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CARING KUORMANVARMISTUSLASKURIN OPAS
Caring kuormanvarmistuslaskuri perustuu standardin EN 12195-1:2010 periaatteisiin. Käyttäjällä on
mahdollista tuottaa oman toimintaympäristön kuormanvarmistuksen vaatimukset täyttävä
sidontavälineiden lukumäärä. Omalla toimintaympäristöllä tarkoitetaan omaa kuljetuskalustoa ja
toimintaympäristöä.
Oppaan sisältö
1.
2.
3.
4.
5.

Lashing-taulu – Opas ”Sidonta”-taulun käyttämiseksi
Washers and nails -taulu – Opas ”Tartunta-aluslevyjen ja naulojen” käyttämiseksi
Transport route – Käytettävissä olevien kuljetusmuotojen määrittely
Friction factors – Standardissa EN 12195-1:2010 olevien kitkakertoimien lista
Example – Esimerkki, kuinka taulukoita käytetään tarvittavien sidontavälineiden
lukumäärien määrittämiseksi

1. Lashing-taulu
1.1 Laskennan laatiminen
1

Valitse kohdasta ”Transport route” kuljetusmuoto, jotka
haluat sisällyttää laskentaan

2

Syötä valitun sidontavälineen sidontakyvyn (LC) ja
kiristysvoiman (STF) arvo kohtaan ”Lashing
equipment”.

3

Syötä sidontapisteen sidontakyvyn arvo kohtaan ”Lashing
point”

4

Valitse sidontatyyppi kohdasta ”Lashing type”. Sidontatyypit
ovat:
- ylisidonta
- silmukkasidonta
- valjassidonta
- suora/ristikkäissidonta
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1.2 Tulokset
Kun kaikki edellä luetellut kohdat on täytetty, laskuri esittää kuorman painon tonneina, missä
yhdellä sidontavälineellä estetään kuorman liukuminen tai kaatuminen kahdessa eri taulussa.
Liukuminen

Kaatuminen

Liukuminen
Ensimmäisessä taulukossa yhdellä sidontavälineellä liukumisen estävä kuorman paino tonneina
esitetään eri kitkakertoimen arvoilla. Kitkakertoimet ovat ensimmäisessä sarakkeessa.
Kaatuminen
Toisessa taulukossa esitetään yhdellä sidontavälineellä kaatumisen estävä kuorman paino tonneina.
Kaatumisen estävä varmistus poikittaissuunnassa esitetään ensin eri korkeuden ja leveyden suhteilla
(H/B) kuormalohkoa kohti. Sarakkeissa ilmoitetaan rivien lukumäärä lohkoissa. Rivien lukumäärä on
yhtä kuin tavarayksiköiden lukumäärä.
Kaatumisen estävä varmistus eteenpäin ja taaksepäin esitetään seuraavaksi eri korkeuden ja
pituuden (H/L) suhteena. Laskenta on vain kuorman ensimmäiselle ja viimeiselle lohkolle.
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2. Washers and nails -taulu
2.1 Laskennan laatiminen
1. Kohdassa ”Transport route section” valitse laskentaan tuleva
kuljetusmuoto.

2.2 Tulokset
Tartunta-aluslevyt
Kuorma, jonka liukumisen yksi tartunta-aluslevy
estää, esitetään erikokoisille aluslevyille ja useilla
kitkakertoimien arvoilla. Kuorman paino on
tonneina.
Huom.
Kitkakertoimen valinta tulee perustua tartuntaaluslevyn ja kuormayksikön tai kuormakorin
lattian yhdistelmälle.
Tartunta-aluslevyä tulee käyttää vain sidonnan
kanssa yhdessä.
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Naulat 4”

Kuorma, jonka liukumisen yksi lankanaula tai
galvanoitu naula estää esitetään eri
kitkakertoimien arvoilla. Naulan tulee olla
vähintään 4 tuumaa.

3. Kuljetusreitti
Kuljetusmuotojen valinnalla voidaan muodostaa
kuljetusreittejä. Laskurissa voidaan valita seuraavia
kuljetusmuotoja:




maantiekuljetus
rautatiekuljetus
merikuljetus

Merikuljetus on jaettu kolmeen eri liikennealueeseen A, B ja
C. Jokaisella alueella on omat yksilölliset kuormanvarmistuksen vaatimukset. Alueet ovat viereisessä kuvassa ja ne
ovat:




Merialue A = Itämeri
Merialue B = Pohjanmeri ja Välimeri
Merialue C = Rajoittamaton alue
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4. Kitkakertoimia
Kitkakertoimia eri materiaaliyhdistelmille esitetään alla olevassa taulukossa. Sama taulukko on myös
standardissa EN 12195-1:2010.

