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 ٠-٢الفصل 

 ةـمقدم

 املسؤوليات ٠-٠-٢

 .ملختصة املناسبة عندما يكون ذلك مطلوباً، أو يقوم هبا املرسلتتوىل مهمة التصنيف السلطة ا 

 الرتب والشعب وجمموعات التعبئة ١-٠-٢

 التعاريف ١-١-٠-٢

 والسلع اليت ختضع هلذه الالئحة يف إحدى تسع رتب وفقاً )مبا يف ذلك املخاليط واحملاليل(تصنف املواد  
 :  وفيما يلي هذه الرتب والشعب.ذه الرتب إىل شعبوتقسم بعض ه. للخطر أو للخطر الرئيسي الذي تشكله

 املتفجرات    :١الرتبة 

 ر الشاملاملواد والسلع اليت تنطوي على خطر االنفجا :١-١الشعبة  - 

املواد والسلع اليت تنطوي على خطر االنتثار ولكن ليس على خطر االنفجار  :٢-١الشعبة  -
 الشامل 

 تنطوي على خطر احلريق وعلى خطر ضعيف للعصف أو املواد والسلع اليت :٣-١الشعبة  -
 خطر ضعيف لالنتثار أو على كليهما، ولكن ليس على خطر االنفجار الشامل

 املواد والسلع اليت ال تنطوي على خطر ملحوظ :٤-١الشعبة  - 

 املواد ذات احلساسية الضعيفة جداً اليت تنطوي على خطر االنفجار الشامل :٥-١الشعبة  - 

 السلع ذات احلساسية البالغة الضعف اليت ال تنطوي على خطر االنفجار الشامل :٦-١شعبة ال - 

 الغازات  :٢الرتبة 

 الغازات اللهوبة :١-٢الشعبة  - 

 الغازات غري اللهوبة، غري السمية :٢-٢الشعبة  - 

 الغازات السمية :٣-٢الشعبة  - 

 السوائل اللهوبة  :٣الرتبة 

 املواد املعرضة لالحتراق التلقائي؛ املواد اليت تطلق غازات هلوبة عند ؛لبة اللهوبةاملواد الص  :٤الرتبة 
 تالمسها مع املاء  
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املرتوعة الصلبـة رات ـاملواد الصلبة اللهوبة واملواد الذاتية التفاعل واملتفج :١-٤الشعبة  -
 احلساسية  

 املواد املعرضة لالحتراق التلقائي :٢-٤الشعبة  - 

 املواد اليت تطلق غازات هلوبة عند تالمسها مع املاء :٣-٤ الشعبة - 

 املواد املؤكِسدة واألكاسيد الفوقية العضوية  :٥الرتبة 

 املواد املؤكِسدة :١-٥الشعبة  - 

 األكاسيد الفوقية العضوية :٢-٥الشعبة  - 

 املواد السمية واملواد املعدية  :٦الرتبة 

 املواد السمية :١-٦الشعبة  - 

 املواد املعدية :٢-٦لشعبة ا - 

 املواد املشعة  :٧الرتبة  

 املواد األكالة  :٨الرتبة 

 مواد وسلع خطرة متنوعة  :٩لرتبة ا 

 .وال يعين الترتيب العددي للرتب والشعب ترتيباً لدرجات اخلطر

 . بة للبيئة، بدون وضع بطاقات تعريف إضافية، خطرة بالنس٩ إىل ١وتعترب مواد كثرية مصنفة يف الرتب     ٢-١-٠-٢

وتنقل النفايات مبوجب اشتراطات الرتبة املناسبة بناء على مراعاة خماطرها واملعايري املنصوص عليها يف   ١-٢-١-٠-٢
  .هذه الالئحة

 النفايات اليت ال ختضع على حنو آخر هلذه الالئحة ولكنها تكون ٩وميكن أن تنقل يف إطار الرتبة   
 .)١(مشمولة باتفاقية بازل

التعبئة يتم تصنيف املواد يف ثالث جمموعات حسب درجة خطورهتا باستثناء املواد ألغراض  ٣-١-٠-٢
 :١-٤ واملواد الذاتية التفاعل املدرجة يف الشعبة ٢-٦ و٢-٥ ويف الشعبتني ٧ و٢ و١املدرجة يف الرتب 

 املواد اليت تشكل خطورة عالية؛: `١`جمموعة التعبئة  
  خطورة متوسطة؛ املواد اليت تشكل: `٢`جمموعة التعبئة  

 ــــــــــــــ
 ).١٩٨٩(اتفاقية بازل بشأن تنظيم حركة النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود  )١( 
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 .املواد اليت تشكل خطورة منخفضة: `٣`جمموعة التعبئة  

 . جمموعة التعبئة اليت تدرج فيها املادة٢-٣تبني قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل 

واحد أو أكثر من املخاطر اليت  ديد ما إذا كانت بضاعة خطرة بعينها تنطوي على خطرويتم حت ٤-١-٠-٢
 والشعب اليت تضمها، وإذا كان ذلك مناسباً يتم حتديد درجة اخلطر على أساس االشتراطات ٩ إىل ١متثلها الرتب 

 .٩-٢ إىل ١-٢املنصوص عليها يف الفصول 

 على خطر رتبة وشعبة واحدة حتت هذه الرتبة والشعبة وتصنف البضائع اخلطرة اليت تنطوي ٥-١-٠-٢
وعندما تدرج سلعة أو مادة باالسم حتديداً . ، اليت مت حتديدها إذا كان ذلك مناسباً)جمموعة التعبئة(ودرجة اخلطر 

ئة ، فإن رتبتها أو شعبتها، وخماطرها اإلضافية، وجمموعة التعب٢-٣يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل 
 .اخلاصة هبا، حيثما أمكن، تسحب من هذه القائمة

البضائع اخلطرة اليت تستويف املعايري احملددة ألكثر من رتبة وشعبة خماطر واليت مل تدرج باالسم يف  ٦-١-٠-٢
 .٣-٠-٢قائمة البضائع اخلطرة، تعني هلا رتبة وشعبة وخماطر إضافية على أساس أسبقيات املخاطر املبينة يف 

  رقام األمم املتحدة واألمساء الرمسية املستخدمة يف النقلأ ٢-٠-٢

تعني للبضائع اخلطرة أرقام األمم املتحدة واألمساء الرمسية املستخدمة يف النقل وفقاً لتصنيفها بناء  ١-٢-٠-٢
 .على املخاطر اليت متثلها وتركيبها

وحيثما . ٢-٣طرة يف الفصل تدرج البضائع اخلطرة األكثر شيوعاً يف النقل يف قائمة البضائع اخل ٢-٢-٠-٢
 ُتذكر سلعة أو مادة على وجه التحديد باالسم، فإهنا تعّرف يف النقل باالسم الرمسي املستخدم يف النقل يف قائمة

أو " نوعية"أما بالنسبة للبضائع اخلطرة اليت ال تدرج على وجه التحديد باالسم، فإهنا تعطى أمساء . البضائع اخلطرة
 . لتعريف السلعة أو املادة عند النقل)٧-٢-٠-٢انظر " (غ م ا "-" لى حنو آخرغري حمددة ع"بنود 

وتتضمن هذه القائمة أيضاً معلومات . لكل بند وارد يف قائمة البضائع اخلطرة" رقم األمم املتحدة"ويعطى  
، )حيثما حتدد(عبئة ، وجمموعة الت)إن وجدت(ذات صلة فيما يتعلق بكل بند، مثل رتبة املخاطر، واملخاطر اإلضافية 

 :وفيما يلي األنواع األربعة من البنود الواردة يف قائمة البضائع اخلطرة. واشتراطات التعبئة والنقل بالصهاريج، إخل

 بنود مفردة للمواد أو السلع اجليدة التحديد )أ( 

 أسيتون ١٠٩٠ مثل  
 نتريت االثيل، حملول؛ ١١٩٤   

 .ديد من املواد أو السلعبنود نوعية جملموعة جيدة التح )ب( 

 املواد الالصقة ١١٣٣ مثل  
 منتجات عطرية ١٢٦٦   
 مبيد آفات، كربامات، صلب، مسي ٢٧٥٧   
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 أكسيد فوقي عضوي، النوع باء، سائل؛ ٣١٠١   

 .ة من املواد أو السلع هلا طبيعة كيميائية أو تقنية خاصةـ تغطي جمموع"غ م ا" معينةبنود  )ج( 

 ، أمالح غري عضوية، غ م انترات ١٤٧٧ مثل  
 كحول، غ م ا؛ ١٩٨٧   

 تغطي جمموعة من املواد أو السلع اليت تستويف معايري واحدة أو أكثر من "غ م ا"بنود عامة  )د( 
 .الرتب أو الشعب

