســتم های ترمز بادی را به همان روش بررسی 

قبلی بازبینی کنید. 

کامیون  سفر  از  پیش  بررسی 

تک واحد کالس 3

در صفحات بعدی بررسی پیش از سفر پیشنهادی 
برای کامیون با ترمز بادی آمده است.

باید بتوانید این بررسی پیش از سفر را در کمتر 
از ۳0 دقیقه انجام دهید.

اگــر کامیونتان ترمز بادی دارد، باید توانایی خود 
در تنظیــم جغجغــه را حین آزمون پیش از ســفر 
نشــان دهید. بــرای اطالعات بیشــتر به بخش 9، 

تنظیم ترمزهای بادی، مراجعه کنید.

 

نکـــات راننـــدگی

همانطور که با دورزدن وسیله ی نقلیه بررسی 
پیش از سفر را انجام می   دهید، هر الستیک، 
چرخ و گلگیر را بررســی کنید. تعلیق و قالب، 
خطوط ترمز، بوســترهای ترمــز و جغجغه ها را 
نیز بررســی کنید. حرکت میله ی فشار بوستر 

ترمز را اندازه گیری کنید.

حقــایـق صــریــح

همه ی مخازن باید روزانه تخلیه شوند.
تشــخیص فرق بیــن مخزن تغذیــه و مخازن 
اولیــه و ثانویــه می   تواند کار ســختی باشــد. 
بررســی درجــه ی فشــار هــوا حیــن تخلیــه ی 
مخازن می   تواند در پیداکردن مخازن به شــما 

کمک کند.

زیر کاپوت

صفحه ی مجوز و برچسب معتبر را بررسی کنید 	شماره ی مجوز 	

مایعات 	
ســطح و شــرایط مایعات )مثاًل رنگ و بو( را بررسی کنید: روغن  	

موتــور، خنک کننــده ی موتــور، روغن هیدرولیک و مایع شــوینده ی 
شیشه ها

تسمه ها 	
از کشش تسمه های رانندگی اطمینان یابید و ببینید که ترک،  	

خوردگی، یا دندانه ی افتاده نداشته باشند

شلنگ ها 	
مطمئن شــوید اتصال شــلنگ ها بدون پیچ وتاب، نشتی، برش،  	

برآمدگی یا پارگی است

کمپرسور 	

خطــوط بایــد بدون هیچ بریدگی، ترک، نشــتی یــا جذبی به هم  	
متصل شوند

کمپرسور باید به درستی نصب شده باشد 	
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زیر کاپوت

اجزای فرمان 	

میل فرمان، جعبه ی فرمان، میل لنگ الســتیک ها، بازوی لغزنده  	
و اتصاالت را بررسی کنیدمطمئن شوید محکم هستند

مطمئن شوید محکم هستند و هیچ خم و ترکی ندارند 	

سیستم تعلیق 	

همانطــور که وســیله ی نقلیه را بررســی می   کنیــد، تعلیق روی  	
همه ی چرخ ها را بررسی کنید:

مطمئــن شــوید فنــر، میله هــای انقباضی یا  میله هــای حرکتی  	
ترک خورده، گم یا شکسته  نشده  باشند

پیچ های U شکل شل، گم یا شکسته نشده باشند 	

اگــر تعلیــق بادی اســت، تــرک، فرســودگی یا ایربــگ غیرفعالی  	
وجود نداشته باشد

اجزای نصب شده محکم هستند 	

قالب 	

وقتی که وســیله ی نقلیه را بررســی می   کنید، قالب وســیله را  	
برای موارد زیر بررسی کنید:

مطمئن شــوید ترک خوردگی، جوش شکســته، ســوراخ یا دیگر  	
صدمات به قالب، شامل بدنه ی کناری و کف، وجود نداشته باشد

الستیک/ چرخ/ گلگیرها 	
همانطــور کــه وســیله ی نقلیــه را بررســی می   کنیــد، همــه ی  	

الستیک ها، چرخ ها و گلگیرها را بررسی کنید:

زیر کاپوت

الستیک/ چرخ/ گلگیرها 	

الستیک ها را برای پیداکردن برآمدگی، نشانه ی حفره، جداشدن  	
کناره ی الستیک، تسمه های ترک خورده یا فرسوده بررسی کنید

عمق کافی عاج 	

الستیک های دوگانه یکدیگر را لمس نکنند و چیزی بین آن ها  	
گیر نکرده باشد

چرخ هــا یــا طوقه ها را بــرای پیداکردن ترک، اجزای گم شــده یا  	
خمیدگی بررسی کنید

مطمئــن شــوید میل لنــگ و مهره هــای چــرخ محکــم شــده اند،  	
گــم، شکســته یــا شــل نشــده اند )صفحــات زنــگ زده ممکن اســت 

نشان دهنده ی مهره های شل چرخ باشند(

با چرخ های پره ای )اســپوک(، محکم بسته بودن رینگ به پره ها  	
را بررســی کنید )نواحی براق و درخشــنده روی گیره و پره ها ممکن 
است نشان دهنده ی لغزش پره ها از شل شدن محکم کننده ها باشد

ســطح روغن طوقه ی چرخ را ازطریق حفره ی چشــمی )اگر وجود  	
داشت( بررسی کنید

بررسی کنید که گلگیرها محکم هستند 	

گلگیرها به الستیک ها برخورد نکنند 	



۳۳۲۳۳۳ www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

زیر کاپوت

ترمزهای پایه 	

همانطور که وسیله ی نقلیه را بررسی می   کنید، اجزای ترمز های  	
پایه، شامل بوستر ترمز، جغجغه، شلنگ های هوا، بادامک، کاسه و 

لنت های ترمز را نیز بررسی کنید:

بوستر ترمز و گیره های نگهدارنده محکم شده باشند 	

هیچ چیز جلوی سازوکار عملکردی را نگیرد 	

نشت هوای قابل شنیدنی وجود نداشته باشد 	

حرکت میله ی فشار در محدوده ی قابل تحمل باشد 	

شــرایط مکانیـکـی و فرســودگی جغجغــه، بادامــک و بوش هــا را  	
بررسی کنید

خطوط هوایی محکم باشند 	

نشــت، برآمدگی، ترک یا برش در خطوط هوایی وجود نداشــته  	
باشد

پیچ وتاب خوردگی وجود نداشته باشد 	

کاسه ی ترمزها ترک خورده یا شکسته نباشند 	

کاسه ی ترمز و لنت ها آلوده نباشند 	

ضخامت لنت به اندازه ی کافی باشد )اگر قابل رؤیت بود( 	

2. در کابین

ســوئیچ را درحالت روشن قرار دهید. موارد زیر را 
بررسی کنید:

کالچ را فشار دهید، دنده را خالص کنید و موتور 
را روشن کنید.

وقتی که فشــار هوا درحال باالرفتن اســت، موارد 
زیر را بررسی کنید:

کاپوت را ببندید و محکم کنید.

مخزن تغذیه را ببندید.

حقــایـق صــریــح

اگــر ضخامــت لنت هــای کاســه ی ترمــز کمتر 
از ۱/۴ اینــچ )6.۴ میلی متــر( و بــرای لنت های 
ترمــز بادی دیســکی کمتــر از ۱/۸ اینــچ )۳.۲ 
میلی متر( باشــد، پلیــس راهنمایی و رانندگی 
ممکــن اســت وســیله ی نقلیه تــان را خارج از 

سرویس تشخیص دهد.

درجه های فشار هوا 	

درجه ها را بررســی کنید تا مطمئن شــوید فقط مخزن تغذیه ی  	
هــوا تخلیــه شــده اســت )اگر مخــزن دیگری فشــار ازدســت داده، 
می   تواند نشــان دهنده ی این باشــد که یک شــیر یک طرفه کنترلی 

به درستی عمل نمی کند(

پنل تجهیزات 	

مطمئن شوید همه ی درجه ها و چراغ های هشداردهنده درست  	
کار می   کنند و با گرم شدن موتور به درستی واکنش نشان می   دهند

نشــانگر یا درجه ی نرخ شارژشدن؛ از عملکرد درست ولت متر یا  	
آمپر و نرخ شارژشدن مناسب آن مطمئن شوید

درجه یا نشــانگر فشــار روغن؛ مطمئن شــوید فشــار طبیعی را  	
به محض روشن شدن موتور نشان می   دهد

درجه یا نشــانگر دمای خنک کننده؛ بررســی کنید که نشانگر به  	
دمای عملکرد طبیعی باال می   رود. پس از روشن شــدن موتور، چراغ 

باید خاموش شود
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پنل تجهیزات 	

و   	 می   کنــد  کار  درســت  شــوید  مطمئــن  ســوخت؛  عقربــه ی 
نشان دهنده ی میزان کافی سوخت است

چراغ های تجهیزات؛ مطمئن شوید درست کار می   کنند. 	

مطمئن شوید برف پاک کن  و شوینده ها کار می   کنند 	برف پاک کن/ شوینده ی شیشه 	

بخاری/ یخ زدا 	
مطمئن شــوید کنترل های بخاری و یخ زدا، شــامل فن بخاری و  	

یخ زدا، درست کار می   کنند

مطمئن شوید کار می   کنند 	چراغ های داخلی 	

مطمئن شوید کار می   کنند 	بوق ها )بادی یا الکتریکی( 	

تجهیزات اورژانسی 	

وســایل هشــداردهنده؛ مطمئــن شــوید در شــرایط عملکــردی  	
مناسبی قرار دارند

کپســول آتش نشــانی )اگــر الزامــی یــا موجود اســت(؛ مطمئن  	
شوید تاریخ روی برچسب نگذشته باشد

چراغ های چشمک زن چهارطرف 	
بررســی کنید که هر دو نشــانگرهای روی داشبورد کار می   کنند  	

)چراغ های خارجی بعدًا در بررســی چراغ های راهنما بررســی خواهند 
شد

به صداهای غیرمعمول گوش دهید 	صدای موتور 	

صندلی، کمربندها 	

مطمئن شوید صندلی و کمربند راننده برای شما تنظیم شده اند 	

وســایل محکم کننده در شــرایط عملکردی مناسب و دردسترس  	
هستند

آینه ها 	
بــدون  	 بــرای شــما تنظیــم شــده و تمیــز و  مطمئــن شــوید 

ترک خوردگی اند

شیشه/ پنجره ها 	
مطمئــن شــوید تمیــز و بــدون ترک خوردگی انــد و بــاز و بســته  	

می   شوند

مدارک 	

مطمئــن شــوید همــه ی مــدارک در وســیله ی نقلیه هســتند و  	
معتبر و به روزند؛ شامل:

مجوز، ثبت و بیمه ی وسیله ی نقلیه 	

دفترچه ی سفر )اگر موردنیاز باشد( 	

گزارش بررسی CVIP )اگر موردنیاز باشد( 	

برچســب معتبر بررســی CVIP روی شیشه ی جلو )اگر موردنیاز  	
باشد(



۳۳6۳۳7 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

نکـــات راننـــدگی

در برخی سیستم های ترمز بادی، ممکن است 
یکی از مخازن ســرویس اول پر شــود. وقتی 
فشــار تقریبًا به ۸۵ تا p.s.i 9۵ )۵۸6 تا 66۵ 
کیلوپاسکال( می   رســد، مخزن دیگر شروع به 
پرشدن می   کند، سپس فشار در هر دو مخزن 
سرویس تا فشار کامل افزایش پیدا می   کند.

ـطـی  بایــد  فشــار  سیتســم،  نــوع  از  صرف نظــر 
تــا 6۲0   ۳۴۵( p.s.i بــه 90  از ۵0  ســه دقیقــه 

کیلوپاسکال( برسد.

4. بررسی دورانی چراغ ها

راهنمای چپ، چراغ های نورپایین جلو و چراغ های 
مه شکن را روشن کنید.

با راه رفتن خالف عقربه های ساعت برای روبه رویی 
با ترافیک بررســی دورانی را انجــام دهید. هنگام 

راه رفتن پشت به ترافیک شدیدًا احتیاط کنید.

چراغ ها: همانطور که وسیله ی نقلیه را بررسی  	
می   کنید، همه ی چراغ ها را نیز بررسی کنید:

مطمئن شوید کار می   کنند 	

عدسی ها تمیزند و ترک خوردگی ندارند 	

رنگ عدسی ها مناسب است 	

بررســی کنید که کمپرســور در فشــار بین ۱0۵ تا 
p.s.i ۱۳۵ )7۲۴ و 9۳۱ کیلوپاســکال( پمپ کــردن 

هوا را متوقف کند.

همه ی ترمزها را آزاد کنید.

3. آزمایش سیستم ترمز بادی

با ضربه به پدال ترمز شروع به کاهش فشار هوا 
کنید.

مراحل زیر را انجام دهید:

۱. تــا تقریبــًا ۸0درصــد حداکثــر فشــار را کاهش 
دهید )مثاًل اگر حداکثر فشــار p.s.i ۱۲۵ است، تا 
p.s.i ۱00 فشار را پایین آورید(. دست نگه دارید 
و بازیابی فشار هوا را، برای تأیید عملکرد افزایش 
فشار گاورنر، بررسی کنید. در همه ی موارد، گاورنر 
بایــد موجب ادامه ی فعالیت کمپرســور در فشــار 

پایین تر از p.s.i ۸0 )۵۵۲ کیلوپاسکال( باشد.

۲. فشار را بیشتر کاهش دهید. بررسی کنید که 
 ۴۱۴( p.s.i 60 وســایل هشدار افت فشــار هوا در

کیلوپاسکال( یا باالتر از آن فعال شوند. 

۳. تــا زیر p.s.i ۵0 )۳۴۵ کیلوپاســکال( فشــار را 
کاهش دهید.

۴. فشــار هوا را دوباره بازیابی کنید. بررسی کنید 
که فشــار هوا در ســه دقیقه درجا کارکردن سریع 
 p.s.i 90 ۱000 تــا ۱۲00 دور در دقیقــه( از ۵0 بــه(

)۳۴۵ به 6۲0 کیلوپاسکال( برسد.

۵. ترمزهــای پــارک فنری را آزاد کنیــد )اگر از قبل 
فعال شده بودند(.

۳. بررسی کنید که چراغ های ترمز کار می   کنند.

بــه کابین بــاز گردیــد. چراغ ها را خامــوش کنید. 
موتور را خاموش کنید.

5. بررسی دورانی مکانیکی

ـی را آغاز  از کابیــن خــارج شــوید و بررســی دوراـن
کنید.

سمت چپ کشنده

نکـــات راننـــدگی

نشت هوا را با موتور خاموش بررسی کنید تا 
بتوانید صدای نشت هوا را بشنوید.

نکـــات راننـــدگی

بــرای تمیزکــردن عدســی ها هنــگام اطمینان 
از کارکــرد چراغ هــا همیشــه یــک تکــه پارچه 

به همراه داشته باشید.

۱. بررســی کنیــد کــه راهنمــای چــپ، چراغ هــای 
چراغ هــای  پشــتی،  چراغ هــای  جلــو،  نورپاییــن 
صفحه ی کنترل و چراغ های مه شکن کار می   کنند.

راهنمای چپ را خاموش کنید. چراغ های نورباالی 
جلو و راهنمای راست را روشن کنید.

۲. بررســی کنید کــه راهنمای راســت و چراغ های 
نورباالی جلو کار می   کنند.

