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Yükleme Metotlarının uygulanması konusunda açıklamalar 
 
Yükleme metotları, önceden 3. ciltte yer alan yükleme örneklerine göre ve yeni 4. ciltteki yükleme tavsiyeleri ile 
bazı bilgi fiş1erine göre tekniğin mevcut duruma uyarlanmasından sonra hazırlanmıştır.  Bu metotlar, eşyaların 
yüklenmesi ve emniyete alınmasında uyulacak bütün önlemleri içerir ve yük gabarisi ve yükün dağılımı ile ilgili 
bilgilere ilave olarak bu eşyaların doğru yüklenmesi için ilave bilgiler de verir. Bu metotlarla ele alınan durumlar 
için artık 1. ciltte yer alan talimatlara başvurulması gerekli değildir.  
 
Yükleme metotları, ilgili eşyaların hasarsız olarak taşınmalarını ve işletmenin emniyetini sağlamak için 
tasarlanmışlardır. Yüklemelerin farklı olarak yapılması ve emniyete alınması 1. ciltteki hükümlere uyulması 
kaydıyla kabul edilir. Bazı yükleme örnekleri için mevcut olan bilgi fişlerinin yeni 2. cilde konulması gerekir.  
 
1. ciltteki “Giriş Hükümleri” nin (Madde 1.3) gözden geçirilmesini beklerken şu mevzuat uygulanır: 
 

1- Yükleme metotları hangi eşyalar için tanımlanmışlarsa o eşyalara uygulanır. 
2- Yükleme örnekleri ile ilgili renkli kağıt üzerindeki bilgi fişleri tavsiye niteliklerini muhafaza ederler. Bu 

fişler, 1.ciltteki hükümlerle birlikte uygulanır.  
 

Bilgi fişleri pembe kağıda basılmışlarsa bu, fişlerin 1.ciltteki zorunlu talimatlardan veya yeni 2. ciltteki 
yükleme metotlarından ayrılan hükümler içerdiği anlamına gelmektedir. Bu fişlerdeki eşyaların yüklenmesi 
ve emniyete alınması ile ilgili bilgilere uyulması gerekir. 
 
01.01.1995 tarihinden önce yayınlanmış olan bilgi fişleri konusunda ilgili şebekeler, yük birimlerinin 
emniyete alınmasının 1. cildin 28.05.1995 tarihli versiyondaki hükümlere uyup uymadığını incelerler. 
 

3- Yüklenmesi ve emniyete alınması ne bir yükleme metodu ne de bir yükleme örneğiyle düzenlenmemiş olan 
eşyalar konusunda, her durumda, 1. ciltteki tekabül eden hükümleri uygulanması gerekir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Yükleme Metotları (Cilt 2 ) 
 

Uygulama konusunda açıklamalar 
0 Bilgi fişleri 
0.1 Vagonların yüklenmesi 
0.2 Yüklemenin azami boyutları 
0.3 Eşya1arm örtülmesi 
0.4 Dökme olarak yüklenen eşyalar 
0.5 Intermodal taşıma birimleri 
1 Metal 
1.1.1 ayrılmış 
1.2.1 ayrılmış 
71.2.2 Kayma olasılığı olan enlemesine bağlanmış ağaç parçalar üzerine yüklenmiş sac paketler 
1.2.3 Kayma olasılığı olan uzunlamasına yerleştirilmiş ağaç parçalar üzerine yüklenmiş sac paketler 
1.2.4 Orta ve ağır saclar (yağ1anmamış) 
1.2.5 Orta ve ağır (kalın)saclar (yağlanmamış ve çok geniş) 
1.3.1 Sac rulolar (yağ1anmış veya yağ1anmamış) 
1.3.2 Yağ1anmamış ısıtılarak haddeden geçirilmiş sac rulolar 
1.4.1 Çapı 65 cm.den (26”) büyük üst üste konu1muş metal borular 
1.4.2 Çapı 40-65 cm(16”-26”) arasında üst üste konulmamış metal borular 
1.4.3 Çapı 25-40 cm(10”-16”) arasında üst üste konulmamış metal borular 
1.4.4 Üst üste konulmuş  istif1ar halinde ve dikmelere dayalı metal borular 
1.4.5 Yandan takozlanmış, üst üste konulmuş istiflar halinde metal borular 
1.4.6 Özel vagonlara yüklenmiş, üst üste konulmuş istiflar halinde metal borular 
1.4.7 Paket halinde metal borular 
1.5 Dingil takımları 
1.6.1 Çelik profiller (yağ1anmamış) 
1.6.2 Raylar 
1.6.3 Çelik profil ve çubuklar (yağ1anmamış) 
1.6.4 Çelik kütükler 
1.6.5 36 m.ye kadar beton demiri 
1.6.6 36 m.ye kadar raylar 
1.6.7 36m- l50m arası raylar 
1.6.8 Raylar (çok sayıda düz satıhlı vagona yük1enmiş) 
1.6.9 Çelik levhalar 
1.10.1 Düz metal kafesler 
1.10.2 Rulo halinde metal kafesler 
1.10.3 Paket ye rulo halinde metal kafesler 
1.11.1 Hafif hurda demirler 
1.11.2 Ağır hurda demirler 
2 Ağaç 
2.1 Tomruklar 
2.2.2 Paket halinde kare kesilmiş kerestelik ağaçlar 
2.4 Demet1enmiş ağaçlar 
2.5 Ağaç traversler (paketlenmiş) 
2.6 Kreozotlanmış ağaç traversler (paketlenmiş) 
2.7 Ağaç traversler (paketlenmemiş) 
2.8 Ağaç yongalar 
2.9 Kontrplak levhalar, sert lif levhalar 
3 Tarımcılık 
3.1 Pres1enmiş balyalar halinde turba (bataklık kömürü) ve benzer ürünler 
4 Kağıt 
4.1.1 “Tomar” halinde kâğıt rulolar 
4.1.2 “Top” şeklinde kâğıt rulolar 
4.1.3 “Dik” olarak yüklenen kâğıt rulolar 
4.1.4 “Dik” olarak yüklenen kâğıt rulolar 
4.1.5 Kağıt rulolar 
4.1.6 “Top” şeklinde yüklenmiş kağıt rulolar 
4.2.1 Balya selüloz (tek tek balya, aynı yükseklikte) 
4.2.2 Balya selüloz (paket halinde)  

 
 



 

       1.10.2001 
6 Taşlar, inşaat malzemeleri 
6.1.1 Taş bloklar (işlenmiş) 
6.1.2 Taş bloklar (işlenmemiş) 
6.2 Taş ve beton levhalar (kaydırarak yükleme)        
7 Araçlar ye motorlar 
7.1 Takozlarla emniyete alınmış, tekerlekleri veya paletler üzerindeki araçlar ve motorlar  
7.2 Takozlarla emniyete alınmış,  tekerlekleri veya paletler üzerindeki araçlar ve motorlar 
7.3 Tekerlekleri üzerindeki araçlar 
7.4 Tekerlekleri üzerindeki araçlar 
8 Gemiler 
8.1 500 kg.dan düşük ağırlıktaki gemiler 
8.2 500 kg.dan fazla ağırlıktaki gemiler 
8.3 Römork üzerindeki gemiler 
9 Kombine taşımacılık birimleri 
9.1 Hareketli kasalar, büyük konteynerler (UTI)  
9.3 Yatay aktarma için alınabilir kasalar 
10 Fıçılar 
10.1 Fıçılar 
10.2 Kayar duvarlı vagonlara yüklenen fıçılar 
11 Yük birimleri 
11.1 Paletli yük birimlerinin o1uşturulması 
20 Kablo makaraları 
20.1 Kablo makaraları 
20.2 Kablo makaraları 
100 Özel olarak düzenlenmiş vagonlar 
100.1 Bölme duvarları sürgülenen  kayar duvarlı vagonlardaki eşya1ar 
200  Özel tertibatlar 
200.1 Direkt veya dolaylı bağlamalar için tekrar kullanılamayan bağlama malzemeleri -Kayışlar 
200.2 Direkt veya dolaylı bağlamalar için tekrar kullanılamayan bağlama malzemeleri -Polyester dokuma 

kayışlar 
Model 
Model 1 Yükleme şekli konusunda bilgi fişi 
Yükleme şekilleri konusunda bilgi fişleri listesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
1.7.2000 

Bilgi fişi 0.1 
(1.ciltten alınmış, madde 3) 

Vagonların yüklenmesi 
 
 
Yüklemede izlenecek yöntem 
 
Hatlar, dingil başına ağırlığa ve lineer metre başına ağırlığa göre belirlenen hat kategorilerine ayrılır, şöyle ki: A, 
B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4 (Yükleme Talimatları, cilt 3); burada 
 
A = 16,0 t 1 = 5,0 t/m Yük limit ağırlıkları        Örnek  
B = 18,0 t 2 = 6,4 t/m tablosu 
C = 20,0 t 3 = 7,2 t/m 
D = 22,5 t 4 = 8,0 t/m 
 
- güzergah üzerindeki en düşük limit ağırlığı kaldıran hat kategorisi belirlenir 
 
- vagon üzerinde belirtilen bu hat kategorisi için yükün limit ağırlığına uyulur 
 
İlave tablo       Örnek 
 
Bazı şebekelerde belirtilen hat kategorisi ve hızda daha yüksek 
   bir yük kabul edilir . 
 
 
 
Yükün dağılımı 
 
-  yük mümkün olduğunca homojen şekilde dağıtılır  
 
Bir araya toplanmış yükler 
 
- kabul edilen değerlere uyulur 
 
vagonun uzunlamasına 
 
. yük tabana veya en az 4              örnek                                                
 destek üzerine dayanır    
. yük 2 destek üzerine dayanır  
        
         
vagonun enlemesine   
 
Bir araya toplanmış yüklerin dayanma genişliği 
. tek çerçeve olduğu zaman asgari 2,0 m 
. çift çerçeve olduğu zaman asgari 1,2 m 
 
“             ” işareti tek başına olduğu zaman, değerler iki destek üzerine yükleme için de geçerlidir. 
 
 
Yükün dingiller veya bojiler ve tekerlekler üzerine dağılımı 
 
- enlemesine yönde aynı dingildeki tekerleklerin yükleri arasındaki oran :  
 azami 1,25 : 1 (= yükün enlemesine hareketi azami 10 cm) 
- Uzunlamasına yönde dingil/boji yükleri arasındaki oran  
 . dingilli vagonlarda: azami 2 : 1  
 . bojili vagonlarda: azami 3 : 1 
 
- dingil başına kabul edilen azami ağırlık geçilmemelidir 

 

 



 

 
 
 

1.1.99 
Bilgi fişi 0.2 

(1.ciltten alınmış, madde 4) 
Yüklemenin azami boyutları 
 
 
Genişlik ve yükseklik 
 
 -  geçilecek güzergahtaki ilgili en düşük yük gabarisi belirlenir(Yükleme Talimatlarına bakınız, cilt 1, tablo 1) 
 
 Yük gabarisi 
 Örnek 
 

  
 
 
 
 -  kurplardan geçilirken yükün desteksiz kalan kısmının ve dingil aralığının gerektirdiği yük genişliğinin limiti 

belirlenir (Yükleme Talimatlarına bakınız, cilt 1, tablo 2) 
 
 
 
 

 
 
 
Ray mantarından itibaren ölçümler yapılarak düz ve  yatay yolda yük gabarisine uyulup uyulmadığı kontrol edilir. 
 

Ray mantarı 

Desteksiz kısım Desteksiz kısım Dingiller veya boji eksenleri 
arasındaki mesafe 

Dış limit 

İç limit 



 

 
 
 

1.1.99 
  
Yükün uzunluğu 
 
 - vagonun üzerinde yazılı yük uzunluğuna uyulur 
 (örnek olarak :          )  
 
 - aşağıdakilere uyulması kaydıyla uçtaki traversin geçilmesine 

izin verilir: 
 
  . ray mantarının üstünden 2 m yüksekliğe kadar 40 cm 

derinliğinde bir boşluk ve 
 
 . sıkıştırılmamış tampon düzleminden ölçülen ray mantarının 

üstünden 2 m.nin ötesinde asgari 20 cm boşluk, 
 
 . uçtaki basamağın ortasından 2 m. yüksekliğe kadar 

tamponların sabitlenme düzlemi düzeyinde ölçülen 
basamağın üstünden 20 cm.lik boşluk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  . çekme kancasından ölçülen her iki yandan ve üstünden 20 

cm.lik boşluk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - şok amortisörlü vagonlarda, siyah ve sarı bantlarla belirtilen yüzeyleri ayrıca boş muhafaza ediniz 
 
Yük, istenen limit payları aşıyorsa, bir emniyet vagonu eklenir 
 
 
 
  . yük ile emniyet vagonu arasındaki dikey boşluk: 

asgari 10 cm 
 
  . emniyet vagonunun yüklenmesi durumunda 

yüklemeler arasındaki uzunlamasına mesafe asgari 35 
cm olmalıdır  

 



 

 
 
 

1.1.99 
Bilgi fişi 0.3 

 (1.ciltten alınmış, madde 6) 
Eşyanın örtülmesi 
 
 
 Eşyalar 
 Eşyalar: 
 - kötü havalara karşı korumak amacıyla 
 - rüzgârın kaldırmasını önlemek amacıyla (örnek olarak toz halinde 

eşyalar) 
 - RID’ye uygun olarak ( Uluslararası demiryolu tehlikeli madde 

taşımacılığı ile ilgili yönetmelik) örtülürler 
 
Vagonlar 
 Sabit duvarlı, kenarlı veya dikmeli vagonlar  
 (E..., Ea... F..., K..., L..., R..., S...) 
 
Örtme malzemesi 
 Muşambalar (UIC 806 fişine uygun): 
  . sivri köşeler üzerine konulmuşlarsa korunmalıdırlar 
  . su birikintilerinin oluşmasını önleyecek şekilde gerilmelidirler 
  . muşambanın ve vagonun yazılarını (şebeke ve numara) ortada 

bırakacak şekilde düzenlenmelidirler 
 
 Muşambalar şu şekilde sabitlenmelidir (ne vagonun hareketli 

parçalarına bağlanmış ne de çivilenmiş) 
  . vagon üzerine sabitlenmiş bağlama malzemeleriyle gerilerek 

(muşambaların dalgalanmasını veya şişmesini önlemek amacıyla) 
  .. muşambanın her bağcık deliğine ve vagonun bağcık deliklerine 

veya kancalarına çift düğümle sabitlenen metal olmayan 
bağlama malzemeleriyle muşambalar gerilirler(arka sayfaya 
bakınız) 

  .. bağlama malzemeleri birbirlerine yaklaşık 1 m mesafededirler 
 . çok sayıda muşamba aynı vagon üzerine konulmuşsa 
   .. bunlar eğik olarak gerilmiş bağlama malzemeleriyle sabitlenir 
   .. yaklaşık 1 m 
 Tel kafes (normal kümes kafesleri) 
 . deliklerin genişliği : azami 100 mm 
  
 Sentetik malzemeden file 
 . deliklerin genişliği : yaklaşık 30 mm 
  (kopmaya karşı direnç: uzunlamasına ve enlemesine 0,5 kN¹) 
 Örtme malzemesi: 
  . yaklaşık her 2 m.de 
  . vagonun her ucundan en az iki bağlama malzemesiyle 
  . bağlama malzemeleri fileye düğümlenir veya 
 

    . filenin tüm genişliği üzerinde  üstten enlemesine gerilirler veya 
 
 .vagonun kancalarından geçirilir ve gerilirler (Eaos 

vagonlarında kanca  bulunur) 
 
 Plastik örtü (film) (sadece ayrı yükleme birimleri için) 

. örtünün kalınlığı: asgari 0,15 mm 
  . örtünün sabitlenmesi: yaklaşık her 1 m.de  

 
 Bağlama 
 - metalik olmayan bağlama malzemeleri(kopmaya karşı direnç  

yaklaşık 5 kN) 

 

 

 



 

 - çelik telle de sabitlenebilen kümes kafesleri   
 
1) direnç testinin, 3 telin yer aldığı 10 cm genişliğinde bir eşantiyon üzerinde yapılması gerekir 
 
 
Bağların malzemelerinin çift düğümle sabitlenmesi 
 
  
          
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 1.1.99 
 

vagon üzerindeki 
bağlama halkası 

İpin uçlarıyla önde 
çift düğüm yapınız 

İpin uçları arkadan 
Bağlama halkasından geçirilir 

Muşambanın 
bağcık deliği 



 

 
 
1.1.99 

Bilgi fişi 0.4 
Dökme olarak yüklenen eşyalar        (1.ciltten alınmış, madde 5.2 ve 5.3) 
 

 
Vagonlar 
 
 Sabit duvarlı vagonlar(E..., Ea... F...) 
 
 
Yükleme şekli  
 
 Dökme eşya, vagonun yüzeyinin tamamına homojen ve sıkışık olarak 

dağıtılır. 
 
 Vagonun ortası da dahil olmak üzere yan duvarın üst düzeyinin 

yaklaşık 10 cm altına kadar yükleme yapılır. 
 
 Manevra çarpmaları veya vagonun seyri sırasında meydana gelen 

sarsılmalar nedeniyle vagondan düşebilecek eşyalar, örnek olarak 
shredder demir kırıntıları, dökme parçalar, maden hurdaları, torna 
yongaları, rendeleme kırıntıları, metalik profil segmanları, boru parçaları, 
makina parçaları, 10 cm çapına kadar yakacak kütükler, ağaç yongalar. 

 
 
 Vagonun ortası da dahil yaklaşık olarak yan duvarın üst düzeyine 

kadar yükleme yapılır. 
 
 Preslenmiş demir kırıntıları(paket halinde), preslenmemiş veya 

preslemeyle düzleştirilmiş otolar 
 
 Eşyaların yüzeylerinin tamamı örtülür 
 
 Hafif eşyalar, boyları ne olursa olsun saclar, karoseri parçaları, zımbalama 

makinaları, hafif veya karışık ağır demir kırıntıları, ev gazetesi balyaları, 
yaklaşık 15 mm kalınlığa kadar levha ve şeritler, kerestenin kesilen 
kabuklu ilk ve son parçası, ağaç yongalar. 

 Örtme malzemesi: Sentetik maddaden fileler veya kümes kafesleri 
 
 Toz halinde eşyalar, ağaç talaşı, kum, kömür tozu 
 Örtme malzemesi: Muşamba 
 
 
 Tepe oluşturarak yükleme 
  
 Seyir esnasında rüzgârın kaldıramayacağı eşyalar, örnek olarak küçük 

çakıl, kok kömürü, yumru, elma 
 
 Duvarların yakınında, eşyalar üst kenarın yaklaşık 15 cm altına kadar 

yüklenir. 
 
Örtme malzemesi ve sabitleme 
 Fiş 0.3’e bakınız 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1.1.99 
Bilgi fişi 0.5 

Intermodal taşıma birimleri 
(büyük konteynerler, hareketli kasalar, yarı römorklar ve karayolu katarları) 
 
 
 
Yükü oluşturan eşyalar 
 Intermodal taşıma birimlerine yüklenen çeşitli eşyalar 
 
Yükleme şekli 
 
 Dökme eşya, vagonun tüm yüzeyine homojen ve sıkışık olarak dağıtılır. 
 
Taşımada uyulacak talimatlar 
 uzunlamasına (öne ve arkaya doğru) yaklaşık 1 G 
 enlemesine 0,5 G’ye kadar 
 dikey olarak 0,3 G’ye kadar 
 (G= kg cinsinden yük ağırlığı) 
 
Dikey yöndeki sallanmalar, taşıma sırasında eşyanın yer değiştirmesini kolaylaştırır. 
 
Taşımada kullanılan birimlerin durumu 
 - taban temiz olmalı 
 - yan duvarlar, ana mertekler, latalar ve muşambalar iyi durumda ve tam olmalı 
 - kapıların ve kayar duvarların kapanması iyi çalışır durumda olmalı 
 
Yükleme şekli 
 - eşya kullanılabilir yüzeyin tamamına, sıkışık bir şekilde(ara vermeden) yüklenir veya 

bir bir sağlamlaştırılır 
 - taşıma araçlarının, konteynerlerin ve hareketli kasaların dış boyutları geçilmez 
 - yük eşit bir şekilde dağıtılır 
 - ancak alt sıra yükleme yüzeyinin tamamını kaplıyorsa demetlemeye izin verilir 
 
Emniyet 
 Dengeli yüklemelerin sağlanması için, benzer elemanların veya istifların örnek olarak 

bağlarla veya plastik şeritlerle bir araya getirilmesi gerekir. 
 Torbalar çapraz olarak veya içeriye doğru eğik olarak demetlenmelidir. 
 Yan veya uzunlamasına duvarlara dayanmayan eşyalar  
 - sağlam bağlarla 
 - hava yastıkları/dolgu maddeleriyle 
 - dikey pozisyondaki paletler veya tahtalarla  
 - sürtünme katsayısını arttıran ara parçalarla 
 sağlamlaştırılmalıdır. 
 
 Yükün baskısı mümkün olduğunca geniş bir yüzeye dağılacak şekilde payanda 

vurulmalıdır. Bu, ön kapıların ve uçtaki kapıların yakınında ve mümkünse köşe 
dikmelerine karşı yapılmalıdır. 

 
Sadece muşamba, çemberler, ana mertek veya latalarla emniyet altına alma yetersizdir. 
 Taşıyan yüzey (a) en azından 
 - uzunlamasına 6/10, 
 - yüksekliğinin enine 5/10’a 
 yükselmiyorsa yüksekliğinin yaklaşık 3/4’ü üzerinden bir çerçeve, payanda veya bağlar vasıtasıyla sallanmaya 

karşı sağlamlaştırılır. 
 Silindir şeklindeki eşyalar yuvarlanmalarını önlemek için takozlanmalıdır. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1.1.99 
 

Yükleme metodu 1.2.2 
Kayma olasılığı olan enlemesine bağlanmış ağaç parçalar üzerine yüklenmiş sac paketler                             
          
Münferit ve grup halinde vagonlar   Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
  Uzun stroklu amortisörlü vagonlar  
Eşya tipi 
 Oluklu ağaç parçalar üzerinde enlemesine bağlanmış sac paketler 
 Paketlerin yüksekliği 
 -U şeklinde kenar korumalı ve sactan kapalı ambalajlı azami 75 cm. 
 -kenar koruması veya ambalaj olmadan azami 50 cm. 
- Paketler, çemberlerle yaklaşık olarak bir metre aralıklarla (kopmaya karşı direnç en az 14 kN) ve 3 m = 

paketler için en azından 3 bağlama şeridiyle enlemesine bağlanmıştır.Plastik bağlama şeritleri sadece kenar 
korumalarıyla kullanılır. 
Paketlerin bağlanması sırasında bir metrelik mesafeye uyulamazsa, eksik olan bağlama şeritleri istifler  ilave 
bağlama şeritleriyle telafi edilir.  

Vagonlar 
 Ağaç tabanlı vagonlar(K.., Li.., R.., E.., G..,H..,Si.., T..) 
Yükleme şekli 
 Aynı uzunluk ve genişlikteki paketler 6 sıraya ve 1,25 m yüksekliğe kadar yüklenir. Yine de yükseklik 

paketlerin genişliğini geçmez. Mümkünse yükleme uzunluğunun tümü kullanılır. Çeşitli sıralar arasına, 
sürtünmeyi (μ asgari:0,7) arttıran ara parçalar veya ambalajlar konulur. 