 .مادة صلبة هلوبة، عضوية، غ م ا ١٣٢٥ مثل  
 .سائل هلوب، غ م ا ١٩٩٣   

 حتت واحد من عشرين بنداً نوعياً ١-٤فاعل اليت تندرج يف الشعبة تصنف مجيع املواد الذاتية الت ٣-٢-٠-٢
 .١-٤-٢ والشكل ٣-٣-٢-٤-٢وفقاً ملبادئ التصنيف والشكل البياين، الواردة يف 

 حتت واحد من عشرين بنداً ٢-٥وتصنف مجيع األكاسيد الفوقية العضوية اليت تندرج يف الشعبة  ٤-٢-٠-٢
 .١-٥-٢ والشكل ٣-٣-٥-٢لشكل البياين، الواردة يف نوعياً وفقاً ملبادئ التصنيف وا

يعطى رقم األمم املتحدة واالسم الرمسي املستخدم يف النقل املتعلقان باملادة اخلطرة للمخلوط أو  ٥-٢-٠-٢
مادة خطرة واحدة مدرجة حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة باإلضافة إىل واحدة أو أكثر على احمللول الذي حيتوي 

 :واد اليت ال ختضع هلذه الالئحة، باستثناء احلاالت التاليةمن امل

  أن يكون املخلوط أو احمللول مذكوراً باالسم حتديداً يف هذه الالئحة؛ )أ( 

   أن يذكر يف البند الوارد يف هذه الالئحة حتديداً أنه ال ينطبق إال على املادة النقية؛أو )ب( 

ر، واحلالة الفيزيائية أو جمموعة تعبئة املخلوط أو احمللول خمتلفة  أن تكون رتبة أو شعبة املخاطأو )ج( 
  عن رتبة أو شعبة املادة اخلطرة؛

 . أن يكون هناك اختالف كبري يف التدابري اليت يتعني اختاذها يف حاالت الطوارئأو )د( 

لول باعتباره مادة خطرة ، يعامل املخلوط أو احمل)أ(ويف تلك احلاالت األخرى، باستثناء احلالة املبينة يف  
 .غري مذكورة حتديداً باالسم يف قائمة البضائع اخلطرة

ويف حالة احمللول أو املخلوط الذي تتغري فيه رتبة املخاطر أو احلالة الفيزيائية أو جمموعة التعبئة باملقارنة مع                           ٦-٢-٠-٢
 .لك أحكامه املتعلقة بالتعبئة ووضع بطاقات التعريف               فإنه يستخدم بند غ م ا املناسب، مبا يف ذ          ،املادة املدرجة يف القائمة      

واحدة أو أكثر من املواد املذكورة باالسم على ال خيضع هلذه الالئحة أي خملوط أو حملول حيتوي  ٧-٢-٠-٢
رى أو أكثر إذا كانت خصائص خطر املخلوط أو احمللول ـة حتت بند غ م ا ومادة أخـيف هذه الالئحة أو مصنف

 .)مبا يف ذلك معايري التأثريات املعروفة على البشر(يري أي رتبة ال تستويف معا
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 أو" نوعي"تصنف املواد أو السلع غري املذكورة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة حتت بند  ٨-٢-٠-٢
ف السلعة أو املادة وتصنف املادة أو السلعة وفقاً لتعاريف الرتب ومعايري االختبار الواردة يف هذا اجلزء، وتصن ". غ م ا"

وهذا . )٢(الوارد يف قائمة البضائع اخلطرة، الذي يصف املادة أو السلعة على أنسب حنو " غ م ا"حتت البند النوعي أو البند 
 إال إذا مل يكن باإلمكان تصنيفها يف بند من ٢-٢-٠-٢، كما هو مبني يف )ج(يعين أن املادة ال تصنف يف بند من النوع 

 .)٢()ج( أو )ب( إال إذا مل يكن باإلمكان تصنيفها يف بند من النوع )د( بند من النوع ، ويف)ب(النوع 

 أسبقيات خصائص املخاطر ٣-٠-٢

يستخدم اجلدول التايل لتعيني رتبة أي مادة أو خملوط أو حملول ينطوي على أكثر من خطر،  ١-٣-٠-٢
وبالنسبة للبضائع اليت تنطوي . ٢-٣ردة يف الفصل عندما ال يكون مذكوراً باالسم يف قائمة البضائع اخلطرة الوا

يف القائمة، فإن األسبقية تعطى جملموعة التعبئة األشد صرامة من بني حتديداً على خماطر متعددة ومل تذكر باالسم 
جمموعات التعبئة اليت حتدد ملخاطر هذه البضائع، بصرف النظر عن ترتيب األسبقيات املبني يف جدول املخاطر 

التالية أسبقيات خصائص خماطر املواد  ٣-٣-٠-٢جدول أسبقيات املخاطر يف وال يتناول . د يف هذا الفصلالوار
 :املذكورة، نظراً ألن هذه اخلصائص الرئيسية تستأثر باألسبقية دائماً

 ؛١مواد وسلع الرتبة  )أ( 

 ؛٢غازات الرتبة  )ب( 

  السائلة املرتوعة احلساسية؛٣متفجرات الرتبة  )ج(

 ؛١-٤املواد الذاتية التفاعل واملواد املتصلة هبا واملتفجرات املرتوعة احلساسية املدرجة يف الشعبة  )د(

 ؛٢-٤املواد التلقائية االحتراق املدرجة يف الشعبة   )ه( 

 ؛٢-٥مواد الشعبة  )و( 

 ؛)٣(`١` ذات السمية باالستنشاق اليت توجب إدراجها يف جمموعة التعبئة ١-٦مواد الشعبة  )ز( 

 ؛٢-٦مواد الشعبة  )ح( 

 .٧مواد الرتبة  )ط( 

حيث تكون األسبقية للخصائص اخلطرة (باستثناء املواد املشعة املعبأة يف عبوات مستثناة  ٢-٣-٠-٢
 . دائماً كما حتدد املخاطر اإلضافية٧تصّنف املواد املشعة اليت تتسم خبصائص خطرة أخرى يف الرتبة ) األخرى

 ـــــــــــــــ
يف " قائمة األمساء الرمسية املستخدمة يف النقل، النوعية أو غري احملددة على حنو آخر"أيضاً انظر  )٢( 

 .التذييل ألف

 وهلا مسية باالستنشاق لألغربة ٨باستثناء املواد أو املستحضرات اليت تستويف معايري الرتبة  )٣( 
يق التعاطي بالفم أو التالمس اجللدي يف ، ولكن هلا مسية عن طر'١' يف نطاق جمموعة التعبئة )٥٠ت ق (والضباب

 .٨أو أقل، وهي تصنف يف الرتبة ' ٣'نطاق جمموعة التعبئة 



 

 أسبقيات املخاطر ٣-٣-٠-٢
٣'، ٨' 

 صلب
٣'، ٨' 

 سائل
٢'، ٨' 

 صلب
٢'، ٨' 

 سائل
١'، ٨' 

 صلب
١'، ٨' 

 سائل
١-٦ 
'٣' 

١-٦ 
'٢' 

١'، ١-٦' 
 )فموي(

١'، ١-٦' 
 )جلدي(

١-٥ 
'٣' 

١-٥ 
'٢' 

١-٥ 
'١' 

 
٣-٤ 

 
٢-٤ 

 الرتبة أو الشعبة 
 وجمموعة التعبئة

 ٣ )أ('١'  ٣-٤    ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ - ٣ - ٣ -
 ٣ )أ('٢'  ٣-٤    ٣ ٣ ٣ ٣ ٨ - ٣ - ٣ -
 ٣ )أ('٣'  ٣-٤    ١-٦ ١-٦ ١-٦ )ب(٣     ٨ - ٨ - ٣ -
 ١-٤ )أ('٢' ٢-٤ ٣-٤ ١-٥ ١-٤ ١-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٤ ١-٤ - ٨ - ١-٤ - ١-٤
 ١-٤ )أ('٣' ٢-٤ ٣-٤ ١-٥ ١-٤ ١-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٤ - ٨ - ٨ - ١-٤
٢-٤ '٢'  ٣-٤ ١-٥ ٢-٤ ٢-٤ ١-٦ ١-٦ ٢-٤ ٢-٤ ٨ ٨ ٢-٤ ٢-٤ ٢-٤ ٢-٤ 
٢-٤ '٣'  ٣-٤ ١-٥ ١-٥ ٢-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٢-٤ ٨ ٨ ٨ ٨ ٢-٤ ٢-٤ 
٣-٤ '١'   ١-٥ ٣-٤ ٣-٤ ١-٦ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ 
٣-٤ '٢'   ١-٥ ٣-٤ ٣-٤ ١-٦ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٨ ٨ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ 
٣-٤ '٣'   ١-٥ ١-٥ ٣-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٣-٤ ٨ ٨ ٨ ٨ ٣-٤ ٣-٤ 
١-٥ '١'      ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ 
١-٥ '٢'      ١-٦ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ٨ ٨ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ 
١-٥ '٣'      ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٥ ٨ ٨ ٨ ٨ ١-٥ ١-٥ 
 ١-٦ جلدي' ١'          ٨ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦
 ١-٦ فموي' ١'          ٨ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦
 ١-٦ استنشاق' ٢'          ٨ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦
 ١-٦ جلدي' ٢'          ٨ ١-٦ ٨ ١-٦ ١-٦ ١-٦
 ١-٦ فموي' ٢'          ٨ ٨ ٨ ١-٦ ١-٦ ١-٦
١-٦ '٣'          ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨  