طرف چپ کشنده

مطمئن شوید محکم متصل شده اند 	آینه ها 	

مطمئن شوید محکم هستند 	دستگیره و جاپایی ها 	

باک )مخازن( سوخت 	
مطمئن شوید مخازن، درپوش ها و خطوط حامل سوخت محکم  	

شده اند
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طرف چپ کشنده

سیستم اگزوز 	

مطمئن شوید در موقعیت مناسبی است 	

نباید نشتی داشته باشد 	

صداخفه کن، لوله ها و پوشش ها درست محکم شده اند 	

اجزای باتری 	

باتری هــا بــه اجــزای باتــری  محکم شــده اند و اجــزای باتری   	
درست محکم شده اند

خوردگی ای روی باتری ها وجود ندارد 	

باتری  نشت نمی کند 	

کابل های باتری  محکم شده اند 	

اجزای ذخیره سازی 	

مطمئن شوید اجزاء درست محکم شده اند 	

درها درست باز و بسته می   شوند 	

محتوی ها محکم شده اند 	

صدمه دیدن آن را بررسی کنید 	بدنه 	

قالب را بررسی کنید 	قالب 	

اتصال تشت همبندی 	

صفحه داخل دندانه های تریلر قرار گرفته اســت )بین تشت  	
و دندانه ها هیچ نوری عبور نمی کند(

مطمئــن شــوید لغزنــده قفــل و محکم شــده و فضــای کافی  	
پیچیدن تریلر بدون برخورد به کشنده وجود دارد

طرف چپ کشنده

اتصال تشت همبندی 	
ـی تریلر  	 دندانه هــای قفل شــونده ی اطــراف میلــه ی اتصال اصـل

بسته شده اند

دیگر اتصاالت تریلر 	

مطئــن شــوید گیــره ی نگهدارنده یا تــوپ نگهدارنده ســاییده  	
نشده است

مکانیسم قفل شونده بسته و مهار شده است 	

کابل یا زنجیرها )اگر وجود داشتند( ترک کشیده شده یا جوش  	
ترک خورده ای ندارند و به درستی به تریلر و کشنده متصل شده اند

تعلیق انتهای کشنده را بررسی کنید 	تعلیق 	

چرخ های رانندگی کشنده را بررسی کنید 	الستیک/ چرخ/ عاج الستیک ها 	

باالبر محموله )اگر وجود داشت( 	

به قالب محکم شده باشد 	

صدمه ای ندیده باشد 	

صفحه ی کنترل را بررسی کنید 	صفحه ی کنترل 	
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حقــایـق صــریــح

تجهیزات اورژانسی معمولی روی وسایل نقلیه ی تجاری شامل موارد زیر هستند:
پرچم و شعله 	
جعبه ی کمک های اولیه 	
کپسول آتش نشانی. 	

نکـــات راننـــدگی

مطمئن شوید محموله ای که حمل می   کنید محکم است.

پشت کشنده

درب/ باالبر/ عقب محموله 	

درها درست نصب شده باشند 	

درب ها محکم و متصل شده باشند 	

باالبر کاماًل جمع شده باشد 	

باالبر نشتی، صدمه یا اجزای گم شده ای نداشته باشد 	

بار محکم باشد 	محموله 	

وســایل اســتحکامی کافی برای محموله وجود داشته و محکم  	
شده باشند

صفحه ی مجوز را بررسی کنید 	صفحه ی مجوز 	

زیر انتهای کشنده

ترمزها را بررسی کنید 	ترمزهای پایه 	

مجموعه ی محور 	

مطمئن شوید نشتی، ترک، خمیدگی، حفره، مهره ی شکسته یا  	
پارگی وجود ندارد

محکم به کشنده یا تریلر بسته شده اند 	

قالب را بررسی کنید 	قالب 	

مخازن 	
مطمئن شوید همه ی مخازن مانند مخازن هوا درست نصب و  	

محکم شده اند

تعلیق 	
تعلیق کشنده و تریلر را شامل مجموعه ی لغزنده ی محور تریلر  	

)اگر وجود داشت( بررسی کنید

خطوط رانندگی 	
عملکرد آزادانه ی اتصاالت U شکل را بررسی کنید 	

نشتی را بررسی کنید 	
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سمت راست کشندهپشت کشنده

مطمئن شوید درست به بدنه متصل هستند 	آینه ها 	

مطمئن شوید محکم هستند 	دستگیره و جاپایی ها 	

مخازن سوخت 	
مطمئن شــوید مخازن، پوشــش ها و خطوط ســوختی محکم بســته  	

شده اند

سیستم اگزوز 	

مطمئن شوید در شرایط خوبی است 	

نشتی ندارد 	

صداخفه کن، لوله  و عایق ها محکم بسته شده اند 	

اجزای باتری 	

باتری ها محکم به اجزای باتری بسته شده اند و اجزای باتری محکم  	
بسته شده اند

روی باتری ها خوردگی وجود ندارد 	

کابل های باتری محکم هستند 	

اجزای ذخیره سازی 	

مطمئن شوید اجزاء محکم بسته شده اند 	

درها درست باز و بسته می   شوند 	

محتویات محکم هستند 	

آسیب به بدنه را بررسی کنید 	بدنه 	

6. آزمایــش پاســخ ترمــز، یدک کــش و 
ضربه ی چرخ فرمان

این مراحل را انجام دهید:

۱.کالچ را فشار دهید. دنده را خالص کنید و موتور 
را روشن کنید.

۲. مطمئن شوید فشار هوا تا محدوده ی عملکردی 
باال رفته است.

۳. در دنده ی پایین، به آرامی ترمز های پارک تریلر 
را بکشید. ترمزها باید از حرکت ترکیب جلوگیری 

کند.

۴. همه ی ترمزها را آزاد کنید.

۵. به آرامــی وســیله ی نقلیه را جلــو ببرید و ترمز 
پایی را برای بررسی پاسخ ترمز فشار دهید.

6. فرمــان را برای حرکت یا لغزش )نواخت( حرکت 
دهید.

نکـــات راننـــدگی

پیش از اینکه ترمز ســنگین بگیرید مطمئن 
شــوید ترمزهــای فنــری آزادنــد تــا از ترکیب 

ترمزها جلوگیری شود.

نکـــات راننـــدگی

مطمئن شــوید باری که حمل می   کنید محکم 
بسته شده است.

به کابین برگردید.

 690( p.s.i ۱00 بررســی کنید که فشار هوا حداقل
کیلوپاسکال( باشد.

بررسی کنید که ترمزهای پارک آزاد باشند.

بــا فشــار کامل ترمز )90 تــا p.s.i ۱00، 6۲0 تا 690 
کیلوپاسکال( ترمز را اعمال کنید و یک دقیقه آن 

را نگه دارید:

مطمئــن شــوید، پــس از افــت فشــار اولیه،  	
افــت هــوا بیــش از p.s.i ۴ )۲7.7 کیلوپاســکال( 
در دقیقه و p.s.i 6 )۴۱.۴ کیلوپاسکال( در دقیقه 

برای دو تریلر نباشد. 

شــنیده  	 ـی  هواـی نشــت  کــه  کنیــد  بررســی 
نمی شود.

ترمزهــای پارک را فعال کنید و مســدودکننده های 
چرخ را بردارید.

سمت راست کشنده

برچسب معتبر بررسی CVIP را بررسی کنید 	بدنه 	

تعلیق انتهای کشنده را بررسی کنید 	تعلیق 	

چرخ های رانندگی کشنده را بررسی کنید 	الستیک/ چرخ/ گلگیر ها 	
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باشید.

شــما باید بتوانید بررســی پیش از سفر کالس ۲ 
را در کمتر از ۳0 دقیقه و بررســی پیش از ســفر 

کالس ۴ را در کمتر از ۲0 دقیقه انجام دهید.

اگر اتوبوس ترمز بادی دارد، باید نشان دهید که 
می توانیــد جغجغــه را در آزمون بررســی پیش از 
ســفر تنظیم کنید. برای اطالعات بیشــتر در این 
مورد به بخش 9، تنظیم ترمز بادی، مراجعه کنید.

نکـــات راننـــدگی

گاهــی پیداکــردن نشــتی و صدمــه بــه بدنه 
هنگام نزدیک شــدن به وسیله ی نقلیه راحت 
تــر از زمانی اســت که کنار وســیله ایســتاده 

باشید. 

 

نکـــات راننـــدگی

وقـتـی که زیر کشــنده هســتید تنظیم بودن 
ترمز را بررسی کنید.

بررســی پیــش از سـفر اتوبوس؛ 

)بـدون   4 کــالس  یا   2 کــالس 

محدودیــت(

صفحات بعدی بررســی پیش از ســفر پیشنهادی 
بــرای اتوبــوس را نشــان می   دهــد. اگــر اتوبــوس 
سیســتم ترمز بادی داشته باشــد، باید به فرایند 
بررســی پیش از سفر کالس ۳ برای سیستم های 

ترمز بادی مراجعه کنید.

در برخی انواع اتوبوس ها، ممکن است به همه ی 
ـی کــه فهرســت شــده دسترســی نداشــته  اجزاـی

پیش از شروع:

ترمزهای پارک را فعال کنید 	

موتور را خاموش کنید 	

چرخ های وسیله ی نقلیه را مسدود کنید. 	

1. اجزای موتور

همانطور که نزدیک می   شوید، نشتی زیر وسیله ی نقلیه را بررسی کنید.

موارد زیر را بررسی کنید:

اجزای موتور

صفحه ی مجوز و برچسب معتبر را بررسی کنید 	شماره ی مجوز 	

مایعات 	
ســطح و شــرایط مایعات )مثاًل رنگ و بو( را بررسی کنید: روغن  	

موتــور، خنک کننــده ی موتــور، روغن هیدرولیک و مایع شــوینده ی 
شیشه ها

تسمه ها 	
از کشش تسمه های رانندگی اطمینان یابید و ببینید که ترک،  	

خوردگی، یا دندانه ی افتاده نداشته باشند

شلنگ ها 	
مطمئن شــوید اتصال شــلنگ ها بدون پیچ وتاب، نشتی، برش،  	

برآمدگی یا پارگی است

اجزای فرمان 	

میل فرمان، جعبه ی فرمان، میل لنگ الســتیک ها، بازوی لغزنده  	
و اتصاالت را بررسی کنید

کمپرسور باید به درستی نصب شده باشد 	

مطمئن شوید محکم هستند 	

و خم و ترکی ندارند 	
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اجزای موتور

سیستم تعلیق 	

همانطــور که وســیله ی نقلیه را بررســی می   کنیــد، تعلیق روی  	
همه ی چرخ ها را بررسی کنید:

مطمئــن شــوید فنر، میله هــای انقباضــی یا میله هــای حرکتی  	
ترک خورده، گم یا شکسته  شده ای وجود نداشته باشد

هیچ پیچ U شکل، گم یا شکسته ای وجود نداشته باشد 	

اگــر تعلیــق بادی اســت، تــرک، فرســودگی یا ایربــگ غیرفعالی  	
وجود نداشته باشد

اجزای نصب شده محکم هستند 	

قالب 	

وقتی که وســیله ی نقلیه را بررســی می   کنید، قالب وســیله را  	
برای موارد زیر بررسی کنید:

مطمئن شــوید ترک خوردگی، جوش شکســته، ســوراخ یا دیگر  	
صدمات به قالب، شامل بدنه ی کناری و کف، وجود نداشته باشد

الستیک/ چرخ/ گلگیرها 	

همانطــور کــه وســیله ی نقلیــه را بررســی می   کنیــد، همــه ی  	
الستیک ها، چرخ ها و گلگیرها را بررسی کنید:

الســتیک ها را برای برآمدگی، نشــانه ی حفره، جداشدن کناره ی  	
الستیک، تسمه های ترک خورده یا فرسوده بررسی کنید

عمق کافی عاج 	

الستیک های دوگانه یکدیگر را لمس نکنند و چیزی بین آن ها  	
گیر نکرده باشد

چرخ هــا یــا طوقه ها را بــرای ترک، اجزای گم شــده یــا خمیدگی  	
بررسی کنید

اجزای موتور

الستیک/ چرخ/ گلگیرها 	

مطمئــن شــوید میل لنــگ و مهره هــای چــرخ محکــم شــده اند،  	
گــم، شکســته یــا شــل نشــده اند. صفحــات زنــگ زده ممکن اســت 

نشان دهنده ی مهره های شل چرخ باشند

با چرخ های پره ای )اســپوک(، محکم بسته بودن رینگ به پره ها  	
را بررسی کنید. نواحی براق و درخشنده ی روی گیره و پره ها ممکن 
است نشان دهنده ی لغزش پره ها از شل شدن محکم کننده ها باشد

ســطح روغن طوقه ی چرخ را ازطریق حفره ی چشــمی )اگر وجود  	
داشت( بررسی کنید

محکم بودن گلگیرها را بررسی کنید 	

گلگیرها به الستیک ها برخورد نکنند 	

ترمزها 	

همانطــور کــه وســیله ی نقلیه را بررســی می   کنید، هــر ترمز را  	
بررسی کنید

برای نشتی 	

برای اجزای ترمز شل یا گم شده 	

برای خطوط پاره شده با ترک یا نشتی 	
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نکـــات راننـــدگیهمچنین کلیدهای ســوئیچ احتــراق را بردارید تا 

همانطــور کــه بــا دورزدن وســیله ی نقلیه بررســی پیش از ســفر را انجام می   دهید، الســتیک ها، چرخ ها و 
گلگیرهــا را بررســی کنیــد. تعلیــق و قالب، خطوط ترمز، بوســترهای ترمز و جغجغه ها را نیز بررســی کنید. 

حرکت میله ی فشار بوستر ترمز را اندازه گیری کنید.

در کابین

صندلی، کمربندها 	

مطمئن شوید صندلی و کمربند راننده برای شما تنظیم شده اند 	

وسایل استحکامی عملکرد خوبی دارند و دردسترس هستند 	

آینه ها 	
مطمئــن شــوید بــرای شــما تنظیــم شــده اند و تمیــز و بــدون  	

ترک خوردگی هستند

پنجره/ شیشه ی جلو 	
مطمئن شوید تمیز و بدون ترک خوردگی هستند و باز و بسته  	

می   شوند

مدارک 	

مطمئن شــوید همه ی مدارک داخل وسیله ی نقلیه اند و معتبر  	
و به روزند، این مدارک شامل:

مجوز، ثبت و بیمه وسیله ی نقلیه 	

دفترچه ی سفر )اگر موردنیاز باشد( 	

گزارش بررسی CVIP )اگر موردنیاز باشد( 	

در کابین

مدارک 	

برچسب بررسی CVIP روی شیشه )اگر موردنیاز باشد( 	

مجوز اتوبوس مدرسه )اگر موردنیاز باشد( 	

وقتی که در اطراف وسیله ی نقلیه حرکت می کنید کسی نتواند خودرو را حرکت دهد.

اجزای موتور را ببندید و محکم کنید.

2. در کابین

سوئیچ احتراق را درحالت روشن بگذارید. موارد زیر را بررسی کنید:

درجه ها/ چراغ های هشدار : درجه یا چراغ هشدار فشار روغن را بررسی کنید 	

موتور را روشن کنید.