 İstifin tepesine en küçük tek paketler konulur. 
 İstifler, vagonun uzunlamasına, sert telden panel ayaklar (patenler) üzerine, pürtüklü yüzey tabana dönük 

olacak şekilde yerleştirilir. Ayakların adedi, genişliği ve kalınlığı, bağlı ağaç ara parçalar vagonun tabanına 
değmeyecek şekilde tasarlanır (istif altına düzenli bir şekilde dağıtılmış en azından 3 tane ara parça, genişliği 
en az : 15 cm) 

 Alın duvarları/kenarlarına oranla bırakılacak boşluklar ve ayaklardan sonraki mesafe 
   en azından     50 cm    0 cm 
 İstifler dokuma kayışlarla ve kenar korumasıyla, düz cerde (çekimde) kopmaya karşı asgari direnç 25 kN 

olmak üzere 
- uzunluğu = 3m olan istifler için en azından 3 bağlama şeridi 
- uzunluğu> 3m olan istifler için en azından 4 bağlama şeridi ile 
veya  
kopmaya karşı asgari direnç 20 kN olmak üzere çelik  çemberlerle 
-uzunluğu  =3 m olan istifler için en azından 3 bağlama şeridi, 
-uzunluğu > 3 m olan istifler için en azından 3 bağlama şeridi + her ilave 2 m için 1 bağlama şeridi ile 
enlemesine olarak bağlanır. 
 

 
Emniyete alma 

-  Vagonun uzunlamasına  
 İstifler kayma olasılığıyla yüklenir. 

 - Vagonun enlemesine 
Kılavuzlarla emniyete alınır, asgari yükseklik =5 cm, Etkin asgari yükseklik=3 cm, Vagonun tabanına her 
ağaç parça başına asgari 2 çiviyle olmak üzere her 1500 kg lık yükleme için 1 çivi ile sabitlenir. Çivilerin 
asgari çapı: 5 mm.   Vagonun tabanına asgari gömülme derinliği: 40 mm 

 İstifin tepesindeki en küçü k paketler 
- kaymayı önleyici ara parçalar (μ asgari:0,7) ve 



 

- bunları altta yer alan pakete veya istifin tümüne bağlamayı sağlayan bağlama şeritleri ile (adedi ve 
gerçekleştirilmesi için  ‘e bakınız) sağlamlaştırılır. 

İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı ve gabari için yaprak 0.1’e bakınız. 

1.10.2001 
Yükleme metodu 1.2.3 

Kayma olasılığı olan uzunlamasına yerleştirilmiş ağaç parçalar üzerine yüklenmiş sac paketler                              
 
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 
 
Eşyalar 
 
 Bağlı ara parçalarla beraber veya ara parçalar olmadan sac paketler 
 Paketlerin yüksekliği 
 -U şeklinde kenar korumasıyla ve sacdan kapalı ambalajla azami 75 cm 
 -kenar  koruması ve de ambalaj  olmadan azami 50 cm. 
 Paketler, yaklaşık 1 m aralıklı olarak çemberlerle (kopmaya karşı direnç asgari 14 kN) uzunlamasına ve 

enlemesine bağlanırlar. Paketin her  iki yüzü en azından  2 bağlama şeridiyle bağlanır. Plastik bağlama şeritleri 
sadece kenar  korumalarıyla kullanılır. 

 
Vagonlar 
 
 Aağaç tabanlı vagonlar(K.., Li.., R.., E.., G..,H..,Si.., T..) 
 
Yükleme şekli 
 
 Aynı uzunluk ve genişlikteki paketler, 1,25 m yüksekliğe kadar  bir veya daha çok sıra halinde yüklenirler. 

Yine de yükseklik paketlerin genişliğini geçmez. İstifler arasında aralık verilerek veya verilmeden, vagonun 
uzunlamasına eksenine yerleştirilen ağaç ara parçalar üzerine istifler konulur. Mümkünse yükleme 
uzunluğunun tümü kullanılır.  

 Bağlı ve oluklu ara parçalarla  
 veya 
 bağlı olmayan ara parçalar üzerine yüklenir. 
 Vagonun uç kısımlarında 
 
    50 cm      0 cm 
 boşluk bırakılır. 
 İstifler, yaklaşık 1 metre aralıklı çemberlerle (kopmaya karşı direnç asgari 20 kN) enlemesine ve uzunlamasına 

bağlanırlar. İstif 35 cm. i geçiyorsa, uzunlamasına olarak bağlama şeritlerinin sayısı ikiye katlanır. İstifin her 
kenarı üzerinde en azından iki bağlama şeridi bulunur; plastik bağlama şeritleri sadece kenar korumalarıyla 
kullanılır.  

 
 
Emniyete alma 
 - Vagonun uzunlamasına 

  Kayma olasılığıyla yüklenir. 
 - Vagonun enlemesine  
 Kılavuzlarla emniyete alınır, asgari yükseklik =5 cm, Etkin asgari yükseklik=3 cm, Vagonun tabanına her 

ağaç parça başına asgari 2 çiviyle olmak üzere her 1500 kg lık yükleme için 1 çivi ile sabitlenir. Çivilerin 
asgari çapı: 5 mm.   Vagonun tabanına asgari gömülme derinliği: 40 mm 

 
İlave açıklamalar 



 

 
 Yükün dağılımı ve gabari  için yaprak 0.1’e bakınız. 
 
 

1.10.2001 
Yükleme metodu 1.2.4 

Orta ve ağır (kalın) saclar (yağlanmamış)         
          
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 
Eşyalar 
 
 İstiflenmiş saclar 
 İstifler ayrı ayrı en az 2 defa bağlanır. 
 Biri üst üste konulmuş her kısım üzerinden olmak üzere enlemesine 3 kez bağlanmış olan üst üste konulmuş 

saclar 
 Bağ türü: Kenar korumalı çelik çember (kopmaya karşı direnç asgari 14 kN) veya çift katlı çelik tel (Ø asgari 5 

mm) 
 
Vagonlar 
 Kenarlı veya dikmeli ve  ağaç tabanlı vagonlar(K.., R..., Sa..., Si.., Sp...). Sacların çok geniş olması halinde yan 

kenar ve dikmeler indirilir. 
 
Yükleme şekli 
 İstif doğrudan vagonun tabanına, taban kirişleri üzerine veya geniş yüzeyleri üzerine konulan dikdörtgen kesitli 

yumuşak ağaç parçalar üzerine yüklenirler. Saclar ağaç parçaları asgari 50 cm geçmelidir. 
 Yüklemenin ağaç parçalar üzerine yapılması halinde,yükün taşan uçları, çivi ile tutturulmuş ağaç parçalarla 

aynı yükseklikte desteklenmelidir. 
 Asgari boşluk  
 
    50 cm      0 cm 
 

 
Emniyete alma 
 - vagonun uzunlamasına  
  · uçtaki kenarlar ve dikmelerle  
 - vagonun enlemesine 
  · yan mesafe yaklaşık 10 cm’nin üstünde olmadığı zaman yan dikmeler veya kenarlarla; sadece 2 dikmeyle 

sabitlenmesi durumunda, saclar dikmelerin eksenini en az  
  
    50 cm      0 cm 
  geçer 
  · yan mesafe yaklaşık 10 cm’den fazla olduğu zaman her yandan çiviyle tutturulmuş olan istif başına en az 

2 ağaç parçayla emniyete alınır; parçaların kalınlığı en az 5 cm, etkin yükseklik en az 3 cm; 
  Her kenarda ağaç parçalar üzerindeki çivi sayısı: her 1500 kg.lık yük için 1 çivi 
  ·Çok geniş saclar için bağlama şeritleriyle beraber çelik çubuklarla (kopmaya karşı direnç en az 20 kN) 

emniyete alınır. Çlik çubuklar çıkıntılarla vagonun tabanına tutturulur veya çivilenir; 

 



 

  çelik çubuk sayısı: uzunluğu 6 m.ye kadar olanlar için en az 3; uzunluğu 6 m.den büyük olanlar için en az 
4. 

İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı ve yük gabarisi için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız.                1.1.99 

Yükleme metodu 1.2.5 
Orta ve ağır (kalın)saclar (yağlanmamış ve çok geniş)         
          
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 
Yüklenmiş eşya 
 
 Genişliği vagonun yararlı genişliğinden fazla olan yağlanmamış orta saclar ve kalın saclar 
 
Vagonlar 
 Alın duvarlı  ağaç tabanlı düz satıhlı vagonlar (K.., R..., S...).  
 
Yükleme şekli 
 Saclar, doğrudan vagonun tabanına, taban kirişleri üzerine veya ağaç ara parçalar üzerine konulur, birbirlerinin 

üzerine istiflenir veya  münavebeli konulur. 
 
 Ağaç ara parçalar ve destekler 
  dikdörtgen kesitli iseler geniş yüzeyleri üzerine konulurlar, 
  birbirlerine göre dikey olarak sıralanırlar, 
  bağlama şeritlerinin altına yerleştirilir, 
  yükün genişliğini geçmeden yaklaşık olarak yükün genişliğine tekabül eden bir uzunluğa sahiptirler. 
 
 Daha kalın saclar yüklemenin alt kısmına yerleştirilirler ve yük, mümkün olduğu ölçüde, vagonun yararlı 

uzunluğunun tümüne dağıtılır. 
 
 Yükün yüksekliği, en fazla alın duvarlarının yüksekliğine eşittir. 
 Yükün uç kısımlarında boşluk bırakılması gerekli değildir. 
 
 

 
 
Emniyete alma 
 - vagonun uzunlamasına  
  alın duvarlarıyla 
 
 - vagonun enlemesine 
  tavlanmış 4 çelik telden ( 5 mm) oluşan bağlama şeritleriyle emniyete alınır. 
 Bağlamalar, yükün üzerinden ve sonra da her kenardan vagonun şasisi üzerinde bulunan halkalardan veya 

diğer sabitleme tertibatlarından geçirilirler. Sonra da yükün üzerinden tekrar geçirilip, iki kenardan burulurlar. 
Böylece yüklemenin yan kısmı burulmuş 8 telle  sağlamlaştırılır. 

 
  Her sac  en azından 2 bağlama şeridiyle tutturulur; saclar bağlama şeritlerini  en azından 50 cm geçerler. 
  
 Yaklaşık her 3 metrede bir bağlama kayışıyla bağlanır.  
 



 

İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı ve yüklemenin boyutları için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız.               
 
 
 
 

1.4.2001 
Yükleme metodu 1.3.1 

Sac rulolar  (yağlanmış veya yağlanmamış) 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 
 
Eşyalar 
 “Rulo halinde” yüklenmiş sac rulolar , ünitenin veya her grubun azami ağırlığı : 7 t. 
 - her rulonun etrafından 2 defa çevrelenir 
 - yağlanmış rulolara ayrıca ortadaki delikten 3 defa çevrelenir. 
 - birbirlerine bağlanmış olan çok sayıda rulo da ortadaki delikten 4 defa çevrelenir. 
 Bağların türü: çelik çember  (tek tek ruloların bağlanmasında kopmaya karşı direnç asgari 14 kN ve çok sayıda 

rulonun bağlanması için asgari 20 kN) 
 
Vagonlar 
 Duvarlı veya kenarlı ve ağaç tabanlı vagonlar(K.., Li.., Re..., H..., Si..., T...). 
 
Yükleme şekli 
 - sac rulolar, doğrudan vagonun tabanına veya vagonun uzunlamasına konulmuş geniş yüzeye dayanan 

yumuşak ağaç parçalar (kesit: yaklaşık 5 x 12cm) üzerine yüklenir  
 -genişlikleri asgari 5/10 Ø olduğu zaman rulolar tek tek yüklenirler 
 - her rulonun genişliği asgari  1/3 Ø olduğu zaman  ve her ünitenin toplam genişliği asgari 7/10 Ø olduğu zaman 

bir yükleme ünitesi şeklinde yan yana konulur ve bağlanırlar.  
 - art arda gruplanırlar (çember çembere karşı). 7 t.u geçen yüklemeler için ayrı grupların oluşturulması uygun 

olur. 
 -asgari 50 cm.lik boşluk bırakılır. 

 
Emniyete alma 
 
 - vagonun uzunlamasına  
  Her rulo - çok sayıda rulo bir ünite halinde bağlı olsa bile- yuvarlanma yönünde en az 2 takozla 

sağlamlaştırılır. 
  Gruplar krokide gösterildiği gibi (azami 7 t) 
  Takozların boyutları: asgari yüksekliği 12 cm., asgari genişliği 12 cm., takoz açısı yaklaşık 35° 
  Takozlarda her kenardaki çivi sayısı:  
  
   her 500 kg.lık yükleme   her 2000 kg.lık yükleme  
   için 1 çivi    için 1 çivi 



 

  - vagonun enlemesine  
 Her rulo, asgari 5 cm kalınlığındaki ve asgari 3 cm etkin yüksekliği olan takozlarla sağlamlaştırılır. 
 Takozlarda her kenardaki çivi sayısı: Her 1500 kg.lık yükleme için 1 çivi,her takoz başına asgari 2 çivi.
 
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 

1.10.2001 
Yükleme metodu 1.3.2 

Yağlanmamış sıcak haddeden geçirilmiş sac rulolar                  
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 
 
Eşyalar 
 
 Tabana, asgari Ø = 7/10 H, ağaç parçalar üzerine asgari Ø = H, “dik” olarak yüklenmiş sac rulolar 
 Rulolar, çelik çember yardımıyla (kopmaya karşı direnç asgari 14 kN)  
 - çevrelerinden en az 2 defa veya 
 - çevrelerinden en az 1 defa ve ortadaki delikten en az 1 defa veya 
 - ortadaki delikten ez az 3 defa çevrelenirler. 
 
Vagonlar 
 Ağaç tabanlı vagonlar(K.., L.., R..., Sa..., Si...). 
 
Yükleme şekli 
 
 Sac rulolar 
 - doğrudan vagonun tabanına yüklenirler. 
 - vagonun boyuna paralel olarak yerleştirilmiş geniş yüzeye dayanan yumuşak ağaçtan 2 parça üzerine (kesit 
 yaklaşık 5 x 12 cm.) yüklenirler. Bu ağaç parçalar, rulonun Ø’nın asgari 7/10’una eşit mesafeyle 

yerleştirilirler. Bunlar sac ruloları her kenardan asgari 30 cm. geçerler.  
 Asgari 50 cm.lik boşluk 

 
Emniyete alma 1) 
 İlave önlem yok. 
 



 

İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 
 
 
 
1) Sadece CFF ve GC(SJ)’nin hatlarında kılavuzlarla (kızaklarla) yandan emniyete alınır. 

1.4.2001 
Yükleme metodu 1.4.1 

Çapı 65 cm.den (26¨) büyük üst üste konulmamış metal borular                 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 
Eşyalar 
 Herhangi bir yüzeye sahip (çemberli veya çembersiz) metal borular 
Vagonlar 
 Dikmeli ve ağaç tabanlı vagonlar(K.., L.., R..., S...). 
Yükleme şekli 
 Borular doğrudan tabana, taban kirişleri üzerine veya ağaç parçalar üzerine yüklenir. 
 - mümkün olduğu ölçüde vagonun tüm genişliğine bir veya birçok sıra halinde yerleştirilirler. Boruların 

eksenleri, birbirlerine oranla dikey bir düzleme göre sıralanır. 
 - sıra sayısı, üst üste konulmuş azami bir boru sırası olmak üzere, her sıradaki boru sayısından fazla 

olmamalıdır. 
 - boruların bilezikleri ve çemberleri arasında temas yok (münavebeli yükleme) 
 - borular, araya konulan parçaları asgari 50 cm. geçer. 
 - asgari boşluk 
 
 · işlenmemiş borular  30 cm    0 cm 
 · yağlanmış veya kaygan  
   kaplamalı borular  50 cm    0 cm 
 
 - ara parçalar sağlam, yıpranmamış ağaçtan , EN 338 normuna uygun, direnç sınıfı en az C24, tek bir parçadan 

belirgin sivri köşeli olarak kesilmiş ağaçtan olmalı, geniş tarafları üzerine ve dikmelere temas etmeden 
konulmalıdır. 

 ·  asgari 90 cm2 lik dikdörtgen kesitli, asgari 6 cm. kalınlıkta 
 · sıra başına boru ağırlığı                                    azami   10   15   20   (t)  için 
  sıra başına  ara parçaların toplam kesiti            asgari  360 480 600 (cm2 ) 
 - ara parçalar ile yan takozların sayısı 
  · sıra başına 15 t’a kadar ağırlık için ve 12 m’ye eşit veya küçük uzunluktaki borular için 2 
  · sıra başına 15 t’dan fazla ağırlık için ve 12 m’den uzun borular için 4 (ikiz 2 ara parça) 
 - en az 4 çiviyle tespit edilmiş ara parçalar(Ø  5 mm, içeriye gömülme derinliği: en az 40 mm) 



 

 

 
1.10.2001 

1.4.1 
 
Emniyete alma 
 
 - bütün dikmeler dik durumda olmalıdır 
 - her boru sırası, ağaç takozlar vasıtasıyla sağlamlaştırılmalıdır (açıklık olmadan) 
  · ara parçalar üzerindeki takozlar yukarıya ve aşağıya doğru yönelik olurlar 
  · takozların genişliği ara parçaların genişliğine denk olur 
  · takozların yüksekliği, boruların çapının 1/12’sine eşit, asgari 12 cm.dir., takozların dayanma yüzeyinin 

açısı yaklaşık 35 ° dir 
 
 
 - takozlar yüklemenin her kenarından sabitlenir 
  · dikmelerin içine 
   çivilerle 
   her kenardaki çivi sayısı (Ø 5 mm) : her 1500 kg.lık yük için toplam 1 (bağlanacak sıra, muhtemelen üst 

üste konulmuş boru sırası dahil, çiviler takoz başına en az 4 adet olmak üzere (takozun içinden 2 ve 
dışından 2) düzenli olarak dağıtılmış, içine dikey olarak gömülmüş; çivilerin içeriye girme derinliği : 
asgari 40 mm) 

⑪  · dikmelerin üstünden (borular dikmeleri Ø’ın yarısından daha fazla geçer) 
    daki gibi ve ağaç vidalarla ara parçalara 2 kenardan vidalanmış 3 mm. kalınlıkta çelik sacdan 

bağlantı elemanlarıyla emniyete alınır; bağlantı elemanıyla birlikte her takoz için vida (Ø 6 mm, 
uzunluk 60 mm) sayısı : 9 (takozlara 3’er ve ara parçalara 3) 

⑫ - yağlanmış veya kaygan kaplamalı borular: 
   ara parçalar konulmuş kaymayı önleyici taban 
   (µ asgari 0,7) 
⑬ - üst üste konulmuş sıra, uygun bir tertibat yardımıyla gerilmiş en az 2 kolan vasıtasıyla (kopmaya karşı direnç 

asgari 40 kN) üzerinde bulunduğu sıraya bağlanır 
⑭ - kolanlar ve germe tertibatlarıyla (kopmaya karşı direnç asgari 40 kN)dolaylı bağlamayla istif sağlamlaştırılır, 

sayısı: her 6 m boru uzunluğu için 1, her istif için en az 2; boruların uçlarına oranla bağların mesafesi: 
yaklaşık 50 cm 

  ·  borular dikmeleri borunun Ø’nın yarısından daha fazla geçtiklerinde veya 

 

 



 

  ·  boşluk  ‘te belirtilenden  
   küçük olduğu zaman veya 
  ·  borular yağlandığında kaymayıcı önleyici tabanlar 
     veya kaygan kaplamalı olduklarında olmadan yağlanmış olduklarında    
  veya kaygan kaplamalı olduklarında 
 
 
İlave açıklamalar 
 
 Yükün dağılımı ve yük gabarileri için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız. 
 
 RENFE varışlı taşımalar için, kayışların (dolaylı bağlama) yapısında, germe ve kilitleme tertibatları 

olmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10.2001 

Yükleme metodu 1.4.2 
Çapı 40-65 cm (16¨-26¨) arasında üst üste konulmamış metal borular 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 
 
Eşyalar 
 Herhangi bir yüzeye sahip metal borular(çemberli veya çembersiz) 
Vagonlar 
 Dikmeli ve ağaç tabanlı vagonlar(K.., L.., R..., S...). 
Yükleme şekli 
 Borular doğrudan tabana, taban kirişleri üzerine veya ağaç parçalar üzerine yüklenir. 
 - mümkün olduğu ölçüde vagonun tüm genişliğine bir veya birçok sıra halinde yerleştirilirler. Boruların 

eksenleri, birbirlerine oranla dikey bir düzleme göre sıralanır. 
 - sıra sayısı, üst üste konulmuş azami bir boru sırası olmak üzere, her sıradaki boru sayısından fazla 

olmamalıdır. 
 - boruların bilezikleri ve çemberleri arasında temas yok (münavebeli yükleme) 
 - borular, araya konulan parçaları asgari 50 cm. geçer. 
 - asgari boşluk 
 · işlenmemiş borular  30 cm    0 cm 
 · yağlanmış veya kaygan  
   kaplamalı borular  50 cm    0 cm 
 - ara parçalar sağlam, yıpranmamış ağaçtan , EN 338 normuna uygun, direnç sınıfı en az C24, tek bir parçadan 

belirgin sivri köşeli olarak kesilmiş ağaçtan olmalı, geniş tarafları üzerine ve dikmelere temas etmeden 
konulmalıdır. 

 ·  asgari 80 cm2 lik dikdörtgen kesitli, asgari 6 cm. kalınlıkta 
 · sıra başına boru ağırlığı                                    azami   10   15   20   (t)  için 
  sıra başına  ara parçaların toplam kesiti           asgari  240 360 480  (cm2 ) 
 - ara parçalar ile yan takozların sayısı 
 ·  12 m’ye eşit veya küçük uzunluktaki borular için ve sıra başına 15 t’a kadar ağırlık için en az 2 
 · 12 m’den uzun borular için veya sıra başına 15 t’dan fazla ağırlık için 4 (ikiz 2 ara parça) 



 

 - ara parçalar en az 4 çiviyle tespit edilir (Ø  5 mm, içeriye gömülme derinliği: en az 40 mm) 
   

 
1.10.2001 

1.4.2 
 
Emniyete alma 
 
 - bütün dikmeler dik durumda olmalıdır 
 - her boru sırası, ağaç takozlar vasıtasıyla sağlamlaştırılmalıdır (açıklık olmadan) 
  · ara parçalar üzerindeki takozlar yukarıya ve aşağıya doğru yönelik olurlar 
  · takozların genişliği ara parçaların genişliğine denk olur 
  · takozların yüksekliği asgari 12 cm, takozların dayanma yüzeyinin açısı yaklaşık 35 °  
 
 
 - takozlar yüklemenin her kenarından sabitlenir 
  · dikmelerin içine 
   çivilerle 
   her kenardaki çivi sayısı (Ø 5 mm) : her 1500 kg.lık yük için toplam 1 (bağlanacak sıra, muhtemelen üst 

üste konulmuş boru sırası dahil, çiviler takoz başına en az 4 adet olmak üzere (takozun içinden 2 ve 
dışından 2) düzenli olarak dağıtılmış, içine dikey olarak gömülmüş; çivilerin içeriye girme derinliği : 
asgari 40 mm) 

⑪ · dikmelerin üstünden (borular dikmeleri Ø’ın yarısından daha fazla geçer)  
   daki gibi ve ağaç vidalarla ara parçalara 2 kenardan vidalanmış 3 mm. kalınlıkta çelik sacdan 

bağlantı elemanlı takozlarla; bağlantı elemanlı her takoz için vida sayısı (Ø asgari 6 mm ve uzunluk 60 
mm): 9 (takozlara 3’er ve ara parçalara 3) 

⑫ - yağlanmış veya kaygan kaplamalı borular: 
   ara parçalar konulmuş kaymayı önleyici taban 
   (µ asgari 0,70) 
⑬ - üst üste konulmuş sıra, uygun bir tertibat yardımıyla gerilmiş en az 2 kolan vasıtasıyla (kopmaya karşı direnç 

asgari 40 kN) üzerinde bulunduğu sıraya bağlanır 
⑭ - kolanlar ve germe tertibatlarıyla (kopmaya karşı direnç asgari 40 kN)dolaylı bağlamayla istif sağlamlaştırılır, 

sayısı: her 6 m boru uzunluğu için 1, her istif için en az 2; boruların uçlarına oranla bağların mesafesi: 
yaklaşık 50 cm 

  ·  borular dikmeleri borunun Ø’nın yarısından daha fazla geçtiklerinde veya 

 



 

  ·  boşluk 5 ‘te belirtilenden  
   küçük olduğu zaman veya 
  ·  borular yağlandığında kaymayıcı önleyici tabanlar 
     veya kaygan kaplamalı olduklarında olmadan yağlanmış olduklarında    
  veya kaygan kaplamalı olduklarında 
 
 
İlave açıklamalar 
 
 Yükün dağılımı ve yük gabarileri için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız. 
 