On varmistettava, että käytettävät kitkakertoimet soveltuvat kuljetusvälineeseen. Jos materiaalien
kosketuspinnat eivät ole puhtaat tai ovat jäisiä, lumisia tai huuruisia, suurempaa kitkakertoimen
arvoa kuin µ = 0,2 (merikuljetuksessa µ = 0,3) ei saa käyttää. Erityiset varotoimen ovat tarpeen
öljyisten ja rasvaisten pintojen suhteen.
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5. Esimerkki
Puumateriaalilla päällystetty tavarayksikkö kuljetetaan maanteitse puoliperävaunussa, jossa on
puinen lattia. Tavarayksikön paino on 5 tonnia, pituus L = 2,0 m, leveys B = 2,0 m ja korkeus H =
2,8 m sekä painopiste on keskellä tavarayksikköä.
Tavarayksikkö varmistetaan ylisidontamenetelmällä. Varmistukseen käytetään kaksi
sidontavyötä, joiden sidontakyky LC = 1600 daN (1600 kg) ja esikiristysvoima F T = 400 daN (400
kg). Lisäksi tavarayksikön liukuminen on estetty kuudella tartunta-aluslevyllä ((95 mm), jotka
on asetettu symmetrisesti tavarayksikön alle. Kuormanvarmistus esitetään alla olevassa kuvassa.

Onko tavarayksikön
kuormanvarmistus
riittävä estämään
liukuminen ja
kaatuminen joka
suuntaan?
Lasketaan riittävä
kuormanvarmistusvaatimus laskuria
käyttäen:

5.1

Liukuminen

Sidontavyöt
Kitkakertoimeksi valitsemme 0,4 sivulla 5 olevasta
taulukosta. Tartunta-aluslevyn ja puun välistä
kosketuspintaa vastaa lähinnä sahattu puu ja rihlattu
alumiini. Kuljetus tapahtuu kesäaikana, joten lumesta ja
jäästä ei ole vaaraa.
Poikittaissuunta
Poikittaissuunnassa yksi sidontavyö estää 2,9 tonnin
kuorman liukumisen.
Eteenpäin
Yksi sidontavyö estää 0,63 tonnin kuorman liukumisen.
Taaksepäin
Yksi sidontavyö estää 2,9 tonnin kuorman liukumisen
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Tartunta-aluslevyt
Poikittaissuunta
Poikittaissuunnassa yksi tartunta-aluslevy estää
3,0 tonnin kuorman liukumisen.
Eteenpäin
Yksi tartunta-aluslevy estää 0,75 tonnin
kuorman liukumisen
Taaksepäin
Yksi tartunta-aluslevy estää 3,0 tonnin
kuorman liukumisen
Koska tartunta-aluslevyjä ja ylisidontaa käytetään yhdessä, liukumisen estävä kuorman paino
lasketaan seuraavasti:

Ylisidonta
Tartunta-aluslevyt
Yhteensä

Poikittaissuunta
2 x 2.9 = 5.8 t
6 x 3.0 = 18.0 t
= 23.8 t

Eteenpäin
2 x 0.63 = 1.3 t
6 x 0.75 = 4.5 t
= 5.8 t

Taaksepäin
2 x 2.9 = 5.8 t
6 x 3.0 = 18.0 t
= 23.8 t

Koska kuorman paino on 5 tonnia, tämä kuormanvarmistusjärjestely on riittävä estämään
liukuminen joka suuntaan.

5.2 Kaatuminen
Poikittaissuunta
Kuormayksikön korkeus H on 2,8 m ja
leveys B 0n 2,0 m. Siten H/B = 1,4.
Poikittaissuunnassa ei ole kaatumisriskiä.
Eteenpäin/Taaksepäin
Kuormayksikön korkeus H on 2,8 m ja
pituus L on 2,0. Siten H/L = 1,4.
Eteenpäin-suunnassa yksi sidontavyö estää
5,3 tonnin kuorman kaatumisen. Sidonta
kahdella vyöllä estää siten 10,6 tonnin
kuorman kaatumisen, mikä on siis riittävä.
Taaksepäin ei ole kaatumisvaaraa.

5.3 Johtopäätös
Ylläoleva laskenta osoittaa, että kuudella tartunta-aluslevyllä ja kahdella sidontavyöllä tehty
kuormanvarmistusjärjestely on riittävä estämään liukuminen ja kaatuminen kaikkiin suuntiin.
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