پنل تجهیزات 	

مطمئن شــوید همه ی درجه ها و چراغ های هشــدار درســت کار  	
می   کنند و با گرم شدن موتور درست واکنش نشان می   دهند:

نشــانگر یــا درجه ی نرخ شارژشــدن؛ مطمئن شــوید ولت متر یا  	
آمپر درست کار می کند و نرخ شارژشدن مناسب است

نشــانگر یا درجه ی فشــار روغن؛ مطمئن شوید بالفاصله پس از  	
استارت فشار طبیعی را نشان می   دهد

نشــانگر یــا درجه ی دمای خنک کننده؛ بررســی کنیــد که دما تا  	
حــد عملکــرد طبیعی باال می   رود. پس از اســتارت موتور، چراغ باید 

خاموش شود
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پنل تجهیزات 	

عقربه ی ســوخت؛ مطمئن شــوید درســت کار می   کند و میزان  	
کافی سوخت را نشان می دهد

چراغ های تجهیزات؛ مطمئن شوید کار می   کنند 	

مطمئن شوید برف پاک کن  و شوینده ها کار می   کنند 	برف پاک کن/ شوینده ی شیشه 	

بخاری/ یخ زدا 	
ـی فن بخاری و  	 مطمئــن شــوید کنترل های بخــاری و یخ زدا یعـن

یخ زدا درست کار می   کنند

مطمئن شوید کار می   کنند 	چراغ های داخلی 	

مطمئن شوید کار می   کنند 	بوق ها )بادی یا الکتریکی( 	

چراغ های چشمک زن چهارطرف 	
بررســی کنید که هر دو نشــانگرهای روی داشبورد کار می   کنند  	

)چراغ های خارجی بعدًا در بررســی چراغ های راهنما بررســی خواهند 
شد(

تجهیزات اورژانسی 	

وســایل هشــداردهنده؛ مطمئــن شــوید در شــرایط عملکــردی  	
مناسبی قرار دارند

کپســول آتش نشــانی )اگــر الزامــی یــا موجود اســت(؛ مطمئن  	
شوید تاریخ روی برچسب نگذشته باشد

به صداهای غیرمعمول گوش دهید 	صدای موتور 	

مطمئن شوید کار می   کند و محکم بسته شده است 	تابلوی توقف اتوبوس مدرسه 	

بــا قــدم زدن خــالف عقربه هــای ســاعت برای  	
روبه روشــدن با ترافیک حرکت کنید. وقتی پشت 

به ترافیک راه می   روید شدیدًا احتیاط کنید.

نکـــات راننـــدگی

همیشــه یــک تکــه پارچــه بــرای تمیزکــردن 
عدســی ها موقــع اطمینان از عملکــرد چراغ ها 

داشته باشید.

چراغ هــا : همانطــور کــه وســیله ی نقلیــه را  	
بررسی می   کنید، همه ی چراغ ها را بررسی کنید:

مطمئن شوید کار می   کنند 	

عدسی ها تمیزند و ترک خوردگی ندارند 	

عدسی ها رنگ درستی داشته باشند 	

حقــایـق صــریــح

اگــر ضخامت لنت های کاســه ی ترمز کمتر از 
۱/۴ اینچ )6.۴ میلی متر( و لنت های ترمز بادی 
دیســکی کمتــر از ۱/۸ اینــچ )۳.۲ میلی متــر( 
ـی و رانندـگـی ممکــن  باشــد، پلیــس راهنماـی
اســت وسیله ی نقلیه تان را خارج از سرویس 

تشخیص دهد.

موتــور را خامــوش کنید. کلید را درحالت روشــن 
یا دردســترس قــرار دهید که امکان روشن شــدن 

چراغ ها وجود داشته باشد.

3. بررسی دورانی

راهنمای چپ، چراغ های نور پایین جلو، چراغ های 
مه شــکن و چراغ های اتوبوس مدرســه را روشــن 

کنید.

سمت چپ اتوبوس

چراغ های جلوی نور پایین، راهنمای چپ جلو، چراغ های مه شکن  	چراغ ها 	
و چراغ های اتوبوس را بررسی کنید

مطمئن شوید محکم متصل شده اند 	آینه ها 	

مطمئن شوید محکم هستند 	درپوش سوخت 	

سیستم اگزوز 	

مطمئن شوید در موقعیت مناسبی است 	

نشتی ندارد 	

صداخفه کن، لوله ها و پوشش ها درست محکم شده اند 	
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سمت چپ اتوبوس

دردســترس  	 )اگــر  باتــری  اجــزای 
هستند(

باتری هــا بــه اجــزای باتری محکــم شــده اند و اجــزای باتری به  	
درستی محکم شده اند

دردســترس  	 )اگــر  باتــری  1اجــزای 
هستند(

باتری ها خوردگی ندارند 	

باتری ای نشت نمی کند 	

کابل های باتری  محکم شده اند 	

اجزای ذخیره سازی 	

مطمئن شوید اجزاء درست محکم شده اند 	

درها به درستی باز و بسته می   شوند 	

محتوی ها محکم شده اند 	

برای صدمه دیدگی آن را بررسی کنید 	بدنه 	

قالب را بررسی کنید 	قالب 	

تعلیق انتهای کشنده را بررسی کنید 	تعلیق 	

خط رانندگی 	

رهابودن اتصاالت U شکل را بررسی کنید 	

نشتی ها را بررسی کنید 	

چرخ های رانندگی کشنده را بررسی کنید 	الستیک/ چرخ/ گلگیرها 	

ترمزها را بررسی کنید 	ترمزها 	

انتهای اتوبوس

صفحه ی کنترل را بررسی کنید 	صفحه ی کنترل 	

چراغ ها 	
راهنمای چپ، چراغ های مه شــکن، چراغ های اتوبوس مدرســه،  	

چراغ صفحه ی کنترل و چراغ های ترمز را بررسی کنید

مجموعه ی محور 	

مطمئــن شــوید شکســتگی، خمیدگی، تــرک، حفــره، مهره های  	
شکسته یا نشتی ای وجود ندارد

به درستی به اتوبوس محکم شده باشد 	

بررسی کنید که از بیرون باز و بسته می   شود 	درب خروج اضطراری پشتی 	
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نکـــات راننـــدگی

همانطور که بررســی پیش از ســفر وســیله ی نقلیه را به شــکل دورانی انجام می   دهید، هر الستیک، چرخ، 
گلگیر و ترمز را جداگانه بررسی کنید.

سمت چپ اتوبوس

راهنمای سمت راست را بررسی کنید 	چراغ ها 	

مطمئن شوید به درستی به بدنه متصل هستند 	آینه ها 	

مطمئن شوید محکم هستند 	دستگیره و جاپایی ها 	

مطمئن شوید درپوش سوخت محکم بسته شده اند 	درپوش سوخت 	

سیستم اگزوز 	

مطمئن شوید در شرایط خوبی است 	

نشتی ندارد 	

صداخفه کن، لوله ها و پوشش ها درست محکم شده اند 	

دردســترس  	 )اگــر  باتــری  اجــزای 
هستند(

باتری هــا بــه اجــزای باتری محکــم شــده اند و اجــزای باتری به  	
درستی محکم شده اند

باتری ها خوردگی ندارند 	

کابل های باتری  محکم هستند 	

اجزای ذخیره سازی 	

مطمئن شوید اجزاء درست محکم شده اند 	

درها به درستی باز و بسته می   شوند 	

محتوی ها محکم شده اند 	

سمت چپ اتوبوس

بدنه 	
آسیب به بدنه را بررسی کنید 	

برچسب معتبر بررسی CVIP را بررسی کنید 	

چرخ های رانندگی کشنده را بررسی کنید 	الستیک/ چرخ/ گلگیرها 	

چراغ ها 	
راهنمای ســمت راست، چراغ های مه شکن و چراغ های نورباالی  	

جلو را بررسی کنید

به کابین برگردید.

راهنمای چپ و چراغ های اتوبوس را خاموش کنید.

چراغ های نور باالی جلو و راهنمای راست را روشن کنید.

از کابین خارج شوید و به سمت راست اتوبوس بروید.

مسدودکننده های چرخ را بردارید، مطمئن شوید ترمزهای پارک اعمال شده اند.

به کابین برگردید.
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موتور را روشن کنید.

4.بررسی اجزای مربوط به سرنشینان

صندلی های مسافران 	

مطمئن شوید همگی محکم نصب شده اند 	

هیچ کدام از قالب های صندلی ها شکسته نباشد 	

کمربندهای ایمنی را بررسی کنید )اگر وجود داشت( 	

پاکیزگی را بررسی کنید 	

در و ورودی های مسافران 	

مطمئن شوید درها به درستی باز و بسته می   شوند 	

مطمئن شوید چراغ های زیرپا درست کار می   کنند 	

دستگیره های دستی محکم هستند 	

مطمئن شوید پنجره های اضطراری محکم هستند 	پنجره ها 	

خروجی های اضطراری 	

مطمئن شوید خروجی های اضطراری محکم هستند 	

بــرای اطمینــان از صدای هشــدار اضطراری، درهــای اضطراری را  	
)اگر دردسترس بودند( باز کنید

ـی یــا شل شــدگی  ۴. بــرای بررســی حرکــت اضاـف
)هرزگردی( فرمان را حرکت دهید.

بررســی پیش از ســفر وســیله ی نقلیه ی 
دارای سرنشین؛ کالس 4 )با محدودیت(

صفحات آتی بررســی پیش از ســفر پیشــنهادی 
برای وســایل نقلیه با محدودیت کالس ۴ را ارائه 

می   دهند.

شــما باید بتوانید این بررســی پیش از سفر را در 
کمتر از ۱۵ دقیقه انجام دهید.

5. آزمایــش حرکــت فرمان، کشــیدگی و 
پاسخ ترمز

این مراحل را انجام دهید:

۱. در دنــده ی پاییــن، به آرامــی ترمزهــای پــارک را 
بکشــید. ترمزهــا بایــد جلــوی حرکــت اتوبوس را 

بگیرند.

۲. ترمزها را آزاد کنید.

۳. به آرامــی اتوبوس را حرکت دهید و پدال ترمز 
را فشار دهید و پاسخ ترمز را بررسی کنید.
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 1.زیر کاپوت

نشتی زیر وسیله ی نقلیه را با نزدیک شدن و نگاه کردن به آن بررسی کنید. موارد زیر را بررسی کنید:

کاپوت را ببندید و محکم کنید.

زیر کاپوت

صفحه ی کنترل و برچسب معتبر را بررسی کنید 	صفحه ی کنترل 	

مایعات 	
شــرایط)مثاًل رنگ و بو( و ســطح مایعات را بررســی کنید: روغن  	

موتور، خنک کننده ی موتور، روغن هیدرولیک و مایعات شوینده ی 
شیشه ها

تسمه ها 	
مطمئن شــوید تســمه های رانندگی کشــش خوبی دارند و ترک،  	

خوردگی، یا دندانه ی افتاده ندارند

شلنگ ها 	
مطمئن شــوید اتصال شــلنگ ها بدون پیچ وتاب، نشتی، برش،  	

برآمدگی یا پارگی است

باتری 	

دنبال خوردگی یا نشت قابل رؤیت باشید 	

ارتباط کابل ها محکم باید باشد 	

باتری به درستی نصب شده باشد 	

سطح مایع باتری را )اگر دردسترس است( بررسی کنید 	

نشتی خنک کننده، روغن یا سوخت را بررسی کنید 	اجزای موتور 	

2. محل مربوط به مسافران
موتور را روشن کنید و موارد زیر را بررسی کنید:

صندلی های مسافران 	

بررسی کنید که صندلی راننده برای شما تنظیم شده و کمربند  	
به خوبی کار می   کند

بررســی کنید همه ی کمربندها شــرایط خوبی داشــته باشــند و  	
درست کار    کنند

صندلی و اجزای مربوط به مسافران تمیزند 	

پاکیزگی را بررسی کنید 	

آینه ها 	
مطمئن شوید برای شما تنظیم شده اند، تمیزند و  ترک خوردگی  	

ندارند

پنجره/ شیشه ها 	
مطمئــن شــوید تمیزنــد و ترک خوردگی ندارنــد و به راحتی باز و  	

بسته می   شوند

مدارک 	

مطمئــن شــوید همه ی مــدارک زیر، داخل وســیله ی نقلیه اند و  	
معتبر و به روزند:

مجوز، ثبت و بیمه ی وسایل نقلیه 	

دفترچه ی سفر )اگر موردنیاز است( 	

گزارش بررسی CVIP )اگر موردنیاز است( 	

برچسب بررسی CVIP روی شیشه )اگر موردنیاز است( 	
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3. بررسی دورانی

پنل تجهیزات 	

مطمئن شــوید همه ی درجه ها و چراغ های هشــدار درســت کار  	
می   کنند و با گرم شدن موتور، درست واکنش نشان می   دهند:

نشــانگر یــا درجه ی نرخ شارژشــدن؛ مطمئن شــوید ولت متر یا  	
آمپر درست کار می کند و نرخ شارژشدن مناسب است

نشــانگر یا درجه ی فشــار روغن؛ مطمئن شوید بالفاصله پس از  	
استارت فشار طبیعی را نشان می   دهد

نشــانگر یــا درجه ی دمای خنک کننده؛ بررســی کنیــد که دما تا  	
حــد عملکــرد طبیعی باال می   رود. پس از اســتارت موتور، چراغ باید 

خاموش شود

عقربه ی ســوخت؛ مطمئن شــوید درســت کار می   کند و میزان  	
کافی سوخت را نشان می دهد 

چراغ های تجهیزات؛ مطمئن شوید کار می   کنند 	

مطمئن شوید برف پاک کن  و شوینده ها کار می   کنند 	برف پاک کن/ شوینده ی شیشه 	

بخاری/ یخ زدا 	
مطمئــن شــوید کنترل های بخاری و یــخ زدا، یعنی فن بخاری و  	

یخ زدا، درست کار می   کنند

مطمئن شوید کار می   کنند 	چراغ های داخلی 	

چراغ های چشمک زن چهارطرف 	
بررســی کنید که هر دو نشــانگرهای روی داشبورد کار می   کنند  	

)چراغ های خارجی بعدًا در بررســی چراغ های راهنما بررســی خواهند 
شد(

مطمئن شوید کار می   کنند 	بوق  	

به صداهای غیرمعمول گوش دهید 	صدای موتور 	

می   کنید، همه ی چراغ ها را نیز بررسی کنید:

مطمئن شوید کار می   کنند 	

عدسی ها تمیزند و ترک خوردگی ندارند 	

رنگ عدسی ها مناسب است 	

راهنمای چپ، چراغ های نور پایین جلو، چراغ های 
عقب و چراغ هــای صفحه ی کنترل را برای عملکرد 

آن ها بررسی کنید.

به صندلی راننده برگردید.

راهنمای چپ و چراغ های نورپایین جلو را روشــن 
کنید.

بــرای شــروع بررســی دورانی بــه جلوی وســیله ی 
نقلیه بروید.

با حرکت خالف عقربه های ســاعت برای روبه رویی 
با ترافیک، بررســی را آغاز کنید. وقتی پشــت به 

ترافیک راه می   روید شدیدًا احتیاط کنید.

چراغ ها : همانطور که وســیله ی نقلیه را بررســی 

چراغ های جلوی نور پایین، راهنمای چپ جلو، چراغ های مه شکن  	چراغ ها 	
و چراغ های اتوبوس را بررسی کنید

مطمئن شوید محکم متصل شده اند 	آینه ها 	

مطمئن شوید درست باز و بسته می   شوند 	درها 	

مطمئن شوید درپوش های سوخت محکم هستند 	درپوش سوخت 	

سیستم اگزوز 	

مطمئن شوید در موقعیت مناسبی است 	

نشتی ندارد 	

صداخفه کن، لوله ها و پوشش ها درست محکم شده اند 	

برای صدمه دیدگی آن را بررسی کنید 	بدنه 	

الستیک/ چرخ ها 	

الستیک ها را برای پیداکردن برآمدگی، باد بیش ازحد، جداشدن  	
کناره، برش ســیم ها و تســمه های بیرون زده یا ازبین رفته بررســی 

کنید

عمق کافی عاج 	

صدمه دیدگی چراغ ها را بررسی کنید 	
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راهنمای سمت راست و چراغ های نورباالی جلو را روشن کنید.