 RENFE varışlı taşımalar için, kayışların (dolaylı bağlama) yapısında, germe ve kilitleme tertibatları 

olmalıdır. 
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Yükleme metodu 1.4.3 
Çapı 25-40 cm (10¨-16¨) arasında üst üste konulmamış metal borular 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 
 
Eşyalar 
 Çeşitli yüzeyde metal borular (çemberli veya çembersiz) 
Vagonlar 
 Dikmeli ve ağaç tabanlı vagonlar(K.., L.., R..., S...). 
Yükleme şekli            
 Borular doğrudan tabana, taban kirişleri üzerine veya ağaç parçalar üzerine yüklenir. 
 - mümkün olduğu ölçüde vagonun tüm genişliğine, bir veya bir çok sıra halinde yerleştirilirler. Boruların 

eksenleri, birbirlerine oranla dikey bir düzleme göre sıralanır. 
 - sıra sayısı, üst üste konulmuş azami bir boru sırası olmak üzere her sıradaki boru sayısından fazla 

olmamalıdır. 
 - boruların bilezikleri ve çemberleri arasında temas olmamalıdır (münavebeli yükleme) 
 - borular, araya konulan parçaları asgari 50 cm. geçer. 
 - asgari boşluk 
 · işlenmemiş borular  30 cm    0 cm 
 · yağlanmış veya kaygan  
   kaplamalı borular  50 cm    0 cm 
 - ara parçalar EN 338 normuna uygun olarak, sağlam, yıpranmamış ağaçtan , direnç sınıfı en az C24, tek bir 

parçadan sivri köşeli olarak kesilmiş ağaçtan olmalı, geniş tarafları üzerine ve dikmelere temas etmeden 
konulmalıdır. Ara parçalar: 

 ·  asgari 70 cm2 lik dikdörtgen kesitli, asgari 5 cm. kalınlıkta 
 · sıra başına boru ağırlığı                                     azami     9   12   15   (t)  için 
  sıra başına  ara parçaların toplam kesiti            asgari  180 210 240 (cm2 ) 
 - ara parçalar ile yan takozların sayısı 



 

 ·  sıra başına 15 t’a kadar ağırlık için ve 12 m’ye eşit veya küçük uzunluktaki borular için en az 2 
 · 12 m’den uzun borular için veya  sıra başına 15 t’a kadar olan ağırlık için  4 (ikiz 2 ara parça) 
 - ara parçalar en az 4 çiviyle tespit edilir (Ø  5 mm, içeriye girme derinliği: en az 40 mm) 
   

 
1.10.2001 

1.4.3 
 
Emniyete alma 
 
 - bütün dikmeler dik durumda olmalıdır 
 - her boru sırası, ağaç takozlar vasıtasıyla sağlamlaştırılmalıdır (açıklık olmadan) 
  · ara parçalar üzerindeki takozlar yukarıya ve aşağıya doğru yönelik olurlar 
  · takozların genişliği ara parçaların genişliğine denk olur 
  · takozların yüksekliği, asgari 12 cm, takozların dayanma yüzeyinin açısı yaklaşık 35 °  
 - takozlar yükün her kenarından sabitlenir 
  · dikmelerin içine 
   çivilerle 
   her kenardaki çivi sayısı (Ø 5 mm) : her 1500 kg.lık yük için toplam 1 (emniyete alınacak sıra, 

gerektiğinde üst üste bindirilmiş boru sırası dahil); çiviler takoz başına en az 4 adet olmak üzere 
(takozun içinden 2 ve dışından 2) düzenli olarak dağıtılır, içine dikey olarak gömülür; çivilerin içeriye 
girme derinliği : asgari 40 mm)  

⑪  · dikmelerin üstünden (borular dikmeleri Ø’ın yarısından daha fazla geçer)  
   ··  daki gibi ve ağaç vidalarla ara parçalara 2 kenardan vidalanmış 3 mm. kalınlıkta çelik sacdan 

bağlantı elemanlarıyla; bağlantı elemanlı her takoz için vida sayısı (Ø asgari 6 mm ve uzunluk 60 
mm) : 9 (takozlara 3’er ve ara parçalara 3) veya 

⑫   ··  dikmelerle sağlamlaştırılan boru sırasıyla  bağlantının gerçekleştirilmesi için  ’a göre çivilerle ve 
kolan veya germe tertibatları kullanılarak (kopmaya karşı direnç asgari 40 kN), sayısı: her 6 m boru 
uzunluğu için 1 defa ama istif başına 2 defa; 

⑬   üst üste konulmuş sıra her zaman alttaki sıraya bağlanır. 

⑭ - yağlanmış veya kaygan kaplamalı borular: 
   ara parçalar konulmuş kaymayı önleyici taban 
   (µ asgari 0,7) 

 



 

⑮ - kolanlar ve germe tertibatlarıyla (kopmaya karşı direnç asgari 30 kN)dolaylı bağlamayla istif sağlamlaştırılır, 
sayısı: her 6 m boru uzunluğu için 1, her istif için en az 2; boruların uçlarına oranla bağların mesafesi: 
yaklaşık 50 cm 

  ·  borular dikmeleri borunun Ø’nın yarısından daha fazla geçtiklerinde veya 
  ·  boşluk 5 ‘te belirtilenden  
   küçük olduğu zaman veya 
  ·  borular yağlandığında kaymayıcı önleyici tabanlar 
     veya kaygan kaplamalı olduklarında olmadan yağlanmış olduklarında    
  veya kaygan kaplamalı olduklarında 
 
İlave açıklamalar 
 
 Yükün dağılımı ve yük gabarileri için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız. 
 
 RENFE varışlı taşımalar için, kayışların (dolaylı bağlama) yapısında, germe ve kilitleme tertibatları 

olmalıdır. 
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Yükleme metodu 1.4.4 
Üst üste konulmuş istifler halinde ve dikmelere dayalı metal borular 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
Eşyalar 
 Herhangi bir yüzeye sahip metal borular 
Vagonlar 
 Dikmeli ve ağaç tabanlı vagonlar(K.., L.., R..., S...). 
Yükleme şekli            
 - Alt sıradaki borular doğrudan vagonun tabanına, taban kirişleri üzerine veya ağaç parçalar üzerine konulur, 

tüm yükleme genişliğine ara vermeden yerleştirilirler. 
 - Üst sıradaki borular üst üste konulmuş istifler halinde yerleştirilir.Üst üste konulan boruların çapı, altlarındaki 

boruların çapına eşit veya küçüktür. Dikmelerin üstünden yükleme yüksekliği: yükleme genişliğinin azami 
1/3’ü (yaklaşık 90 cm). 

 - Borular ara parçaları asgari 50 cm. geçer. 
 - Ara parçalar, sağlam, yıpranmamış ve dikdörtgen enine kesitli ağaçtan olmalı, geniş tarafları üzerine 

dikmelere temas etmeden konulmalıdır. 
 - asgari boşluk 
 · işlenmemiş borular  30 cm    0 cm 
 · yağlanmış veya kaygan  



 

   kaplamalı borular  50 cm    0 cm 
 - Borular, dikmelerin yarı-yüksekliğinin üstüne dayandıkları zaman: 
 · karşılıklı dikmeler 4 mm.lik çift tel veya kolanlarla birbirlerine bağlanırlar (kopmaya karşı direnç asgari 10 

kN); dikmelerin döner olması halinde dikmelerin ucundan bağlanır, aksi halde  
 · döner dikmeler takozlanır. 

 
Emniyete alma 
 - bütün dikmeler dik durumda olmalıdır 
  (dikmelere dayanan borular,. asgari olarak yarı-çaplarından desteklenirler) 
 - Sadece 2 dikmeyle sabitleme durumunda, borular dikmelerin eksenini asgari olarak aşağıdaki miktarda 

geçerler: 
  · işlenmemiş borular  30 cm    20 cm 
  · yağlanmış veya kaygan  
    kaplamalı borular  50 cm    30 cm 
 - Yağlanmış veya kaygan kaplamalı borular: 
  · kaymayı önleyici tabanlar araya konulur. 
  (µ asgari 0,70) 
 - Kolanlarla dolaylı bağlanır (kopmaya karşı direnç asgari 30 kN) 
  adedi: 6 m. boru uzunluğu için 1, üst üste konulmuş istif başına en az 2, aşağıdaki koşullarda boruların 

uçlarına oranla yaklaşık 50 cm mesafe: 
  ·  borular, boru çapının yarısından daha fazla dikmeleri geçerse veya 
  ·  boşluk te belirtilenden düşükse veya 
  ·  borular yağlanmış veya kaygan kaplamalı kaymayı önleyici tabanlar olmadan yağlanmış 
     olduklarında  veya kaygan kaplamalı olduklarında   
İlave Açıklamalar 
 Yükün dağılımı ve yük gabarileri için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız. 

RENFE varışlı taşımalar için, kayışların (dolaylı bağlama) yapısında, germe ve kilitleme tertibatları 
olmalıdır.      

              1.7.99 
Yükleme metodu 1.4.5 

Yandan takozlanmış, üst üste konulmuş istifler halinde metal borular  
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 
 
Eşyalar 
 
 Çeşitli yüzeyde metal borular 
 
Vagonlar 
 Dikmeli ve ağaç tabanlı vagonlar(K.., L.., R..., S...). 
 
Yükleme şekli            
 - Alt sıradaki borular doğrudan vagonun tabanına, yan yana, taban kirişleri üzerine veya ağaç parçalar üzerine 

konulur. 
 - Üst üste sıralar: azami 3 (toplam 4 sıra) 
   Üst üste konulan boruların çapı, bunların altındaki boruların çapına eşit veya küçüktür. 
 - Borular destekleri asgari 50 cm. geçer. 
 - asgari boşluk 
 · işlenmemiş borular  30 cm    0 cm 
 · yağlanmış veya kaygan  



 

   kaplamalı borular  50 cm    0 cm 
 
 - EN 338 normuna uygun olarak sağlam ve yıpranmamış, direnç sınıfı asgari C24 olan, tek bir parçadan köşeli 

kesilmiş, dikdörtgen kesitli ağaçtan yapılmış ara parçalar enlemesine konulur ve en az 6 cm kalınlıkta olup 4 
çiviyle  (Ø 5 mm, içeriye girme derinliği asgari 40 mm)sabitlenir ve dikmelere dayanmaz. 

 - takoz adedi, gerektiğinde ara parçalar üzerinde 
   . her sıra için 12 m.ye eşit veya küçük boru uzunluğu için ve 15 t’a kadar olan ağırlık için en az 2 
   . 12 m’den uzun borular için veya 15 t’dan fazla ağırlık için 4 (çift 2 ara parça)  
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1.4.5 
 
Emniyete alma 
 
 - bütün dikmeler dik durumda olmalıdır 
 - Alt sıradaki borular, ağaç takozlarla (aralık olmadan) sağlamlaştırılır 
  . takozların genişliği, desteklerin genişliği kadardır. 
  . takozların yüksekliği, boruların çapının 1/12’sine eşit, asgari 12 cm’dir. Takozların dayanma yüzeyinin 

açısı yaklaşık 35 ° dir. 
 - takozlar, yükün her kenarından sağlamlaştırılır. 
  . istiflerin, borunun çapının yarısından daha fazla dikmeleri geçmemesi halinde çivilerle: 
    her kenardaki çivi adedi (Ø 5 mm): her 1500 kg.lık yük için toplam 1 (yükün toplam ağırlığıyla 

bağlantılıdır); 
    çiviler homojen bir şekilde dağıtılır, takoz başına en az 4 adet (takozun içinden 2, dışından 2), dikey 

olarak çakılır; çivilerin içeri girme derinliği en az 40 mm. 
  . istiflerin, boru çapının yarısından daha fazla dikmeleri geçmesi halinde çivilerle ve vagonun tabanına 

2 kenardan vidalanmış kalınlığı 3 mm çelik sacdan bağlantı elemanlarıyla veya ağaç vidalarla ara 
parçalarla; her bağlantı elemanı için vida adedi (Ø asgari 6 mm ve uzunluk 60 mm): 6 (takozlara 3 ve ara 
parçalara 3) 

 - 30 t’dan fazla ağırlıktaki istiflerin üst üste konulması halinde takozlar, ’a göre çivilerle ve vidalanmış 
bağlantı elemanlarıyla 

 -  yağlanmış veya kaygan kaplamalı borular:  

 



 

  kaymayı önleyici tabanlar araya konulur 
  (µ asgari 0,7) 
⑪ - üste konulan sıra, uygun bir tertibat yardımıyla gerdirilmiş en az 2 kolanla (kopmaya karşı direnç asgari 40 

kN) alttaki sıraya bağlanır. 
⑫ - istifler, kolanlar ve germe tertibatlarıyla (kopmaya karşı direnç asgari 40 kN) dolaylı olarak bağlanır; adedi: 

36 m boru uzunluğu için 1, istif başına en az 2; boruların uçlarına oranla mesafe: yaklaşık 50 cm 
  . borular, boru çapının yarısından daha fazla dikmeleri geçtiğinde veya 
  . boşluk  te belirtilenden küçük  
    olduğunda veya 
  . borular yağlanmış veya kaygan    kaymayı önleyici tabanlar olmadan borular 
      kaplamalı olduklarında    yağlanmış veya kaygan kaplamalı olduklarında 
 
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı ve yük gabarileri için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız. 
 

RENFE varışlı taşımalar için, kayışların (dolaylı bağlama) yapısında, germe ve kilitleme tertibatları 
olmalıdır. 
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Yükleme metodu 1.4.6 
Özel vagonlara yüklenmiş, üst üste konulmuş istifler halinde metal borular 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 Çeşitli yüzeyde metal borular 
 
Vagonlar 
 Yüksek dirençli yan dikmeli ve dolaylı bağlama tertibatlı vagonlar (Sp..., Roo...). 
 
Yükleme şekli          
Borular şu şekilde yüklenir: 
 
 - en küçük çaptaki borular yan yana alt sıraya (yükleme boşluğu sadece tek bir taraftan) 
 - daha geniş çaplılar dikmelere dayandırılır (yükleme boşluğu ortada) 
 - dikmelere dayanan üst sıradaki borular, dikmeleri çapın yarısından daha fazla  geçmezler. 
 - dikmelerin üstünde, piramit şeklinde ve mümkünse simetrik üst üste yığma 
 Ancak istifi oluşturan 2 boru aynı düzeyde bulunduğu zaman üst üste konulmuş sıralar halinde yükleme 
 Sp vagonları: asgari boşluk  



 

 · işlenmemiş borular  30 cm    0 cm 
 · yağlanmış veya kaygan  
   kaplamalı borular  50 cm    0 cm 
 
 Roo vagonları: boşluk gerekli değildir. 
 

 
Emniyete alma 
 
 - yan dikmelerle 
  sadece 2 dikmeyle istifleme durumunda, borular dikmelerin eksenini asgari şu kadar geçer: 
  
  · işlenmemiş borular  30 cm   20 cm 
  · yağlanmış veya kaygan  
     kaplamalı borular  50 cm   30 cm 
 -vagonlar üzerinde bulunan bütün tertibatları kullanarak dolaylı bağlamayla istifler tutturulur, kısa istifler: en 

az 2 defa 
 
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı ve yük gabarileri için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız. 
 
 

Yükleme metodu 1.4.7 
Paket halinde metal borular  
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 
 Bağlı metal boru paketleri 
 Boruların çapına, uzunluklarına ve paketlerin ağırlığına göre bağ sayısı; düzenli olarak dağıtılmış olan en 

azından 2 bağ/paket 
 Bağın türü: Çelik çember veya sentetik maddeden kolan (kopmaya karşı direnç: en azından 14 kN) 
 
Vagonlar 
 Dikmeli ve alın duvarlı  vagonlar (K..., L..., R..., Sa...) 
 
Yükleme şekli           
 Paketler doğrudan vagonun tabanına, taban kirişleri üzerine ve ağaç parçalar üzerine birbirlerinin yanına 

yüklenirler.Yumuşak ağaçtan, dikdörtgen kesitli, geniş yüzeyleri üzerine dayanan parçalar kullanılır. 



 

 
 Alt sırada paketler dikmelere temas ederler 
 
 Üst sırada paketler üst üste yığılır. Bunlar aktarmayı kolaylaştırmak için, eğik veya dikey olarak yerleştirilen 

ara parçalarla ayrılabilirler 
 Duvarın üstündeki paketler için asgari boşluk  
     50 cm    0 cm 
 

 
Emniyete alma 
 - yan dikmelerle (alt sıra); her kenardan sadece 2 dikmeyle sabitleme yapılması durumunda, dikmelerin 

ekseni en az  
     50 cm    30 cm 
   geçilir 
 - üst üste koyarak yapılan düzenlemeyle(üst sıra) 
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1 ’e bakınız. 

1.1.99 
Yükleme metodu 1.5 

Dingil takımları  
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
 
Eşyalar 
 
 Dingil kutusuyla veya dingil kutusu olmadan dingil takımları 
 
Vagonlar 
 
 Duvarlı veya kapaklı ve ağaç tabanlı vagonlar (E..., K..., Re...). 
 
Yükleme şekli            
 
Dingil takımları, ağaç kızaklar üzerine vagonun uzunlamasına 
 - tek tek veya 
 - grup grup yüklenir 



 

 - vagonun enlemesine boşluklar asgari 20 cm. 
 - vagonun uzunlamasına boşluklar 
  · dingil takımları arasında asgari 20 cm 
  · uçtaki kenarlar veya duvarlara oranla asgari  
 
     1 m    20 cm 

 
Emniyete alma 
 Aşağıdaki gibi ağaç kızaklarla 
 - etkin yüksekliği asgari 8 cm. 
 - uzunluğu tekerlek çapına denktir (840 - 920 mm için = 510 mm) 
 - 5 x 100 mm.lik vidalı çivilerle veya M 10 konik başlı cıvatalarla takılmış 
 - vagonun boylamasına yönünde köşesi kesilmiş 
⑪ - dingil takımları vagonun tabanına dayanmaz 
 
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 
 

Yükleme metodu 1.6.1 
Çelik profiller (yağlanmamış)                                                                                                              
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 
 Paketlenmemiş, çeşitli boyutlarda çelik profiller veya 
 Paketler halinde bağlanmış çeşitli boyutlarda profiller, her 3 m de bir bağlama şeridi olmak üzere asgari 2 

bağlama şeridi (direnç: asgari 14 kN) 
  Paketin ucu ile bağlama şeridi arasındaki mesafe: yaklaşık 30 cm. Kenar korumasıyla birlikte plastik kayışlar 
 
Vagonlar 
 
 Duvarlı, kapaklı veya dikmeli ve ağaç tabanlı vagonlar (E..., K..., L..., R...., S...). 
 
Yükleme şekli            
 

Çelik profiller doğrudan vagonun tabanına, taban kirişleri veya ara parçalar üzerine şu şekilde yüklenir: 



 

 - mümkün olduğu ölçüde tabanın tüm genişliğine bir veya birçok sıra halinde 
 ağaç ara parçalar: 
 - dikdörtgen kesitli veya geniş kenarına dayalıdır 
 - yükün veya yük biriminin tüm genişliği üzerinde, tek bir parçadan veya birbiri üzerine binmiş en fazla 3 

elemandan oluşmuştur. 
 Profiller ara parçaları asgari 50 cm geçer. 
  Asgari boşluk  
     50 cm    0 cm 

  
Emniyete alma 
 profiller, doğrudan duvarlar, alçak duvarlar veya dikmelerle sağlamlaştırılır. 
 -  etkin yükseklik azami 10 cm 
   ağaç parçalarla doldurulmuş (çivilenmiş) boş alanlar 
   profiller, alta yerleştirilmiş veya dolaylı bağlanmış yükleme elemanlarıyla bağlanır, adedi: 6 m uzunluk 

için 1 kez olmak üzere asgari : her istif için 2 defa (kopmaya karşı asgari direnç: 14 kN) 
    profillerin yan taraflarına dayanan paketler için ilave bir emniyet sağlanmaz.  
 - 10 cm lik etkin yüksekliğin üzerine yüklenen profillerin altta yer alan profillere bağlanması gerekir, sayısı: 

her 6 m uzunluk için 1 kez olmak üzere asgari: her istif başına 2 defa (kopmaya karşı asgari direnç: 14 kN) 
 Sadece 2 dikmeyle emniyete alınıyorsa, profillerin uç kısımları, dikmelerin eksenini  en azından 
 
     50 cm    30 cm 
 
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 

1.1.2000 
Yükleme metodu 1.6.2 

Raylar 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 
 Çeşitli boyutlarda raylar 
 
Vagonlar 
 
 Duvarlı, kapaklı veya dikmeli ve ağaç tabanlı vagonlar (E..., K..., L..., R...., S...). 
 
Yükleme şekli            
 
Raylar doğrudan vagonun tabanına, taban kirişleri veya ara parçalar üzerine şu şekilde yüklenir: 
 - mümkünse tabanın tüm genişliğine bir veya birçok sıra halinde 
 - azami duvarların, kenarların veya dikmelerin üstüne kadar 



 

 Yumuşak ağaçtan ara parçalar: 
 - dikdörtgen kesitli ( geniş yüzeye dayalı) 
 - tek bir parçadan (kalınlığı yaklaşık 4 cm) 
 Raylar ara parçaları asgari 50 cm geçer. 
 Asgari boşluk  
     50 cm    0 cm 
 
 

 
 
Emniyete alma 
 
 Raylar, doğrudan duvarlarla, kenarlarla veya dikmelerle sağlamlaştırılır. 
 
 Her kenardan sadece 2 dikmeyle sabitleme durumunda raylar dikmelerin eksenini asgari 
 
     50 cm    30 cm 
    geçer. 
 
 Boşluklar ara parçalarla (çiviyle tutturulmuş) doldurulur. 
 
İlave açıklamalar 
 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 
 

 
Yükleme metodu 1.6.3 

Çelik profil ve çubuklar (yağlanmamış) 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 
 Her 3 m.de bir bağlama şeridiyle, en azından 2 bağlama şeridiyle, paket halinde bağlanmış çelik profil ve 

çubuklar 
 Paketlerin uçlarından itibaren bağlama kayışlarının mesafesi yaklaşık 30 cm. 
 Bağlar (kopmaya karşı direnç asgari 14 kN) (Sentetik bağlama şeritleri sadece kenar korumasıyla 

kullanılmalıdır) 
 
Vagonlar 
 
 Duvarlı, kapaklı veya dikmeli ve ağaç tabanlı vagonlar (E..., K..., L..., R...., S...). 
 