 . خبالف املتفجرات السائلة املرتوعة احلساسية٣ ومواد الرتبة املرتوعة احلساسيةالصلبة  الذاتية التفاعل واملتفجرات  خبالف املواد١-٤مواد الشعبة  )أ( 

 . بالنسبة ملبيدات اآلفات١-٦ )ب( 

 .تعين أن اجلمع غري ممكن" -"العالمة  - 

 .٣-٠-٢بالنسبة للمخاطر غري املبينة يف هذا اجلدول، انظر  

-5
6-
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 ت نقل العينا ٤-٠-٢

عندما تكون رتبة خماطر مادة ما غري مؤكدة وتنقل هذه املادة إلجراء اختبارات عليها، حتدد هلا مؤقتاً  ١-٤-٠-٢
 :رتبة خماطر واسم رمسي للنقل ورقم تعريف استناداً إىل املعلومات املقدمة مـن املرسل عـن املادة مع تطبيق ما يلي  

 ة؛ معايري التصنيف احملددة يف هذه الالئح )أ( 

 .٣-٠-٢وأسبقيات املخاطر املبينة يف   )ب(

 .وتستخدم جمموعة التعبئة األشد صرامة لالسم الرمسي للنقل الذي يتم اختياره 

سائل مثال، " (عينة"وحيثما يستخدم هذا احلكم، يستكمل االسم الرمسي املستخدم يف النقل بكلمة  
عني للنقل لعينة تعترب مستوفية ملعايري تصنيف ويف بعض املواد، حيث يقدم اسم رمسي م). هلوب، غ م أ، عينة

، يستخدم ذلك االسم الرمسي )٣١٦٧ عينة غاز، غري مضغوط، هلوب، رقم األمم املتحدةمثالً، (معينة 
لنقل العينة ال يلزم استكمال االسم الرمسي املستخدم ) غ م أ(وعندما ُيستخدم بند غري حمدد على حنو آخر . للنقل

 .٢٧٤لفين حسبما يشترطه احلكم اخلاص يف النقل باالسم ا

تنقل عينات املادة وفقاً لالشتراطات الواجب تطبيقها على االسم الرمسي للنقل الذي مت اختياره  ٢-٤-٠-٢
 :مؤقتاً، شريطة االعتبارات التالية

 ؛٣-١-١أال تكون املادة من املواد احملظور نقلها مبوجب  )أ( 

  وأال تكون مادة معدية أو مادة مشعة؛١عايري الرتبة وأال تكون املادة مستوفية مل )ب( 

 إذا كانت مادة ١-٥-٢-٣-٥-٢أو ) ب(٤-٢-٣-٢-٤-٢وأن تستويف املادة اشتراطات  )ج( 
 ذاتية التفاعل أو أكسيد فوقي عضوي على التوايل؛

  كغم؛٢,٥وأن تنقل املادة يف عبوة مزدوجة وأال يتجاوز الوزن الصايف يف العبوة الواحدة   )د(

 .وأال تعبأ العينة مع بضائع أخرى  )ه( 
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 ١-٢الفصل 

  املتفجرات� ١الرتبة 

 ملحوظات متهيدية 

 رتبة مقيدة، مبعىن أنه ال تقبل للنقل إال املواد والسلع املتفجرة املدرجة يف قائمة البضائع ١الرتبة  :١ملحوظة 
ن السلطات املختصة حتتفظ حبق املوافقة، باالتفاق املتبادل، على نقل املواد غري أ. ٢-٣اخلطرة الواردة يف الفصل 

مواد "لذلك أُدرجت يف قائمة البضائع اخلطرة بنود باسم . والسلع املتفجرة ألغراض خاصة بشروط خاصة
نود إال ويقصد أال تستخدم هذه الب". سلع متفجرة غري حمددة على حنو آخر"و" متفجرة، غري حمددة على حنو آخر

 .عندما ال تكون هناك طريقة أخرى ممكنة للعمل

ولدى إعداد     . للسماح بنقل مواد جديدة" متفجرات ناسفة من النوع ألف"تستخدم بنود عامة مثل  :٢ملحوظة 
 .هذه املتطلبات، أُخذت الذخرية واملتفجرات احلربية يف االعتبار بالقدر الذي يرجح به نقلها بواسطة ناقلني جتاريني   

ملصطلحات اويعطى هذا الوصف ألن بعض .  يف التذييل باء١يوصف عدد من مواد وسلع الرتبة  :٣لحوظة م
 .قد ال تكون معروفة جيداً أو قد خيتلف استعماهلا لألغراض التنظيمية

 يف أن نوع العبوات يكون له يف كثري من احلاالت تأثري حاسم يف درجة خطر املادة    ١تنفرد الرتبة  :٤ملحوظة 
 .ويتم حتديد الشعبة الصحيحة باستخدام اإلجراءات املبينة يف هذا الفصل . بالتايل يف تصنيفها يف شعبة بعينهاو

 تعاريف وأحكام عامةال ١-١-٢

 : ما يلي١تشمل الرتبة  ١-١-١-٢

  املواد اليت ال تنفجر بذاهتا، ولكن ميكنها أن تكّون سحابة١ال تدرج يف الرتبة (املواد املتفجرة  )أ( 
، باستثناء املواد األخطر من أن تنقل، واملواد اليت تكون درجة خطورهتا )متفجرة من الغاز أو البخار أو الغبار

 السائدة مناسبة إلدراجها يف رتبة أخرى؛

مواد متفجرة بكميات أو ذات طبيعة ال على  اليت حتتوي دواتالسلع املتفجرة، باستثناء األو )ب( 
، سواء يف األداةو تشغيلها بطريق اخلطأ أو الصدفة أثناء النقل إىل حدوث أثر خارج تسمح بأن يؤدي اشتعاهلا أ

 شكل انتثار أو نار أو دخان أو حرارة أو ضوضاء عالية؛

 أعاله، واليت تصنع إلحداث تأثري عملي مماثل لالنفجار )ب( و)أ(املواد والسلع اليت مل ترد يف و )ج( 
 .أو ألغراض األلعاب النارية

 .حيظر نقل املواد املتفجرة الفائقة احلساسية أو النشطة إىل حد يعرضها للتفاعل التلقائي ٢-١-١-٢

 عاريفالت ٣-١-١-٢

 :ألغراض هذه الالئحة، تستخدم التعاريف التالية 
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 تولد يف حد ذاهتا نتيجة تفاعل )أو خليط من املواد( هي مادة صلبة أو سائلة املادة املتفجرة )أ( 
 وتندرج حتت هذا .هلا درجة حرارة وضغط بسرعة يترتب عليها حدوث أضرار باملنطقة احمليطةكيميائي غازات 

 التعريف مواد الصواريخ النارية حىت لو مل تتولد عنها غازات؛

 هي مواد أو خماليط من مواد الغرض منها إحداث تأثري حراري أو ضوئي أو  الناريةاأللعابمواد  )ب( 
ن أو جمموعة من هذه التأثريات نتيجة لتفاعالت كيميائية غري تفجريية طاردة للحرارة صويت أو توليد غاز أو دخا

 وذاتية املداومة؛

 .مادة متفجرة أو أكثرعلى  هي سلعة حتتوي السلعة املتفجرة )ج( 

 َعبالُش ٤-١-١-٢

 : إىل ست شعب على النحو التايل١تنقسم الرتبة  

 ذيـو الـالشامل ه االنفجار( انفجار شاملاملواد والسلع اليت تتسم مبخاطر  ١-١الشعبة  )أ( 
 ؛)حيدث يف الشحنة بأكملها يف آن واحد تقريباً

 ؛نفجار الشاملاالاملواد والسلع اليت تتسم خبطر االنتثار وليس هلا خطر  ٢-١الشعبة  )ب( 

 طرخضئيل أو  املواد والسلع اليت تتسم خبطر اشتعال النار وهلا إما خطر عصف ٣-١الشعبة  )ج( 
 االنفجار الشامل؛ تثار ضئيل أو كالمها، ولكنها ال تتسم خبطران

 :وتشمل هذه الشعبة املواد والسلع 

 شعاعية كبرية؛ أوإاليت تولّد حرارة  `١` 

 اليت حتترق الواحدة تلو األخرى، وينتج عنها تأثري عصف أو انتثار ضئيل أو كالمها؛ `٢` 

  خطراً كبرياًاملواد والسلع اليت ال متثل ٤-١الشعبة  )د( 

. متثل إال خطراً ضئيالً إذا اشتعلت أو بدأ تشغيلها أثناء النقل تشمل هذه الشعبة املواد والسلع اليت ال 
وتقتصر اآلثار إىل حد كبري على العبوة ذاهتا، وال يتوقع أن تتناثر منها أي قطع ذات حجم كبري أو أن تصل إىل 