به صندلی راننده برگردید. چراغ های جلوی راهنمای راست را خاموش کنید.

الستیک/ چرخ ها 	
مطمئن شوید توپی چرخ ها محکم است، گم شده، شکسته یا  	

شل نباشد )اگر قابل رؤیت است(

صفحه ی کنترل و برچسب را بررسی کنید 	صفحه ی کنترل 	

جعبه ی عقب 	

مطمئن شوید در صندوق به خوبی باز و بسته می   شود 	

الستیک زاپاس و جک را بررسی کنید 	

مطمئن شــوید تانک پروپان، اگر وجود داشــت، محکم است و  	
نشتی ندارد

بررســـی های پیـــش از 
مسیـرهای شیب دار )تپه(

درک چگونـگـی و زمان انجام بررســی های پیش از 
مســیر شــیب دار اهمیت دارد. بریتیــش کلمبیا 
جاده های کوهســتانی بســیاری دارد. برای ایمنی 
خــود و افراد دیگری کــه در جاده اند، باید نحوه ی 
انجام مناســب این بررســی ها را بدانید و متناوب 

آن ها را انجام دهید.

در برـخـی نواـحـی اســتان، پیش از شــروع نواحی 
شیب دار یا ســرازیری های طوالنی تابلو هایی برای 

اطالع رسانی نصب شده است.

باید وســیله ی نقلیــه را متوقف کنید و در نواحی 
مخصــوص پــارک کنیــد و سیســتم ترمز بــادی را 
پیش از ادامه ی مســیر بررســی کنید. محموله را 

در همان زمان محکم کنید. 

موارد زیر را بررسی کنید:

به وجــود  	 را  مخــزن  کامــل  فشــار  کمپرســور 
می   آورد

نشت هوایی شنیده نشود 	

ســوکت های راحـتـی و خطــوط هوایی محکم  	
شده باشند

کاســه و توپی های ترمز بیش ازحد داغ نشده  	
باشند

حرکت میله ی فشار در محدوده ی تعیین شده  	
باشد.

توجــه: حتی اگــر وســیله ی نقلیــه، تنظیم کننده 
)جغجغه( خودکار داشــته باشــد نیــز باید حرکت 

4. آزمایش پاسخ ترمز

این مراحل را انجام دهید:

۱. پدال ترمز را فشار دهید.

۲. دنده را در دنده ی پایین )سنگین( قرار دهید.

۳. بــا دنــده ی ســنگین، به آرامــی ترمــز پــارک را 
بکشــید. ترمــز باید جلوی حرکت وســیله ی نقلیه 

را بگیرد.

۴. ترمز پارک را آزاد کنید.

۵. وســیله ی نقلیــه را جلــو ببریــد و ترمــز پایی را 
فعال کنید تا پاسخ ترمز را بررسی کنید.

توجــه: درصورت امــکان، یک کمکی برای بررســی 
چراغ های ترمز داشته باشید.
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میله ی فشار را بررسی کنید.

اگر وســیله ی نقلیه ی شما ترمز هیدرولیک دارد، 
پیش از شــروع حرکت به پایین سراشیبی، موارد 

زیر را بررسی کنید:

ـی برای اعمــال پدال وجود داشــته  	 فشــار کاـف
باشد

کاسه ی ترمزها بیش ازحد داغ نشده باشند 	

هیچ نشــت مایع هیدرولیکی وجود نداشته  	
باشد

بررسـی ترمــز اعمـال شده

بایــد از شــرایط سیســتم ترمــز وســیله ی نقلیــه 
همواره آگاه باشــید. با موارد زیــر می   توانید این 

کار را انجام دهید:

۱. بررسی متناوب درجه ی فشار هوا.

۲. بررســی داشــبورد بــرای دیــدن اینکه نشــانگر 
هشدار افت فشار هوا روشن است یا خیر.

۳. احساس پاسخ ترمز وقتی که ترمز می   گیرید.

بررسـی های داخـل مسیــر

بررســی پیــش از ســفر بایــد اطمینــان دهــد که 
وســیله ی نقلیه ی شما پیش از شروع سفر ایمن 
اســت. با رانندگی، شرایط وســیله ی نقلیه ی شما 
ممکن اســت تغییر کنید. بســیار مهم اســت که 
وســیله ی نقلیــه را در بازه های مشــخص بررســی 
کنیــد تــا بتوانید هــر مشــکلی را زود شناســایی 

کنید. 

همین طور، NSC شــما را ملزم به بررســی دوباره ی 
سیســتم اســتحکامی محمولــه در فاصلــه ی ۸0 
کیلومتر از اولین بارگیری و بررسی دوره ای آن در 

شرایط زیر می   کند:

تغییر در وضعیت وظیفه 	

سه ساعت رانندگی 	

۲۴0 کیلومتر رانندگی پس از آخرین بررسی. 	

باید اســتحکام محموله را در دفتــر روزانه ی خود 
ثبت کنید. اگر محموله مهروموم شــده و از شما 
خواســته اند کــه آن را بررســی نکنیــد، یــا اینکه 
محموله دردســترس نباشــد، نیازی به بررسی آن 

نیست.

وســلیه ی نقلیــه را در نواـحـی ایمــن یــا منطقه ی 
پــارک اطــراف بزرگــراه متوقــف کنیــد. ســپس با 
احتیــاط اطــراف وســیله ی نقلیــه حرکــت کنیــد. 
خالف عقربه های ســاعت حرکت کنید تا روبه روی 

ترافیک قرار بگیرید. 

موارد زیر را بررسی کنید.

بررســی های پس از سفــر

در انتهای آخرین ســفر روز، شــما باید وســیله ی 
نقلیــه ای را کــه بــا آن رانندگی می   کردید بررســی 
کنید و گزارش بررسی سفر را پر کنید. این گزارش 
باید هر نقص فنی که حین بررسی پیدا می   کنید 
را شــامل شود. بررسی پس از سفر شما می   تواند 
بــه بررســی پیــش از ســفری کــه اوایل امــروز پر 

کرده اید اضافه شود.

چــراغ و بازتابنـده ها

وقتی وسیله ی نقلیه را بررسی می   کنید برای اطمینان از شرایط مناسب، چراغ و بازتاب دهنده ها را نیز بررسی 
کنید. رنگ مناسب، عملکرد، نصب و وضوح دید را روی آن ها بررسی کنید. برای آگاهی از الزامات مخصوص 

چراغ و بازتاب دهنده ها به مقررات قانون وسایل نقلیه ی موتوری مراجعه کنید.

الستیک و چرخ ها 	

میزان باد الستیک ها و موارد زیر را بررسی کنید 	

دمای بیش ازحد باالرفته 	

نشانه های آسیب دیدگی مانند برآمدگی، جداشدن کناره، برش  	
تسمه ها و سیم های در معرض دید یا پاره شده وجود نداشته باشد

الستیک ها به یک اندازه فرسایش یافته باشند 	

الستیک های جفت، یکدیگر را لمس نکنند و چیزی بین آن ها  	
گیر نکرده باشد

ترمز و توپی ها 	

بررسی کنید کاسه و توپی ترمز بیش ازحد گرم نشده باشند 	

خطوط هوایی محکم باشند 	

اتصال تریلر 	
مطمئن شــوید تشــت همبندی یا دیگر وســایل اتصالی درست  	

محکم شده باشند
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کاالهــای  	 و  محمولــه  تابلوهــای 
خطرناک

بررســی کنید مســدودکننده، پوشش، تسمه یا زنجیرها محکم  	
بسته شده باشند

محموله روی کابین )اگر وجود دارد( درست محکم شده باشد 	

محموله های کناری درست محکم شده باشند 	

برزنت یا کرباس )اگر استفاده شده( محکم شده باشد 	

درهای محموله درست متصل شده باشند 	

کاالهــای  	 و  محمولــه  تابلوهــای 
خطرناک

تابلوهای کاالی خطرناک )اگر الزم اســت( درســت محکم شــده  	
باشند و در محل مناسب قرار گرفته باشند

تعلیق و خطوط رانندگی 	

بررسی کنید که محورها نشتی نداشته باشند 	

بررســی کنیــد که فنرهــا، ضربه گیرها، اجزای تعلیــق و غیره در  	
شرایط خوبی باشند

هشــدار!

اگــر از توپی پر از روغن دود بلند می   شــود یا 
اینکه توپی بیش ازحد داغ شده، از ادامه ی 

رانندگی با وسیله ی نقلیه خودداری کنید.

نکـــات راننـــدگی

تریلرهــای تجــاری بــا عــرض کلــی ۲.0۵ متر 
یــا بیشــتر، بایــد در انتهــا و اطــراف خــود 
نشانه گذاری های بازتاب کننده داشته باشند.

ایــن تصویــر موقعیــت معمول و رنگ چراغ و بازتابنده هایی را که روی بیشــتر وســایل نقلیه می   بینید نشــان 
می   دهد.



۳6۸۳69 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

نشــانگرهای بازتابی، عالوه بر چراغ و بازتابنده های 
موردنیاز، به دیدن وســایل نقلیــه ی تجاری بزرگ 

کمک می   کنند.

سؤاالت مروری

۱. چــرا راننــدگان ملــزم به پرکردن گزارش بررســی 
پیش از سفر هستند؟

۲. تحت چه شــرایطی هر دو راننده یک وســیله ی 
نقلیه باید گزارش بررسی سفر را امضاء کنند؟

۳. چه وقت و چرا شما باید وسیله ی نقلیه را حین 
سفر بررسی کنید؟

۴. هرچندوقت یک بار باید حین رانندگی وسیله ی 
نقلیه را بررسی کنید؟

۵. صرف نظر از سیاســت های نگهداری، چه کســی 
مســئول اطمینان حاصل کردن از شرایط عملکردی 
مناسب ترمزهای وسیله ی نقلیه پیش از استفاده 

از آن است؟

۶. مزیت های بررسی پیش از سفر منظم وسیله ی 
نقلیه چیست؟

۷. آیا رانندگان کامیون های بزرگ همیشه باید با 
دیدن تابلوی توقف و بررســی ترمزها توقف کنند 

و آن ها را بررسی کنند؟

۸. هرچندوقــت یک بــار بایــد وســیله ی نقلیــه را 
بررسی کنید؟

۹. چطور حین بررسی پیش از سفر ترمزهای بادی 
نشت هوا را بررسی می   کنید؟

۱۰. چطور بررســی می   کنید که کمپرســور و گاورنر 
در شرایط کارکرد درست قرار دارند؟

۱۱. چطــور حرکــت میلــه ی فشــار بوســتر ترمــز را 

بررسی می   کنید؟

۱۲. در توقــف بررســی ترمــز کــدام قســمت های 
سیستم ترمز بادی را باید بررسی کنید؟

۱۳. حیــن بازرســی در مســیر کــدام اجــزاء بایــد 
بررسی شوند؟
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

11

ــا و  ــم ــو، راهــن ــل ــاب ت

نشانه گذاری های جاده
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 استفاده از مسیر را شرح می دهد.

 تابلوهــای محــدوده ی مدرســه بــه رنگ زرد-ســبز 
شبرنگ 

 درباره ی خدمات به رانندگان می گوید. 

  یک اقدام مجاز را نشان می دهد. 

 اقدامی را نشان می دهد که مجاز نیست. 

تابلوها 

بــرای خوانــدن تابلوهــا، ســه روش وجــود دارد: 
شکلشان، رنگشان و پیامی که روی آن ها نوشته 
شــده اســت. شــناخت این ســه روش طبقه بندی 
ـی  تابلوهــا بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا معـن
ـی را کــه برایتــان جدیــد اســت متوجــه  تابلوهاـی

شوید. 

 توقف

 

 دادن حق تقدم

 مقررات رانندگی و موتورسواری را نشان می دهد. 

در این فصل:

 تابلوها 	

تابلوهای انتظامی 

تابلوهای مدرســه، محوطه  ی بازی و خطوط  	
عابر پیاده 

	  )lane( تابلوهای استفاده از مسیر

تابلوهای کنترل گردش  	

تابلوهای پارک کردن  	

تابلوهای مسیر دسترسی محدود  	

تابلوهای هشدار  	

نشانه گذاری های اشیا  	

تابلوهای ساخت وساز  	

تابلوهای اطالعات و مقصد  	

تابلوهای راه آهن  	

راهنماها  	

راهنمای کنترل مسیر  	

چراغ های راهنمایی  	

نشانه گذاری های جاده ای  	

خطوط زرد  	

خطوط سفید  	

نشانه گذاری های مسیر محدود  	

سایر نشانه گذاری ها  	

 هشدار نسبت به خطرات پیِش رو

 هشدار نسبت به محدوده ی ساخت وساز

 مسیر راه آهن 

 فاصله و جهت را نشان می دهد. 
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 نشــان دهنده ی محــدوده ی ســرعت پایین تــر در 
مسیر پیش رو است. 

 هنــگام بــروز حــوادث بــزرگ، از این جــاده خارج 
شوید. فقط خودروهای اورژانس می توانند از این 

جاده استفاده می کنند. 

 از این مســیر نروید. معمواًل در رابط های خروجی 
نصب می شوند. 

تابلوهای انتظامی 

این تابلوها به شما قوانین و مقررات موتورسواری 
را اطــالع می دهنــد. تحــت قوانین موتورســواری 
بریتیش کلمبیا، رعایت نکردن آن ها جرم محسوب 
ـی که از دســتورالعمل های این  می شــود. رانندگاـن
تابلوها پیروی نکنند، ممکن است جریمه شوند. 

کامــاًل توقــف کنید، فقــط زمانی حرکــت کنید که 
وضعیت کاماًل ایمن است. 

 حــق تقــدم را بــه دیگر خودروهــا و عابرین پیاده 
بدهید. 

ـی، وقـتـی جاده خشــک و   حداکثــر ســرعت قانوـن
بدون مانع است و میدان دید خوب است. 

:GDL جرایم امتیاز منفی برای رانندگان دارای گواهینامه ی کامل و گواهینامه ی

 به ســمت راســت برویــد، مگــر اینکــه بخواهیــد 
سبقت بگیرید. 

 سبقت ممنوع 

 مسیر دوطرفه. از سمت راست حرکت کنید، مگر 
اینکه بخواهید سبقت بگیرید. 

 جلوتر باند سبقت است. 

  یک طرفــه. جهت حرکت ماشــین ها را در خیابان 
متقاطع نشان می دهد. 

 هنگام دیدن این تابلو، الستیک های زمستانی یا 
زنجیر چرخ باید استفاده شود. 

  ورود ممنوع 

بقیــه ی  ســرعت  از  پایین تــر  ســرعتتان  اگــر   
خودروهاســت، در مســیر ســمت راســت حرکــت 

کنید. 
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درصورت قرمزبودن چراغ، گردش به راست ممنوع 

 خودروهــا سرعتشــان را پاییــن آورده انــد تــا در 
فاصلــه ی ذکرشــده ی بعــدی از خروـجـی اســتفاده 

کنند. 

  خودروهــا سرعتشــان را پاییــن آورده انــد تــا در 
خروـجـی  از  )متــر(  بعــدی  ذکرشــده ی  فاصلــه ی 

استفاده کنند. 

  خودروهایی که سرعتشــان را پایین آورده اند از 
خروجی استفاده می کنند. 

  از سمت راست جداکننده حرکت کنید. 

 تابلــوی توقــف ممنــوع، در فاصله ی ایــن تابلو با 
تابلوی توقف ممنوع بعدی

زمان هــای  طــول  در  ممنــوع  توقــف  تابلــوی    
تعیین شــده و در فاصلــه ی ایــن تابلــو بــا تابلوی 

توقف ممنوع بعدی

 از این نقطه به بعد دوچرخه سواری ممنوع 

 

عابــر پیــاده درحــال عبــور از خیابان اســت. اجازه 
دهید مردم عبور کنند. 