Yükleme şekli            



 

 
Paketler doğrudan tabana, taban kirişleri veya ara parçalar üzerine şu şekilde yüklenir: 

 - mümkün olduğu ölçüde  tabanın tüm genişliğine bir veya birçok sıra halinde 
 Yumuşak ağaçtan ara parçalar: 
 - dikdörtgen kesitli ( geniş kenara dayalı) 
 - yükün veya yükleme biriminin tüm genişliği üzerinde, sadece bir parçadan veya birbiri üzerine binen en fazla 

3 parçadan (kalınlık yaklaşık 4 cm) 
 Paketler ara parçaları asgari 50 cm geçer. 
 Asgari boşluk  
     50 cm    0 cm 
 
 

 
 
Emniyete alma 
 Paketler,  doğrudan duvarlarla, kapaklarla veya dikmelerle sağlamlaştırılır. 
 - etkin yükseklik asgari 10 cm. 
 - paketler, dikmelerin eksenini en az 
 
     50 cm    30 cm 
 
    geçen her kenardan sadece 2 dikmeyle sağlamlaştırılır. 
 Boşluklar ağaç parçalarla (çiviyle tutturulmuş) doldurulur. 
 
İlave açıklamalar 
 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 
 

1.1.2000 
Yükleme metodu 1.6.4 

Çelik kütükler 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
 
Eşyalar 
 
Çeşitli boyut ve yüzeylerde çelik kütükler 
 
Vagonlar 
 
 Duvarlı, kapaklı veya dikmeli ve ağaç tabanlı vagonlar (E..., K..., L..., R...., S...). 
 
Yükleme şekli            
 
Çelik kütükler doğrudan vagonun tabanına, taban kirişleri veya ara parçalar üzerine şu şekilde yüklenir: 
 



 

 - sıra halinde, mümkünse tabanın tüm genişliğine dağıtılarak; en fazla duvarların, kapakların veya dikmelerin 
yüksekliğine  kadar 

 - sadece aynı yükseklikteki kütükler yan yana konulurlar 
 - her kütük parçası başına en az 2 ara parçayla 
 Yumuşak ağaçtan ara parçalar: 
 - dikdörtgen kesitli ( geniş yüzeye dayalı) 
 - sadece bir parçadan veya yükün tüm genişliği üzerinde birbiri üzerine binen en fazla 3 parçadan (kalınlık 

yaklaşık 4 cm) 
 Çelik kütükler ara parçaları asgari 50 cm geçer. 
 Asgari boşluk  
 
     50 cm    0 cm 
  

   
 
Emniyete alma 
 
Çelik kütükler doğrudan duvarlar, kapaklar veya dikmelerle sağlamlaştırılır: 
 - her kenardan sadece 2 dikmeyle sağlamlaştırılan çelik kütükler dikmelerin eksenini en az 
 
     50 cm    30 cm 
 
    geçer. 
 - boşluklar ağaç parçalarla (çiviyle tutturulmuş) doldurulur. 
 
İlave açıklamalar 
 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 

1.1.2000 
Yükleme metodu 1.6.5 

36 m.ye kadar beton demiri 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 
Demet halinde, 36 m.ye kadar esnek beton demiri 
 
Vagonlar 
 
Kenarlı veya dikmeli ve sondaki kenarları indirilebilen vagonlar (K..., L..., R...., S...). 
 
Yükleme şekli            
 
 Demetler, doğrudan vagonun tabanına, taban kirişleri veya ara parçalar üzerine en fazla 4 sıra(üst üste 

konulmuş) halinde yüklenirler. 
 



 

 Boşluk 
 
 - yan kenarlara ve dikmelere oranla: yaklaşık 10 cm. 
 - sondaki indirilebilen kenarlara oranla: dikey yönde en az 5 cm.(daha yüksek ağaç parçalarla yükseltme) 
 Boşluk asgari 50 cm. 
 Demetler ara parçaları yaklaşık 1 m. geçer. 
 Ara parçalar 
 - tabanın tüm genişliği üzerinde tek bir parçadan 
 - yan kenarları olmayan vagonlarda çiviyle tutturulurlar. 
 
 Vagon başına yük, tekabül eden yük limitinin: 
 - dingilli vagonlarda: en fazla % 75’i, 
 - bojili vagonlarda: en fazla % 85’i. 

 
Emniyete alma 
 
 Demetler, kenarlar veya dikmelerle sağlamlaştırılır: 
 - yük 
  . vagonlar arasında ve 
  . yan kenarları olmayan vagonlarda demetlerin ucundan yaklaşık 1 m.de 
 telle (Ø 8 mm.) veya kayışla (kopmaya karşı direnç asgari 40 kN) bağlanır. 
 
İlave açıklamalar 
 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 
 
 

Yükleme metodu 1.6.6 
36 m.ye kadar raylar 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar  Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 
 
Eşyalar 
 36 m.ye kadar uzunlukta raylar 
Vagonlar 
 Dikmeli, alın kapakları indirilebilen ve ağaç tabanlı düz satıhlı bojili vagonlar (R...., S...). 
Yükleme şekli            
 Raylar tabanları, taban kirişleri veya ağaçtan ara parçalar üzerine gelecek şekilde yan yana konmak suretiyle en 

fazla 4 sıra halinde yüklenmelidir. 
 - dikmelere yandan yaklaşık 10 cm boşluk kalmalıdır. 
 - açılmış olan alın kapaklara ve vagonun tabanına dikey yönde en az 5 cm boşluk kalmalıdır. 
 - alın kapaklara en az 50 cm boşluk kalmalıdır. 
 -Baştaki ve sondaki ağaç ara parçalar ile rayların arasındaki mesafe  1-3 m. arasındadır (sonraki diklemeler 

indirilirler) 



 

 - Baştaki veya  sondaki dayama parçası geçirilmiş dikmeler ile rayların uçları arasındaki mesafe 1-3 m. arsında 
olmalıdır (sonraki dikmeler indirilirler). 

 Ara parçalar sağlam ağaçtan ve 
 - tüm yükleme genişliğince tek parça halinde yapılırlar 
 - vagonun tabanı üzerinde bulunanlar için kesitleri yaklaşık 15 x 18 cm. ve ray sıraları  arasına yerleştirilenler 

için ise yaklaşık 8 x 12 cm olmalıdır. 
 - 2’si boji eksenlerinin dışında olmak üzere vagon boyunca 4 ara parça olmalıdır. 
 - ray tabanlarıyla temas eden yüzeyler yağlanırlar. 
 Vagon, yükleme  tablosu üzerindeki yükleme limitinin en fazla % 85’i kadar yüklenmelidir. 

 
 
Emniyete alma 
 Raylar 
 - enlemesine dikmelerle 
 - vagonun baş taraflarındaki  dikmelere dönemeyecek şekilde geçirilmiş baştaki ve sondaki bükülmez dayama 

parçalarıyla emniyete alınmalıdır. 
 En alt sıranın altına yerleştirilen ara parçalar, vagonun tabanına çiviyle tutturulur veya vagon tabanını sıkıca 

kavrayan sivri uçlu kancalar ile emniyete alınır. 
 Sıralar arasında ara parçaların yanlamasına yer değiştirmesi, rayların tabanından yaklaşık 5 cm mesafedeki ara 

parçalara (somunlu yiv açılmış çubuklar) tutturulan metal köşe bağlarıyla veya kontrplak takozlarla önlenir. 
 - boşluklar ağaç takozlarla doldurulur veya en üst sıra 5 cm çapında çift kat çelik telle  bağlanır. 

 
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 

1.4.2001 Yükleme metodu 1.6.7 
36 m.-150m. arası raylar 
              
Eşyalar 
 36 m.- 150 m. arası uzunluktaki raylar 
Vagonlar 
 Bojili, düz satıhlı ve ağaç tabanlı vagonlar (R..., S...) 
Yükleme şekli            
 Raylar, en fazla üç sıra üst üste yüklenir. 
 - bu sıralar ortalarından bir boyundurukla tutturulurlar. 
 Her vagona sıralar şu şekilde yüklenirler: 
 - mümkün olduğu ölçüde boji ekseni düzeyine konulan 2 çerçeveye ve 
 - bir ara parça üzerine 
 -vagonun uzunlamasına raylar uçtaki çerçeveleri yaklaşık 1,5 - 3 m. geçer 
 Boşluk 
 - uçtaki indirilen kenarlara oranla dikey yönde: yaklaşık 5 cm. 
 - uçtaki vagonların uçtaki kenarlarına oranla: en az 1,5 m. 
 - çerçevelerin dik kısımlarına oranla: yaklaşık 10 cm. 



 

 Kaynaklı çelik U profiller yardımıyla oluşturulan çerçeveler ve boyundurukta 
 - vagonun tabanına geçen çelik uzantılar bulunur 
 - bunlar, takozlarda ve ara parçalarda mesafe aleti / kılavuz vazifesi görürler 
 - bunlar, ayarlanabilir mesafe aletleri vasıtasıyla yükleme genişliğine uyarlar 
 Boyunduruk her yönde çift bağlamayla tutturulur. (bağların kopmaya karşı direnci asgari 10 kN) 

 
Ara parçalar sert ağaçtandır. 

 - bu ağaçlar, vagonun tüm genişliğini kaplayan ve geniş yüzeylerine 
dayanan tek bir parçadan yapılırlar 

 - vagonun tabanı üzerindeki ara parçaların kesiti: yaklaşık 15 x 18 cm 
   sıralar arasındaki ara parçaların kesiti: yaklaşık 8 x 15 cm. 
 Rayların tabanlarıyla temas halinde olan yüzeyler yağlanırlar 

(boyunduruğa geçen nokta hariç) 
 Sıralar arasındaki ara parçalar ve destek-çerçeveler 
⑫ - sert ağaçla donatılmış (   ) çelik profildendirler 
 - uç kısımlarında çelik dayanma aletleri bulunur 
⑬ . ray tabanlarına göre mesafe : yaklaşık 5 cm. 
⑭ . dayanma aletleri yukarıya ve aşağıya doğru yönlendirilir( dayanma 

aletinin yüksekliği: yaklaşık 5 cm) 
 Vagon başına yük: başvurulan yükleme limitinin en fazla % 85’i. 
Emniyete alma 
⑮ - boyunduruğun her bir kenarından vidalanmış yiv açılmış çubukla 
⑯ - yük, etkin yüksekliği asgari 10 cm. olan çerçevelerle yanlamasına 

sağlamlaştırılır 
⑰ - yük, vagonlar arasında ve uçlarında bağlarla (kopmaya karşı direnç 

asgari 50 kN) sağlamlaştırılır  
⑱  . kenar korumaları vardır 
⑲  . bağlama şeritleri, yükün uçlarından en az 100 cm. mesafededir 

İlave açıklamalar 
 Oluşturulan elemanlarla ilgili resimler için: arka sayfaya bakınız. 
 BDZ, BR, GySEV, FS, HZ, JZ, PKP, RENFE, SJ, SNCB, SNCF, SZ ve TCDD için istisnai gönderiler.  

1.1.99   
 



 

 
 
 
 

Boyunduruk 

Ara parça Çerçeve 



 

Yükleme metodu 1.6.8 
Raylar (çok sayıda düz satıhlı vagona yüklenmiş) 
              
Eşyalar 
 36 m.- 150 m. uzunluktaki raylar 
Vagonlar 
 Bojili, yüksek dirence sahip yan dikmeli (I profilli alınabilir dikmeler), alın duvarları indirilen ve ağaç tabanlı 

düz satıhlı vagonlar (Samms) 
Yükleme şekli            
 Raylar kendi tabanları üzerine konulurlar ve taban kirişleri veya ağaçtan ara parçalar üzerine en fazla 3 sıra üst 

üste yan yana yerleştirilirler. 
 Boşluk 
 - yan dikmelere göre: yaklaşık 10 cm. 
 - sonundaki indirilen kenarlara göre (dikey mesafe): asgari 5 cm. 
 - sondaki vagonun uç kenarlarına oranla, rayların uzunluğuna göre 
  . 60 m.ye kadar       asgari 75 cm 
  . 60 m.nin ötesinde 90 m.ye kadar   asgari 100 cm 
  . 90 m.nin ötesinde 120 m.ye kadar  asgari 125 cm 
  . 120 m.nin ötesinde 150 m.ye kadar  asgari 150 cm 
 Raylar 
 - ara parçaları 1,5 - 3 m. geçerler 
 - mesafe tertibatlarıyla tutturulmuş uçtaki dikmeleri 1,5 - 3 m. geçerler (sonraki dikmeler indirilirler) 
 Ara parçalar sağlam ağaçtan yapılmıştır 
 - vagonun tabanını tüm genişliğine kaplayan tek bir parçadandır 
 - kesitleri, tabandaki ara parçalar için yaklaşık 15 x 18 cm 
   ve ray sıraları arasına yerleştirilmiş ara parçalar için yaklaşık 8 x 15 cm.dir 
 - 2’si boji eksenlerinin yakınında ve dikmelere eşit mesafede olan vagon başına 4 ara parça 
 - rayların tabanlarıyla temas halinde olan yüzeyler yağlanır 
 Vagon, yükleme  tablosu üzerindeki yükleme limitinin en fazla % 85’i kadar yüklenmelidir. 

 
Emniyete alma 
 Raylar 
 - enlemesine dikmelerle sağlamlaştırılırlar (bütün dikmeler kalkık durumdadır) 
 - sondaki vagonlar ile ara vagonlardaki dikmeler üzerinde yaklaşık 40 m. mesafede sağlamlaştırılır; profiller 

dönemeyecek şekilde dikmelerin kesitine uyarlanmalıdır. 
 Dayanma tertibatlarıyla teçhiz edilmiş dikmeler tepelerinden çift kat çelik telle (Ø 8 mm) birbirlerine 

bağlanırlar.  
 Ara parçalar vagonun tabanına çiviyle tutturulur 

 Ara parçaların sıralar arasında yanlamasına yer değiştirmesi, rayların tabanından 5-8 cm mesafede ara parçalara 
tutturulan (somunuyla beraber yiv açılmış çubuklar) 5 cm yüksekliğinde metal köşe bağları veya kontrplak 
takozlarla önlenir 

 Tam olmayan üst sıralar için 
 - boşluklar, vagonun uzunlamasına eksenine vidalanmış ağaç takozlar vasıtasıyla doldurulur veya 

 - üst sıra çift katlı çelik telle (Ø 5 mm) bağlanır 
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 
 BDZ, BR, GySEV, FS, HZ, JZ, PKP, RENFE, SJ, SNCB, SNCF, SZ ve TCDD için istisnai gönderiler 

1.1.99 



 

Yükleme metodu 1.6.9 
Çelik levhalar 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
Eşyalar 
 Dikdörtgen kesitli, yüzeyi pürtüklü olan, kesiksiz dökümden çelik levhalar 
  
Vagonlar 
 Kenarlı veya dikmeli ve ağaç tabanlı vagonlar (K..., L..., R..., S..., Sa...) 
 
Yükleme şekli            
 
 Levhalar, doğrudan vagonun tabanına, taban kirişleri üzerine veya ağaç parçalar üzerine yüklenirler 
 - mümkün olduğunca geniş  bir yüzeye dağıtılırlar 
 - aynı yükseklikteki levhalar yan yana konulurlar, aksi halde yüksekliği-H, genişliğinden-B  küçük olan bir dizi 

halinde demetlenir 
 - en fazla 4 sıra üst üste yükleme yapılır, levhalar birbirine temas etmeyecek şekilde her defasında 2 ara 

parçayla sıralar ayrılırlar 
 Ara parçalar 
 - kare kesitli veya geniş yüzeyi üzerine dayalı ağaçtan ara parçalardır (asgari kalınlık: 3 cm)  
 - yükleme biriminin tüm genişliği üzerine dağıtılmış tek bir parçadan veya en fazla iki parçadan oluşurlar; 
 - levhalar ara parçaları asgari 50 cm geçecek şekilde yerleştirilirler. 
 Asgari boşluk 
 
   50 cm           0 cm 
 

 
Emniyete alma 
 
 Duvarlar ve dikmelerle emniyete alınır; asgari etkin yükseklik :10 cm 
 - her yandan sadece 2 dikmeyle emniyete alınıyorsa, levhalar dikmeleri en az 
    
   50 cm           30 cm 
 geçer 
 
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 

 1.1.2000 



 

Yükleme metodu 1.10.1 
Düz metal kafesler 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
 
Eşyalar 
 
 Çelik telden (Ø asgari 4 mm) en az 2 bağla paket halinde bağlanmış kafesler 
  
Vagonlar  
 
 Dikmeli ve ağaç tabanlı vagonlar (K..., L..., R..., S...) 
 
Yükleme şekli            
 
 Çok sayıda sıralar halinde paketler doğrudan tabana, taban kirişleri üzerine veya ağaç parçalar üzerine 

yüklenirler 
 
 Vagonun uç kısımlarındaki boşluk asgari 
 
   30 cm 0 cm 
 
 Dikmelerin yüksekliğinin üstünde yüklenmiş paketler için, yük gabarisine uyulması açısından her zaman 

genişlikte yapılan indirgemeler 10 cm arttırılmalıdır (salınım) 
 

 
Emniyete alma 
 Paketler dikmelerle sağlamlaştırılır 
 Her yandan sadece 2 dikmeyle sabitleme durumunda paketler dikmelerin eksenini en az  
    
   30 cm 20 cm 
 geçer 
 İstif en az 2 dolaylı bağla bağlanır 
 - istifin ucuna göre mesafe: yaklaşık 50 cm 
 - bağlar : sıkma tertibatıyla veya çelik kablolarla (Ø asgari 8 mm) kolanlar oluşturulur (kopmaya karşı direnç 

asgari 40 kN) 
  
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı ve yük gabarisi için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız. 



 

Yükleme metodu 1.10.2 
Rulo halinde metal kafesler 
              
 
Eşyalar 
 Çelik telden (Ø asgari 4 mm) en az 2 bağla çevrilmiş rulo halinde metal kafesler 
 
Vagonlar  
 Duvarlı veya dikmeli (yan ve alın) ve kapaklı, ağaç tabanlı vagonlar (E..., K..., Re...) 
 
Yükleme şekli            
 Rulolar 
 - doğrudan vagonun tabanına 
 - vagonun enlemesine  
 - çok sayıda sıra üzerine üst üste konularak 
 yüklenirler 
 
 Dikmelerin yüksekliğinin üstünde yüklenen rulolar için, yük gabarisine uyulması  açısından  her zamanki 

genişlik indirgemeleri 10 cm arttırılmalıdır (salınım) 
 

 
 
Emniyete alma 
 
 Rulolar 
 - çaplarının en az yarısını duvarların tuttuğu duvarlı vagonlara 
 - dikmeli vagonlara 
 . uzunlamasına yönde en az 2 bağ ve enlemesine yönde de en az 3 m. de 1 bağ olmak üzere gerilmiş bağlarla 

sabitlenirler. Enlemesine olan bağlar, uzunlamasına olan bağların üstünden geçirilir (kopmaya karşı direnç 
asgari 10 kN) 

  . dikmelere değen rulolar, çaplarının en az yarısı kadar dikmelere dayanır 
  . üst sıradaki rulolar çelik telden (Ø 4 mm) 2 bağla birbirlerine bağlanır 
 
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı ve yük gabarisi için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız. 
 



 

Yükleme metodu 1.10.3 
Paket ve rulo halinde metal kafesler  
              
 
 
Eşyalar 
 
 Çelik telden (Ø asgari 4 mm) en az 2 bağla bağlanmış olan metal kafesler (paketler ve rulolar) 
  
Vagonlar  
 
 Duvarlı veya dikmeli (yan ve uç dikmeler) ve kenarlı vagonlar (E..., K..., Re...) 
 
Yükleme şekli            
 
 Paketler doğrudan vagonun tabanına veya ara parçalar üzerine yüklenirler 
 Rulolar, üst üste konulmuş bir çok sıra halinde enlemesine yüklenir 
 Dikmelerin yüksekliğinin üstünde yüklenen rulolar için, yük gabarisine uyulması açısından genişlikteki 

indirgemeler 10 cm arttırılmalıdır (salınım) 
 

 
Emniyete alma 
 
 Rulolar 
 - çaplarının en az yarısını duvarların tuttuğu duvarlı vagonlara 
 - dikmeli vagonlara yüklenirler 
 . uzunlamasına yönde en az 2 bağ ve enlemesine yönde de en az 3 m. de 1 bağ olmak üzere gerilmiş bağlarla 

sabitlenirler. Enlemesine olan bağlar, uzunlamasına olan bağların üstünden geçirilir (kopmaya karşı direnç 
asgari 10 kN) 

  . dikmelere değen rulolar, çaplarının en az yarısı kadar dikmelere dayanır 
  . üst sıradaki rulolar çelik telden (Ø 4 mm) 2 bağla birbirlerine bağlanır 
 
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı ve yük gabarisi için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız. 
  
 
 



 

Yükleme metodu 1.11.1 
Hafif hurda demirler  
              
 
Eşyalar 
 
 Dökme olarak yüklenmiş hafif hurda demir 
 - sac (büyüklüklerine, yüzeylerine ve kalınlıklarına bakılmadan) 
 - karoser elemanları 
 - zımbalama makineleri 
 - kesme hurda demirleri 
 - preslemeyle düzleştirilmiş arabalar vb. 
 
Vagonlar  
 
 Yüksek kenarlı vagonlar (E..., Fab...) 
 
Yükleme şekli            
 
 Hurda demir eşit bir şekilde dağıtılır  ve en fazla yan duvarların yüksekliğine kadar yüklenir (vagonun ortası da 

dahil) 

 
Emniyete alma 
 
 Hurda demirin bütün yüzeyi örtülür (ağır hurda demirle karışık olsa bile) 
 Örtmede kullanılan malzeme 
 - metal kafes  (klasik kümes tel kafesi) 
  . gözenek en fazla 100 mm. 
 - sentetik ağ 
  . gözenek en fazla 100 mm. 
  . uzunlamasına ve enlemesine yönde kopmaya karşı direnç yaklaşık 0,5 kN1)  
 Örtmede kullanılan malzeme 2 m aralıklarla tutturulur 
 - metalik olmayan bağlarla (çelik tele kümes tel kafesleri için izin verilir ) ( kopmaya karşı direnç yaklaşık 5 

kN) 
  . bağlar ağın kenarına düğümlenir veya 
  . ağın üstünden geçirilir 
  . vagonun kancalarına bağlanır ve gerilir ( kanca Eanos tipi vagonlarda mevcuttur) 
 
İlave açıklamalar 
 
 Tıka basa doldurmayınız ve kenarlardan taşırmayınız. 
 Yolda, eşyanın hacminin artmasından dolayı yan duvarları aşılabilir. Yük yine de file veya duvarlarla yeterince 

emin bir şekilde emniyete alınmalıdır.  
 
 
 
  1) Direnç testi, 3 telin bulunduğu 10 cm.lik bir eşantiyon üzerinde yapılacaktır. 

 



 

1.10.2001 
Yükleme metodu 1.11.2 

Ağır hurda demirler  
              
 
 
Eşyalar 
 
 Dökme olarak yüklenmiş ağır hurda demir 
 - dökme demir parçaları ve dökme demir maden kırıntıları 
 - yongalar ve torna parçaları 
 - profil parçaları (segmanları) ve boru parçaları 
 - kesilmiş karoserlerin doğranmış hurda demiri 
 - ray parçaları ve dövme parçalar 
 - preslenmiş hurda demir (paket) 
 - preslenmemiş arabalar vb. 
 
Vagonlar  
 
 Duvarlı vagonlar (E..., Fab...) 
 
Yükleme şekli            
 
 Hurda demir eşit bir şekilde dağıtılır  ve yüklenir 
 vagon kenarlarının üst düzeyinden yaklaşık 10 cm aşağıya kadar yüklenir (vagonun ortası dahil) 
 preslenmiş hurda demirler (paketler), makineler vb. yaklaşık olarak yan kenarın üst kısmına kadar yüklenirler 
 

 
 
 
Emniyete alma  
 
 Yükleme yüzeyinin üzerine yerleştirilen örnek olarak motor kaputları, arka bagaj kapakları, kapılar ... gibi hava 

dolaşımı nedeniyle kalkabilecek parçalar demir telle bağlanır 
 
İlave açıklamalar 
 
 Hurda demir tıka basa doldurulmamalı, yükleme hacmini arttırmak için vagon kenarları yükseltilerek dışarı 

taşırılmamalıdır. 
  