 ؛نفجاراً شبه فوري لكل حمتويات العبوة تقريباًوجيب أال تسبب أي نار خارجية ا. مدى بعيد

كانت معبأة أو   إذا)ق(تنتمي املواد والسلع اليت تندرج حتت هذه الشعبة إىل جمموعة التوافق   :ملحوظة 
مصممة حبيث تنحصر أي آثار خطرية تنشأ من التشغيل العرضي يف العبوة ذاهتا ما مل تتلف العبوة بسبب 

 تكون أي آثار عصف أو انتثار حمدودة بدرجة ال تعوق بشكل خطري جهود النار، ويف هذه احلالة
 .مكافحة احلريق أو أي إجراء طارئ يف املنطقة اجملاورة للعبوة بشكل مباشر
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 تنطوي على خطر االنفجار الشامل املواد ذات احلساسية البالغة الضعف واليت ٥-١الشعبة  )ه( 

طر االنفجار الشامل ولكن حساسيتها بالغة الضعف حبيث تقل إىل تشمل هذه الشعبة املواد اليت تتسم خب 
 ؛حد كبري جداً احتماالت اشتعاهلا أو انتقاهلا من حالة االحتراق إىل حالة االنفجار يف ظروف النقل العادية

 يزيد احتمال االنتقال من حالة االحتراق إىل حالة االنفجار يف حالة نقل كميات كبرية من :ملحوظة
 . سفينةيفادة  امل 

 السلع ذات احلساسية البالغة الضعف واليت ال تنطوي على خطر االنفجار الشامل ٦-١الشعبة  )و( 

تشمل هذه الشعبة السلع اليت ال حتتوي إال على مواد متفجرة ضعيفة احلساسية للغاية واليت تقل  
 ؛احتماالت اشتعاهلا أو انتشارها عرضاً إىل حد ال يذكر

 . على انفجار سلعة مفردة٦-١ خطر سلع الشعبة يقتصر: ملحوظة

أي مادة أو سلعة هلا خصائص تفجريية أو يشتبه أن تكون هلا خصائص تفجريية ال بد أن ينظر أوالً  ٥-١-١-٢
 : يف احلاالت التالية١وال تصنف البضائع يف الرتبة . ٣-١-٢ وفقاً لإلجراءات املبينة يف ١يف تصنيفها يف الرتبة 

إال بإذن وبالتايل ال تنقل  يكون نقل املادة املتفجرة حمظوراً بسبب فرط حساسية املادة، عندما )أ( 
  أوخاص؛

عندما تندرج املادة أو السلعة يف نطاق املواد والسلع املتفجرة املستبعدة على وجه التحديد من  )ب( 
  وفقاً لتعريف هذه الرتبة؛ أو١الرتبة 

 .دة خبصائص تفجرييةعندما ال تتسم السلعة أو املا )ج( 

 جمموعات التوافق ٢-١-٢

 )٤-١-١-٢انظر ( يف واحدة من ست شعب، تبعاً لنوع اخلطر الذي متثله ١تصنف بضائع الرتبة  ١-٢-١-٢
ويبني اجلدوالن . ق حتدد أنواع املواد والسلع املتفجرة اليت تعترب متوافقةـويف واحدة من ثالث عشرة جمموعة تواف

 نظام التصنيف يف جمموعات التوافق، وشعب املخاطر املمكنة اليت ترتبط بكل ٢-١-٢-١-٢ و١-١-٢-١-٢
 .جمموعة، ورموز التصنيف املقابلة
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 رموز التصنيف ١-١-٢-١-٢
 

 وصف املادة أو السلعة املطلوب تصنيفها
 جمموعة
 التوافق

 رمز
 التصنيف

  أ١-١ أ مادة متفجرة أولية
 ويتضمن ذلك بعض .وسيليت تأمني فعالتني أو أكثرعلى ة وال حتتوي مادة متفجرة أوليعلى سلعة حتتوي 

السلع، مثل املفجرات الناسفة وجمموعات املفجرات الناسفة والشعائل من نوع كبسوالت القدح، على 
  متفجرات أوليةي علىالرغم من أهنا ال حتتو

  ب١-١ ب
  ب٢-١
  ب٤-١

  ج١-١ ج  مثل هذه املادة املتفجرة علىقة أخرى حتتويمادة متفجرة دافعة أو مادة أو سلعة متفجرة حار
  ج٢-١
  ج٣-١
  ج٤-١

 مادة متفجرة مفجرة ثانوية، ويف كل  علىمادة متفجرة مفجرة ثانوية أو بارود أسود أو سلعة حتتوي
على مادة متفجرة أولية وحتتوي على حالة بدون وسائل إشعال، وبدون حشوة دافعة، أو سلعة حتتوي 

 مني فعالتني أو أكثروسيليت تأ

  د١-١ د
  د٢-١
  د٤-١
  د٥-١

خبالف حشوة حتوي (مادة متفجرة مفجرة ثانوية، بدون وسيلة إشعال مع حشوة دافعة على سلعة حتتوي 
 )سائالً أو هالماً هلوباً أو ذايت االشتعال

 ه  ١-١ ه 
 ه  ٢-١
 ه  ٤-١

خبالف حشوة (خلاصة لالشعال مع حشوة دافعة مادة متفجرة مفجرة ثانوية هلا وسائلها اعلى سلعة حتتوي 
  أو بدون حشوة دافعة)حتوي سائالً أو هالماً هلوباً أو سوائل ذاتية االشتعال

  و١-١ و
  و٢-١
  و٣-١
  و٤-١

 مادة متفجرة ومادة  علىمادة لأللعاب النارية، أو سلعة حتتويعلى مادة لأللعاب النارية أو سلعة حتتوي 
على خبالف السلع اليت تنشط باملاء أو السلع اليت حتتوي (سيلة للدموع أو مدخنة مضيئة أو حارقة أو م

 هلوب أو سوائل ذاتية ًمالفوسفور األبيض أو الفوسفيد، أو مادة تلقائية االشتعال أو سائل أو هال
 )االشتعال

  ز١-١ ز
  ز٢-١
  ز٣-١
  ز٤-١

  ح٢-١ ح سلعة حتتوي على مادة متفجرة وفوسفور أبيض
  ح٣-١

  ي١-١ ي  هلوبممادة متفجرة وسائل أو هالعلى سلعة حتتوي 
  ي٢-١
  ي٣-١

  ك٢-١ ك مادة متفجرة ومادة كيميائية مسيةعلى سلعة حتتوي 
  ك٣-١

يرجع مثالً إىل تنشيط املاء أو وجود سوائل   (مادة متفجرة ومتثل خطراً خاصاً على  متفجرة أو سلعة حتتوي مادة 
 )٥-١-٣-١-٧انظر ( حيتاج إىل عزل كل نوع )د أو مادة تلقائية االشتعالذاتية االشتعال أو فوسفي

  ل١-١ ل
  ل٢-١
  ل٣-١

  ن٦-١ ن مواد مفجرة وذات حساسية بالغة الضعفعلى مواد حتتوي فقط 
مادة أو سلعة معبأة أو مصممة حبيث حتبس أي تأثريات خطرة تنشأ من االشتعال العرضي يف داخل العبوة ما مل 

عبوة بسبب احلريق، ويف هذه احلالة تنحصر مجيع آثار العصف أو االنتثار حبيث ال تعوق بدرجة كبرية تتلف ال
 أو حتول دون مكافحة احلريق أو أي إجراء طوارئ آخر جبوار العبوة مباشرة

  ق٤-١ ق
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 تصنيف املتفجرات، وتوافيق شعبة املخاطر وجمموعة التوافق نظام ٢-١-٢-١-٢
  جمموعة التوافق

اجملموع 
الكلي  

جملموعات 
 التوافق

  أ ب ج د ه  و ز ح ي ك ل ن ق

 

 شعبة
 املخاطر

 ١-١   ل١-١   ٩
 ي

 ١-١  د١-١ ه  ١-١  و١-١  ز١-١ 
 ج

١-١ 
 ب

١-١ 
 أ

١-١ 

 ٢-١  ك٢-١  ل٢-١   ١٠
 ي

 ٢-١  د٢-١ ه  ٢-١  و٢-١  ز٢-١  ح٢-١
 ج

٢-١ 
 ب

 ٢-١ 

 ٣-١  ك٣-١  ل٣-١   ٧
 ي

 ٣-١    و٣-١  ز٣-١  ح٣-١
 ج

  ٣-١ 

٤-١ ٧ 
 ق

 ٤-١  د٤-١ ه  ٤-١  و٤-١  ز٤-١     
 ج

٤-١ 
 ب

 ٤-١ 

 ٥-١     د٥-١          ١

 ٦-١             ن٦-١  ١

 ٦-١ إىل ١-١ ١ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ ٣ ١ ١ ٣٥

اجملموع لكل 
 جمموعة توافق

الواحدة منها  جملموعات التوافق حبيث تستبعد ١-١-٢-١-٢وضعت التعاريف الواردة يف  ٢-٢-١-٢
وملا كان معيار جمموعة التوافق ق مبين على . األخرى، باستثناء املادة أو السلعة اليت تصنف يف جمموعة التوافق ق

