BẢNG HƯỚNG DẪN CHUNG ĐỐI VỚI
BAO LỚN LINH HOẠT

Hướng dẫn sử dụng loại bao lớn linh hoạt (FIBCs)
LƯU TRỮ BAO FIBCs RỖNG
Bao FIBCs rỗng và những túi lót bên trong cần được giữ sạch và lưu trữ kỹ lưỡng theo một cách như thế nào
để tránh được thiệt hại ngẫu nhiên, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
BAO FIBCs CHỨA ĐẦY HÀNG
Bao FIBCs tốt nhất là được đổ vào đầy đáy bao và được đặt trên mặt đất hoặc pallet, và phần thân bao được hỗ trợ
bởi thiết bị nâng miệng bao.
Nếu bao FIBCs có vòi xả, nó cần được buộc chặt Iại hoặc đóng lại trước khi bao được làm đầy.

SỰ ỔN ĐỊNH CỦA BAO FIBCs CHỨA ĐẦY HÀNG
Khi bao FIBCs đã chứa đầy hàng, tỷ lệ chiều cao của bao với chiều rộng thì đường kính của bao không nên
được nhiều hơn 2:1. Sự ổn định của bao có thể được cải thiện bằng cách làm rung bao trong khi và sau khi làm
đầy.
CÁCH NÂNG BAO FIBCs
Khi dùng xe nâng để nâng bao FIBCs, hãy đảm bảo rằng các đầu chĩa của xe nâng dùng để nâng phải được
đặt đúng vị trí khoảng trống. Tất cả những dây móc, dây cáp dùng để nâng, hoặc những thiết bị dùng để nâng
khác phải theo hướng thẳng đứng, để không gây ra bất kỳ lực gây hại nào. Hãy đảm bảo rằng những dây nâng
không bị xoắn Iại.
Đầu chĩa của xe nâng dùng để nâng bao phải có cạnh tròn hoặc có lớp bao bọc bảo vệ. Hãy chắc chắn rằng
cần cẩu móc, những thanh dùng để cẩu hoặc tay nâng hình đinh ba dùng để nâng phải có kích thước đầy đủ
được làm tròn đến ít nhất là độ dầy của hệ thống treo dây đeo, thắt lưng hoặc hệ thống treo, với bán kính tối
thiểu là 5mm.
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DI CHUYỂN THEO HƯỚNG NẰM NGANG VỚI XE NÂNG
Sử dụng xe nâng phải phù hợp với tải trọng của bao hàng được mang đi. Khi di chuyển với bao FIBCs đang
được treo trên đầu chĩa đinh ba của xe nâng, có một sự nguy hiểm của xe nâng làm cho bao hàng dễ đổ vỡ.
Bao FIBCs phải được treo gần sát vào cánh tay nâng của xe và hạ xuống càng thấp càng tốt với tay nâng hơi
nghiêng về phía sau một chút. Hãy đảm bảo rằng thân bao FIBCs sẽ không bị hư hại bởi những bánh xe nâng.
Bao hàng di chuyển không nên che khuất tầm nhìn của tài xế.
Bao FIBCs không được phép kéo lê. Xe nâng phải được chạy đến và dừng hẳn trước khi bao FIBCs được nâng
lên hoặc hạ xuống.