 Yolda, eşyanın hacminin artmasından dolayı yan duvarları aşılabilir. Yük yine de file veya duvarlarla yeterince 

emin bir şekilde emniyete alınmalıdır.  
 
 Ağır ve hafif hurda demirin karışımı için fiş 1.11.1’e bakınız. 
 
 



 

1.10.2001 
Yükleme metodu 2.1 

Tomruklar  
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
Eşyalar 
 Çeşitli büyüklüklerde kabuklu veya kabuksuz tomruklar 
 
Vagonlar  
 Alın duvarlı, kenarlı veya dikmeli vagonlar (E..., K..., L..., R..., S...) 
 
Yükleme şekli            
 Tomruklar 
 - vagonun uzunlamasına yüklenirler 
 - alın duvarlarını, kenarları veya dikmeleri en fazla çaplarının yarısı kadar geçerler 
 - 20 cm.den küçük çaptakiler , asgari 10 cm. etkin yükseklikten sağlamlaştırılmalıdır 
 - 10 cm den küçük çaptaki tomruklar sadece, yan duvarlar veya dikmelerle sağlama alınan en yüksek sıranın 

altına yerleştirilir 
 - kenarların veya dikmelerin üstündeki üst üste konulmuş tomruklar, yükleme genişliğinin 1/3’ünü geçen 

kubbe yüksekliği yapmamalıdır 
 Yükün dayanma yüksekliği dikmelerin yarı yüksekliğini geçerse 
 - döner dikmeler takozlanır 
 - dikmeler, çift kat demir telle (Ø 4 mm) veya kolanlarla ( kopmaya karşı direnç asgari 10 kN) yarı 

yükseklikten birbirlerine bağlanırlar 

 
Emniyete alma 
 
 Çapları 70 cm.den büyük olan (en küçük çapta ölçme yapılır) K..., L... ve R... vagonlarına yüklenen tomruklar, 

takoz başına en az 3 çivi (Ø 5 mm) olmak üzere çiviyle tutturulmuş asgari 12 cm. yükseklikte en az 3 takozla 
yanlamasına takozlanır 

 Dikmelere dayanan tomruklar, en az 2 dikmeyle sağlamlaştırılır 
 Sadece 2 dikmeye dayanmaları durumunda 
 tomruklar, dikmelerin eksenini vagonun uzunlamasına en az 
 
    50 cm      30 cm 
 geçer 
 Tomrukların pürtüklü bir kabuğu varsa, bu değer en az  
 
    30 cm      20 cm.dir 
 Vagon duvarları veya dikmelerle sağlamlaştırılan ve dikmeleri çaplarının yarısından daha fazla geçen 

tomruklar en azından 2 bağlama malzemesiyle (örnek olarak kayışlar) emniyete alınırlar (kopmaya karşı direnç 
asgari 10 kN) 

 Bağlama malzemeleri tomrukların uçlarına yaklaşık 50 cm mesafede bağlanırlar 
 
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı ve yük gabarisi için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız. 

 



 

 1.10.2001 
Yükleme metodu 2.2.2 

Paket halinde kare kesilmiş kerestelik ağaçlar 
            
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
Eşyalar 
 Kare kesilmiş ve 2 bağlama şeridiyle paket halinde bağlanmış kerestelik ağaçlar (kopmaya karşı direnç asgari 7 

kN) 
Vagonlar  
 Dikmeli ve ağaç tabanlı düz satıhlı vagonlar (K..., L..., R..., S...) 
Yükleme şekli  
 Kerestelik ağaçlar yan yana ve sıralar halinde yüklenir veya gerektiğinde, tek paketler aynı yükseklikteki alt 

paketler üzerine ortalanarak konulur.  Kerestelik ağaçlar 
 - tüm yükleme genişliğini kaplayan tek bir parçadan ara parçalar, taban kirişleri üzerine konulurlar 
 - dikdörtgen kesitli ve geniş yüzeyi üzerine1) dayanan ara parçalar aynı kalınlıkta, yan yana konulmuş çok 

sayıda ağaç parçadan oluşabilir; bu durumda, ağaç parça adedi yan yana konulan paketlerin adedinden fazla 
olmamalıdır 

 Ara parçalar, istiflerin uçlarından yaklaşık 50 cm mesafededir 

 
Emniyete alma 
 İstifler 
 - duvarlar2), kenarlar veya dikmelerle2) sağlamlaştırılır 
 - duvarların, kenarların veya dikmelerin etkin yüksekliği asgari 10 cm olmalıdır 
 - en az 2 bağlama malzemesiyle (kopmaya karşı direnç asgari 10 kN) sağlamlaştırılırlar veya 
 - paketin ortasına yerleştirilmiş mandallı germe aleti yardımıyla bir kolanla sağlamlaştırılırlar (kopmaya karşı 

direnç asgari 40 kN) 
 Bağlama malzemeleri grupların uçlarından yaklaşık 50 cm mesafededir.  
 Yük sadece 2 dikmeyle sağlamlaştırılıyorsa 
 - istifler dikmelerin eksenini vagonun uzunlamasına yönünde asgari 
 
    30 cm      20 cm   geçer 
 - bir uçta dikmelerle sağlamlaştırılmayan bir ünite olması halinde veya  maddeye uyulmaması halinde 

bağlama (örnek olarak kolanlar) çift yapılır (kopmaya karşı direnç asgari 10 kN) 
 Dikmelerin seviyesinin üstüne sıralar halinde konulmuş paketler ve ’e uyulmadığı durumlarda yan yana 

konulmuş paketler: 
 - her 2000 kg.lık yük için 1 çivi (Ø 5 mm), ama en az 2 çiviyle olmak üzere yukarıya ve aşağıya doğru çiviyle 

tutturulmuş takozlar yardımıyla iki halatla 
 - sıra veya sıralara alttan geçirilmiş ve dikmelerle sağlamlaştırılmış  2 bağlama şeridiyle(kopmaya karşı direnç 

asgari 7 kN)  
 yanlamasına sağlamlaştırılırlar 
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı ve yük gabarisi için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız. 
 
1) Kare kesitli ara parçaların kullanılmasına, asgari 6.0 x 6.0 cm ekli ara parçalar hariç, tüm kenarları köşeli (keskin) olan ağaç parçaların 
kullanılması halinde izin verilir. 



 

2) Kenarlara veya dikmelere olan yan mesafe 10 cm den büyükse, sevk kızağı olmadan         1.10.2001 
Yükleme metodu 2.4 

Demetlenmiş ağaçlar 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 
 Yuvarlak kütük, kütükten kesilen pürtüklü ilk ve son parça ile yandan yontulan parça demetleri hiç bir ağaç 

açıkta kalmayacak şekilde bağlanmalıdır 
 - demet başına 2 bağlama şeridiyle (kopmaya karşı direnç asgari 7 kN) 
 - demetler 4 m.yi geçerlerse en az 4 bağlama şeridiyle  
 
Vagonlar  
 
 Duvarlı, alçak duvarlı veya dikmeli vagonlar (E..., K..., L..., R..., S...) 
 
Yükleme şekli  
 
 Demetler, vagonun uzunlamasına yerleştirilirler 
 - birbirleriyle sıkıştırırlar 
 - duvarlara veya dikmelere temas eden demetler, duvar veya dikmeleri çaplarının yarısından daha fazla geçmez 
 - duvarları veya dikmeleri geçen demetler üst üste konulur 
 Karşılıklı yer alan alınabilir dikmeler, yükün dikmelere dayandığı kısım dikmelerin yarı-yüksekliğini aşıyorsa, 

dikmelerin yarı-yüksekliklerinden bir bağlama şeridiyle bağlanır (kopmaya karşı direnç asgari 10 kN) 
 

 
 
Emniyete alma 
 
 Yük her yandan 2 dikmeyle sağlamlaştırılıyorsa, demetler vagonun uzunlamasına dikmelerin eksenini en az 
 
    30 cm      20 cm 
 geçer 
 
 Duvarları veya dikmeleri yarı çaplarından daha fazla geçen demetler, en az 2 halatla emniyete alınırlar 

(kopmaya karşı direnç asgari 10 kN) 
 Kubbenin yüksekliği, yük genişliğinin 1/3’ünden fazla olmamalıdır 
  
İlave açıklamalar 
 
 Yükün dağılımı ve yük gabarisi için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız. 
  
 
 
 
 



 

 
Yükleme metodu 2.5 

Ağaç traversler (paketlenmiş) 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
Eşyalar 
 Kreozotlanmamış paket halinde ağaç traversler 
 - aynı büyüklükte olanlar en az 2 bağla paket halinde bir araya getirilirler (kopmaya karşı direnç asgari 10 kN) 
   . paketlerin uçlarına oranla asgari mesafe: 30 cm 
Vagonlar  
 Duvarlı, alçak duvarlı veya dikmeli vagonlar (E..., K..., L..., Re..., Roos, Snps) 
Yükleme şekli  
 Paketler uzunlamasına yerleştirilirler 
 - mümkün olduğu ölçüde vagonun tüm genişliğine dağıtılan bir veya birçok sıra halinde yüklenirler. 
 - doğrudan vagonun tabanına, taban kirişleri üzerine veya yumuşak ağaçtan ara parçalar üzerine yüklenirler. 
  . ara parçalar dikdörtgen kesitli ve geniş kenarları üzerine dayalıdır 
  . ara parçalar, an veya her biri yanlamasına birbiri üzerine binen aynı kalınlıktaki bir çok ara parçadan  

olurlar. Bu durumda ara parçaların sayısı, yan yana konulan paketlerin sayısından fazla olmamalıdır. 
 Asgari boşluk 
    30 cm      0 cm 
 
 Paketler ara parçaları en az 50 cm geçer 

 
Emniyete alma 
 Paketler 
 - etkin yüksekliği en az 10 cm olan duvarlar, kenarlar veya dikmelerle sağlamlaştırılır 
 - en az 2 bağlama malzemesiyle sağlamlaştırılır (kopmaya karşı direnç asgari 10 kN) veya 
 - paketin ortasına yerleştirilmiş mandallı germe aleti bulunan bir kolanla (kopmaya karşı direnç asgari 40 kN) 

sağlamlaştırılır 
 Bağlar, istiflerin uçlarından yaklaşık 50 cm mesafeye konulurlar 
 Paketler, her yandan sadece 2 dikmeyle sağlamlaştırılıyorsa 
 - bunlar dikmelerin eksenini en az 
  
    30 cm      20 cm 
 geçer 
 - bir uçta dikmeyle sağlamlaştırılmayan bir ünite olması durumunda veya madde 10’a uyulmaması durumunda, 

bağlama malzemesiyle (örnek olarak kolan) çift bağlama yapılır (kopmaya karşı direnç asgari 10 kN) 

 - istifleri yan dikmelerden ayıran mesafe 10 cm.i geçiyorsa, paketler, takoz başına en az 2 çivi ve her 2000 
kg.lık yük için bir çivi olmak üzere çivilerle (Ø 5 mm) tutturulan takozlarla yanlamasına sağlamlaştırılır  

 Üst sıradaki paketler, ’e uyulmadığı durumlarda yan yana konulmuş paketler 
 - takoz başına en az 2 çivi ve her 2000 kg.lık yük için bir çivi olmak üzere çivilerle (Ø 5 mm) yukarıya ve 

aşağıya doğru çiviyle tutturulmuş takozlarla veya 
 - 2 bağla (kopmaya karşı direnç asgari 10 kN) 

  yanlamasına sağlamlaştırılır 
İlave açıklamalar 



 

 Yükün dağılımı ve yük gabarisi için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız.                               1.1.2000 
 Yükleme metodu 2.6 

Kreozotlanmış ağaç traversler (paketlenmiş) 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
Eşyalar 
 Kreozotlanmış paket halinde ağaç traversler 
 - aynı büyüklükte olanlar en az 2 bağlama şeridiyle paket halinde bir araya getirilirler (kopmaya karşı direnç 

asgari 10 kN) 
   . paketlerin uç kısımlarına oranla asgari mesafe: 30 cm 
 - her pakette en fazla 4 travers yan yana ve 5 travers üst üste konulur 
 
Vagonlar  
 Duvarlı, alçak duvarlı ve dikmeli vagonlar (E..., K..., L..., Re..., Roos, Snps) 
 
Yükleme şekli  
 Paketler uzunlamasına yerleştirilirler 
 - mümkün olduğu ölçüde vagonun tüm genişliğince dağıtılan bir veya iki sıra halinde 
 - doğrudan vagonun tabanına, taban kirişleri üzerine veya yumuşak ağaçtan ara parçalar üzerine 
  . ara parçalar dikdörtgen kesitli ve geniş kenarları üzerine dayalıdır 
  . tek bir parçadandır ve yükleme genişliğini tamamen kaplar 
 Asgari boşluk (E ve Roos vagonları için hariç) 
 
    50 cm      0 cm 
 
 Paketler en fazla 2 sıra halinde yüklenirler 
 Paketler ara parçaları en az 50 cm geçer 

 
 
Emniyete alma 
 Paketler 
 - duvarlar, kenarlar veya dikmelerle sağlamlaştırılır 
 - duvarlar, kenarlar veya dikmelerin etkin yüksekliği en az 10 cm .dir 
 - en az 2 halatla sağlamlaştırılır (kopmaya karşı direnç asgari 10 kN)  
 Bağlama şeritleri, istiflerin uçlarından yaklaşık 50 cm mesafeye konulurlar 
 Paketler, her yandan sadece 2 dikmeyle sağlamlaştırılıyorsa 

 - bunlar dikmelerin eksenini en az 
  
    50 cm      30 cm   geçer 

 - bir uçta dikmeyle sağlamlaştırılmayan bir ünite olması durumunda veya madde ’a uyulmaması durumunda, 
halatla çift bağlama yapılır (kopmaya karşı direnç asgari 40 kN) 

 - istiflerle yan dikmeler arasındaki mesafe 10 cm.i geçiyorsa, paketler, takoz başına en az 2 çivi ve her 1500 
kg.lık yük için bir çivi olmak üzere çivilerle (Ø 5 mm) tutturulan takozlarla yanlamasına sağlamlaştırılır  

 
İlave açıklamalar 



 

 Yükün dağılımı ve yük gabarisi için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız. 
Yükleme metodu 2.7 

Ağaç traversler (paketlenmemiş) 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 
 Kreozotlanmamış ve paketlenmemiş ağaç traversler 
 
Vagonlar  
 
 Duvarlı, alçak kenarlı ve dikmeli vagonlar (E..., K..., L..., Re..., Roos, Snps) 
 
Yükleme şekli  
 
 Ağaç traversler 
 - vagonun tüm genişliğine bir veya birçok sıra halinde yüklenirler 
 - vagonun uzunlamasına veya enlemesine en fazla duvarların veya alçak duvarların tepesine kadar 
 - vagonun uzunlamasına en fazla duvar veya dikmelerin tepesine kadar 
 Asgari boşluk (E ve Roos vagonları için hariç) 
 
    30 cm      0 cm 
 
  

 
 

Emniyete alma 
 
 Ağaç traversler her yandan sadece 2 dikmeyle sağlamlaştırılıyorsa 
 - vagonun uzunlamasına yerleştirilen istifler dikmelerin eksenini en azından 
 
  
    30 cm      20 cm 
 geçer 
 
 Dikmeli vagonlarda istiflerin bağlama malzemesiyle iki kez tutturulması gerekir 
 Bağların kopmaya karşı direnci asgari 40 kN (germe tertibatıyla) 
 
İlave açıklamalar 
 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1 ’e bakınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Yükleme metodu 2.8 

Ağaç yongalar  
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 Çeşitli türde ağaç yongalar 
 
Vagonlar  
 Duvarlı vagonlar (E..., Ea..., F..., Tms) 
 
Yükleme şekli  
 Yongalar vagona 
 - vagonun tüm yüzeyine aynı şekilde dağıtılarak 
 - duvarların düzeyinin azami 10 cm altına kadar (vagonun ortası da dahil) veya 
 - en fazla duvarların üst düzeyine kadar (vagonun ortası da dahil) veya 
 - kubbe oluşturularak yüklenir 
 

 
 
Emniyete alma 
 
 Madde  ve ’e göre yükleme yapılması durumunda yongalar tamamen örtülürler. Örtmek için sentetik 

maddeden bir ağ kullanılır 
 - gözeneklerin büyüklüğü yaklaşık 30 mm 
 uzunlamasına ve enlemesine yönde kopmaya karşı direnç yaklaşık 0,5 kN1) 

 
 Örtmede kullanılan malzeme yaklaşık her 2 m.de bir  
 -metalik olmayan halatlarla (kopmaya karşı direnç yaklaşık 5 kN) tutturulur 
 Halatlar: 
 . ağa düğümlenirler veya 
 . ağın tüm genişliği üzerinde, enlemesine gerdirilir veya  
 . vagonun kancalarından geçirilir ve gerdirilir (Eanos tipi vagonlarda kanca bulunur) 
 Vagonun Tms tipi olması durumunda, çatısı kapatılarak sürgülenmek suretiyle emniyete alınır. 
 
İlave açıklamalar 
 Yongaları tıka basa doldurmayınız. 
 
 



 

  1) Direnç testi, 3 telin bulunduğu 10 cm.lik bir eşantiyon üzerinde yapılır. 
 

Yükleme metodu 2.9 
Kontrplak levhalar, sert lif levhalar  
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
Eşyalar 
 Kaplamalı ve kaplamasız paket halindeki kontrplak levhalar ve sert lif levhalar 
 Paketlerin yüksekliği 
 - levhaların kaygan kaplamalı olması durumunda :  yaklaşık 60 cm 
 - levhaların kaplamasız olması durumunda:  yaklaşık 100 cm 
 Köşe korumalarıyla birlikte yaklaşık her bir metrede bağlama yapılır. Yine de paket uzunluğunda en azından 

iki bağ bulunur (kopmaya karşı direnç asgari 14 kN) 
 
Vagonlar  
 Ahşap tabanlı ve mümkün olduğu ölçüde, bölme duvarları sürgülenebilir vagonlar (H..., Li..., Rils, Si..., T...) 
 
Yükleme şekli  
 Paketler ağaç ara parçalar üzerine yerleştirilir ve bir veya birçok sıra halinde yüklenirler 
 Ara parçalar yumuşak ağaçtandır 
 - dikdörtgen kesitlidirler ve geniş yüzey üzerine dayanırlar 
 - tek bir parçadan veya yükleme biriminin tüm genişliği üzerinde birbiri üzerine binen en fazla üç parçadan 

oluşmuşlardır. 
 Levhaların kaygan kaplamalı olması durumunda, istiflerin yüksekliği en fazla 180 cm. olur 
 İstifler, paket köşe korumasıyla birlikte en az iki bağla bir arada tutulurlar (kopmaya karşı direnç asgari 22 kN) 
 

 
 
Emniyete alma 
 - vagonun uzunlamasına 
  . sürgülenebilir bölme duvarlarıyla veya 
  .küçük aralıklar doldurulmak suretiyle (örnek 

olarak ağaç parçalarla) 
 - vagonun enine 
  . her yandan istif başına en az 2 takoz olmak üzere tabana çiviyle tutturulan takozlarla; kalınlığı: asgari 5 

mm, etkin yüksekliği asgari 3 mm, her kenara yerleştirilmiş takozlardaki çivi adedi (Ø 5 mm) : her 1500 
kg.lık yük için 1 çivi veya 

  . bağlama malzemelerini germe tertibatlarıyla ve köşe korumalarıyla birlikte istif başına en az 2 dolaylı 
bağlamalarla (kopmaya karşı direnç asgari 40 kN) 

  
İlave açıklamalar 



 

 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 
 1.1.2000 

Yükleme metodu 3.1 
Preslenmiş balyalar halinde turba (bataklık kömürü) ve benzer ürünler 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 
 Preslenmiş balyalar halinde turba ve benzer ürünler  
 
Vagonlar 
  
 Duvarlı veya alçak duvarlı ve dikmeli vagonlar (E..., K..., Re...) 
 
Yükleme şekli  
 
 Balyalar, aynı düzeyde üst üste konulmuş sıralar halinde mümkün olduğu kadar sıkışık bir şekilde yüklenirler. 

Art arda her sıra, uzunlamasına ve enlemesine yerleştirilmiş balyalardan sırayla oluşturulur. 
 
 Her sıranın çevresindeki balyalar duvarlara veya dikmelere temas ederler 
 
 Son sırada, enlemesine yerleştirilmiş balyalardan oluşan tek bir dizi vardır ve balyaların tümünün halatlarla 

tutturulması amacıyla sondan bir önceki bütün balyalara dayanır. 
 
 Yük, yük ile dikmeler arasına, vagonun her bir ucuna yerleştirilmiş muşambalarla örtülür 
  

 
 
Emniyete alınma 
 
 En azından 10 cm yükseklikten duvarlar veya alçak duvarlarla sağlamlaştırılmayan sıralarda yük, en azından 

vagonun uzunlama bir ve enlemesine de iki bağlama malzemesi olmak üzere muşambaların üstünden geçirilen 
metalik olmayan bağlama malzemeleriyle vagona bağlanır (kopmaya karşı direnç asgari 10 kN) 

  
 Düz satıhlı vagonlara yüklemeler,  
 uzunlamasına kaymalara karşı    
 eğik bir halatla 
 sağlamlaştırılır 
 
İlave açıklamalar 
 Yük gabarisi ve muşamba geçirme için fiş 0.2 ve 0.3’e bakınız. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Yükleme metodu 4.1.1 
“Tomar halinde” kağıt rulolar 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 Kağıt rulolar 
 
Vagonlar  
 Kayar duvarlı veya muşambalı ve sabit alın duvarlı ahşap tabanlı vagonlar (H..., Li..., Rils, Si...) 
 
Yükleme şekli  
 Rulolar 
 - birbirinin yanına yerleştirilmiş bir veya birçok dizi halinde, bir veya birçok grup halinde yüklenirler ve 

tabanda mümkün olduğunca geniş bir yüzeye dağıtılırlar 
 - en fazla 2 sıra üst üste konulur. Büyük çaplı rulolar alt sıraya konulur 
  

 
Emniyete alma 
 Vagonun uzunlamasına 
 - alt sıradaki rulolar 
  . alın duvarlarıyla (kalan boşluklar doldurulur) veya 
  . her rulo için sivri uçlu çelikten 2 takoz kullanılarak uçtaki rulolar takozlanmak suretiyle veya 
  . bir veya iki uca ve her 3-4 ruloda bir yerleştirilmiş ağaç takozlarla sağlamlaştırılır 
 * ruloların genişliği 1,5 m.yi geçmediği zaman her takozlama işlemi için 2 takoz ve genişlik 1,5 m.yi 

geçtiği zaman her takozlamada 4 takoz kullanılır 
 * takozların yüksekliği: rulo çapı 80 cm ye kadar ise 15 cm, çapı 80 cm den büyük ise yaklaşık 20 cm,  
 * takozların genişliği: yaklaşık 20 cm,, takozların açısı: yaklaşık 35° 
 * her yuvarlanma yönündeki toplam çivi adedi (Ø 5 mm), takoz başına en az 2 çivi olmak üzere: 
 
     her 1500 kg.lık yük için 1 çivi     3000 kg.lık yük için 1 çivi 
 
 - üst sıradaki rulolar 
  . üst üste konulmak suretiyle sağlamlaştırılır (üst sıradaki ruloların çapı alt sıradaki rulolarınkinden büyük 

olmamalıdır) 
 
 Ruloların zarar görme riskinin 
 olması durumunda, alın duvarları  
 boyunca elastik malzeme araya 
 konulur 
 
 Vagonun enlemesine üst sıradaki rulolar, ruloların uçlarına yaklaşık 15 cm mesafeye yerleştirilmiş, µ asgari 

0,75 ile sürtünmeyi arttıran 2 ara bantla sağlamlaştırılır(örnek olarak kauçuk bantlar/kauçuk granül bileşiğinden 
bantlar veya işlenmiş pamuk tekstilden bantlar) 

 



 

İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 
 

Yükleme metodu 4.1.2 
“Top şeklinde” kağıt rulolar 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
Eşyalar 
 Kağıt rulolar  
 
Vagonlar  
 Kayar duvarlı, mekanik muşambalı, çatısı açılabilen, alçak duvarlı, dikmeli veya sabit alın duvarlı ahşap 

tabanlı vagonlar ( H..., Kils..., Li..., Rils, Si..., Ta..., Tb..., Tm...) 
 