 .٤-١التجربة، فإن إدراج مادة ما يف هذه اجملموعة يرتبط بالضرورة باالختبارات اليت جترى لتعيني الشعبة 

 إجراءات التصنيف ٣-١-٢

 عموميات ١-٣-١-٢

أي مادة أو سلعة هلا خصائص تفجريية أو يشتبه أن تكون هلا خصائص تفجريية ال بد أن ينظر  ١-١-٣-١-٢
 . شعبة مناسبة وجمموعة توافق مناسبة١وحتدد للمواد والسلع اليت تصنف يف الرتبة . ١يف تصنيفها يف الرتبة 

 النقل يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف يفوفيما عدا املواد املدرجة بأمسائها الرمسية املستخدمة  ٢-١-٣-١-٢
 إال بعد إخضاعها إلجراءات التصنيف املبينة يف هذا ١، ال تقدم أي بضائع للنقل باعتبارها من الرتبة ٢-٣الفصل 
 ويف هذا السياق يعترب منتجاً. وباإلضافة إىل ذلك جيب إجراء التصنيف قبل تقدمي أي منتوج جديد للنقل. الفرع
 :أي منتج ترى السلطة املختصة أنه ينطوي على أي مما يلي اًجديد

مادة متفجرة جديدة أو توليفة جديدة أو خليط جديد من مواد متفجرة تعترب خمتلفة بشكل  )أ( 
 ملحوظ عن التوليفات أو املخاليط األخرى الواردة يف التصنيف؛

 توليفة جديدة أو خليط جديد مادة متفجرة جديدة أوعلى تصميم جديد لسلعة أو سلعة حتتوي  )ب( 
 من مواد متفجرة؛
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 تصميم جديد لعبوة مادة أو سلعة متفجرة تتضمن نوعا جديدا من التغليف الداخلي؛ )ج( 

 ميكن إغفال أمهية ذلك ما مل يتم التحقق من أن تغيريا طفيفا نسبيا يف العبوة الداخلية أو: ملحوظة
 .ول خطرا ضعيفا إىل خطر االنفجار الشامل اخلارجية ميكن أن يكون حامساً وميكن أن حي 

على املنتج أو مقدم الطلب من أجل تصنيف خماطر أحد املنتجات أن يقدم املعلومات الكافية  ٣-١-٣-١-٢
بشأن أمساء وخصائص مجيع املواد املتفجرة املوجودة يف املنتج، وعليه أن يقدم نتائج كافة االختبارات ذات الصلة 

 أن يكون قد مت إجراء االختبارات الصحيحة على مجيع املواد املتفجرة يف أي سلعة جديدة، ويفترض. اليت أجريت
 .وأن نتائجها قد اعتمدت بعد ذلك

وينبغي أن . يوضع تقرير عن جمموعة االختبارات اليت أجريت طبقاً ملا تقتضيه السلطة املختصة ٤-١-٣-١-٢
 :لييما يتضمن التقرير على وجه اخلصوص معلومات ع

 تركيب املادة أو تكوين السلعة؛ )أ( 

 كمية املادة أو عدد السلع املستخدمة يف االختبار الواحد؛و )ب( 

 نوع وتركيب العبوة؛و )ج( 

نظام االختبار، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص طبيعة وسائل التشغيل أو اإلشعال املستعملة و )د( 
 وكميتها وترتيبها؛

ر، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص الزمن الذي مير إىل أن يقع أول صف خطوات سري االختباوو )ه ( 
 تفاعل ملحوظ للمادة أو السلعة، ومدة التفاعل وخصائصه، وتقدير ملدى اكتمال التفاعل؛

 ؛)متراً من موقع االختبار ٢٥ حىت(تأثري التفاعل على البيئة احمليطة مباشرة و )و( 

 ؛) متراً من موقع االختبار٢٥أكثر من ( تأثري التفاعل على املناطق األبعدو )ز( 

 .احلالة اجلوية السائدة أثناء االختبارو )ح( 

جيب التحقق من التصنيف إذا كانت املادة أو السلعة أو عبوهتا تالفة وإذا كان من شأن هذا  ٥-١-٣-١-٢
 .التلف أن يؤثر يف سلوك املادة يف االختبارات

 إجراءات التصنيف ٢-٣-١-٢

ويتم . ١ النظام العام لتصنيف مادة أو سلعة ينظر يف إدراجها يف الرتبة ١-١-٢يوضح الشكل  ١-٢-٣-١-٢
أوالً، جيب التأكد من احتمال انفجار املادة أو السلعة، والتأكد من مقبولية درجة ثباهتا . التقييم على مرحلتني

 السلطات املختصة، يوصى بتحليل البيانات ولتشجيع توحيد نظام التقييم بواسطة. وحساسيتها الكيميائية والفيزيائية
 وارد يف الشكلـة باستعمال املخطط الـالناجتة من االختبارات املناسبة بانتظام فيما يتصل مبعايري االختبارات املالئم

النتقال ، يلزم بعد ذلك ا١وعندما تقبل املادة أو السلعة يف الرتبة .  يف اجلزء األول من دليل االختبارات واملعايري٢-١٠
 . يف نفس املنشور٣-١٠إىل املرحلة الثانية لتعيني شعبة املخاطر الصحيحة باستعمال املخطط الوارد يف الشكل 
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 املنتج املطلوب تصنيفه

 ١-١-٢الشكل 

 إجراءات تصنيف مادة أو سلعة

 إجراءات القبول

 يرفض
متفجر ولكنه أخطر من أن يسمح بنقله

١يقبل يف الرتبة

 تعيني شعبة اخلطر

 أو ٢-١ أو ١-١الشعبة 
 أو٥-١ أو ٤-١ أو ٣-١

٦-١ 

 رمز التصنيف

 يرفض
  ١ال ينتمي إىل الرتبة 

 تعيني جمموعة التوافق

 جمموعات التوافق أ
 أو ه  أوأو ب أو ج أو د 

 و أو ز أو ح أو ي أو ك أو ل أو ن أو ق
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 إىل  ،١ني الشعبة الصحيحة يف الرتبة      وقد قسمت اختبارات القبول، واالختبارات األخرى لتعي       ٢-٢-٣-١-٢
ويرتبط ترقيم هذه اجملموعات بتتابع تقييم      . سبع جمموعات أدرجت يف اجلزء األول من دليل االختبارات واملعايري         

 .النتائج ال بترتيب إجراء االختبارات

 إجراءات تصنيف مادة أو سلعة ٣-٢-٣-١-٢

  بتحديدقة االختبار النهائية لكل نوع من أنواع االختبارات تقوم السلطة املختصة اليت حتدد طري :١ملحوظة 
وحيثما يوجد اتفاق دويل على معايري االختبار فإن التفاصيل ترد يف املطبوع املشار إليه . معايري االختبارات املناسبة

 .أعاله والذي يصف جمموعات االختبارات السبع

وقد يقتضي . واد والسلع املعبأة وتصنيف سلع غري معبأة مفردة مل تصمم طريقة التقييم إال لتصنيف امل :٢ملحوظة 
النقل يف حاويات البضاعة والشاحنات الربية وعربات السكك احلديدية إجراء اختبارات خاصة تأخذ يف االعتبار كمية 

 . االختباراتوميكن أن حتدد السلطة املختصة هذه.  ونوعها واحلاوية املستخدمة يف النقل)االحتباس الذايت(املادة 

 بالنظر إىل أنه توجد حاالت حدية يف أي نظام لالختبار، ينبغي أن تكون هناك سلطة أخرية تتخذ  :٣ملحوظة 
وتوفر جلنة . وقد ال حيظى هذا القرار بالقبول الدويل، ولذلك قد يسري فقط يف البلد الذي اختذ فيه. القرار النهائي

ومن أجل حتقيق االعتراف الدويل . رة حمفال ملناقشة احلاالت احلديةاألمم املتحدة خلرباء نقل البضائع اخلط
بالتصنيف، ينبغي للسلطة املختصة أن تقدم تفاصيل كاملة عن مجيع االختبارات اليت أجريت، مبا يف ذلك البيانات 

 .املتعلقة بطبيعة أي تعديالت مت إدخاهلا

 إجراءات القبول ٣-٣-١-٢

 من أجل تقرير ما إذا ٤ إىل ١بارات األولية ونتائج اختبارات اجملموعات من تستخدم نتائج االخت ١-٣-٣-١-٢
ة ــوإذا كانت املادة مصنوعة إلحداث آثار تفجريية عملية أو كألعاب ناري.  أم ال١كان املنتج مقبوال يف الرتبة 