 دانش آموزان مدرســه درحال عبورند. اجازه دهید 
عابــران عبــور کنند. اگــر مأمور راهنمایی مدرســه 

وجود دارد، راهنمایی ها را دنبال کنید. 

در  کــودکان  هنگامی کــه  مدرســه.  محــدوده ی   
خیابان هستند، از سرعتتان بکاهید. 

 زمین بازی نزدیک است. آماده ی کاهش سرعت 
شوید. 

 ماشــین ها با ســرعت کــم حرکت می کننــد، پنج 
خودرو با تأخیر باید از خروجی استفاده کنند. 

  ماشــین ها بــا ســرعت کــم حرکــت می کننــد، 
خودروها با تأخیر از خروجی استفاده می کنند.

بازی  تابلوهای مدرسه، محوطه ی 

و خطوط عابر پیاده 

ـی را بیان می کنند که باید در  ایــن تابلوها قوانیـن
مناطقــی رعایــت کنید که نیاز بــه احتیاط باالیی 

دارند. 

 عابر پیاده قصد عبور از خیابان را دارد. اگر چراغ 
چشمک زن است، آماده ی توقف شوید. 



۳7۸۳79 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

ـی محدودیــت   محــدوده ی مدرســه. مربــع پاییـن
ســرعت را نشــان می دهد و همچنین ساعاتی که 
ایــن محدودیــت بایســتی رعایــت شــوند. در این 
تابلــو، محدودیت ســرعت ۳۰ کیلومتر بر ســاعت 
از ســاعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر روزهای مدرســه 

الزم االجرا است. 

 )lane( تابلوهای استفاده از مسیر

ایــن تابلوها با نشــان دادن اینکه کدام مســیرها 
برای مســتقیم رفتن یا گردش می توانند استفاده 
شــود، در بــاالی مســیر یــا در کنار مســیر قبل از 
چهــارراه نصــب می شــوند. اگــر شــما در مســیر 
مشخص شده هســتید، باید جهتی را دنبال کنید 

که فلش ها نشان داده اند. 

  فقط گردش به چپ 

 محــدوده ی زمیــن بازی. هــر روز از طلوع صبح تا 
غروب خورشید محدودیت سرعت ۳۰ کیلومتر بر 

ساعت بایستی رعایت شود. 

 محــدوده ی مدرســه. در روزهــای مدرســه، وقتی 
کودکان در خیابان یا کنار آن هســتند، از ســاعت 
۸ صبــح تــا ۵ بعدازظهــر محدودیــت ســرعت ۵۰ 

کیلومتر بر ساعت باید رعایت شود. 

 محــدوده ی مدرســه. اگــر مربــع زیــر تابلــو فقــط 
ایــن  می دهــد،  نشــان  را  ســرعت  محدودیــت 
محدودیــت از ســاعت ۸ صبــح تــا ۵ بعدازظهــر 

روزهای مدرسه الزم االجرا است. 

تابلوهای کنترل گردش 

تابلوهــای کنتــرل گــردش درســت باالی چهــارراه 
نصب می شــوند. شــما باید جهت فلــش را دنبال 

کنید. 

 فقط گردش به چپ

 فقط مستقیم. گردش ممنوع

 فقط گردش به چپ یا راست 

 در طول زمان های مشخص شده گردش به راست 
ممنوع است. 

 فقط مسیر مستقیم را ادامه دهید.

 مستقیم یا گردش به چپ

 مستقیم یا گردش به راست 

 خودروها از دو طرف مسیر باید به چپ بپیچند. 
از وسط مسیر و ترافیک اجازه ی این کار را ندارند. 

 خودروهــا در دو طــرف این مســیرها باید به چپ 
بپیچند. 
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 پارک فقط برای خودرویی مجاز اســت که عالمت 
پارک معلوالن را دارد و یک شــخص معلول در آن 

است. 

تابلوهای مسیر دسترسی محدود 

شــکل لوزی سفیدی که روی ســطح جاده نقاشی 
شده است نشان دهنده ی مسیرهایی با دسترسی 
محــدود اســت. همچنیــن تابلوهــای مســیرهای 
محــدود در باال یا کنار مســیرهایی قــرار دارند که 
بــرای خودروهــای خاصــی، ماننــد اتوبوس هــا یــا 
خودروهــای پرسرنشــین، محــدود شــده ند. دیگر 
تابلوهــای خودروهــای پرسرنشــین ممکن اســت 
اطالعات بیشتری درباره ی وسایل نقلیه ای بدهند 
کــه می تواننــد از مســیر خودروهای پرسرنشــین 

استفاده کنند. 

 فقط تردد اتوبوس ها در این مسیر

تابلوهای پارک کردن 

تابلوهــای پــارک به شــما اطــالع می دهنــد کجا و 
ـی اجــازه ی پارک کــردن دارید. اگــر پارک  چــه زماـن
غیرقانونی کنید، جریمه می شــوید یا خودرویتان 

به پارکینگ می رود، یا هردو. 

زمان هــای  طــول  در  پــارک  ـی  زماـن محدودیــت   
تعیین شده 

 در اینجا پارک نکنید.

اجــازه ی  مشخص شــده،  زمان هــای  طــول  در   
پارک کردن ندارید. 

  جاده ی فرعی

  پیچ تند. ســرعتتان را تا حد ســرعت پیشنهادی 
پایین بیاورید. 

 پیچ. سرعتتان را کم کنید. 

 یکی شدن ترافیک 

 فقــط تــردد اتوبوس ها و خودروهای پرسرنشــین 
در این مســیر مجاز اســت. این تابلو ممکن است 
نشــان دهــد کــه چند نفــر بایــد در یک خــودروی 

پرسرنشین باشند. 

 خــط خمیــده در خیابــان متقاطع نشــان دهنده ی 
این است که جلوتر مسیر محدود است. 

تابلوهای هشدار 

بیشتر تابلوهای هشدار زرد و لوزی شکل اند. آن ها 
خطرهای احتمالی پیش رو را هشدار می دهند. 

  جاده ی کوهستانی
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 باریک شدن جاده

 سازه ی باریک. اغلب یک پل 

 برآمدگی یا جاده ی ناهموار 

 احتمال لغزندگی جاده 

 یکی شــدن دو جــاده. اضافه شــدن یک مســیر در 
سمت راست 

 مسیر سمت راست جلوتر تمام می شود. 

 بزرگــراه دوطرفه جلوتر تمام می شــود. به ســمت 
راست بروید.

 مسیر دوطرفه 

 چــراغ راهنماـیـی در جلوتــر. آمــاده ی توقف برای 
زمانی شوید که چراغ چشمک زن است. 

 خط عابرپیاده در جلوتر 

 خــط عابر پیــاده برای دانش آموزان مدرســه. این 
تابلو به رنگ زرد-سبز شبرنگ است. 

 ایستگاه اتوبوس مدرسه 

 جــاده ی کوهســتانی شــیبدار. ســرعتتان را کــم 
کنید. 

 تابلوی توقف در جلوتر 

 جهت عبور در میدان  

 چراغ راهنمایی در جلوتر 
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 اتمام جاده ی آسفالت در پیش رو 

 خطر. به چپ یا راست بپیچید. 

 مراقب گوزن ها باشید. 

 پل متحرک 

 احتمال حضور دوچرخه سواران در مسیر 

 ورودی ماشین آتش نشانی 

 عبور کامیون 

 ســرعت خروج توصیه شــده. در شــرایط نامساعد 
آهسته تر برانید. 

 چراغ جلویتان را روشن کنید. 

نشانگر اشیاء

ـی توجــه کنیــد؛ ایــن  بــه ایــن نشــانگرها به خوـب
نشــانه ها عمدتًا بر روی مســیرهای مسدودشــده 

نصب می   شوند. 

 مانع. به سمت چپ یا راست بروید. 

 مانع. به راست بروید.

 مراقب ریزش سنگ در جلوتر باشید. 

 تونل 

 عینک آفتابی تان را از چشم بردارید. 

 کلبه ی برفی در جلوتر 
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 ساخت وساز 

 مأمور راهنمایی و رانندگی 

ســرعت  محدودیــت  کارنــد.  مشــغول  کارگــران   
تعیین شده را رعایت کنید. 

  کارکنان پیمایش. محدودیت سرعت تعیین شده 
را رعایت کنید.

 مانع. به چپ بروید. 

تابلوهای ساخت وساز 

و  ـی  تعمیراـت کارهــای  راجع بــه  تابلوهــا  ایــن 
ساخت وســاز هشدار می دهند. شــما باید به این 
دســتورالعمل های  از  و  کنیــد  توجــه  هشــدارها 
ایــن تابلوها پیــروی کنید. از مأمــوران راهنمایی 
و رانندـگـی تبعیــت کنیــد، در محدوده ی ســرعت 
تعیین شــده حرکت کنید، از تجهیزات دور بمانید 
و فقــط هنگامــی عبــور کنید کــه موقعیت ایمن 

است. 

 راه انحرافی 

 شانه ی خاکی. فاصله بگیرید. 

تابلوهای اطالعاتی و مسیریابی 

این تابلوها درمورد مســیرها، شماره ی مسیرها و 
تجهیــزات، اطالعاتی ارائه می   دهند. در اینجا چند 

مثال ذکر می   کنیم:

 تابلوی مقصد. فاصله ها به کیلومتر هستند. 

 تابلوی جهت یابی 

 نشانه ی مسیر اتوبان ترانس کانادا 

 تابلوی نشانه ی اتوبان اصلی 

 پایان محدودیت سرعت محدوده ی ساخت وساز 

 توجه دقیق به سرعت رفتن در محدوده ی کاری 

 انفجار. دستورالعمل های روی تابلو را دنبال کنید. 

فلش چراغ دار را دنبال کنید. 
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و ممکــن اســت دســتگاه های هشــدار مکانیـکـی 
یــا الکتریکی برای حفاظت از شــما وجود داشــته 
باشــد. حواســتان به آن ها باشــد و به یاد داشته 

باشید که همیشه حق تقدم با قطار است. 

 ریل راه آهن. آماده ی توقف باشید. 

 خــط راه آهــن در جــاده ی فرـعـی. آمــاده ی توقف 
باشید. 

 خــط راه آهــن. توقف کنید و هنگامی که شــرایط 
ایمن است به راهتان ادامه دهید. 

 بیمارستان نزدیک است.

 پمپ بنزین 

 منطقه ی مسکونی 

 اطالعات سفر

تابلوهای خطوط ریلی 

یــا  تابلوهــا  بــا  راه آهــن  و  آزادراه  تقاطــع 
عالمت گذاری های آســفالت نشــان داده می شود 

عالمت ها 

ـی روشــی بــرای کنتــرل عبور و  چراغ هــای راهنماـی
مرورند. 

چراغ کنترل خطوط 

چراغ هــای راهنمای کنترل مســیر باالی مســیرها 
نصب می شوند تا نشان دهند کدام مسیرها برای 

رانندگی و موتورسواری باز هستند. 

   در این مسیر رانندگی نکنید. 

 از این مســیر خارج شــوید و وارد مسیری با چراغ 
ســبز شوید. اگر همه ی چراغ های کنترل مسیر در 
باالی مســیرها زرد چشــمک زن هستند، سرعتتان 

را کم کنید و بااحتیاط حرکت کنید. 

 در این مسیر حرکت کنید.

 خــط راه آهن. توقف کنید تــا دروازه به طور کامل 
باال بیاید. 



۳90۳9۱ www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

 چراغ زرد. سرعتتان را کم کنید و قبل از چهارراه 
توقــف کنید، مگر اینکــه نتوانید به موقع و ایمن 

توقف کنید. 

 چراغ قرمز چشــمک زن. توقف کنید و فقط زمانی 
که شرایط ایمن است به راهتان ادامه دهید. 

 چــراغ ســبز چشــمک زن. چراغ کنترل عابــر پیاده. 
فقــط هنگامی حرکت کنید که خودرو یا فردی در 

چهارراه نیست. 

چراغ های راهنمایی 

چراغ های راهنمایی به تنظیم جریان ترافیک کمک 
می کنند. به طور کلی، چراغ قرمز به معنی ایســت 
کامل، چراغ زرد به معنی احتیاط و چراغ ســبز به 
معنی حرکت اســت. چراغ های راهنمایی در حالت 
چشــمک زن یــا وقتی به جای دایره به شــکل فلش 
هستند، می توانند معانی مختلفی داشته باشند. 
در بعضی از مکان ها، فلش های سبز ممکن است 

چشمک زن باشند و در مکان های دیگر نباشند. 

 چــراغ قرمــز. توقــف کنیــد. بعــد از توقــف کامل 
می توانیــد بــه راســت یا چپ بــه داخــل خیابانی 
یک طرفــه بپیچیــد، مگــر اینکه تابلــوی راهنمایی 

این کار را ممنوع کند. 

 چــراغ ســبز. اگــر ماشــینی در چهارراه نیســت به 
راهتان ادامه دهید. 

 فلــش ســبز چشــمک زن با چراغ قرمــز. گردش به 
چــپ امــکان دارد. درصورت عبور ماشــین به علت 

قرمزبودن چراغ باید توقف کنید. 

 فلــش زرد. چــراغ راهنمای گــردش به چپ درحال 
تغییــر اســت، ســرعتتان را کــم کنیــد و قبــل از 
چهــارراه توقف کنید، مگــر اینکه نتوانید به موقع 

و ایمن توقف کنید. 

 چراغ اولویت عبور. چراغ مستطیل سفید. با این 
چراغ، فقط اتوبوس ها می توانند حرکت کنند. 

 چراغ زرد چشــمک زن. ســرعتتان را کم کنید و با 
احتیاط حرکت کنید. 

 فلش سبز. در جهت فلش بپیچید. 

 

فلش ســبز. گردش ممنوع. فقط مستقیم حرکت 
کنید. 

 فلش ســبز چشمک زن و چراغ سبز. می توانید در 
جهت فلش بپیچید یا به مسیرتان ادامه دهید. 
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 دو خط یکسره. اجازه ی عبور ندارید. 

 یک خط زرد. عبور با احتیاط زیاد ممکن است. 

 خطوط منقطع زرد دوتایی. مســیر محدود اســت. 
چراغ راهنمای کنترل مســیر نشان خواهد داد که 
آیا می توانید از این مسیر استفاده کنید یا خیر. 

ـی که   مســیر گــردش بــه چــپ دوراهــه. رانندگاـن
بــرای  می کننــد،  حرکــت  مخالــف  جهت هــای  در 

نشانه گذاری های جاده ای 

نشــانه گذاری های جــاده یــا هشــدار می دهنــد یا 
روی  نشــانه گذاری ها  ایــن  می کننــد.  ـی  راهنماـی
نقاشــی  دیگــر  ســطوح  یــا  جدول هــا  جاده هــا، 
می شــوند. رانندـگـی روی خطوط تازه نقاشی شــده 

روی آسفالت غیرقانونی است. 

خطوط زرد 

خطــوط زرد، حرکــت ترافیک را بــه جهات مختلف 
تقســیم می کند. اگر در ســمت چپ شما یک خط 
زرد باشــد، ترافیکی در آن سمت خط زرد به سمت 

شما می آید. 

 خطــوط منقطــع. هنگامی اجــازه ی عبور دارید که 
شرایط ایمن هست. 

 خــط منقطــع و خط یکســره. شــما فقــط هنگامی 
می توانید عبور کنید که شرایط ایمن است و خط 

منقطع در سمت شما است. 