Yükleme şekli  
 Rulolar 
 - mümkün olduğunca tüm tabana bir veya bir çok grup halinde dağıtılır 
 - en fazla 2 sıra üst üste konulur. Büyük çaptaki rulolar alt sıraya konulmalıdır 
 - kapılara, kayar duvarlara, muşambalara, kenarlara veya dikmelere dayanmamalıdır 
 

 
Emniyete alma 
 Vagonun uzunlamasına, alt sıradaki rulolar 
 - duvarlar veya alın duvarlarıyla sağlamlaştırılır 
 Üst üste koyarak  yükleme yapılması durumunda, ikinci sıradaki sondaki rulolar 
 - gerekirse birbirine bağlanan veya 
 - rulonun yarı uzunluğu kadar geri  
   çekilen dikmeler veya alın duvarlarıyla 
   sağlamlaştırılır 
 Vagonun enlemesine, yuvarlak köşeli bir tahtayla bağlanan en az 2 takoz yardımıyla alt sıradaki dıştaki her rulo 

takozlanır: 
 - takozların yüksekliği: çapın 1/12’si , en az 12 cm. 
 - takozların genişliği yaklaşık 20 cm, takozlama açısı yaklaşık 35° 
 - her yuvarlanma yönünde çivi adedi (Ø 5 mm): her 1500 kg.lık yük için 1 çivi, takoz başına en az 2 çivi 
 
 Rulolar, bir grup içinde yan yana veya üst üste konuldukları zaman, grubun toplam ağırlığı dikkate alınır  



 

  
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 
  

Yükleme metodu 4.1.3 
“Dik” yüklenen kağıt rulolar  
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
                        Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 
Eşyalar 
 Kağıt rulolar  
 
Vagonlar 
 Kayar duvarlı ve sabit alın duvarlı vagonlar (H..., Li..., Rils, Si...) 
 
Vagon üzerine yükleme  
 ruloları bir veya daha çok sıra halinde “dik” yükleyiniz. Birçok sıra halinde yüklenmesi durumunda, alt sıra 

uzunlamasına tabanın yüzeyini aralıksız kaplamalıdır 
 -ara vermeden yükleme yapılması durumunda, ruloların çapı yüksekliklerinin en az 5/10’u olmalıdır. Diğer 

durumlarda yüksekliklerinin en az 
 
   7/10 6/10’u olmalıdır 
  - rulolar vagona şu şekilde yerleştirilir: 
  . birbiri ardınca tek bir sıra halinde (ruloların eksenleri, vagonun uzunlamasına ekseni boyunca yerleştirilir) 
  . dengeli iki sıra halinde (vagonun uzunlamasına eksenine göre simetrik) 
  . iki sıra halinde, rulolar birbiri ardınca yerleştirilir (4’lü bloklar halinde) 
  . dengeli üç sıra halinde (5 rulolu bloklar halinde) 
 - dik olarak alın duvarlarına temas ederler. Vagon ortasında ara verilir 
 - madde  ve ’ya göre düzenlemeler için enlemesine olarak bozulmaz grupların yapılması gerekir veya 

yükleme kayar duvarlara göre en az 10 cm mesafede olmalıdır 
 - çatının eğik kısmına temas etmez 

 
Emniyete alma 
 - vagonun uzunlamasına  
   gerektiğinde kayabilen alın duvarlarıyla emniyete alınır. Çapları yüksekliklerinin  
   7/10 6/10’undan 
   düşük olan rulolar, bağlarla gruplanırlar (kendiliğinden  yapışan veya kaymayan bağlarla) (kopmaya karşı 

direnç asgari 10 kN) 
 - vagonun enlemesine 
  . örnek olarak delinmiş sürme oluklarının deliklerini kullanarak veya yaklaşık 5 cm yükseklikteki çiviyle 

tutturulmuş ağaç sürme oluklarıyla sabitlenen kılavuz raylarla: Her yandan çivi adedi: sürme oluğu başına 
en az 2 çiviyle her 2000 kg.lık yük için 1 çivi veya enlemesine yönde boşlukları doldurmaya yarayacak 
kayar duvarlara dayanan çerçeve vasıtasıyla (bileşik malzeme, dar ve uzun tahta) veya 

  . üreticisi tarafından kire, aşınmaya ve deformasyona karşı direnci ve sürtünme katsayısı garanti edilen 
kaymayı önler malzemelerle emniyete alınır,  µ asgari 0,7 



 

  . ’e uygun yüklendiğinde, kayar duvara olan yan mesafe  10 cm ise ve kağıt ruloların yüksekliği kayar 
duvarın dik kısmından daha fazla değilse, kaymayı önler malzeme kullanmadan yükleme yapmak 
mümkündür (bu durumda kayar duvarlar ile yandan sabitlenmiş olurlar) 

 Rulolar istiflenmişlerse, sıralar arasına kaymayı önleyici ara parçalar koyunuz 
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı fiş 0.1’e göre                  1.7.2000 

Yükleme metodu 4.1.4 
“Dik” yüklenen kağıt ve selüloz ruloları 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 

Eşyalar 
 Ruloların veya istiflerin yüksekliğinin en az 5/10’una eşit çaptaki kağıt ve selüloz ruloları 
 a) toplam yüksekliği kayar duvarların dikey ölçüsünü aşmayan bir veya daha fazla sıra halinde yüklenen rulolar 
 b)sadece alttaki sıralar hizalı dizildiğinde eğimli dam kısmına merkezi olarak yüklenen fazladan bir sıraya 

sahip, toplam yüksekliği kayar duvarların dikey ölçüsünü aşmayan bir kaç sıra halinde yüklenen rulolar 
 c) toplam yüksekliği kayar duvarların dikey ölçüsünü aşan bir veya daha fazla sıra halinde yüklenen rulolar 

 
Vagonlar  
 Yüksek dirençli kayar duvarlı ve sabit alın duvarlı eklemli dingilli vagonlar ve bojili vagonlar - eke bakınız 

Yükleme şekli  
 Ruloları alın duvarlarından başlayarak 1 veya 2 sıra halinde ara vermeden yükleyiniz. Yükleme yüzeyini azami 

ölçüde kullanınız 
 - kayar duvarlara oranla yan mesafe: azami 10 cm 
 - b)deki gibi yükleme yapıldığında eğimli dam bölümündeki kayar duvar ile sıra arasındaki yan mesafe 10 cm 

den büyük olmalıdır. 
 - c)deki gibi yükleme yapıldığında her iki taraftan duvarlara olan mesafe yaklaşık aynı olmalıdır ve eğimli dam 

bölümüne oranla yan mesafe asgari 10 cm olmalıdır. 
 - uzunlamasına olarak vagonun ortasında muhtemel yükleme boşlukları bırakılmalı; birkaç sıra halinde yükleme 

yapıldığında yükleme boşluğu sadece üst sırada bırakılabilir. 
 - vagon üzerinde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılır : 
 . ruloların çapı yükleme genişliğinin 1/2’sinden küçük veya eşit olduğu zaman, ruloları birbiri ardınca ve sıkı 

sıkıya birbirlerinin yanına koyarak 2 sıra halinde düzenleyiniz veya 
 . ruloların çapı yükleme genişliğinin ½ sinden büyük olduğu zaman, ruloları dengeli 2 sıra halinde düzenleyiniz 

veya 
 . ruloların çapı yükleme genişliğinin ½ sinden küçük olduğu zaman, bunları dengeli olarak birkaç sıra halinde 

düzenleyiniz 

 
Emniyete alma 

 - vagonun uzunlamasına 
 alın duvarlarıyla, 
 vagonun ortasında 50 cm.den büyük bir boşluk kalıyorsa, serbest olan rulolar, kendiliğinden yapışan bağlama şeritleriyle 

(kopmaya karşı direnç asgari 10 kN) yanındaki rulolara bağlanmalı veya kaymaya karşı sağlamlaştırılmalıdır 
 - vagonun enlemesine 

 a) daki eşyalar  kayar duvarlar ile 

 

 

 

 



 

 b) deki eşyalar  eğimli dam bölümüne giren sıranın kaymayı önleyen malzemeyle veya ambalaj 
malzemesiyle sağlamlaştırılması koşuluyla , kayar duvarlar ile 

 c) deki eşyalar yan bağlantılar ile veya yan kılavuz parçalar ile veya kaymayı önleyen ara parçalar ile veya ambalaj 
malzemesiyle; üst sıralar, kaymayı önleyen ara parçalar ile veya ambalaj ile sağlamlaştırılmalıdır. 

İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı fiş 0.1’e göre 
 Kaymayı önleyen ara parçaların sürtünme katsayısı  = 0,70                1.7.99 

EK 
Yüksek dirençli kayar duvarlı vagonlar 

( 7. baskıdan itibaren, ERRI-RP 17, 01.07.1994 tarihli UIC 577 fişiyle istenen direnç koşullarına göre) 
 

 Sahip şebeke veya   
UIC kod no tescil eden şebeke Harflerle kodları Numaraları 

68 AAE      Habbins  
     Habbins 
     Habbins 
     Habbins 
     Habbins 
     Habbins 
     Habbins 
     Habbins 
     Habbins 
     Habbins 
     Habbillns 
     Habbillns 
     Habbins 
     Habbins 
     Habbillns 
     Habbillns 

33 68 277 1 003 
33 68 277 0 900-927 
33 68 277 0 940-959 
33 68 277 1 001 
33 68 277 1 100-199 
33 68 277 1 400-683 
31 68 277 0 200-319 
31 68 277 0 375-484 
33 68 277 1 800-844 
33 68 277 1 870-879 
33 68 278 0 695-699 
33 68 278 0 900-901 
33 68 278 3 000-139 
31 68 278 3 200-209 
31 68 278 0 100-339 
31 68 278 0 600-639 

74 SJ      Habins 
     Laais 

34 74 2782 000-405 
24 74 4359 151-550 

80 DB      Habbins 
     Habbins 
     Habis 
     Habis 
     Habis 
     Habills 
     Habis 
     Habis 
     Habins 
     Habins 
     Habbins 
     Habis 
     Habins 
     Habins 
     Habins 
     Habins 
     Habis 
     Habins 
     Habins 
     Habis 
     Habis 
     Habis 
     Habis 
     Habis 
     Habis 
     Habis 
     Hirrs 
     Hirrs 
     Hirrs 
     Hirrs 
     Hirrs 
     Hirrs 
     Hirrs 
     Hirrs 
     Laaims 
     Laaims 
     Laakklps 
     Laalps 
     Sins 
     Sins 
     Sins 
     Sins 

33 80 277 0 000-719 
33 80 278 1 300-449 
33 80 275 2 900-949 
33 80 275 5 900-919 
33 80 275 5 000-189 
33 80 275 6 000-119 
33 80 276 3 690-709 
33 80 276 3 000-199 
33 80 278 2 500-649 
34 80 276 3 490-589 
33 80 277 1 000-699 
33 80 278 2 000-099 
33 80 278 2 200-449 
33 80 278 2 750-999 
33 80 278 3 500-599 
83 80 278 2 650-749 
83 80 276 3 200-339 
83 80 278 3 000-499 
83 80 278 3 600-850 
34 80 275 5 476-595 
34 80 275 3 458-507 
33 80 276 3 750-889 
33 80 275 3 508-977 
83 80 275 5 190-475 
83 80 275 3 978-991 
83 80 275 5 596-775 
23 80 292 1 300-599 
23 80 292 1 650-749 
23 80 292 1 775-799 
43 80 292 1 750-774 
43 80 292 1 800-849 
23 80 292 1 850-999 
23 80 292 1 800-999 
23 80 292 2 000-099 
23 80 432 2 024-099 
43 80 432 2 000-023 
23 80 433 8 000-163 
23 80 431 2 164-303 
33 80 463 8 002-251 
33 80 463 8 452-481 
34 80 463 8 252-451 
34 80 463 8 482-501 

 



 

81 ÖBB     Habbins 
    Habbillns 
    Habbinss 
    Hannillnss 

31 81 277 1 200-399 
31 81 287 0 500-579 
31 81 287 0 000-199 
31 81 289 0 000-079 

83 FS     Habills 
    Habillss  

31 83 285 2 000-714 
31 83 258 2 800-899 

86 DSB     Habins 31 86 278 3 000-063 
87 SNCF     Habbillss 

    Habbillss 
81 87 288 0 001-149 
81 87 288 0 800-849 

88 SNCB      Habins 35 88 278 2 800-999 
1.10.2001 

Yükleme metodu 4.1.5 
Kağıt rulolar 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 

Eşyalar 
 Kağıt rulolar 
Vagonlar  
 Muşambalı ve sabit alın duvarlı ağaç tabanlı vagonlar (Rils, Kils...) 

Yükleme şekli  
Rulolar şu şekilde yerleştirilmelidir: 

 - dik, birbirleriyle doğrudan temas halinde, tek olarak, yığın haline getirilmemiş, iki simetrik veya dengeli sıra 
halinde mümkün olduğu ölçüde tabanın tüm yüzeyine dağıtılmış olarak.  Her rulo sırasının en az bir ucu alın 
duvarıyla temas halinde olmalıdır. 
son rulolar ve alın duvarı arasındaki boşluk mümkün olduğu ölçüde az olmalıdır 

- vagonun uzunlamasına, mümkün olduğu ölçüde tabanın tüm yüzeyine dağılmış olarak, bir ucu vagon alın  
duvarına dayalı olarak, tek kat halinde ve bir veya iki bitişik sıra şeklinde. 
İki sıra halinde yüklendiğinde, alt sıra tamamen vagonu doldurmalı ve üst sıra kırlangıç kuyruğu şeklinde 
yüklenmelidir, daha büyük çaplı ve ağır rulolar alt sıraya yerleştirilir. Üst sıradaki rulolar, alt sıradaki 
rulolarla aynı uzunlukta veya daha kısadırlar. 

 - vagonun enlemesine dikey olarak , bir veya daha fazla gruplar ve vagon alın duvarlarına temas ederek, 
mümkün olduğu ölçüde tabanın tüm yüzeyine dağıtılmış şekilde sıralanırlar. 

  Üst üste konulmuş sıralar halinde yüklemede, daha büyük çaplı ve ağır rulolar alt sıraya ve aralıklı olarak, 
ihtiyaç olursa da üst sıradaki rulolar muşambanın kapatılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirilir. Bu 
aralık  mm den fazla olmamalıdır. 

 
Emniyete alma 

 Dik  olarak  yüklenen   ruloların  yanlara   doğru   hareketini   engellemek   için,   ruloların  alt  kısmından  
 boydan  boya  veya  aralıklı   yerleştirilen en azından 30 mm etkin yüksekliğe sahip ve çivilenmiş  takozlarla   
 emniyete  alınır. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 Vagonun uzunlamasına yüklenen rulolar, tek sıra halinde yerleştirildiğinde, her rulo başına yeterince geniş 
 ve çivilenmiş 4 takozla  emniyete  alınır.  Birbirine temas  eden  iki sıra halinde yüklenen  rulolar, her sıranın 
   dış kenarlarındaki her rulo 2 adet takoz ile olmak üzere emniyete alınır. Takozlar ruloların dış kenarlarına  en 
  az 200 mm mesafeye yerleştirilir. 
 Vagonun enlemesine dikey olarak yüklenen rulolar, yüklemenin uzunluğunca dağıtılan takozlar vasıtasıyla  
  emniyete  alınır.  Mümkün olduğunca her 2 rulodan 1 si, çivilenmiş 2 takozla takozlanır. Herhangi bir ruloya  
  temas etmeyen  rulolar  her  yandan 4 takozla emniyete alınır. Üst sıradaki rulolar, 2 sıradaki her rulo arasına  
  yerleştirilen  ve ruloların kenarlarından yaklaşık 150 mm  geriye  doğru  konulan  kaymayı önleyici bantlarla  
 veya yan tarafa kaymayı önleyecek bir başka malzeme ile , yapışkan kayışlarla emniyete alınır. 
 Tablo 4’e göre yapılan darbe testlerinde yükün hareket şekli 
 10 km/s hıza kadar, yükte herhangi bir yer değişikliği olmamalıdır. 

 1.7.99 
Yükleme metodu 4.1.6 

“Top” şeklinde yüklenmiş kağıt rulolar 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
              Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 

       
Eşyalar 

 Kağıt rulolar 
 
Vagonlar  
 Takozları sabitlemek için tertibatları bulunan (dikme halkaları, bölme duvarlarını kilitlemek için delikler, delikli 

kızaklar, vb) kayar duvarlı, mekanik muşambalı ve sabit alın duvarlı vagonlar (H…, Kils, Li…, Rils, Si…) 
 
Vagon üzerine yükleme 
 Rulolar tek bir sıra halinde yüklenirler. 
 Bunlar ne kayar duvarlara, ne mekanik muşambaya, ne de dikmelere değmezler, 
 Alın duvarlarından itibaren aralıksız yüklenirler. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Emniyete alma 
 
 -  vagonun uzunlamasına olarak  
   emniyete alınmadan kayma olasılığıyla birlikte alın duvarlarıyla 
 
 -  vagonun enlemesine olarak  
   vagona iyi sabitlenmiş 

- en az 20 cm yüksekliği olan 
- iyi bir denge ve yükün korunmasını ve uzunlamasına olarak hasar vermeden yer değiştirmesini 

sağlamak için yeterli bir genişliği olan 
- yuvarlatılmış köşelere yaklaşık 45° açısı olan takozlarla (vidalı takozlar, vb.) 



 

   takozların ortası ile ruloların ucu arasında en azından 50 cm mesafe vardır. 
 
İlave açıklamalar 
 
 Yükün dağılımı fiş 0.1’e göre yapılır. 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.2001 
Yükleme metodu 4.2.1 

Balya selüloz (aynı yükseklikte, tek tek balya) 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
Eşyalar 
 Uzunlamasına ve enlemesine bantlarla sarılmış balya halinde selüloz(bağların kopmaya karşı direnci en az 7 

kN) 
 
Vagonlar 
 Kapaklı veya dikmeli vagonlar (K..., La..., R..., S...) 
 
Yükleme şekli 
 Balyalar 
 - tüm yükleme yüzeyine ve mümkün olduğu ölçüde boşluk vermeden dağıtılır 
 - eşit yükseklikte sıralar halinde simetrik olarak üst üste konulur 



 

      
Emniyete alma 
 Her istif dolaylı bağlama  malzemesiyle tutturulur (bağlama şeritlerinin kopmaya karşı direnci asgari 10 kN) 
 Sıralar uçtaki dikmelerle yeterince sağlamlaştırılmıyorsa, uçlardaki birinci ve ikinci istifler yanlamasına 

bağlama malzemeleriyle sağlamlaştırılır 
 Yan duvarlar veya dikmelerle yeterince sağlamlaştırılmayan her sıra bantlarla çevrilir 
 Dikmeleri geçen  her sıra uzunlamasına ve enlemesine bağlanır (bağlama şeritlerinin kopmaya karşı direnci 

asgari 10 kN) 
 

İlave bilgiler 
 Yükün dağılımı fiş 0.1’e göre   

 
Yükleme metodu 4.2.2 

Balya selüloz (paket halinde) 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
Eşyalar 
 Uzunlamasına ve enlemesine bant geçirilmiş balya halinde selüloz 
 - 6 veya 8 balya, azami yüksekliği 190 cm olan yük birimleri şeklinde tekrar gruplandırılır (bağlama 

şeritlerinin kopmaya karşı direnci asgari 7 kN) 
 
Vagonlar  
 Kenarlı veya dikmeli vagonlar(K..., La..., R..., S...) 
 
Yükleme şekli  
 Yük birimleri 



 

 - bütün yükleme yüzeyine eşit bir şekilde ve boşluk bırakılmadan dağıtılır 
 - uç kısımlarda en az bir sıra uzunlamasına yüklenir 
 - uzunlamasına ve enlemesine yüklenirler 
 
 

 
 
Emniyete alma 
 Yük birimlerinin üst sırası, kayma risklerine karşı bağlama şeritleriyle çevrelenerek sağlamlaştırılır 
 Yan yana konulmuş yük birimleri birbirine bağlanır veya 
 Üçüncü sırada dikmeler yatay olarak bağlanır, her dikmeyle yanlamasına sabitleme yapılır, örnek olarak 

bağlayarak (bağlama şeritlerinin kopmaya karşı direnci asgari 10 kN) 
 

İlave bilgiler 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 
 

Yükleme metodu 6.1.1 
Taş bloklar (işlenmiş) 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 Taş bloklar (işlenmiş) 
 
Vagonlar  
 Alın duvarlı, yan duvarlı veya dikmeli ve ahşap tabanlı vagonlar (E..., K..., L..., R..., S...) 
 
Yükleme şekli  



 

 Blokları mümkün olduğu ölçüde tüm yükleme yüzeyine aralık vererek veya vermeden dağıtarak 1 veya 2 sıra 
halinde düz yükleyiniz 

 - büyük yüzeylerini vagonun tabanına dayandırınız veya 
 - yumuşak ağaçtan parçalar üzerine dengeli bir şekilde dayandırınız (parçalar 1-4 cm kalınlığında) 
 Üst üste konulan bloklar, yumuşak ağaçtan ara parçalar, kamış örgü veya kalın iplerle ayrılırlar ve 2 bağlama 

şeridiyle yük birimleri  halinde birbirlerine bağlanırlar (kopmaya karşı direnç asgari 14 kN) 
 Asgari boşluk 
 dayanma yüzeyinin kaygan 
 olması durumunda 50 cm 0 cm 
 dayanma yüzeyinin pürtüklü 
 olması durumunda 30 cm 0 cm  
 
 

 
 
Emniyete alma 
 Bloklar vagonun alın duvarlarıyla, yan duvarlarıyla veya en az 2 dikmeyle sağlamlaştırılırlar 
 - sadece 2 dikmeyle emniyete alınırsa, bloklar dikmelerin eksenini asgari olarak  
 

dayanma yüzeyinin kaygan 
olması durumunda 50 cm 30 cm 
dayanma yüzeyinin pürtüklü 
olması durumunda 30 cm 20 cm 

 geçer 
 - ’ya uyulmazsa veya bloklar ile alın duvarları, yan duvarlar veya dikmeler arasındaki mesafe 10 cm.den 

büyükse sevk ağaçları ile takozlama yapılır 
  . sevk ağaçlarının kalınlığı : asgari 5 cm, etkin yüksekliği : asgari 3 cm 
  . her yandan çivi adedi (Ø 5 mm): sevk ağacı başına en az 2 çivi olmak üzere her 1500 kg.lık yük için 1 çivi 
 Bloklar1) , alın duvarları, yan duvarlar veya dikmelerle yandan sağlamlaştırılmıyorsa, sevk ağaçları ile 

sağlamlaştırılırlar 
  
İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız 
 
 
1) Dayanma yüzeyi işlenmemiş olanlar hariç 
 

Yükleme metodu 6.1.2 
Taş bloklar (işlenmemiş) 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 İşlenmemiş taş bloklar (dayanma yüzeyi işlenmemiş olan) 
 
Vagonlar 
 
 Duvarlı, alçak duvarlı veya dikmeli ve ahşap tabanlı vagonlar (E..., K..., Re...) 
 