أما إذا رفضت . ة، عندئذ ال تكون هناك ضرورة إلجراء جمموعيت االختبارات األوىل والثاني))ج( ١-١-١-٢(
، فقد يكون من العملي إعادة ٤أو / و٣سلعة أو سلعة معبأة أو مادة معبأة نتيجة إلجراء جمموعة االختبارات 

 .تصميم السلعة أو العبوة جلعلها مقبولة

 وينبغي توفري حتليل نظري أو بيانات اختبار أو أدلة سالمة.  عرضاً أثناء النقلاألدوات قد تشتعل بعض  :ملحوظة
وينبغي أن . أخرى للتأكد من استبعاد احتمال وقوع مثل هذا احلدث أو من أن عواقبه لن تكون ذات أمهية تذكر

، واإلشعاع االستاتيةيأخذ هذا التقييم يف االعتبار االهتزاز املتصل بوسائط النقل املقترحة، والكهرباء 
وظروف الطقس غري املواتية ) ٢- وات م١٠٠الكثافة القصوى (الكهرمغناطيسي عند مجيع الترددات املناسبة 

وجيب تقييم مجيع السلع اليت . وتوافق املواد املتفجرة مع أنواع اللصاق والدهان ومواد التعبئة اليت قد تالمسها
ويلزم تقييم .  املذكورة أثناء النقللألدوات مواد متفجرة أولية لتقدير خماطر وعواقب االشتعال العارض  علىحتتوي

ويتعني تقييم مجيع السلع واملواد املعبأة . صمامات اإلشعال مع مراعاة عدد خصائص األمان املستقلةمدى عول 
على سبيل املثال، عدم وجود إمكانية لتكّون فراغات أو طبقات (للتأكد من أهنا مصممة طبقاً ألصول الصنعة 

 .)بني أسطح صلبةرقيقة من مادة متفجرة، وعدم وجود احتمال سحق أو قرص للمواد املتفجرة 
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 تعيني شعب املخاطر ٤-٣-١-٢

وجيب أن تعّين للمادة أو السلعة شعبة . يتم تقييم شعبة املخاطر عادة على أساس نتائج االختبارات ١-٤-٣-١-٢
وقد تؤخذ يف . املخاطر اليت تتفق مع نتائج االختبارات اليت أجريت على املادة أو السلعة بالشكل الذي تقدم فيه للنقل

 .عتبار كذلك نتائج أي اختبارات أخرى مت إجراؤها وأي بيانات مجعت من أي حوادث وقعت من قبلاال

 ٥وتستخدم جمموعة االختبارات .  لتقرير شعبة املخاطر٧ و٦ و٥تستخدم جمموعة االختبارات  ٢-٤-٣-١-٢
 إلدراج املواد ٦تبارات وتستخدم جمموعة االخ. ١-٥لتقرير ما إذا كان ميكن إدراج مادة ما يف شعبة املخاطر 

 إلدراج السلع يف شعبة ٧وتستخدم جمموعة االختبارات . ٤-١ و٣-١ و٢-١ و١-١والسلع يف شعب املخاطر 
 .٦-١املخاطر 

، جيوز للسلطة املختصة التنازل عن االختبارات إذا أمكن إجراء "ق"يف حالة جمموعة التوافق  ٣-٤-٣-١-٢
 .بارات سلعة مماثلةالتصنيف بالقياس باستخدام نتائج اخت

 تصنيف األلعاب النارية يف شعب املخاطر ٥-٣-١-٢

  ٣-١ و٢-١ و١-١ تصنَّـف األلعـاب الناريـة عـادة فـي شعــب املخاطـر ١-٥-٣-١-٢
ولكن ملا كان نطاق هذه السلع واسعاً . ٦ على أساس بيانات االختبار املستمدة من جمموعة االختبارات ٤-١و

الختبار غري متوافرة دائماً، فإن التصنيف يف شعب املخاطر ميكن أن يتم أيضاً وفقاً لإلجراءات جداً وكانت مرافق ا
 .٢-٥-٣-١-٢املبينة يف الفقرة 

 أو ٠٣٣٥ أو ٠٣٣٤ أو ٠٣٣٣ ميكن تصنيف األلعاب النارية قياساً يف أرقام األمم املتحدة ٢-٥-٣-١-٢
، وفقاً جلدول التصنيف االفتراضي لأللعاب النارية ٦تبارات ، دون احلاجة إىل االختبار مبوجب جمموعة االخ٠٣٣٦

أما السلع غري احملددة يف اجلدول فتصنَّف . ويتم هذا التصنيف مبوافقة السلطة املختصة. ٥-٥-٣-١-٢يف الفقرة 
 .٦على أساس بيانات االختبار املستمدة من جمموعة االختبارات 

١-٢ من اجلدول الوارد يف الفقرة ١ن األلعاب النارية إىل العمود ال ينبغي إضافة أنواع أخرى م:   ١ملحوظـة 
 إال على أساس بيانات اختبار كاملة مقدمة إىل جلنة خرباء األمم املتحدة الفرعية املعنية بنقل البضائع ٥-٥-٣-

 .اخلطرة لكي تنظر فيها

عنية بنقل البضائع اخلطرة لعلمها بياناُت ينبغي أن تقدَّم إىل جلنة خرباء األمم املتحدة الفرعية امل:   ٢ملحوظـة 
أو شعبها /االختبارات اليت حتصل عليها السلطات املختصة واليت تؤيد أو تعارض تصنيف أنواع األلعاب النارية و

١-٢ من اجلدول يف الفقرة ٤ حبسب املواصفات املبينة يف العمود ٥الفرعية يف شعب املخاطر املذكورة يف العمود 
 ).٣-٢-٣-١-٢ يف الفقرة ٣ أيضاً امللحوظة انظر (٥-٥-٣-

 يف احلاالت اليت تعبَّأ فيها ألعاب نارية تنتمي إىل أكثر من شعبة خماطر يف عبوة واحدة فإهنا تصنَّف ٣-٥-٣-١-٢
 . على خالف ذلك٦على أساس شعبة املخاطر األعلى ما مل تدل بيانات االختبار املستمدة من جمموعة االختبارات 
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 ال ينطبق إال على األصناف املعبأة يف ٥-٥-٣-١-٢ التصنيف املبني يف اجلدول الوارد يف الفقرة ٤-٥-٣-١-٢
 .(4G)صناديق من األلواح الليفية 

 )١(جدول التصنيف االفتراضي لأللعاب النارية ٥-٥-٣-١-٢

 الكلية ملكونات حتيل النسب املئوية الواردة يف اجلدول، ما مل ُيذكر خالف ذلك، إىل الكتلة:   ١ملحوظـة 
 ).مثل حمركات الصواريخ، واحلشوة الدافعة، واحلشوة املتفجرة، وحشوة املؤثرات(األلعاب النارية 

يف هذا اجلدول إىل مكونات األلعاب النارية اليت حتتوي على مادة " املكون الومضي"تشري عبارة :   ٢ملحوظـة 
حداث مؤثرات صوتية أو تستخدم كحشوة متفجرة مؤكسدة، أو بارود أسود، ووقود مسحوق معدين تستخدم إل

 .يف نبائط األلعاب النارية

 :تشري األبعاد باملليمترات إىل:   ٣ملحوظـة 

قذائف (قطر كرة القذيفة يف حالة القذائف الكروية والقذائف األسطوانية املزدوجة االنفجار  -
peanut(؛ 

 .طول القذيفة يف حالة القذائف األسطوانية -

 الداخلي لألنبوب الذي يشمل اللعبة النارية أو حيتوي عليها يف حالة قذائف اهلاون، القطر -
 والشموع الرومانية، وأنابيب الطلقة، واأللغام؛

 .القطر الداخلي للهاون املخصص الحتواء اللغم، يف حالة األلغام الكيسية أو األلغام األسطوانية            -

                                                      

مة بتصنيفات األلعاب النارية اليت ميكن استخدامها يف حالة عدم توافر بيانات يتضمن هذا اجلدول قائ )١(
 ).٢-٥-٣-١-٢انظر الفقرة  (٦جمموعة االختبارات 



 
 

-69- 

 
 النوع :فاتمراد: / يشمل التعريف املواصفات التصنيف

 مجيع قذائف املؤثرات الصوتية ز ١-١

  مم  ١٨٠ ≥: قذيفة األلوان ز ١-١

 مم   ١٨٠ <: قذيفة ألوان   ز ١-١
،    %٢٥> مبكون ومضي      

أو   /ق و كمسحوق طلي  
 مؤثرات صوتية   

 مم   ١٨٠ <: قذيفة ألوان   ز ٣-١
،    %٢٥ ≤مبكون ومضي      

أو   /كمسحوق طليق و   
 مؤثرات صوتية   

 مم، أو  ٥٠ ≤: قذيفة ألوان ز ٤-١
 غ، مبكون  ٦٠ ≤مكون ناري 

، كمسحوق  %٢ ≤ومضي 
 أو مؤثرات صوتية/طليق و

نبيطة حبشوة دافعة أو بدوهنا، 
بصمامة تأخري وحشوة متفجرة، 

نارية، أو ) وحدات(ووحدة 
مكونات نارية طليقة ومصممة 

 إلطالقها من هاون 

قذيفة جوية، : قذيفة عرض كروية
قذيفة ألوان، قذيفة أصباغ، قذيفة 

عددة متعددة االنفجارات، قذيفة مت
املؤثرات، قذيفة مائية، قذيفة مظلية، 
قذيفة دخانية، قذيفة جنمية؛ قذيفة 