 خطوط توقف. قبل از این خط توقف کنید. 

 خطوط عابرپیاده. برای عابرینی که درحال عبور از 
خط عابر پیاده اند توقف کنید.

 

 خطوط عابرپیاده. برای عابرینی که درحال عبور از 
خط عابر پیاده اند توقف کنید.

گــردش به چپ از این مســیر اســتفاده می کنند. 
نشــانه گذاری ها ممکــن اســت برعکــس باشــند. 

)خطوط یکسره ی داخل خطوط منقطع(

خطوط سفید 

مســیرهای  جداکــردن  بــرای  ســفید  خطــوط 
ترافیـکـی ای کــه در یــک جهــت حرکــت می کننــد 
استفاده می شــوند. همچنین خطوط سفید، برای 
نشانه گذاری خطوط عابر پیاده، وضعیت توقف و 

شانه ی راست بزرگراه ها استفاده می شوند. 

 خط یکسره. مسیرتان را تغییر ندهید. 

 خطوط منقطع. تغییر مســیر درصورت ایمن بودن 
مسیر مجاز است. 
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دوچرخه ســواران.  فقــط  دوچرخــه.  مســیر 
دوچرخه ســواران باید در همان جهتی حرکت کنند 
کــه ترافیــک کنار آن ها درحال حرکت اســت. این 
مســیر بــا تصویــر دوچرخــه و گاهی اوقــات لوزی 

مشخص می شود. 

سایر نشانه گذاری ها 

 خودروهای این مسیر باید به چپ بپیچند. 

  خودروهای این مسیر باید مستقیم بروند یا به 
چپ بپیچند.

 خطوط عابر پیاده با چراغ های روشن در آسفالت. 
برای عابرینی که درحال عبور از خط عابر پیاده اند 

توقف کنید.

نشانه گذاری های مسیر محدود 

این نشانه گذاری ها مسیر خودروهای پرسرنشین، 
اتوبــوس و دوچرخــه را جدا می کنند. مســیرهای 
HOV با خطوط یکســره ی پررنگ یا خطوط منقطع 

و شکل لوزی سفید، مشخص می شوند. 

یــا  تابلوهــا  محــدود.  دسترســی  بــا  مســیر 
عالمت گذاری های بیشــتر بیان می کنند که کدام 

وسایل نقلیه اجازه ی عبور دارند. 

سواالت مروری

۱.تابلوهای زیر چه شکل و رنگی دارند؟

الف. تابلوی هشداری

ب. تابلوی توقف

ج. تابلوی حق تقدم

د.تابلوی مدرسه

ه. تابلوی حق استفاده از باند

و. تابلوی منطقه ی ساخت وساز

ز. تابلوی عبور از خطوط ریلی.

۲.وقـتـی بــه موارد زیــر نزدیک می   شــوید باید چه 
کنید؟

الف. چراغ چشمک زن قرمز

ب. چراغ قرمز ثابت

ج. چراغ زرد چشمک زن

د.چراغ زرد ثابت

ه. چراغ سبز چشمک زن

۳.وقـتـی بــه یک پیکان چشــمک زن ســبز با چراغ 
کارهاـیـی  چــه  می   شــوید،  نزدیــک  ثابــت  قرمــز 

می   توانید انجام دهید؟

۴.پنج تابلوی انتظامی و پنج تابلوی هشــداری را 
نام ببرید.

۵.تفــاوت بیــن تابلــوی اســتفاده از بانــد و تابلــو 
کنترل گردش چیست؟

 منطقه ی نقاشــی  شــده. از ســمت راست حرکت 
کنید و روی آن رانندگی نکنید. 
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ـی دارای چراغ چشــمک زن  ۶.وقـتـی بــه تقاطع ریـل
قرمز نزدیک می   شوید باید چه کار کنید؟

۷.از روی کــدام یــک از نشــانه گذاری هــا اجازه ی 
عبور دارید؟

الف. خط منقطع زرد

ب. خط زرد تکی

ج. یــک خــط منقطع به همــراه خط ممتــد که خط 
منقطع در سمت شماست

د. یک خط منقطع به همراه یک خط ممتد که خط 
منقطع در سمت شما نیست

ه. خط زرد دوگانه

۸.خطوطی که باندهای ترافیک در یک جهت را از 
هم جدا می   کنند به چه رنگی هستند؟

۹.خطوـطـی که ترافیــک در جهات مخالف را از هم 
جدا می   کنند به چه رنگی هستند؟

۱۰.وقـتـی بــه تابلوی توقف نزدیک می   شــوید باید 
چــه کنید؟ وقـتـی به تابلوی حق تقدم می   رســید 

باید چه کار کنید؟

منطقــه ی  ســرعت  محدودیــت  کادر  ۱۱.وقـتـی 
مدرســه ای زیر تابلو نشــان داده شــده است، چه 
موقع این محدودیت سرعت اعمال می   شود؟ اگر 

کادر زیر منطقه بازی باشد چه؟
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 
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ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

12

جاده های تجاری
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جاده ی تجاری جاده ای اســت که بــرای حمل ونقل 
پرســنل  و  مــواد  ماشــین آالت،  منابــع طبیعــی، 
استفاده می   شود. جاده های تجاری همه ی پل های 
شــرکتی، اســکله و ســکوهای تخلیــه را شــامل 
می   شــوند. مــوارد زیــر جــاده ی تجاری محســوب 

نمی شوند:

بزرگراه ها، خیابان ها یا باندهای عمومی 	

جاده هــای خدمــات جنگلی به گونــه ای که در  	
قانون جنگل ها توصیف شده اند

جاده هــای توســعه ای همانطور کــه در قانون  	
نفت و گاز طبیعی شرح داده شده اند

جاده های خصوصی که مزرعه داران و ساکنین  	
برای اهداف شخصی از آن ها استفاده می   کنند

ـی کــه مخصوصــًا بــرای نگهــداری و  	 جاده هاـی
ساخت خطوط برق قدرت، خطوط تلفن یا لوله های 

نفتی استفاده می   شوند

نیروگاه هــای  	 محوطه هــای  و  جاده هــا 
محوطه هــای  تجــاری،  اماکــن  ساخت وســازی، 

ذخیره سازی، هواپیماها یا نواحی ساخت وسازی

و  	 محلــی  جاده هــای  حمل ونقــل،  جاده هــای 
جاده های دسترسی.

آنچـه یــاد می  گیـریـد

پس از مطالعه ی این بخش باید بتوانید:

جاده ی تجاری را تعـریـف کنید

الزامات موردنیاز برای بررســی وسیله ی نقلیه 
به منظور استفاده در جاده ی تجاری را توصیف 

کنید

الزامــات ترمــز مخصــوص بــرای رانندگی روی 
جــاده ی تجــاری را فهرســت کنیــد و توضیــح 

دهید

حق تقدم روی جاده های تجاری را شرح دهید

توصیــف کنید که چطور می   تــوان ضمیمه ی 
ترمز بادی تجاری دریافت کرد.

ترکیــب کامیون هــای حمل چوب تجــاری معمواًل 
در  کــه  اســت  کامیون هاـیـی  از  بزرگتــر  بســیار 

جاده های عمومی دیده می   شوند.

 

ضمیمه ی ترمز بادی 
تجاری

ضمیمــه ی ترمــز بــادی تجــاری روی گواهینامه ی 
رانندگی به شما اجازه می دهد وسایل بدون مجوز 
دارای ترمــز بادی را بــرای حمل ونقل منابع طبیعی 
در جاده های تجاری اســتفاده کنید. این وســایل 
شــامل کامیون های کمپرسی و کامیون های حمل 
چوب می   شــوند. برـخـی کامیون هــای حمل چوب 
ـی با اندازه ی دو  در جاده هــای تجاری محموله هاـی
تا ســه برابر اندازه ی محموله های حمل شــده روی 
کامیون های حمل چوب در جاده های عمومی حمل 
ـی کــه در جاده های تجاری  می   کننــد. محموله هاـی
حمــل می   شــوند ممکــن اســت دراز و عریض تر از 
محموله هــای دارای مجــوز روی جاده های عمومی 

باشند.

بــرای رانندـگـی هــر نوع وســیله ی نقلیه کــه ترمز 
بــادی دارای مجــوز روی جاده هــای تجــاری دارد، 
بــه ضمیمــه ی ترمــز بــادی تجــاری نیــاز نداریــد. 
اســتثناءها شــامل لغزنده هــا، جرثقیــل، گریدر و 

بولدوزرها نمی شوند.

دو نوع ضمیمه ی ترمز بادی تجاری وجود دارد:

کد ۱۸ اجــازه ی رانندگی روی جاده های تجاری  	
هنــگام رانندـگـی وســایل نقلیه ی تک واحــد دارای 

ترمز بادی بدون مجوز را به شما می   دهد.

کــد ۱9 اجازه ی رانندـگـی روی جاده های تجاری  	
هنگام رانندگی وســیله ی نقلیه ی تک واحد بدون 
ـی مجهــز بــه  مجــوز یــا وســیله ی نقلیــه ی ترکیـب

ترمزهای بادی را به شما می   دهد.

حقــایـق صــریــح

تعــداد محدودی از رانندگان نیازمند داشــتن 
ضمیمــه ی ترمــز بادی تجــاری هســتند. فقط 
تجــاری  ضمیمــه ی  نیازمنــد  کــه  ـی  درصورـت
هســتید کــه وســایل دارای مجــوز مجهــز به 
ترمزهای بادی و مورداستفاده برای حمل ونقل 

منابع طبیعی در جاده های تجاری را برانید.

بــرای رانندـگـی لغزنده هــا، جرثقیل هــا، گریدر 
و بولدوزرهــا در جاده هــای تجــاری نیــازی به 

ضمیمه ی ترمزهای بادی تجاری ندارید.

بــرای جزئیات با اداره ی صــدور گواهینامه در 
تماس باشید.
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ترمــز بادی تجــاری دریافت خواهیــد کرد. تصویر 
گواهینامه جدید برای شما پست خواهد شد.

وظیفه ی رانندگان برای 
بررســی وسایـل نقلیه

پیش از رانندگی، باید تعیین کنید که وســیله ی 
نقلیه ی شما در شرایط ایمنی عملکردی است. این 
بخشی از شغل و مسئولیت یک راننده ی حرفه ای 
اســت. اگر از وســیله ی نقلیه ی ناایمن اســتفاده 
کنید، خود و دیگران را در خطر قرار خواهید داد.

وقــت گذاشــتن برای بررســی های پیش از ســفر 
می   تواند از تأخیرهای داخل مســیر جلوگیری کند 
ـی مکانیـکـی را  و احتمــال تصــادف ناشــی از خراـب

کاهش می   دهد. 

روزانه پیش از اینکه اســتفاده از وسیله ی نقلیه 
را شــروع کنید، بررســی پیش از ســفر را برای آن 
انجام دهید. یــک دفترچه ی نگهداری به روز برای 
اطمینــان از اینکــه وســیله ی نقلیــه به درســتی 

نگهداری شده برای خود داشته باشید. 

گــزارش نواقـــص

بایــد همیشــه مطمئــن باشــید وســیله ای کــه 
ـی  می   خواهیــد اســتفاده کنیــد در شــرایط ایمـن
عملکــردی اســت. اگــر نقصــی پیــدا کردیــد، بــه 

مسئوالن شرکت اطالع دهید.

از وســیله ی نقلیــه ای که ناامن اســت اســتفاده 
نکنید. 

محدودیت هــای  بخــش  در  مربــوط  ضمیمــه ی 
گواهینامه ی رانندگی شما پرینت می   شود.

حقــایـق صــریــح

ضمیمه ی ترمز بادی تجــاری گاهی ضمیمه ی 
خارج جاده نیز نامیده می   شود.

چگـونه برای ضمیمه ی ترمز بادی 

تجاری درخواست دهیم؟

بــرای  رانندـگـی  گواهینامــه ی  صــدور  اداره ی  در 
ضمیمه ی ترمزهای بادی تجاری درخواست دهید. 

موارد زیر از شما خواسته می   شود:

یــک فرم مدرک پزشــکی تکمیل شــده توســط  	
پزشــک دارای مجوز بریتیش کلمبیا که ســابقه ی 

پزشکی شما را می   داند باید تحویل دهید.

یــک نامــه ی تخصــص از کارفرمــای فعلــی یا  	
پیشین خود تحویل دهید.

نکتــه: نامــه ی مهارت یــا تخصص بایــد تجربه ی 
شــما در کار با ترمزهای بادی را نشــان دهد. نامه 
همچنیــن باید فهرســت انواع وســیله ی نقلیه ای 
که با آن کار کرده اید و کل زمان رانندگی با آن ها 
را در خود داشــته باشــد. حداقل زمــان قابل قبول 

سه ماه است.

در آزمون آئین نامه ی ترمز بادی قبول شوید. 	

پــس از تکمیــل موفقیت آمیز آزمــون و پرداخت 
هزینه هــای موردنیــاز برای گواهینامــه ی رانندگی 
جدیــد، یــک گواهینامــه ی موقــت بــا ضمیمــه ی 

:GDL تـرمــزهــاجرایم امتیاز منفی برای رانندگان دارای گواهینامه ی کامل و گواهینامه ی

بدون درنظرگرفتن نوع جاده ای که در آن رانندگی 
می   کنید، ترمز خوب اهمیت باالیی دارد. جاده های 
تجــاری معمــواًل باند فرار ندارنــد، پس اطمینان از 
مناسب بودن شرایط ترمزها اهمیت بسیار باالیی 

دارد. 

آزمایـش ترمــز

پیــش از حمل ونقــل هر باری، ترمزهای وســیله ی 
از  اینکــه  از  پیــش  کنیــد.  آزمایــش  را  نقلیــه 
سراشــیبی پاییــن برویــد، آزمایــش غلت خوردن 

وسیله ی نقلیه را انجام دهید. 

ـی ترمزهــای شــما درســت عمــل نمی کننــد،  وقـت
ـی متوقف کنید.  وســیله ی نقلیــه را در محل ایمـن
پارک کنید و وســیله ی نقلیه یا ترکیب را به شکل 
ـی محکم کنید و جلوی حرکت آن را بگیرید.  ایمـن
تــا وقـتـی که ترمزهــا تعمیر نشــده اند وســیله ی 

نقلیه را حرکت ندهید. 

حقــایـق صــریــح

ـی کــه ترمزهــا بیش ازحد داغ می   شــوند،  وقـت
کاســه ی ترمزها از کفشــک ها جدا می   شــوند. 
این اثربخشــی ترمز وسیله ی نقلیه را کاهش 

می   دهد.

حقــایـق صــریــح

برای رانندگی وسایل دارای مجوز یا هر وسیله ی 
نقلیه ای که هرچیــزی جز منابع طبیعی حمل 
می   کند، باید گواهینامه ی رانندگی مناسب در 
دست داشته باشید. برای رانندگی هرکدام از 
وسایل نقلیه ای که به ترمزهای بادی مجهزند، 
باید ضمیمه ی ترمز بادی در بزرگراه ها داشته 

باشید.
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رانندگی در جاده های 
تجاری

رانندـگـی در جاده هــای تجــاری گاهــی ســخت تر 
از جاده هــای عمومــی  اســت و شــرایط مختلف و 
ـی نســبت به آن هــا دارد. به طــور کلــی، از  متفاوـت
ـی کــه قانون  راننــدگان انتظــار مــی   رود از قوانیـن
وســایل نقلیــه ی موتوری مشــخص کــرده پیروی 

کنند. 

حقــایـق صــریــح

قانون جاده های تجاری بخش های اعمال شده 
روی  موتــوری  نقلیــه ی  وســایل  قانــون  از 

جاده های تجاری را مشخص می   کند.