Yükleme şekli 



 

 
 Blokları düz yükleyiniz 
 - boşluk bırakarak veya bırakmadan mümkün olduğu ölçüde tüm yükleme yüzeyine dağıtınız 
 - en büyük yüzeylerinden vagonun tabanına dayandırınız; bütünün dengesini sağlayabilecek şekilde ayarlanmış 

ara parçalar yardımıyla düzensizlikleri telafi ediniz 
 
 Asgari boşluk 
 
   30 cm 0 cm 
 
 
 

 
 
 
 
Emniyete alma 
 
 Bloklar, sürtünmeyle ve vagonun duvarları veya alçak duvarlarıyla emniyet altına alınır. 
 
İlave açıklamalar 
 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yükleme metodu 6.2 

Taş ve beton levhalar (kayma olasılıklı yükleme) 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 
 A şeklinde çelikten destekler üzerinde taş ve beton levhalar 
 - desteklerin dayanma yüzeyi yaklaşık 12 ° lik bir eğim açısı oluşturur 
 - desteklerin ayakları eğiktir, ayakların altında yaklaşık 3 mm yüksekliğinde ve kaydırma eksenine dikey 

birleştirme kordonları veya küçük kancalar bulunur 
 
Vagonlar  



 

 
 Alçak duvarlı veya dikmeli ve ahşap tabanlı vagonlar(K..., L..., R..., S...) 
 
Yükleme şekli  
 
 Destekler uzunlamasına yüklenirler 
 Benzer boyutlardaki aynı sayıda levha desteğin her iki yanından dik yerleştirilirler 
 Levhalar her yandan yaklaşık 50 cm tezgahları geçer 
 Her istif en az 2 direkt bağlama malzemesiyle tezgaha tutturulur (kopmaya karşı direnç 10 kN) 
 Gerektiğinde çok sayıda birimi asgari 50 cm aralıklarla birbiri ardınca yükleme imkanı vardır 
 Asgari boşluk 
 
   50 cm 0 cm 
 

 
Emniyete alma 
 Ayaklar, ağaçtan sevk kızaklarıyla yandan emniyet altına alınır 
 - ağaçların kalınlığı asgari 5 cm, etkin yükseklik asgari 3 cm 
 - her yandan çivi adedi (çapı 5 mm): ağaç başına en az 2 çivi olmak üzere her 1500 kg.lık yük için 1 çivi 
 
İlave bilgiler 
 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız. 
  Yükleme metodu 7.1 
Takozlarla sabitlenmiş, tekerlekli veya paletli araçlar ve motorlar  
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
Eşyalar 
 Otomobiller, kamyonlar, römorklar, kazı makineleri, buldozerler, vinçler 
 - araç muşambaları kapalı ve sabitlenmiş 
 - antenler yerine sokulmuş veya çıkarılmış 
 - zamansız çalışmaya karşı motorlar korumaya alınmış 
 - lastikler normal servis basıncıyla şişirilmiş  
 
Vagonlar  
 Ahşap tabanlı vagonlar (K..., L..., R..., S...) 



 

 
Yükleme şekli  
 Araçları ve motorları vagonun uzunlamasına yükleyiniz 
 Araçlar ile vagonun sabit kısımları arasındaki ve araçlar arasındaki asgari boşluk 
  
  20 cm  10 cm 
 
 Lastikleri üzerindeki araçlar konusunda, yük gabarisi ile ray seviyesinin üstünden 3200 mm’ den daha fazla 

yükseklikte yer alan kısımlar arasındaki asgari yatay mesafenin 5 cm arttırılması gerekir (yükün dengelenmesi) 

 
 

1.10.2000 
Emniyete alma 
 
 Araçlar ve motorlar 
 - takozlar yardımıyla yerinden oynamaz hale getirilmelidir 
  . 6 t. ağırlığa kadar ağaçtan takozlar (takozların yüksekliği: tekerlek çapının 1/8’i ve asgari 12 cm) 
  . 6 t. ağırlığın ötesinde, çelik mahmuzlu takozlar (asgari yükseklik : 18 cm). Mahmuzlar, araçların ağırlığıyla 

vagonun tabanına gömülmelidir 
 
  takozların açısı : 35° - 45 ° 
 
 - gerek el freni yardımıyla gerekse en küçük vitese takılarak veya vites kutusunu bloke ederek gayri faal hale 

getirilmelidir. Bekleme freni yardımıyla veya bir vitese takarak ya da vites kutusunu bloke ederek gayri faal 
hale getirilemeyen araçlar, ayrıca bağlanmalıdır ( 7.2 yükleme şekline bakınız) 

 
 Vagonun uzunlamasına her yandan takoz adedi 

 
 



 

 
 - tekerlekli araçlar    4 2 
 - paletli araçlar/ 
  1 dingilli römorklar   2 1 
 
 
 Uzunlamasına sabitlemede aşağıdaki tablolara göre çivi adedi (çapı 5 mm) 
 

Araçların 
ağırlıkları 

     

      
 Frenlenmemiş 

tekerlekler 
Frenlenmiş 
tekerlekler 

 Frenlenmemiş 
tekerlekler 

Frenlenmiş 
tekerlekler 

      
2 t  2    
3 t  3   2 
4 t 2 4  2  
5 t  5   3 
6 t 3 6    

      
 
 Her yandan vagonun enlemesine yerleştirilen takoz/sevk yatağı adedi (içerden veya dışardan) 
 - tekerlekli araçlar (takozlar)        2 
 - paletli araçlar 
   (asgari 5 cm yükseklikteki oluklar)     en az       2 
 
 Aşağıdaki tabloya göre enlemesine sabitlemede çivi adedi: 
 

Araçların 
ağırlığı 

 
takoz başına 

 
Sevk kızağı başına 

4 t 2  
6 t 3 4 

10 t 4  
16 t 5  
24 t 6 6 
32 t - 8 

 
Kaldırılabilen veya dönen parçalar mekanik olarak sabitlenir veya bağlanır. Yaklaşık 3 m.lik desteği bulunmayan 
bölümden itibaren vinç kolları ve bağlanmamış (akuple edilmemiş) römork kolları bağlanır (bağlama malzemesi : 
kopmaya karşı direnç asgari 10 kN, vinç kolları için 40 kN) 
 
İlave bilgiler 
 
 Yükün dağılımı ve gabari için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız 
 
 
 
1.1.99 

Yükleme metodu 7.2 
Bağlama malzemeleriyle emniyete alınmış tekerlekli veya paletli araçlar ve motorlar 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 

Eşyalar 
 Otomobiller, kamyonlar, römorklar, kazı makineleri, buldozerler, vinçler 
 - araç muşambaları kapalı ve sabitlenmiş 
 - antenler yerine sokulmuş veya çıkarılmış 
 - motorlar zamansız çalışmaya karşı koruma altına alınmış 
 - lastikler normal servis basıncıyla şişirilmiş  
 

  

 



 

Vagonlar 
 Ahşap tabanlı vagonlar (K..., L..., R..., S...) 
 
Yükleme şekli 
 Araçları ve motorları vagonun uzunlamasına yükleyiniz 
 Araçlar ile vagonun sabit parçaları arasındaki ve araçlar arasındaki asgari boşluk 
 
   20 cm* 10 cm* 
 
 * Bağlama malzemelerinin sabitlenmesi için gerekli ilave alanı da dikkate alınız 

 
 

1.1.2000 
 
Emniyete alma 
 
 Araçlar ve motorlar 
 - her iki ucuna konulmuş iki bağlama malzemesiyle bağlanır ve uzunlamasına ve enlemesine etkin olacak 

şekilde gerilirler 
 - gerek el freni yardımıyla gerekse en küçük vitese takarak ya da vites kutusunu bloke ederek gayri faal hale 

getirilirler. Bekleme freni yardımıyla veya vitese takarak ya da vites kutusunu bloke ederek gayri faal hale 
getirilemeyen araçlar ayrıca takozlanmalıdır (7.1 yükleme şekline bakınız) 

 Bağlama malzemelerinin direnci aşağıdaki tabloda yer alan bilgilere uygun olmalıdır: 
 
 

 

 

 



 

Araçların ağırlığı 
   

Tekerlekli 
araçlar Paletli araçlar 

 

Bağlama 
malzemelerinin 
kopmaya karşı 

direnci*) 
  

Bağlama 
malzemelerinin 
kopmaya karşı 

direnci*) 

3 t 
8 t 
15 t 
30 t 
40 t 

5 t 
10 t 
25 t 
50 t 
60 t 

 

40 kN 
80 kN 

125 kN 
200 kN 
320 kN 

  

20 kN 
40 kN 
80 kN 
125 kN 
200 kN 

 
 
 *) Bağlama kayışları çift kat yapıldığında (toka) bağlama malzemesinin kopmaya karşı direnci, basit iple 

bağlamada belirtilen değerlerin iki misline eşittir 
 3 tona kadar ağırlığı olan araçlar için demir telden bağlama malzemesi (çapı asgari 4 mm) kullanılması da 

mümkündür 
 
 Her bağlamada 
    
   4 tel (çapı 4 mm) 2 tel (çapı 4 mm) 
 bulunmalıdır 
 
 Bu durumda bağlamalar kancalarla da sabitlenir 
 
 
 

Yükleme metodu 7.3 
Tekerlekli araçlar  
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
              Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 
Eşyalar 
 Lastikleri (servis basıncıyla şişirilmiş) üzerindeki araçlar 
Vagonlar  
 Düz satıhlı vagonlar, eklemli düz satıhlı vagonlar ve otomobil taşımacılığı için iki katlı vagonlar (La). Bu 

vagonlarda 
 - destek kollu tekerlek takozları veya 
 - içeriye çekilebilen tekerlek takozları bulunur 

Yükleme şekli  
 Aracı vagonun uzunlamasına yerleştiriniz. Takozlar tekerleklere yaklaşık 45° açıyla yerleştirilirler 
 Araçların freni çekilmiştir veya küçük vitese takılmıştır veya vites kutusu bloke edilmiştir 
 Eklemli düz satıhlı vagonlara yükleme kabul edilir 
  



 

 
 

Emniyete alma 
 Azami 3000 mm.ye kadar dingil mesafesine sahip ve 5.5 tondan düşük ağırlıktaki arabalar ve araçlarda 

takozlar sadece frenli dingilin tekerleklerine yerleştirilir 
 5.5 tondan düşük ağırlıktaki başka araçlarda, ön dingil takozlar yardımıyla sabitlenir ve sevk kızakları ya da 

takozlarla yanlamasına sağlamlaştırılır 
 Ağırlığı 5.5 tondan yüksek araçlarda ön dingilin her tekerleği iki takoz vasıtasıyla sağlamlaştırılır 
 -  freni çekilmemiş olan veya bloke edilmemiş olan  

- birbiri üzerine bindirerek yüklenilmiş olan 
- ağırlığı 20 tondan fazla olan (tek dingili üzerinde emniyete alınmışlarsa 5,5 ton) 
- tekerlek çapı 1990 mm’den büyük olan 
araçlar için ilave bağlama şeritleriyle (her halükarda öne ve arkaya 2; kopmaya karşı direnç 40 kN) emniyete 
alınır. 

 Biçerdöverlerin arka dingili ve tek dingilli römorkların dingili, ayrıca fazla gerilmemiş dolaylı bağlamayla da 
emniyete alınır. 
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Yükleme metodu 7.4 
Tekerlekli araçlar  
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
              Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 

Eşyalar 
 Antenleri yuvalarına girmiş veya sökülmüş olan azami 22 tona kadar lastikleri üzerindeki araçlar (servis 

basıncıyla şişirilmiş) 
Vagonlar 
 Daimi koşum takımıyla bağlanmış özel düz satıhlı vagonlar veya dalgalı sacdan tabanı olan iki katlı vagonlar 

(L..., S...). Bu vagonlarda  
 - özel tekerlek  takozları 
 - alınabilir takozlar bulunur 



 

Yükleme şekli 
 - araçları vagonun uzunlamasına yerleştirilir 
 - freni çekilir ve düşük vitese alınır veya vites kutusu bloke edilir 
 - frenli dingilin tekerleklerine ve gerekirse diğer tekerleklere takozlar yerleştirilir (emniyete almaya bakınız) 
 Eklemli düz satıhlı vagonlara bindirerek yükleme kabul edilir; yaklaşık 5 cm.lik bir boşlukla uzunlamasına 

olarak bir dingil takozlanır; 
 

 
Emniyete alma 
 Azami 3,1 m  dingil mesafesi olan ve ağırlığı 
 - 5 tondan küçük veya eşit araçlar en az 4 tekerlek takozuyla 
 - 7 tondan küçük veya eşit araçlar en az 6 tekerlek takozuyla emniyet altına alınmalıdır 
 Dingil mesafesi 3,1 m.den  büyük ve ağırlıkları 5 tondan küçük veya eşit olan araçlar en az 6 tekerlek 

takozuyla emniyet altına alınmalıdır 
 Ağırlığı 
 - 12 tondan küçük veya eşit olan ve tekerlek çapı en fazla 1,8 m olan araçlar en az 8 tekerlek takozuyla 
 - 12 tondan büyük ve/veya tekerlek çapı 1,8 m.den büyük olan araçlar 4 bağlama malzemesiyle emniyet altına 

alınmalıdır 
İlave açıklamalar 
 Kullanılmayan takozlar emniyet altına alınır 

1.4.2001 
Yükleme metodu 8.1 

500 kg.dan düşük ağırlıktaki gemiler 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar     
   
 
Eşyalar 
 
 500 kg.dan düşük ağırlıktaki gemiler 
 
Vagonlar  
 



 

 Duvarlı, alçak duvarlı veya dikmeli ve ağaç tabanlı vagonlar (E..., K..., L..., R..., S...) 
 
Yükleme şekli  
 
 Gemiler 
 - bir kızağa 
 - geminin şekline ve ağırlığına uygun metalik veya ağaçtan iki ara parça üzerine yerleştirilirler 
 Koruma malzemesi araya konulur 
 

 
 
Emniyete alma 
 
 Uzunlamasına ve enlemesine yerleştirilen takozlar vasıtasıyla kızaklar veya ara parçalar vagonun tabanına 

sabitlenir 
 İp veya bağlama kayışlarından oluşan bağlama malzemeleri gerdirilir (kopmaya karşı direnç asgari 10 kN) 
 Bağlama malzemelerinin gemilere temas ettiği noktalarda araya koruyucu malzemeler konulur 
 
 
 
 
 
 
 

Yükleme metodu 8.2 
500 kg.dan fazla ağırlıktaki gemiler 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar     
   
 
Eşyalar 
 
 500 kg.dan fazla ağırlıktaki gemiler 
 
Vagonlar  
 



 

 Duvarlı, alçak duvarlı veya dikmeli ve ahşap tabanlı vagonlar (E..., K..., L..., R..., S...) 
 
Yükleme şekli  
 
 Geminin şekline ve ağırlığına adapte edilmiş metal veya ağaçtan kızak üzerine gemiler yerleştirilir 
 Asgari 1 m boşluk bırakılır 
 

 
Emniyete alma 
 
 Gemiler, ip veya bağlama kayışları vasıtasıyla kızaklara sabitlenir (kopmaya karşı direnç asgari 10 kN) 
 Bağlar veya bağlama malzemelerinin gemilere temas ettiği noktalarda araya koruyucu maddeler konulur 
 En az 3 cm etkin yükseklikteki yan sevk kızakları: her sevk kızağı başına en az 2 çivi olmak üzere her 1500 

kg.lık yük için bir çiviyle (Ø 5 mm) her yandan sevk kızakları sabitlenir 
 Kızaklar, sürtünme bantlarına dayanırlar (örnek olarak sıkıştırılmış granül kauçuktan bantlar µ-0,75) 
 

Yükleme metodu 8.3 
Römork üzerindeki gemiler 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar     
   
 
Eşyalar 
 
 Römork üzerindeki gemiler 
 
Vagonlar  
 



 

 Alçak duvarlı veya dikmeli ve ahşap tabanlı vagonlar (K..., L..., R..., S...) 
 
Yükleme şekli  
 
 Gemi sağlam bir şekilde römorkuna bağlanır 
 Römork ve otomobil arasındaki koşum bağlanır 
  
 

 
 
Emniyete alma 
 
 Her yuvarlanma yönünde römork takozlanır (takozların yüksekliği: asgari 12 cm, takoz başına en az 2 çivi) 
 Römork vagona bağlama malzemesiyle bağlanır (kopmaya karşı direnç 10 kN) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yükleme metodu 9.1 
Hareketli kasalar, büyük konteynerler (UTI) 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple 
trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
               Uzun 
stroklu amortisörlü vagonlar 
 
Eşyalar 
 
 - UIC kod numarası levhası olan hareketli kasalar (CM)  



 

 
 
 
 
 
 
 - CSC onay levhası olan büyük konteynerler (GC) 
 
 
 
Vagon 

 a) Uyuşma kodu   olan konteyner  vagonları (Lg..., S..g..) 
 b) Pimli(kavrama pimi) düz satıhlı vagonlar (Kg..., Rg..., ...) 
 c) Dikmeli ve ahşap tabanlı düz vagonlar (K..., L..., R..., S...) 
 
Yükleme şekli 
 - hareketli kasalar 
  Kod numarası levhası üzerinde yer alan profil numarası 
   hareketli kasanın verilen genişliği geçmediğini belirtir. 

  -  = azami genişliği 2,55 m 
   -  = genişliği 2,55 m ile 2,60 m arasında 
 
   ayrıca kenarların yüksekliği ve çatının şekli, UIC’nin belirttiği profili geçmez. 
 
 -  büyük konteynerler 
   bunların üzerinde çoğunlukla yükseklik ve genişliği belirten bir yazı bulunur, şöyle ki: 
  Bu bilgiler yoksa, genişlik ve yüksekliğin ölçülmesi gerekir.   
 
   
 
  
  büyük konteynerler, boyutlarına göre 1 nolu tabloya uygun olarak C kodlama numarasına  benzetilirler. 
 
 Tablo 1 

konteynerin genişliği 
 
 

konteynerin yüksekliği 

2438 mm’ye 
kadar 

Büyük 
konteynerin 
“yükseklik” 
modülü 

2550 mm’ye 
kadar 

2600 mm’ye 
kadar 

8´ = 2438 mm C 00 1   

8½´ = 2591mm C 12 2   

2600 mm  3 C 12 C 331 

8´ 6 ½´´ = 2603mm C 13 3   

9´ =  2743 mm C 29    

9½´ =  2896 mm C 44    

 
 
 
1)  C kod numarası belirtilmeyen DK’nun 2 nolu tabloyu uygulaması mümkündür. 

1.7.2000 
Taşıma 

 - 2 nolu tablonun altında yer alan notlardaki değerler ve bilgilere uyulmazsa, gönderi nornal gönderi olarak 
taşınabilir (prensip olarak yük gabarisi geçilmeden, bununla beraber uzunlamasına salınımlar 1 g’yi 
geçemez). 

 -  uyuşma kodu olan taşıyıcı vagona yüklenen UTI’ler (genellikle gabari taşkını) belirtilen kombine trafik 
profilini geçmemelidir. 

 -  Değerler, 2 nolu tabloda belirtilen değerlerden büyükse ve  kombine trafik trenlerinde taşınması mümkün 
değilse, gönderi “istisnai taşıma” olarak gönderilecektir. 



 

 
Emniyete alma 
 - döner sürgü veya pimlerle emniyete alınır. Bunlar 4 köşe /sabitleme parçasına girmelidir. Gerekirse, ara 

destekler aktif pozisyona getirilirler. UTI’nin altında bulunan kullanılmayan döner sürgü ve pimler indirilir 
veya gizlenir. 

 - 2 nolu tabloya uygun olarak 30 x 5 x 5 cm ebadında ağaçtan sevk kızaklarıyla emniyete alınır. Sevk kızakları 
üç çiviyle (çapı 5 mm)  sabitlenir. 

 Rüzgarın etkisiyle UTI’nin devrilmesini veya düşmesini önlemek amacıyla UTI’ler, 1 nolu şemaya uygun 
olarak emniyete alınır.  

 

Hat tipi Pimli vagonlar Pimsiz vagonlar 

Orta şiddette rüzgarlı hatlar 
(= tüm hatlar)= 

800 kg / 3m uzunluk2): dikmeler ve bağlama 
şeritleri 3)  
1200 kg / 3 m uzunluk2): dikmeler veya 
bağlama şeritleri 3)  

Şiddetli rüzgarlı hatlar 
(= listelenmiş hatlar) 1) 

Özel tedbir alınmaz 

1200 kg / 3 m uzunluk2): dikmeler ve bağlama 
şeritleri 3)  

 
 - “Flat” (platform) konteynerlerin istiflenmesi durumunda, üstte yer alan platformların indirilen alın duvarları, 

kalkmalarını önlemek amacıyla iyice bağlanmalıdır. 
 

İlave açıklamalar 
 Vagonun üzerinde yer alan bir yazıda, örnek olarak  
 

Hareketli kasanın kod numarası veya tablo 1’e göre büyük konteynere tahsis edilen kod numarası, 
güzergahın profil numarasından  veya  tablo 2’nin “ uyuşma kodlu vagonlar” sütunu 
değerlerinden 3 (2) birim küçük olmalıdır veya 

 
en fazla 12 birim büyük olmalıdır. 
 
 

 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e veya taşıyıcı vagonlar için yükleme şemasına bakınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Yan sevk kızağı olmayan K.. vagonu üzerindeki 8´ x 8´ ‘lik büyük konteyner (SNCF : sadece Zoufftgen – Bâle hattı). 

Yan duvarlara kadar olabilecek kaymalar, sınır geçişi sırasında red gerekçesi oluşturmaz. 
2) gerekirse UTI’lerin darası taşıma dokümanlarında bulunacaktır. 
3) Kopma direnci: asgari 14 kN. 
 