كستناء، صلية، : املؤثرات الصوتية
 قذيفة صوتية، رعد، رزمة قذائف جوية

القذيفة اجلوية الكروية األخطر هي اليت حتدد    
 التصنيف

بيطة ذات قذيفتني جويتني ن
كرويتني أو أكثر يف غالف واحد    
تدفعها احلشوة الدافعة نفسها اليت 
هلا صمامات تأخري خارجية 

 منفصلة

قذيفة أسطوانية مزدوجة االنفجار   
 )peanutقذيفة (

 مجيع القذائف الصوتية ز ١-١

  مم١٨٠ ≥: قذيفة ألوان ز ١-١

 < مم و٥٠ >: قذيفة ألوان ز ٢-١
  مم١٨٠

 مم، أو  ٥٠ ≤: قذيفة ألوان ز ٣-١
 غ، مبكون  ٦٠ <مكون ناري 

، كمسحوق   %٢٥ ≤ومضي 
 أو مؤثرات صوتية/طليق و

جتميع يشمل قذيفة كروية أو 
أسطوانية داخل هاون تطلَق منه  

 القذيفة

 ون ملقم مسبقاً، قذيفة يف هاونها

قذيفة، كروية أو 
 أسطوانية
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 النوع :مرادفات: / يشمل التعريف املواصفات التصنيف

نبيطة بدون حشوة دافعة، مزودة   مم ١٢٠ > ز ١-١
بصمامة تأخري وحشوة متفجرة، 
حتتوي على قذائف صوتية ومواد 
ساكنة ومصممة إلطالقها من   

 هاون
نبيطة بدون حشوة دافعة، مزودة   مم ١٢٠ ≤ ز ٣-١

بصمامة تأخري وحشوة متفجرة، 
حتتوي على قذائف صوتية ذات 

 غ لكل   ٢٥ ≤مكون ومضي 
 ≤وحدة صوتية، ومكون ومضي  

،  %٦٠ ≥ومواد ساكنة  % ٣٣
والنبيطة مصممة إلطالقها من 

 هاون
نبيطة بدون حشوة دافعة، مزودة   مم ٣٠٠ > ز ١-١

بصمامة تأخري وحشوة متفجرة، 
أو /حتتوي على قذائف ألوان و

وحدات نارية ومصممة إلطالقها 
 من هاون

نبيطة بدون حشوة دافعة، مزودة   مم ٣٠٠ ≤ مم و ٢٠٠ > ز ٣-١
بصمامة تأخري وحشوة متفجرة، 

  ٧٠ ≤حتتوي على قذائف ألوان   
مبكون    أو وحدات نارية، و/مم و

ومكون ناري    % ٢٥ ≤ومضي 
، والنبيطة مصممة  %٦٠ ≤

 إلطالقها من هاون 
نبيطة مزودة حبشوة دافعة     مم ٢٠٠ ≤ ز ٣-١

وبصمامة تأخري وحشوة متفجرة، 
  ٧٠ ≤حتتوي على قذائف ألوان   

أو وحدات نارية، ومبكون    /مم و
ومكون ناري    % ٢٥ ≤ومضي 

، والنبيطة مصممة  %٦٠ ≤
 إلطالقها من هاون 

 ) كروية(قذيفة القذائف 
حتيل النسب املئوية اخلاصة بقذيفة (

القذائف إىل الكتلة اإلمجالية لصنف 
 )اب الناريةاأللع

قذيفة، كروية أو 
 )تابع(أسطوانية 

نوع األلعاب النارية األخطر هو الذي حيدد  
 التصنيف

تشمل اجملموعة عدة عناصر تتضمن    
النوع نفسه أو عدة أنواع يطابق 
كل منها نوعاً من أنواع األلعاب      
النارية املدرجة يف هذا اجلدول،    

 ومزودة بنقطة أو نقطيت إشعال   

سد، بومباردوس، عجائن، باقة النهاية، 
 متعددة، عجائن  مسكبة، هجني، أنابيب

القذائف، بطاريات فرقعة، بطاريات  
 فرقعة ومضية

جمموعة /بطارية
 مؤتلفة
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 مم، ٥٠ ≥القطر الداخلي  ز ١-١
 حيتوي 

على مكون ومضي، أو القطر  
 الداخلي 

 مم وحيتوي على   ٥٠ <
مكون ومضي  

< ٢٥%  
 مم، ال   ٥٠ ≥القطر الداخلي  ز ٢-١

 حيتوي على مكون ومضي 
 مم  ٥٠ <القطر الداخلي  ز ٣-١

 ≤وحيتوي على مكون ومضي   
٢٥%  

،  مم٣٠ ≤القطر الداخلي  ز ٤-١
 غ  ٢٥ ≤وكل وحدة نارية  

 ≤وحيتوي على مكون ومضي   
٥%  

موعة من أنبوب حيتوي على جم
الوحدات النارية ويتألف من مكون 
ناري متناوب، وحشوة دافعة 

 وصمامة ناقلة 

 مشعة رومانية مشعة عرض، مشعة، قنيبالت

 مم  ٣٠ ≤القطر الداخلي  ز ٣-١
 > غ، أو ٢٥ >ووحدة نارية 

ومكون ومضي  % ٥
≥ ٢٥%  

 مم  ٣٠ ≤القطر الداخلي  ز ٤-١
ووحدة نارية

 ≤ غ، ومكون ومضي ٢٥≤ 
٥%  

أنبوب حيتوي على وحدة نارية  
مؤلفة من مكون ناري وحشوة   

 دافعة بصمامة ناقلة أو بدوهنا

مشعة رومانية وحيدة الطلقة، هاون صغري  
 اًملقم مسبق

 أنبوب الطلقة

 مؤثرات املكون الومضي فقط ز ١-١

من    % ٢٥ >املكون الومضي  ز ١-١
 املكون الناري

 غ  ٢٠ >املكون الناري  ز ٣-١
  %٢٥ ≤واملكون الومضي 

 غ،  ٢٠ ≤املكون الناري  ز ٤-١
حشوة متفجرة من البارود  
األسود، واملكون الومضي 

 غ لكل مؤثر صويت   ٠,١٣ ≤
  غ ١ ≤ووزهنا الكلي 

أنبوب حيتوي على مكون ناري   
أو وحدات نارية، جمهز بقضيب /و
أو بوسيلة أخرى لتثبيت ) قضبان(

 الطريان، ومصمم إلطالقه يف اجلو

شارة، صاروخ االهنيار، صاروخ اإل
صاروخ الصافرة، صاروخ الزجاجة، 
صاروخ األعايل، صاروخ قذيف، صاروخ 

 املائدة

 صاروخ
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، على  %٢٥ >مكون ومضي  ز١-١
أو /شكل مسحوق سائب و

 مؤثرات صوتية

 مم ومكون ومضي ١٨٠ ≥ ز١-١
، على شكل مسحوق  %٢٥ ≤

 أو مؤثرات صوتية/سائب و

 مم ومكون ومضي١٨٠ < ز٣-١
، على شكل مسحوق  %٢٥ ≤

 أو مؤثرات صوتية/سائب و
 غ، حيتوي على    ١٥٠ ≤مكون ناري   ز٤-١

كمسحوق  % ٥ ≤ن ومضي مكو
كل . أو مؤثرات صوتية/سائب و

 غ، وكل مؤثر    ٢٥ ≤وحدة نارية 
 غ؛ وكل صافرة، إن     ٢ <صويت 

  غ ٣ ≤وجدت، 

أنبوب حيتوي على حشوة 
دافعـة ووحـدات ناريـة، 
واألنبوب مصمم لوضعه على 

لتثبيته يف سطح األرض أو 
واألثر الرئيسي هو . األرض

إطالق مجيع الوحدات النارية 
فـي دفعـة واحدة حتدث 

أو صوتية /مؤثـرات مرئية و
مبعثرة على نطاق واسع يف 

 :اجلو؛ أو
كيس من القماش أو الورق 
أو أسطوانة ورقية حتتوي على 
حشـوة دافعـة ووحدات 
ناريـة، والكيس واألسطوانة 