ســرعت

از همــه ی تابلوهــای ســرعت نصب شــده پیــروی 
کنیــد. همیشــه ســرعت خــود را با شــرایط جاده 
تطبیق دهید. مســئولیت ارجح شــما اطمینان از 
ایمنی خود، دیگر کاربران جاده، وسیله ی نقلیه و 

محموله است.

حــق تقـــدم

ـی در جاده هــای باریــک برای  از کنارگیرهــای ایمـن
دادن حــق تقدم بــه کامیون هــای دارای محموله 

استفاده کنید. 

ترمــزهای خنــک شونــده با آب

بسیاری از وسایل نقلیه ای که در جاده های تجاری 
اســتفاده می   شــوند شــدیدًا ســنگین هســتند. 
متوقف کردن این وســایل نقلیه ی سنگین، فشار 
بســیار باالیی به ترمزها وارد می   کند که می   تواند 
موجب گرم شــدن بیش ازحد آن ها شود. در برخی 
از این وسایل نقلیه برای این انباشت گرما از آب 

به منظور خنک کردن استفاده می   شود. 

مخــزن آب را روشــن کنیــد تــا پــس از اینکــه 
ترمــز گرفتید آب به ســمت ترمزهای اعمال شــده 
مســتقیمًا هدایت شــود. در این نقطه کاسه های 
ترمز بسیار کم گرم خواهند شد. وقتی می   خواهید 
وســیله ی نقلیه را کاماًل متوقف کنید، مخزن آب 
را خامــوش کنید تا از تماس یکســان کاســه های 
ترمــز اطمینــان حاصل  کنید. کاســه های ترمز اگر 
از یک ســمت خنک شــوند ممکن است بشکنند. 
بیشتر مخازن آب با هوای فشرده در فشار پایین 
 p.s.i ۱۵ فشرده می   شــوند. این فشار باید حداقل

)۱0۳ کیلوپاسکال( باشد. 

پــارک

وقـتـی وســیله ی پارک شــده را بــدون مراقبت رها 
می   کنیــد، بایــد ترمــز مکانیـکـی را فعــال کنیــد. 
همچنیــن باید وســیله ی نقلیــه را محکم کنید تا 
برای اینکه در محل بماند به فشــار هوا و مایعات 

نیاز نداشته باشد.

خطوط راه آهن تغییر دنده ندهید. 

نکـات ایمنــی

طبــق قانــون بایــد در جاده های تجاری در ســمت 
راست جاده رانندگی کنید.

ـی وارد جاده هــای عمومی می   شــوید احتیاط  وقـت
کنیــد. باید از همــه ی قوانین جاده هنگام حرکت 

به بزرگراه عمومی پیروی کنید. 

اجـــازه ی عبــور )قطع( از بزرگراه

ممکن است در جاده های تجاری از وسایل نقلیه ی 
بــدون مجوز اســتفاده کنید. اگــر برنامه دارید در 
بازه هــای منظــم وســیله ی نقلیــه ی بــدون مجوز 
را از بزرگــراه عمومــی عبــور دهیــد، بایــد اجازه ی 
عبور داشــته باشــید. برای گرفتن اجازه ی عبور از 
بزرگــراه، بــه خط هزینه ی مجــوز قوانین اجرایی و 
ایمنی وســایل نقلیه ی تجاری با شــماره ی ۸00-۱-

۵۵9-96۸۸ زنگ بزنید یا با یک باسکول در ارتباط 
باشید. 

بــه همین شــکل، حــق تقدم را به کامیــون دارای 
باری که از سراشیبی جاده ی تجاری پایین می   آید 

بدهید. 

تعـــاریـــف

ـی اســت کــه می   تــوان از جاده  کنارگیــر مکاـن
خارج شــد و روی آن رفت تا وســایل نقلیه ی 

دیگر سبقت بگیرند.

راهنمــاهای هشـــدار

بایــد بــه همان روشــی کــه در جاده هــای عمومی 
راهنما می   زنید، قصد خود برای گردش به طرفین، 

توقف و تغییر باند را نشان دهید. 

پیش از دنده عقب گرفتن با کامیون یا کشنده و 
تریلر به اسکله ی بارگیری:

برای هشداردادن بوق بزنید 	

از بارگیــر یــا هــر شــخص مســئول دیگــری  	
بخواهید که بررســی کند که کســی پشــت محل 
نباشــد و شــما را بــه منطقه ی بارگیــری راهنمایی 

کند.

عبـــور از تقاطع خطــوط ریلی

هنگام رانندگی با وســایل نقلیه ی دارای سرنشین 
در جاده هــای عمومــی یا خصوصــی باید پیش از 
عبــور از خطــوط ریلــی خــودروی خــود را متوقف 
کنیــد. بایــد مطمئن باشــید کــه قطــاری از هیچ 
ســمتی نزدیــک نمی شــود. هنــگام عبــور از روی 
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ســـؤاالت مـــروری

۱. جاده ی تجاری چیست؟

۲. ضمیمه ی خارج از جاده چیست؟

۳. اگــر آزمایــش ترمز انجام دهیــد و بفهمید که 
ترمزهــا به شــکل ایمن کار نمی کننــد، باید چه کار 

کنید؟

۴. چرا با شــروع اعمال ترمز اســپری آب را روشن 
می   کنیــد و ســپس دقیقــًا قبــل از توقــف کامــل 
وسیله ی نقلیه اسپری آب را خاموش می   کنید؟

۵. در تپــه ی شــیب دار روی جــاده ی تجــاری چــه 
کسی حق تقدم را دارد؟

۶. چه چیزی مشــخص می   کنــد که کدام کامیون 
باید از جاده ی باریک خارج شود؟

۷. پیش از دنده عقب گرفتن به ناحیه ی بارگیری 
در جاده ی تجاری باید چه کارهایی انجام دهید؟

ـی بین  ۸. در چــه شــرایطی می   توانیــد از خــط ریـل
جاده هــای عمومی و خصوصی بــدون توقف عبور 

کنید؟

۹. اجازه ی عبور بزرگراه چیست و چه وقتی به آن 
نیاز دارید؟
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

13

بـرای اطالعات 

بیشتــــــــر
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مالی یا محیط زیستی برعهده ی راننده است. 

مرکــز هماهنـگـی PEP، اولیــن مــورد در لیســت 
»به چه کســی زنــگ بزنیم«، ۲۴ ســاعت ۳6۵ روز 
دردســترس اســت. بــرای گــزارش احتمال نشــتی 
کاالی خطرنــاک با این شــماره تماس بگیرید. این 
اداره بــه وزارت محیط زیســت بریتیش کلمبیا و 

محیط زیست کانادا اطالع خواهد داد.

تمـــاس های فــــدرال

CANU- )مرکز اورژانس حمل ونقل کانادا 
)TEC

ـی درمــورد کاالهــای  CANUTEC مشــورت های فـن
خطرنــاک ارائــه می دهــد. کارکنــان بــه ســؤاالتی 
درمورد مشــخصات مخصوص مواد مختلف پاسخ 
خواهند داد و بهترین راه برای ذخیره و پاکســازی 
 CANUTEC .کاالهــای مختلــف را ارائه می   دهنــد
همچنین به شما درمورد شرکت هایی که خدمات 
تمیزکاری مناسب فراهم می   کنند اطالع می   دهد.

اطالعــات بیست وچهارســاعته ی اضطــراری: 6۱۳-
966-6666 )تماس دارای هزینه(

شماره ی تلفن اضطراری: *666

شــماره ی غیراورژانســی: 6۱۳-99۳-۴6۲۴ )تماس 
دارای هزینه(

حمل ونقل کانادا

حمل ونقل کاالهای خطرناک قســمتی از حمل ونقل 
کاناداســت که ایمنی عمومی را بهبود می بخشــد 
و تطابــق مقــررات و قوانیــن حمل ونقــل کاالهای 
خطرنــاک را پایش می   کند. بازرس ها بررســی های 

کاالهـــای خطــــرناک

آموزش هــای الزم درمــورد کاالهــای خطرنــاک در 
برخی کالج ها، آموزشــگاه ها و مشــاورین رانندگی 
کــه در این زمینــه تخصص دارند ارائه می   شــود. 
برای کســب اطالعات درمــورد این دوره ها به یکی 

از آموزشگاه های نزدیک خود زنگ بزنید.

در شرایـــط اضطـــراری

هــر وقت کــه کنترل کاالهــای خطرناک دردســت 
شماســت و نشــتی یــا حادثــه ی خطرناـکـی اتفاق 

افتاد باید به این افراد اطالع دهید:

)PEP( مرکز هماهنگی برنامه ی اورژانسی استانی

 ۳۴۵6-66۳-۸00-۱

پلیس محلی.

پس از تماس گرفتن فوری با یک یا دو مورد باال، 
باید به افراد زیر نیز اطالع دهید:

کارفرمایتان

مالک وسیله ی نقلیه ای که با آن رانندگی می   کنید

ارسال کننده یا مالک کاالها.

بــا   ،6.۲ ـی کالس  عفوـن مــواد  نشــتی های  بــرای 
رهاســازی اتفاقی از کپسولی که ضربه ی سنگین 
محتمل شده، به CANUTEC با شماره ی 996-6۱۳-

6666 )تماس با هزینه( تماس بگیرید.

شــود،  حادثــه  دچــار  خطرناـکـی  کاالی  وقـتـی 
مسئولیت انجام فوری همه ی اقدامات اضطراری 
بــرای تعمیــر، جمــع آوری یا کاهش خطــر جانی و 

0۵77-9۵۲

ـی وســایل نقلیــه ی  گــزارش تخلــف ایمـن
تجاری

اگر درمورد اتوبوس، تاکسی یا کامیون های ناامن 
نگرانی داشتید با سازمان اجرایی و ایمنی وسایل 
نقلیه ی تجاری اســتانی تمــاس بگیرید. پیش از 
تماس گرفتن، لطفًا درمورد وسیله ی نقلیه، زمان، 
موقعیت و مشــکل ایمنی که درمورد آن نگرانید، 

یادداشت برداری کنید.

بیست وچهارســاعته و روزانه دردســترس اســت: 
۱-۸۸۸-77۵-۸7۸۵ )در مقیاس استانی(

خــط مجوز وسایل نقلیه ی تجاری

هر وقت که درمورد مجوز ســؤال داشــتید و اداره 
محلــی بســته بــود با خط مجــوز وســایل نقلیه ی 
تجاری اســتانی تمــاس بگیرید. این شــماره برای 
هر تماسی از کانادا یا آمریکا بدون هزینه است. 
مجوزهای قابل دســتیابی ازطریق این خط عبارتند 
از: مجوز وسیله ی نقلیه ی تجاری بدون سرنشین، 
مجوزهــای اضافه بــار و انــدازه ی بــزرگ، مجوزهای 
اضافه بــار و انــدازه ی بــزرگ یک بارمصــرف، مجــوز 
مالیات سوخت موتور و مجوزهای عبور از بزرگراه.

در ۲۴ ســاعت شبانه روز دردسترس است: ۸00-۱-
96۸۸-۵۵9

بازرســـان کاالهــای خطــرناک

برای یادگرفتن بیشــتر درمورد حمل ونقل کاالهای 
خطرنــاک در بریتیــش کلمبیا با بــازرس کاالهای 

خطرناک استانی تماس بگیرید.

کننــد  بررســی  تــا  می   دهنــد  انجــام  نقطــه ای 
محموله هــای کاالی خطرناک به درســتی برچســب 

خورده اند و نگهداری شده اند.

اطالعات: 60۴-666-۲9۵۵ )تماس با هزینه(

برای راه های هوشمند بهینه کردن سوخت، با دفتر 
کارایی انرژی منابع طبیعی کانادا تماس بگیرید. 

اطالعات: ۲000-۳۸7-۸00-۱

nrcan.gc.ca :وبسایت

محیـــط زیســت کانــادا

محیط زیســت کانادا یک آژانــس فدرال )دولتی( 
اســت. کارکنــان ایــن آژانــس اول بــه لکه هــا و 
رخدادهای دیگری که روی اقیانوس و مســیرهای 
ـی اثــر می   گذارد، رســیدگی می   کنــد. اگر کاالی  آـب
خطرناک با نشــتی داشــتید به برنامه ی اضطراری 
استانی )PEP( ۱-۸00-66۳-۳۴۵6 تماس بگیرید. 
کارکنــان PEP بــا محیــط زیســت کانــادا تمــاس 

می   گیرند.

اطالعات: 60۴-66۴-9۱00 )تماس با هزینه(

اطالعــات وسایـل نقلیه ی تجاری

ایمنی و به کارگیری وسایل نقلیه ی تجاری

ـی درمــورد مجــوز  ایــن ســازمان اســتانی اطالعاـت
وسایل نقلیه ی تجاری، استانداردها و بررسی های 
وســایل نقلیه، پیکربندی وسایل نقلیه، موقعیت 
ـی و دیگــر مــوارد تطبیقی ارائه  باســکول های وزـن

می   دهد. 

در ســاعات معمــول اداری تمــاس بگیریــد: ۲۵0-
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شاخه ی حمل ونقل مسافران

بخــش حمل ونقــل مســافران )بخــش حمل ونقــل 
موتوری ســابق( به وســایل نقلیــه ی تجاری حامل 
مســافران در بریتیــش کلمبیــا ماننــد تاکســی، 

اتوبوس و لیموزین مجوز می   دهد.

برای اطالعات عمومی با ۱-60۴-۴۵۳-۴۲۵0 تماس 
بگیرید

اداره ی مرکزی کاالهای خطرناک

ویکتوریا، بریتیش کلمبیا: ۴0۳۲-9۵۳-۲۵0

ونکوور بزرگ/ فریزر ولی

۳۴۳۲-۵7۵-60۴

داخلی

کرانبروک، بریتیش کلمبیا: ۱۳۱۱-۴۲6-۲۵0

نواحی شمالی

پرینس جورج، بریتیش کلمبیا: ۵6۳6-۵6۱-۲۵0

صـــالحیـت پزشـــکی

ـی جاده ی بریتیــش کلمبیا راننــدگان را برای  ایمـن
تعییــن اینکــه از نظــر فیزیکی، ذهنی و پزشــکی 
ـی  مناســب رانندـگـی هســتند شناســایی و ارزیاـب

می   کند. 

اطالعات: 77۴7-۳۸7-۲۵0

اســتعالم بریتیــش کلمبیــا بــا خط اتصــال بدون 
هزینه: 7۸67-66۳-۸00-۱

اطــالعـات گواهینامــه

گواهینــامــــه ی راننـــدگی

و  طبقه بنــدی  درمــورد  اطالعــات  گرفتــن  بــرای 
نیازمندی های گواهینامــه با اداره ی گواهینامه ی 

رانندگی ICBC نزدیک خود تماس بگیرید.

بــرای اطالعــات عمومی بــا شــماره های زیر تماس 
بگیرید:

ویکتوریای بزرگ: ۸۳00-97۸-۲۵0

خط بدون هزینه در بریتیش کلمبیا: 9۵0-۸00-۱-
۱۴9۸

رزرو آزمـــون هـــای شهــری

ونکوور بزرگ: ۲۲۵۵-66۱-60۴

فریــزر ولــی، کاملوپس، کلونــا، نانایمــو، پرینس 
جــورج یــا ویکتوریا بــا خط بدون هزینــه ۸۸۸-۱-

7۱۵-777۵ تماس بگیرید

در نواـحـی دیگــر، بــا نزدیکتریــن اداره ی صــدور 
گواهینامه تماس بگیرید.
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رانندگی وســیله ی نقلیه ی تجاری بین اســتان ها 
یــا ایــاالت متحده ی آمریکا هســتند، جمع آوری 

می  کند. 