Đúng

Sai

Sai

CÁCH SỬ DỤNG CẦN CẨU HOẶC CẦN TRỤC
Những cái móc, thanh móc hàng hoặc các thiết bị khác được sử dụng để nâng hàng, cần phải có cạnh tròn và
vỏ bảo vệ. Tổ chức FIBCA khuyến cáo nên sử dụng móc an toàn với một chốt tích hợp để ngăn ngừa cái móc
có thể bị trượt ra khỏi vòng nâng của móc. Những cái móc nên có bán kính đủ lớn để những vòng nâng không
bị ép chặt.
Khi bao FIBCs ở trạng thái đứng yên, các vòng móc phải theo chiều dọc, không bị xoắn hay bị rút lại.
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ĐẶT BAO FIBCs THEO HƯỚNG THẲNG ĐỨNG
Phải đặt bao FIBCs theo hướng thẳng khi nó bị ngã sang 1 bên, sử dụng 1 sợi dây dệt dài vòng qua những quai
nâng. Bất kỳ sự cố gắng nào để nâng bao FBCs mà sử dụng ít hơn số quai nâng trong tất cả những quai nâng trên
miệng bao sẽ có thể gây hậu quả là bao bị rách.
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XẢ HÀNG RA KHỎI BAO FIBCs
Bao FIBCs thường được xả hàng ra bởi lực hút của trái đất, nhưng cũng có thể được xả hàng ra bằng máy
hút. Khi xả hàng ra bằng lực hút của trái đất phải thống qua một vòi xả đáy, tỷ lệ xả có thể được điều chỉnh
bằng cách hạn chế đầu ra. Dòng chảy xả hàng có thể được ngừng Iại bằng cách hạ thấp bao FIBCs lên trên
phiễu chứa hàng.
Bao FIBCs có đáy phẳng mà không có lỗ có thể xả hàng bằng cách cắt đáy của bao. Một lần nữa, dòng chảy
xả hàng có thể được ngừng Iại bằng cách hạ thấp bao trên phiễu chứa hàng.
Không ai được đứng bên dưới bao FIBCs trong thời gian xả hàng.
Chỉ được phép mở vòi xả đáy ra khi bao FIBCs được đứng yên với sự hỗ trợ đảm bảo an toàn sẽ ngăn
ngừa thương tích cho người vận hành trong trường hợp các thiết bị nâng hạ bị sự cố hoặc không thực hiện được.
Trong mọi trường hợp, bất cứ Ii cũng không nên đứng dưới đáy bao FIBCs đang nằm yên, hoặc đặt cánh tay của
họ bên dưới bao FIBCs.
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XẾP CHỒNG NHỮNG BAO FIBCs CHỨA ĐẦY HÀNG
Khi xếp bao FIBCs đã chứa đầy hàng chồng lên thành 2 bao hoặc xếp chồng lên cao hơn, cố gắng làm mọi
cách để chắc chắn rằng chồng bao được xếp sẽ ổn định. Ở vị trí nào có thể thực hiện thì việc chất chồng bao
nên được tạo thành bởi 2 bức vách chắn 2 bên, nhưng tốt nhất là có 3 vách chắn để đảm bảo trạng thái ổn
định tối đa. Nói chung, việc chất chồng lên càng cao càng đòi hỏi phải có tường chắn bảo vệ.
Nếu muốn xếp chồng không cần sử dụng vách chắn, nên áp dụng hình kim tự tháp. Bao FIBCs không nên
được đưa vào chất chồng mà đây là nguyên nhân dẫn đến hư hỏng cạnh bao hoặc mặt sau của bao.
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LƯU TRỮ BAO FIBCs ĐÃ CHỨA ĐẦY HÀNG
Nếu bao FIBCs được lưu trữ bên ngoài, cần chú ý đến việc đóng kín miệng bao. Đảm bảo miệng bao phải
được cột chặt Iại. Bao FIBCs nên đượcche đậy Iại với tấm chống thấm nước, tấm có chất U.V để bảo vệ vật
liệu nhằm tránh khả năng đọng nước trên miệng bao FIBCs và để ngăn chặn hư hỏng từ ánh nắng mặt trời.
Hãy đảm bảo rằng bao FIBCs không được dùng trong nước.
VẬT LIỆU GÂY NGUY HIỂM
Cẩn thận trong việc sử dụng bao đối với các tổ chức UN hay DOT liên quan đến vật liệu. Đối với bất kỳ câu
hỏi nào liên quan đến vật liệu, hãy tham khảo trang dữ liệu an toàn vật liệu của nhà cung cấp. Những câu hỏi
liên quan đến bao FIBCs nên được gửi đến nhà cung cấp là thành viên của tổ chức FIBCA.
KHU VỰC VÀ VẬT LIỆU DỄ GÂY NỔ
Nếu bao FBCs được chứa đầy hàng hoặc xả hàng trong môi trường dễ cháy, dễ nổ, mang những tính năng
đặc biệt như sử dụng vật liệu, chất liệu dễ cháy thì nên.....Nhà cung cấp thành viên của tổ chức FIBCA của
bạn có thể đưa ra khuyến cáo sử dụng trong các khu vực này.

NHỮNG VIỆC NÊN LÀM

NHỮNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Quan sát các hướng dẫn sử dụng trên nhãn.
Kiểm tra xem vòi xả phải được đóng kín trước
khi đổ đầy hàng vào bao.

Không được vượt quá tải trọng an toàn của bao trong
mọi tình huống
Không được đổ hàng đầy bao FIBCs nếu bao bị gập
gềnh, không bằng phẳng.

Đảm bảo rằng bao FIBCs chứa đầy hàng
trong tình trậng ổn định.

Không được dừng Iại hoặc khởi động bất thình lình
trong quá trình vận chuyển.

Đóng miệng bao một cách chính xác.
Thổi phồng túi lót bên trong trước khi đổ hàng
đầy bao.

Không để cho bao FIBCs bị nâng nên hoặc bỏ xuống
một cách bất thình lình.
Không cho phép nhân viên đứng bên dưới bao FIBCs
đang nằm yên trên xe nâng.

Dùng dụng cụ đo lường thích hợp để kiểm tra
bụi.

Không cho phép bao FIBCs bị đưa cạnh bao nằm ra
bên ngoài của phương tiện vận chuyển hoặc pallet.

Sử dụng thiết bị nâng có công suất phù hợp
để Iichuyển những bao chứa đầy hàng.

Không được nghiêng cây chĩa của xe nâng về phía
trước.

Đảm bảo rằng các cạnh của càng xe nâng thì
trơn phẳng hoặc được bọc lớp bảo vệ.

Không được rút lại cây chĩa của xe nâng trước khi cho
tất cả tải trọng lên trên thiết bị nâng hàng.

Điều chỉnh các cây chĩa của càng xe nâng
phải có chiều rộng chính xác đối với các quai
của bao FIBCs khi nâng lên.

Không được xếp chồng các bao FIBCs trừ khi đã chắc
chắn về sự ổn định.

Giữ cố định cây chĩa của càng xe nâng ở mức
chiều cao cho phép của xe nâng.
Đảm bảo răng các móc cần cẩu có kích thước
phù hợp và được uốn tròn.
Xem xét đến khả năng và ảnh hưởng của việc
tích luỹ điện trên bao.
Bảo vệ bao FIBCs trách trời mưa và ánh sáng
mặt trời kéo dài.
Đảm bảo rằng bao FIBCs được bảo vệ chắc
chắn trong quá trình vận chuyển.
Vứt bỏ bao FIBCs phải phù hợp với yêu cầu
sinh thái.
Nên mua bao FIBCs từ một công ty thành viên
của tổ chức FIBCA.