1.7.2000 

Yükleme metodu 9.1 
              

 

 

 



 

Liste 1 
Şiddetli  rüzgarların olduğu hatlar 

Hatlar Açıkla
malar UIC 

kodu 
Demiryolu 
Kuruluşu 

Çıkış Varış Güzergah 
 

83 FS PAOLA 
BIVIOS SUCIA 

S.LUCIDO 
SARNO  

 

87 SNCF AVIGNON 
AVIGNON 
AVIGNON 
 
AVIGNON 
 
ELNE 
MARSEILLE 
NARBONNE 

CARPENTRAS 
FOS 
MARSEILLE 
 
NARBONNE 
 
BOULOU-PERTHUS 
CARNOULES 
PORT-BOU 

 
MIRAMAS 
ROGNAS veya 
PORT DE BOUC 
NIMES, 
MONTPELLIER, 
SETE 
 
PERPIGNAN 

 

 
Liste 2 
Özel S profilli hareketli kasaların ve ISO konteynerlerin DollandsMoor üzerinden Büyük Britanya’ya kabul edilme 
koşulları 

UTI’ler için izin 
verilen azami 

boyutlar 

Açıkla
malar 

Hareketli kasanın 
azami genişliği 

Vagon tipi 
Yükleme 
düzeyinin 
yüksekliği 

2500 2501 - 2550 2551 - 2600 

ISO konteyner 

Sfgmmnss1) 475    9'6" 

Sffggmrrs1) 825 S 44 S 42  9'6" 

Sfggmrrs 

Sfgmss 945 S 32 S 30 S 360 9'0" 

Sfggmrrss  
Sfgmss 945 S 15   8'6" 

Sfggmrrs 
Sfgmss 945 S 32 S 32 S 360 9'0" 

Sffgns3) 1090 S 21 S 14  8'9" 

Sffgns4) 1090 S 16 S 14  8'6" 

Sfgss1) 1100 S 15 S 13  8'6" 

Lfgss5) 1180 S 11    

Aşağıdaki garlara: 
1) BIRMINGHAM LAWLEY STREET, CREWE BASFORD HALL, DAVENTRY RAIL PORT, DONCASTER 

 
 

 



 

RAIL PORT, HAMS HALL RAIL FREIGHT TERMİNAL, LIVERPOOL SEAFORTH CONTAINER 
TERMİNAL, MANCHESTER (TRAFFORD PARK) EUROTERMİNAL, MOSSEND EUROTERMİNAL, 
WAKEFİELD EUROTERMİNAL 

2) DALRYROCHE 
3) DAGENHAM FORD, DAVENTRY RAIL PORT, HAMS HAL RAİL FREİGHT TERMİNAL, LONDON 

WİLLESDEN EUROTERMİNAL, MANCHESTER (TRAFFORD PARK) EUROTERMİNAL, MOSSEND 
EUROTERMİNAL, WİDNES AHC 

4) BİRMİNGHAM LAWLEY STREET, CREWE BASFORD HALL, DONCASTER RAIL PORT, LİVERPOOL 
SEAFORTH, WAKEFİELD EUROTERMINAL 

5)  Sadece Transfesa’nın TFOO1-TF480 nolu hareketli kasaları için DAGENHAM FORD 
6) LONDON WİLLESDEN EUROTERMİNAL 
 
1.10.2001 

Yükleme metodu 9.3 
Yatay aktarma için alınabilir kasalar 
               
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
               Uzun stroklu amortisörlü vagonlar 
 
Eşyalar 
 
 Karayolu/demiryolu yatay aktarma için alınabilir kasalar. Uzunluk : 5,95 m ve UIC kodlama levhasıyla beraber 
 
Vagonlar  
 
 İki yandan 45° ye kadar dönen 2 veya 3 şasili ve alınabilir kasaların sevki için işaretlenmiş taşıyıcı vagonlar 
  
      
       
 
 
 

Yükleme şekli 
  
 
          
 
 
 
 
 B00 = genişlik : azami 2.55 m, B000=  2.55 m.den azami 2.60 m.ye kadar genişlik 
 “B” işaretinden sonra yer alan sayı : 
 - çatının yüksekliğinin ve şeklinin UIC tarafından belirlenen gabariyi geçmediğini 
 - verilen bir taşıyıcı vagon için ve tablo dikkate alınarak (arka sayfaya bakınız) alınabilir bir kasanın normal 

gönderi olarak sevk edilip edilemeyeceğini belirtir 
 
 Alınabilir bir kasa, uyuşma numarası vagonunki ile aynı ise  o vagonun üzerine yüklenebilir, örnek olarak (1= 

ACTS, 2= SNCF, 3= RSS)  
 
 
 
  
 
 
 
 Aktarma, zincirli veya kancalı tertibatla teçhiz edilmiş kamyonla yapılır 
 Alınabilir kasa, yük gabarisinin dışında döner 
 

veya 
 

veya 
 

 

Vagon Alınabilir 
kasa 
 

Vagon ancak SNCF sistemiyle yüklenebilir 
 



 

 
 
Emniyete alma 
 Alınabilir kasa, kaymasını veya kalkmasını önlemek amacıyla döner çerçeve ile sürgülenir. Döner şasi, ayrı 

ayrı hareket eden iki koruma tertibatıyla dönmeye karşı emniyet altına alınır. 
 
 

1.4.2001 
İlave bilgiler 
 Vagonun üzerindeki işaretleme için, örnek olarak  alınabilir kasaların kodu aşağıdaki tabloda belirtilen 

değerlerden 
 
 
 
    
 
  
 

      
 
Teknik numaraları tabloda belirtilen değerleri geçmeyen kodlanmış alınabilir kasalar, normal taşıma olarak 
kabul edilirler 
 
 

  UIC 
kod no Şebeke 

2500mm.ye kadar 2600 mm.ye kadar 

en az 2 ünite küçük olmalıdır veya 

6 ünite büyük olmalıdır 

Alınabilir kasa genişliği 



 

  
10 
41 
43 
44 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
62 
64 
65 
68 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

VR 
HSH 

GySEV 
ZRS 
PKP 
BDZ 
CFR 
CD 

MAV 
ZSR1) 

SP 
FNME 

MZ 
AAE 
RFD 

RENFE 
JZ 
CH 

GC(SJ) 
TCDD 
NSB 
HZ 
SZ 
DB 

ÖBB 
CFL 
FS 
NS 

CFF/SBB 
DSB 

SNCF3) 
SNCB 
ZBH 

 
 
 
 
 
 
 
 

B 32 
B 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 22 
B 30 

 
B 20 
B 22 

B 252) 

 
B 22 

 
 
 
 
  
 
 
 

B 357 
B 343 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 341 
B 350 

 
B 339 
B 339 
B 343 

 
B 341 

 
 

 
 

1)   HRONSKA DUBRAVA (hariç)-HORNA STUBNA(hariç) ve HORNA STUBNA(hariç)-PRIEVIDZA (hariç) 
hatları hariç 

 
2) Kenarların kabul edilen yüksekliği : 3 880 mm 
 
3) Şu garlar hariç: AMPLEPUIS, AUREC, BAS-MONISTROL, BASTIDE-ST LAURENT (LA), CHAMALIERES-

SUR-LOIRE, COURZIEU-BRUSSIEU, GRAND’COMBE-LA PISE, LANGEAC, LANGOGNE, MALBOSC, 
NURIEUX, RETOURNAC, SAINT-AMBROIX, TAMARIS, THIERS, VOREY 

 
1.4.2001 

Yükleme metodu 10.1 
Fıçılar 
               
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
 
 Fıçılar 
 
Vagonlar  
 
 Duvarlı veya alçak duvarlı vagonlar (E..., G..., K..., Re...) 
 
Yükleme şekli 
  
 Fıçılar, vagonun tüm yüzeyine dikey ve sıkışık olarak yüklenirler. Ara boşluklar doldurulur 
 

Alınabilir kasa genişliği 



 

 Yükleme iki sıra halinde yapılırsa (sadece E ve G vagonlarında) sıralar tablalar vasıtasıyla (örnek olarak 
ağaçtan tablalar) birbirlerine oranla dengelenirler 

 
 Fıçıların boyutları farklı farklı ise, homojen dengeli gruplar oluşturmak için bunlar bir araya toplanırlar (örnek 

olarak ağaçtan tablalar vasıtasıyla) 
 
 

 
 
 
Emniyete alma 
 
 Fıçılar, duvarlar veya kenarlarla tutulur. Yan kapıların yakınlarında dengeli olmalarını sağlamak için ilave 

önlemler ayrıca uygulanır: gruplar oluşturmak için bağlama şeritleriyle bağlanırlar (kopmaya karşı direnç 
asgari 10 kN), kaymayı önleyici tabanlara konulur veya takozlarla sabitlenir. 

 
 Takozlar her yandan, takoz başına en az 2 çivi olmak üzere (çapı5 mm) her 1500 kg.lık yük için bir çiviyle 

sabitlenmelidir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Yükleme metodu 10.2 
Kayar duvarlı vagonlara yüklenen fıçılar 
               
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
  
 Fıçılar 
 
Vagonlar 
 
 Kayar duvarlı ve bölme duvarlı vagonlar 
 
Yükleme şekli 
 
 Fıçılar dikey ve sıkışık olarak yüklenirler, tam olarak birbirleri arkasına sıralanırlar. Aradaki boşluklar ayırma 

duvarlarıyla sınırlandırılır 



 

 
 Fıçılar sıralar halinde yüklenirler. Bu sıralar tablalarla birbirlerine oranla dengelenirler 
 
 Fıçılar farklı boyutlarda ise, homojen gruplar halinde bir araya getirilir ve gerekirse birbirlerine oranla 

dengelenirler (örnek olarak tablalar vasıtasıyla) 
 

 
 
 
Emniyete alma 
 
 - vagonun uzunlamasına, bölme duvarlarıyla emniyete alınır 
 
 - vagonun enlemesine ise, fıçıları gruplar halinde bir araya getirmeye imkan veren bağlama şeritleriyle 

(kopmaya karşı direnç asgari 10 kN), takozlarla veya fıçılar kaymayı önleyici tabanlar üzerine konularak 
emniyete alınır. Takozlar, takoz başına en az 2 çivi (çapı 5 mm) olmak üzere her 1500 kg.lık yük için 1 
çiviyle her yandan tutturulmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yükleme metodu 11.1 
Paletli yük birimlerinin oluşturulması 
               
 
 
Eşyalar 
 Kasalar, torbalar, inşaat malzemeleri, taşlar, levhalar, kâğıt, karton, fıçılar, ambalajlar, sandık veya kafes 

içindeki meyve ve sebzeler vb. 
 
Yükleme 
 Ağaç, plastik, karma malzemeden vb. düz paletlere yükleme yapılır 
 - ayaklar (kaideler) sallanmayacak ve eğilmeyecek şekilde yapılırlar ve sabitlenirler 
 
Yükleme şekli 
 Eşya, paletin kenarları ile aynı olacak şekilde (eşya içeride kalmadan veya taşmadan) sağlam ve sıkışık bir 

şekilde düzenlenir 
 - sıkışık (örnek olarak sandıklar) 



 

- üst üste ve çaprazlama koyarak (örnek olarak torbalar) 
 

 
 
Emniyete alma 
 
 Yük birimlerinin bağlantısı şu şekilde iyileştirilir: 
 - yatay ve dikey çevreleme için çelik çember, kumaş veya sentetik malzemeden bağlama kayışları (kopmaya 

karşı direnç asgari 7 kN) kullanılarak 
 - kolayca yer değiştirebilecek eşyalar için her düzeyde bir tane olmak üzere köşe bağıyla. Köşe bağları yatay 

çevrelemelerle tutulur: 
 
  . yük biriminin alt kısmında 1 
  . orta kısmında 1 ve 
  . üst kısmında 1 
 
 - büzülme veya gerilmeyle tamamen ayarlanmış ve aynı zamanda paletin ayaklarını da kaplayan film (örtü) 

(kalınlığı asgari 150 µm) 
 
 -  . farklı sıralar arasında yüksek sürtünme katsayısına sahip malzemeden ara parçaların,  
  . özel yapıştırıcıların veya  
  . köşe bağlarının kullanılması  
 
 
 
 
 
 

Yükleme metodu 20.1 
Kablo makaraları 
               
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
Eşyalar 
 Kablo makaraları, “top” şeklinde yükleme 

Vagonlar 
 Duvarlı, alçak duvarlı veya dikmeli ve ahşap tabanlı vagonlar (E..., K..., R..., S..., U..., L...) 

Yükleme şekli 
 Makaralar tek tek veya kiriş1) üzerine grup halinde yüklenirler. Kirişler , makaraların tabanın 2 veya 3 cm 

üstünde tutulmasını sağlarlar 
 - kirişler bir kızak oluşturacak  
   şekilde düzenlenirler     tabanda takozlanırlar 
 - makaranın asgari genişliği çapının 
    5/10     4/10’ udur 



 

 
 - daha ince makaralar sallanmaya karşı şunlarla sağlamlaştırılır: 
  . desteklerle (makaralar tek tek yüklenmişlerse. Grup yapılması durumunda, ancak makaraların genişliği 

çaplarının 1/4’ünden küçük ise destekler kullanınız); asgari kesit: 7 x 15 cm. Eğim: yaklaşık 45°. Desteğin 
dayanma noktası yük yüksekliğinin 3/4’ünde yer alır 

  . makaraları bağlayarak (grup yapılması durumunda, gerektiğinde sadece uçtaki 2 makaranın bağlanması 
yeterlidir). Bağlama şeritlerinin kopmaya karşı direnci asgari 14 kN. 

 - alın duvarlarına kadar asgari boşluk 
 
    1,50 m     0 cm 
 

Emniyete alma 
 Kirişlerle emniyete alınır: 
 - destek parçalarının etkin yüksekliği, asgari 12 cm olmak üzere kirişin çapının asgari 1/12’sidir 
 - destek parçalarının kesiti, makaraların ağırlığı ve çapına göredir: 
  . 12 x 15 cm, örnek olarak destekler için 
  . 7 x 15 cm, örnek olarak bağlama kuşakları için 
 - destek parçaları 4 çiviyle çapı 5 mm x 160 mm veya geçirilen 2 vidayla (çapı asgari 10 mm) tutturulur 
 - vagonun uzunlamasına 
  . kayma olasılıklı     . boşluklar doldurulur veya takozlar konulur 
          (asgari kesit: 5 x 10 cm); her yandan 
          400 kg yük başına 1 çivi 
 - vagonun enlemesine 
  . her yandan en az 2 sevk kızağı (asgari kesit: 5 x 10 cm); her yandan ve her 1500 kg.lık yük için 1 çivi ve her 

sevk kızağı için en az 2 çivi 

İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı ve yük gabarisi için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız  
  
1) Kablo makaralarının ağırlığı 10 tonu geçerse, kirişler metalik olmalı veya metalik elemanlarla takviye edilmelidir.  

 
Yükleme metodu 20.2 

Kablo makaraları 
               
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
Eşyalar 
 Kablo makaraları, “rulo” şeklinde yükleme 

Vagonlar 
 Duvarlı, alçak duvarlı veya dikmeli ve ahşap tabanlı vagonlar (E..., K..., R..., S..., U..., L...) 

Yükleme şekli 
 Makaralar 
 - beşiklere veya 
 - takozlar üzerine 
 - tabana oranla 2-3 cm.lik bir mesafeye uyarak 
 - alın duvarlarına ve alçak alın duvarlarına oranla 



 

    50 cm     10 cm.lik 
   mesafeye uyarak yüklenir 
 - makaranın genişliği çapının asgari 5/10’una, duvarsız vagonlarda makaranın çapının asgari 7/10’una eşittir 
 - daha ince makaralar, örnek olarak birbirlerine bağlanarak, sallanmaya karşı sağlamlaştırılır (bağlama 

şeritlerinin kopmaya karşı direnci asgari 40 kN) 

 
Emniyete alma 
 Azami 7 tona kadar makaralar ağaçtan destek parçalarıyla sağlamlaştırılır 
 - destek parçalar enlemesine yerleştirilirler 
  . etkin yükseklikleri: makaranın çapının en az 1/8’I 
  . genişlikleri en az destek parçanın yüksekliğine eşit 
  . destek parçalar her yuvarlanma yönünde  
   .. dışardan en az ağaç 2 takozla sağlamlaştırılır 
      (takozların yüksekliği destek parçaların yüksekliğinin yaklaşık 2/3’ü) 
   .. bu takozlar, takoz başına en az 2 çivi olmak üzere toplam olarak 
        her 500 kg.lık yük için 1 çivi    her 2000 kg.lık yük için 1 çivi 
  ile sağlamlaştırılır 
  . takozlarla yandan sağlamlaştırılırlar 
   .. takozlar her yana konulur ve en azından 2 çivi olmak üzere toplam olarak her 1500 kg.lık yük için 1 

çiviyle sabitlenirler 
 - bağlama kuşakları 
  . kesit asgari 5 x 15 cm 
  . her uçtan en az 4 çiviyle tutturulmuş 
⑪ Azami 20 tona kadar makaralar kiriş oluşturan 2 ayakla sağlamlaştırılır 
⑫ - takozların asgari etkin yüksekliği makaranın çapının 1/8’i, takozların asgari genişliği yüksekliklerinin 2/3’ü 
⑬ - takozlar, en az 6 mm kalınlıkta çelik saclara en az 3 yandan gömülür 
⑭ - sac, 8 adet (2 x 4) çelik uzantıyla (uzunluk 10-15 mm) takozların altına yerleştirilir 
⑮ - yanlamasına yer değiştirmesini önlemek için, makara yan saca değer 

İlave açıklamalar 
 Yükün dağılımı ve yük gabarisi için fiş 0.1 ve 0.2’ye bakınız 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Yükleme metodu 100.1 

Sürgülenen bölme duvarları olan kayar duvarlı vagonlardaki eşyalar 
               
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 

Eşyalar  
 - paletler üzerinde 
 - sallanma riski 
 - parça yükler (bir yükün kısmi grupları) 
 
Vagonlar  
 -  kayar duvarlı vagonlar (H..II..) 
 - hareketli bölme duvarları 
  . yaklaşık genişlik 2,4 m , yaklaşık yükseklik 2 m 
  . her 45 mm de sürgülenebilir 
 
Bölme duvarları 
  Bölme duvarlarının sürgüleri, 
 - kolların hareket ettirilmesiyle (bir kişi tarafından) 
 - bölme duvarlarının kenarlarına yerleştirilen levyelerin 

kaldırılmasıyla (iki kişi tarafından) 
 açılır 
 
Yük 
 - Her bölme duvarına karşı azami 5 t 
 - Yan yana ve sürgülenmiş iki bölme duvarına karşı 

azami 7 t. 
 - Bu ağırlıklardaki eşyalar, en az 0,7 m  yükseklik  ve   

2,4 m genişlik temel alınarak bölme duvarlarına temas 
etmelidirler 

 
 
 
 
Emniyete alma 
 

Bölme duvarları, eşyanın mümkün olduğunca en yakınına 
konulmalı ve kilitlenmelidir 

 
 Kullanılmayan bölme duvarları kilitlenmelidir 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

İlave açıklamalar 
 Dökme eşya yüklenmesine izin verilmez  

 Yükün dağılımı için fiş 0.1’e bakınız 



 

 
 

Yükleme metodu 200.1 
Direkt veya dolaylı bağlamalar için tekrar kullanılamayan bağlama malzemeleri 

Bağlama kayışları 
               
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 

 
Bağlama malzemelerinin özellikleri 
 Çift halkalı tokalı kolan 
 - bağlama kayışları, son derece polimerize edilmiş (işlem düzeyi: 25° C -  + 70° C) termoplastik sentetik 

maddeden kılıfla kaplanmış ve en az üç yerden sarılmış, paralel düzenlenmiş polyesterden oluşan kesintisiz 
ipten (kopmaya karşı yüksek direnci olan) yapılmışlardır                                                                                         

 
 Bağlama malzemeleri, sabitleme ve germe elemanlarıyla beraber, aşağıdaki asgari kopma kuvvetlerine dirençli 

olmalıdır: 
 
 - dolaylı bağlamalar için ve karşılıklı dikmeleri bağlamak için 10 kN 
 - direkt bağlamalar için ve yük biriminin 1000 kg.lık ağırlığı başına 
 
    32 kN    10 kN 
 
Vagon üzerinde kullanma 
 - dolaylı bağlamayla sağlamlaştırılmış eşyalar 
 - direkt bağlamayla sağlamlaştırılmış eşyalar 
 - diğer uygulamalar, örnek olarak gruplar oluşturmak amacıyla yük birimlerinin bağlanması ve karşılıklı yer 

alan dikmelerin bağlanması 

 
İlave açıklamalar 
 Bağlama malzemesi, vagonun bağlama halkaları/gözlerine 
 - bir toka kullanılarak 
 - kancayla veya 
 - tokalı çözülen düğümle 
 sabitlenir 
 
 Bir germe aleti yardımıyla bağlama malzemeleri gerilir 
 Bağlama kayışının ucu basit bir düğümle (çözülen düğüm) korunur 



 

 Bağlama malzemeleri, sivri köşeli kenarla temas sonucu meydana gelen yıpranmaya karşı uygun araçlarla 
korunmalıdır 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1.2000 
Model 1 

Gönderen Demiryolu Kuruluşu 
 
 Yükleme şekli :    
 
 
 
 
Başlık (eşya) 
              
Münferit ve grup halinde vagonlar            Komple trenlerdeki ve kombine taşımacılıktaki vagonlar 
 
 
Eşyalar 
  
 
 
 
 
 
Vagon 
  
 
 
 
 
 
Yükleme şekli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Emniyete alma 
 
 - uzunlamasına 
 
 
 
 
 - enlemesine 
  
 
 
 
İlave açıklamalar 
 

 
 
 
 
 
 

000 
00-000-00 



 

1.1.99 
Pembe fiş için RIV, Ek II, 1.Cilt hükümlerine göre farklılıkların belirtilmesi gerekir: 

 
 
 
 
Tablo 4’e göre yapılan tamponlamalar sırasında yüklemenin işleyişi: 
 
-  en önemli çarpma: .................. km/s 
- (yükün, emniyete alma araçlarının ve gerektiğinde en kuvvetli çarpmadan sonra vagon organlarının durumu) 
- (gerektiğinde eşyanın kayma genişliği) 
- (gerektiğinde: niçin hiç bir tamponlama denemesi yapılmadı veya tablo 4’e aykırı denemeler yapıldı?) 
 
 
 
 
 
Yükleme şekliyle ilgili bilgi 
 
İlgili bağlantılar : .............................................................................................................................................................. 

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

 
Gönderen Demiryolu Kuruluşu: 
 
 
                 Bu fiş,       fişinin yerine geçer 
 
 
Fiş:  
 
 
 
 

000 
00-000-00 

000 
00-000-00 



 

YÜKLEME ŞEKİLLERİ KONUSUNDA 
 BİLGİ FİŞLERİ LİSTESİ 

 
 100 200 

mavi pembe mavi pembe mavi pembe 
1/51-001-99 1/56-104-95 100/80-001-95 100/74-101-00 200/54-001-91 200/56-101-95 
1/51-002-99 1/74-101-00 100/80-002-98 100/74-102-00 200/54-001-96 200/56-102-95 
1/54-001-00 1/74-102-99    200/56-103-95 
1/80-001-00 1/74-104-00 100/81-001-97 100/80-101-97 200/88-005-77 200/56-105-95 
1/80-002-00 1/80-102-89 100/81-002-97 100/80-103-97 200/80-004-88 200/56-106-96 
1/80-004-00 1/80-105-90   200/80-005-88  
1/86-001-99 1/80-102-92 100/85-001-98 100/87-101-96 200/80-001-95 200/80-101-82 
1/87-001-00 1/80-101-93  100/87-102-96 200/80-002-95 200/80-102-82 
1/88-001-84 1/80-101-96 100/87-001-96  200/80-003-98 200/80-103-82 

 1/80-101-00 100/87-002-96 100/88-101-92 200/80-005-98 200/80-101-88 
2/80-001-98 1/83-101-91 100/87-012-96  200/80-006-98 200/80-101-93 
2/80-001-00 1/83-101-97 100/87-001-00  200/80-001-99 200/80-102-93 
2/80-002-00 1/83-102-97    200/83-101-98 
2/81-001-97 1.11/87-101-96 100/88-001-95  200/80-001-96  
2/87-001-96 1/87-102-96    200/83-101-97 
2/87-001-00 1/87-103-96   200/83-001-79  
2/87-002-00 1/88-101-84   200/83-001-84 200/56-101-96 

    200/83-001-96 200/87-102-96 
4/80-002-98 2/51-101-99    200/87-103-96 

 2/80-102-98   200/87-011-96  
6/80-001-98 2/80-101-99   200/87-013-96  
6/80-002-98 2/80-101-00     
6/80-003-98 2/81-101-96     
6/80-001-00 2/81-101-97     
6/80-002-00 2/81-102-97     
6/80-003-00 2/81-101-99     

 2/81-102-99     
7/88-001-87 2/81-103-99     

 2/81-104-99     
9/80-001-00 2/81-105-99     
9/80-002-00      

9.1/87-002-96 4/74-101-99     
9.1/87-001-99 4/80-101-00     

      
11/80-001-99 6/87-101-99     
11/80-002-99      

 7/80-101-87     
20/80-007-82 7/80-101-00     

 7/87-101-96     
 7/88-101-77     
      
 9/80-101-94     
 9/84-101-98     
 9/86-101-93     
      
 11/80-101-99     
      
 20/80-105-82     
 20/80-106-82     

 
Bu listede yer alan pembe bilgi fişleri, sadece bu fişleri onaylayan şebekelerde yayınlanır. 
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