ونکوور بزرگ: ۴۴۵0-۴۴۳-60۴

خارج از ونکوور: ۴۳۳6-66۵-۸00-۱

CBCI خـــط گــــزارش

برای گزارش مغازه هایی که از وسایل دزدی استفاده 
می   کننــد یا هر صدمه بدنی جعلی یا اضافه شــده 
ـی می   توانید به خط  یا مطالبات خســارت به داراـی

گزارش زنگ بزنید.

همه ی تماس ها محرمانه هستند.

در ۲۴ ســاعت شبانه روز دردسترس است: ۸00-۱-
6۸۴۴-66۱

اطـــالعــات بیشتــر

همــه روزه، شــبانه روز بــرای گــزارش دعــوی، بــرای 
مطالبه تماس بگیرید:

60۴-۵۲0-۸۲۲۲ )برای نیمه ی جنوبی(

۱-۸00-9۱0-۴۲۲۲ )هــر جــای دیگــر در بریتیــش 
کلمبیا، کانادا یا آمریکا(

اگــر تصادفی بدون آســیب دیدگی داشــته اید، یا 
می   خواهیــد خرابکاری یا دزدی از وســیله ی نقلیه 
خــود را گــزارش دهیــد، می   توانیــد به ســرعت و 
icbc. به راحـتـی در هــر زمانی به شــکل آنالیــن در

com این کار را انجام دهید.

 ICBC برای مطالبات عمومی، با خدمات مشتریان
به شماره های زیر تماس بگیرید:

60۴-66۱-۲۸00 )نیمه ی جنوبی(

بریتیــش  در  دیگــر  )هرجــای   ۳0۵۱-66۳-۸00-۱
کلمبیا، کانادا یا ایاالت متحده ی آمریکا(

برای اطالعات درمورد وســایل نقلیه ی خریداری یا 
استفاده شــده و گرفتن گــزارش تاریخی مطالبات 
وســایل نقلیــه بــه icbc.com مراجعــه کنید یا با 

۱-۸00-۴6۴-۵0۵0 تماس بگیرید.

خدمات ترجمه ای دردسترس هستند.

CBCI جمـــع آوری

دفتــر جمعــآوری ICBC مالیــات و هزینــه هــای 
گواهینامــه ی مربوطــه در بریتیــش کلمبیــا را از 
کســانی که ملزم به تهیه ی مدارک مناســب برای 

اطــــالعات سفـــر

گزارشات جاده ای )بریتیش کلمبیا(

وزارت راه و ترابری گزارشات جاده ای را دردسترس 
قــرار می دهــد. بــرای بررســی شــرایط جاده هــای 
بریتیــش کلمبیا وقـتـی که در بریتیش کلمبیا یا 
هرجای دیگر آمریکای شمالی هستید به رانندگی 

بریتیش کلمبیا زنگ بزنید. 

 ۴997-۵۵0-۸00-۱ کلمبیــا:  بریتیــش  رانندـگـی 
)رایگان(

drivebc.ca :وبسایت

آب وهوا

محیط زیست کانادا اطالعات آب وهوایی را تلفنی 
یــا به شــکل آنالین ارائــه می   دهد. بــرای اطالعات 
بیشتر درمورد آب وهوا در ونکوور، هویی ساوند، 
ویســتلر و جنــوب فریــزر ولی به شــماره های زیر 

زنگ بزنید:

از ونکوور بزرگ: 90۱0-66۴-60۴

بــا  بیشــتر، صحبــت مســتقیم  اطالعــات  بــرای 
ـی: ۱-900-۵6۵-۵۵۵۵ )دارای  متخصــص پیش بیـن

هزینه(

بــرای اطالعات محلــی، ملی و بین المللــی درمورد 
آب وهوا:

weather.gc.ca :وبسایت

سفر به ایاالت متحده ی آمریکا

بــرای گرفتــن اطالعــات اســتانداردهای پزشــکی 
رانندگی وسایل نقلیه ی تجاری در آمریکا از طریق 

قوانیـــن و مقــــررات

کد ملی ایمنی

ـی و مقــررات کــد ایمنی در  متــن کــد ملــی ایمـن
www.th.gov.ca/ باسکول های وزنی استانی و در

cvse دردسترس هستند.

معمــول  اداری  ســاعات  در  همچنیــن  اطالعــات 
ـی اســتانی ویکتوریــا  در اداره ی کــد ملــی ایمـن

دردسترس هستند.

اطالعات: 0۵67-9۵۲-۲۵0

قوانین و مقررات دیگر

بروشــورهای قوانیــن و مقررات مختلف اســتانی 
و فــدرال کــه روی صنعــت حمل ونقــل تجــاری اثر 
می   گذارند در باسکول های وزنی استانی دردسترس 

هستند.

قوانیــن و مقــررات همچنیــن ممکــن اســت در 
وبســایت اجرا و ایمنی وســایل نقلیه ی تجاری به 
دردســترس   www.th.gov.bc.ca/cvse نشــانی 

باشند.

http://icbc.com
http://drivebc.ca
http://weather.gc.ca
http://www.th.gov.ca/cvse
http://www.th.gov.ca/cvse
http://www.th.gov.bc.ca/cvse
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گردشگری بریتیش کلمبیا

ســوپر نچــرال بریتیــش کلمبیــا اطالعات ســفر و 
خدمات رزرو را به افراد مسافر در بریتیش کلمبیا  

عرضه می   کند.

 HELLOBC-۸00-۱ :بــرای اطالعــات بیشــتر و رزرو
)۵6۲۲-۴۳۵(

hellobc.com :وبسایت

تماس با موارد زیر اقدام کنید:

ـی وســایل نقلیــه ی موتــوری بــاری  ســازمان ایمـن
فدرال: 9۸7۵-7۵۳-۳60

Evergreen Plaza سوئیت ۵0۲ ساختمان

مسیر اصلی جنوبی 7۱۱

المپیا، واشنگتن

ایاالت متحده ی آمریکا، 9۸۵0۱

fmcsa.dot.gov :وبسایت

عرف کانادا

اطالعــات جزئی درمورد اهمیــت، کاالهای ممنوع، 
تعرفه هــای گمرکی و غیره ارائه می   دهد. اطالعات 
ضبط شــده به شکل ۲۴ساعته دردسترس هستند. 
کارکنــان اداره در ســاعات معمول کاری پاســخ گو 

هستند.

ناحیه ی ونکوور: 0۵۴۵-666-60۴

خــط بــدون هزینــه ی خــارج از ناحیــه ی ونکــوور: 
9999-۴6۱-۸00-۱

فریس بریتیش کلمبیا

رزروهــای  و  برنامه ریــزی  ایــن شــماره اطالعــات 
ضبط شــده را در ۲۴ ســاعت شــبانه روز در اختیار 
می   گذارد. برای انجام رزرو باید ویزا، مســتر کارت 

یا آمریکن اکسپرس داشته باشید.

 BCFERRY-۸۸۸ :بــرای اطالعــات بیشــتر و رزرو
)۳779-۲۲۳(

bcferries.com :وبسایت

تاکســـی هاســــت

ایــن برنامه بــرای کمک به ایجاد اســتاندراد باالی 
خدمات تاکســیرانی طراحی شــده است. رانندگان 
تاکســی ای که می   خواهند در ونکوور، سوری، نیو 
وستمینســتر یا فــرودگاه بین المللــی ونکوور کار 
کنند باید برنامه ی تاکســی هاست را کامل کنند. 
برای اطالعات بیشتر با موارد زیر تماس بگیرید:

مؤسســه ی حقوقی بریتیش کلمبیــا: ۵۲۸-60۴-
۵۸0۸

بلوار مک برد 7۱۵

۵T۴ V۳L ،نیو وستمینستر، بریتیش کلمبیا

jibc.ca :وبسایت

انتهای صفحه ی ۲70

ابتدای صفحه ی ۲79

گزارش آتش سوزی جنگلی

داخــل بریتیــش کلمبیــا، آتش ســوزی جنگلی را 
ازطریــق این شــماره گــزارش دهیــد: 66۳-۸00-۱-

۵۵۵۵

به *۵۵۵۵ زنگ بزنید

http://hellobc.com
http://fmcsa.dot.gov
http://bcferries.com
http://jibc.ca
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بازی باشید.

پیــش از تابلوهای توقف کامــاًل توقف کنید  	
و در موقعیــت صحیــح قــرار بگیریــد. وقـتـی که 
بیرون آمدن ایمن اســت، به آرامی حرکت کنید و 

تقاطع را بررسی کنید.

کنیــد.  	 اســتفاده  صحیــح  ترافیــک  خــط  از 
گردش های مناســب را همانطور که در این راهنما 

آمده انجام دهید.

وقتی قصد تغییر باند یا مسیر دارید:

 آینه ها را بررســی کنید و اگر امکان پذیر بود  	
چک پشت شانه را انجام دهید.

فاصله ی ایمنی را از دیگر وسایل نقلیه رعایت  	
کنید.

پیــش از حرکت در تقاطع ها آن ها را بررســی  	
کنید، حتی اگر هنگام نزدیک شدن، چراغ سبز بود

هنگام دنده عقب گرفتن به خوبی پشت سر را  	
نگاه کنید.

با فرایندهای وسایل نقلیه ی تجاری برای عبور  	
از روی تقاطع های خطوط ریلی آشنا باشید. 

نکات مدرسین برای قبولی 
در آزمون شهری کالس 1، 

2، 3 و 4

اگــر ایــن ملزومــات را تمریــن کنیــد در آزمــون 
آئین نامــه و آزمــون شــهری بهتریــن عملکــرد را 

خواهید داشت:

مطمئن شوید وسیله ای که استفاده می   کنید  	
در بررســی ایمنی قبول خواهد شــد. بررسی کنید 
که همه ی چراغ ها، مخصوصًا چراغ های ترمز تریلر 
و چراغ هــای راهنمــا، کار کننــد و سیســتم ترمــز 
بادی در شرایط خوبی باشد. ابزار مناسب به همراه 

داشته باشید.

وسیله ی نقلیه ی خود را بشناسید: 	

بررســی پیــش از ســفر را تمریــن کنیــد. مطمئن 
شوید می   توانید همه ی مواردی را که باید بررسی 
کنیــد پیــدا می کنیــد. از یــک نفر کمــک بگیرید 
تــا هنگام بررســی شــما را نــگاه کند و مــواردی را 
کــه بررســی می   کنید تیــک بزند و مطمئن شــود 
همه چیز را بررســی می کنیــد و می   توانید درمورد 
کارتــان توضیح دهید.مطمئن شــوید با رانندگی 
وسیله ی نقلیه ای که برای آزمون شهری استفاده 
می   کنیــد، مخصوصــًا دســت فرمان و ویژگی هــای 
در  هســتید.  آشــنا  دنــده،  تعویــض  و  گــردش 
آزمون شــهری، شــما درمورد تعویض دنده ی آرام 

موردارزیابی قرار خواهید گرفت.

در محــدوده ی ســرعت پیشــنهادی رانندـگـی  	
کنیــد. ســعی نکنیــد بــا ترافیــک بــا ســرعت باال 
همراهی کنید. مواظب نواحی مدرسه  و زمین های 

)ID( مدرک شناسایی

هربار کــه به اداره ی صــدور گواهینامه می   روید، 
بایــد یک برگ مدرک شناســایی اولیه و یک برگ 
مــدرک شناســایی ثانویه با خود به همراه داشــته 
معمول تریــن  پاییــن  جــدول  فهرســت  باشــید. 
انــواع کارت شناســایی را نشــان می   دهد. مدارک 
شناســایی موردنیاز قابل تغییرند. فهرســت فعلی 
icbc. و فهرســت مدارک شناســایی قابل قبول در

com/acceptedID موجود است.

تازه وارد بریتیش کلمبیا شده اید؟

حتمــًا یــک بــرگ مــدرک شناســایی اولیــه و یک 
بــرگ مــدرک شناســایی ثانویه از فهرســت پایین 

با خود به همراه داشــته باشــید و فراموش نکنید 
گواهینامــه ی غیر بریتیش کلمبیــای خود را نیز 

به همراه بیاورید. 

آیــا نام شــما بعــد از تولــد تغییــر کرده 
است؟

گواهینامه های رانندگی و کارت شناسایی بریتیش 
کلمبیا فقط با نام های قانونی صادر می   شوند. اگر 
نام شما با آنچه روی مدرک شناسایی اولیه آمده 
متفاوت اســت، باید همه ی مــدارک تغییر نام را 
تا رسیدن به نامی که روی مدرک شناسایی چاپ 

شده به همراه داشته باشید. 

فتوکپی هــا قابل قبــول نیســتند. تنهــا فتوکـپـی 
قابل قبول فتوکپی برابر اصل شده  توسط آژانس 

دولتی است. 

مدارک شناسایی اصلی

)BCDL( گواهینامه ی رانندگی بریتیش کلمبیا

نباید بیشتر از سه سال از انقضای آن گذشته باشد. 
کارت عکس دار خدمات بریتیش کلمبیا

)BCID( کارت شناسایی بریتیش کلمبیا

نباید بیشتر از سه سال از انقضای آن گذشته باشد.
گواهــی تولد کانادا )گواهی زنده ی تولد و غســل تعمید موردقبول 

نیستند.(

گذرنامه کانادا )باید معتبر و با نام قانونی کامل باشد.(گواهی شهروندی کانادا

کارت اقامت دائم )باید معتبر باشد.(سند ورود به کانادا )استثنائاتی اعمال می شود.(

)SCIS( موقــت گواهی وضعیت بومی اقامــت  یــا  مســافری  کاری،  دانشــجویی،  اقامــت  جــواز 
)IMM۱۴۴۲(  )باید معتبر باشد.(
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مدارک شناسایی فرعی

کارت خدمات بریتیش کلمبیا )بدون عکس(کارت بانکی )نام و امضای شما، هردو باید روی کارت باشند.(

کارت شناسایی نیروهای ارتش کاناداگواهینامه ی تولد از کشور خارجی 

ـی یــا  گواهینامــه ی ازدواج )کــه اداره ی آمــار، ســازمان مذهـب
کارت اعتباری )نام و امضایتان باید روی کارت درج شده باشد.(مأمور ازدواج صادر کرده باشد.(

گواهینامه ی رانندگی )کانادا یا ایاالت متحده ی آمریکا(گواهینامه ی رانندگی 404 وزارت دفاع ملی

کارت سالمت صادرشده  از استان ها و قلمروی کانادا کارت شناسایی عکس دار کارمندی 

ـی تغییر نام )که دادگاه کانــادا یا اداره ی  گواهینامــه ی قانوـن
کارت وضعیت بومی آمار ایالتی کانادا صادر کرده است.(

گذرنامه )کانادایی یا خارجی(کارت گروه

وقتی که نام با کارت شناســایی شــما مطابقت نداشــته باشــد به مدارک ثبت ازدواج و تغییر نام نیاز اســت. 
برای اطالعات بیشتر درمورد مدارک شناسایی، به icbc.com بروید یا با ما صحبت کنید.

برای موارد زیر به icbc.com بروید:

دیدن و دانلود این راهنما و دیگر راهنماها و دستورالعمل های گواهینامه ی رانندگی 	

نکـــات راننـــدگی ICBC را ببینید 	

بیشتر درمورد گواهینامه ی رانندگی و وسایل نقلیه یاد بگیرید 	

درمورد محصوالت، خدمات و اخبار ما اطالعات کسب کنید. 	

http://icbc.com
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