 هاون مصممان لوضعهما يف
 ويعمالن كاللغم

وعاء النار، لغم أرضي، لغم 
 كيسي، لغم أسطواين

 لغم

  كغ١ ≥مكون ناري  ز٣-١

  كغ١ <مكون ناري  ز٤-١

علبة غري معدنية حتتوي 
على مكون ناري مضغوط 
أو مدمج حيدث شرارا 

 وهلبا

بركان، حزمة، وابل، حربة، نار  
 نافورة البنغال، شرار متطاير،

أسطوانية، نافورة خمروطية، شعلة   
 مضيئة

 نافورة

 >: مطلق شرار أساسه البريكلوريت  ز٣-١
 وحدات ١٠ > غ لكل وحدة، أو ٥

 لكل رزمة
 ≤: مطلقات شرار أساسها البريكلوريت         ز٤-١

 وحدات    ١٠ ≤ غ لكل وحدة، أو        ٥
 لكل رزمة؛   

: مطلقات شرار أساسها النيترات
  غ لكل وحدة ٣٠ ≤

سلك صلب مكسو جزئيا 
مبكون ) من طرف واحد(

ناري بطيء االحتراق مزود 
 أو غري مزود بوسيلة إشعال

باليد، مطلق شرار ُيحمل 
مطلق شرار ال ُيحمل باليد، 

 مطلق شرار سلكي

 مطلق الشرار

 >: وحدات أساسها فوق الكلورات ز٣-١
 وحدات ١٠ > غ لكل وحدة أو ٥

 ةلكل رزم
٥ ≤: وحدات أساسها فوق الكلورات               ز٤-١

 وحدات لكل        ١٠ ≤غ لكل وحدة و      
  ٣٠ ≤: رزمة؛ وحدات أساسها النيترات           

 غ لكل وحدة     

عود غري معدين مكسو جزئيا 
مبكون ) من جهة واحدة(

ناري بطيء االحتراق، 
 ومصمم حلمله باليد

 عود البنغال عود مغمس
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ودة النويات املتفجرة واملفرقعات املز ز٤-١
بشريط للشد ميكن أن حتتوي على ما 

 ملغ من فلمنات ١,٦ال يزيد عن 
الفضة؛ واملفرقعات املزودة بشريط 
للشد والعلب املفرقعة للحفالت 
ميكن أن حتتوي على ما ال يزيد عن 

 ملغ من كلوريت ١٦
مزيج فوسفوري أمحر؛ أما /البوتاسيوم

األصناف األخرى فيمكن أن حتتوي 
 غ من   ٥ على ما ال يزيد عن

املكونات النارية، ولكنها ال تتضمن 
 مكونات ومضية

نبيطة مصممة إلحداث 
أو صوتية /مؤثرا مرئية و

حمدودة جداً، حيتوي على 
كميات صغرية من 

أو /املكونات النارية و
 املتفجرة

قنبلة املائدة، نوية متفجرة، 
حبيبات مفرقعـة، دخان، 
ضبـاب، ثعبـان، سراج 
ة  الليـل، مفرقعـة مزود

بشريـط للشـد، علب مفرقعة 
 للحفالت

ألعاب نارية 
ومبتكرات متدنية 

 اخلطر

 ٢٠ >املكون الناري لكل وحدة  ز٣-١
 ≤غ، حيتوي على مكون ومضي 

إلحداث التأثريات الصوتية،  % ٣
 ≤أو على مكون إلحداث الصفري 

  غ٥
 ٢٠ ≤املكون الناري لكل وحدة  ز٤-١

 ≤غ، حيتوي على مكون ومضي 
إلحداث املؤثرات الصوتية،  % ٣

 ≤أو على مكون إلحداث الصفري 
  غ٥

أنبوب أو أنابيب غري 
معدنية حتتوي على مكون 
ناري ُيصدر غازا أو 

 شرارا، مزود أو ُيحدث
غري مزود مبكون ُيحدث 
صوتا، ومزود أو غري مزود 

 بأجنحة

لفّاف جوي، هليكوبتر، 
 مطارد، لفّاف أرضي

 لفّاف

 كغ، ١ ≥الكلي املكون الناري  ز٣-١
بدون مؤثرات صوتية، وكل صافرة 

 غ، ومكون ٢٥ ≤) إن وجدت(
 غ لكل ٥٠ ≤إلحداث الصفري 

 دوالب
 كغ، ١ <املكون الناري الكلي  ز٤-١

وتية، وكل صافرة بدون مؤثرات ص
 غ، ومكون ٥ ≤) إن وجدت(

 غ لكل ١٠ ≤إلحداث الصفري 
 دوالب

جتميع يضم حشوات دافعة 
حتتوي على مكون ناري،  
وهو مزود بأداة لتثبيته على 

 وتد لكي يدور 

 دوالب كاثرين، 
 سكسون

 دوالب

 غ ٢٠٠ >املكون الناري الكلي  ز٣-١
 غ لكل ٦٠ >أو املكون الناري 

 ٣ ≤حشوة دافعة، ومكون ومضي 
إلحداث مؤثرات صوتية، وكل % 

 غ، ٢٥ ≤) إن وجدت(صافرة 
 غ ٥٠ ≤ومكون إلحداث الصفري 

 لكل دوالب

 حتتوي على أنابيب
حشوات دافعة ومكونات 
نارية حتدث شرارا وهلبا 

أو صوتا، وتثبت /و
 األنابيب على حلقة داعمة

سكسون طائر، طبق طائر، 
 تاج اإلشراق

 دوالب جوي
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 غ ٢٠٠ ≤املكون الناري الكلي  ز٤-١
 غ لكل ٦٠ ≤أو املكون الناري 

 ٣ ≤حشوة دافعة، ومكون ومضي 
إلحداث مؤثرات صوتية، وكل % 
 غ، ٥ ≤) إن وجدت(افرة ص

 غ ١٠ ≤ومكون إلحداث الصفري 
 لكل دوالب

   

نوع 
األلعاب 
النارية 

األخطر هو 
الذي حيدد 

 التصنيف

رزمة مؤلفة من أكثر من نوع يطابق 
كل منها أحد أنواع األلعاب النارية 

 املذكورة يف هذا اجلدول

صندوق خمتار للعروض، رزمة 
خمتارة للعروض، صندوق 

ائق، صندوق خمتار خمتار للحد
 لداخل البيوت؛ تشكيلة

 رزمة خمتارة

كل أنبوب يتألف من مكون ومضي  ز٤-١
 ١ ≤ ملغ أو من بارود أسود ١٤٠ ≤
 غ

ورقية أو (جتميع أنابيب 
موصولة بصمامة ) كرتونية

نارية، وكل أنبوب مصمم 
 إلحداث مؤثرات صوتية

مفرقعة احتفال، لفافة احتفال، 
 شد مفرقعة مزودة بشريط لل

 مفرقعة نارية

  غ لكل وحدة ٢ >مكون ومضي  ز١-١

 غ لكل وحدة ٢ ≤مكون ومضي  ز٣-١
  غ لكل عبوة داخلية ١٠ ≤و

 غ لكل وحدة ١ ≤مكون ومضي  ز٤-١
 ≤وة داخلية أو    غ لكل عب ١٠ ≤و

  غ من البارود األسود لكل وحدة ١٠

أنبوب غري معدين حيتوي 
على مكون مصمم 

 إلحداث مؤثرات صوتية

صلية، مفرقعة ومضية، مفرقعة 
 "ليدي"

 مفرقعة بفتيل
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 ١االستبعاد من الرتبة  ٦-٣-١-٢

 .١ على أساس نتائج االختبارات وتعريف الرتبة      ١جيوز للسلطة املختصة أن تستبعد سلعة أو مادة من الرتبة       ١-٦-٣-١-٢
 على نوع ٦ بأداء جمموعة االختبارات ١ من الرتبة ١تبة حيثما تعفى مادة قبلت مؤقتا يف الر ٢-٦-٣-١-٢

وحجم حمددين من الطرود ينبغي أن تدرج هذه املادة، عندما تفي مبعايري تصنيف أو تعريف رتبة أو شعبة أخرى، 
 يف تلك الرتبة أو الشعبة مع تطبيق حكم خاص يقصر نقلها على ٢-٣يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل 

 .  وحجم الطرد الذي جرى اختبارهنوع

، ٦ مبقتضى جمموعة االختبـارات ١ ولكنها ختفف إلعفائها من الرتبة ١حيثما تدرج مادة يف الرتبة  ٣-٦-٣-١-٢
يف قائمة البضائع اخلطرة ) اليت يشار إليها فيما بعد باسم متفجر مرتوع احلساسية(جيب أن تدرج هذه املادة املخففة 

ويشار، يف ) ٤-٢-٤-٢ و٤-١-٣-٢انظر  (١ مع إشارة إىل أعلى تركيز أعفاها من الرتبة ٢-٣الواردة يف الفصل 
وتدرج املتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسية اجلديدة اليت . حالة االنطباق، إىل التركيز الذي ال ختضع دونه هلذه الالئحة

وعندما . ٣وعة احلساسية اجلديدة يف الرتبة ، وتدرج املتفجرات السائلة املرت١-٤ختضع هلذه الالئحـة يف الشعبة 
 . تستويف املتفجرات املرتوعة احلساسية معايري أو تعريف رتبة أو شعبة أخرى، حتدد هلا املخاطر اإلضافية املقابلة هلا

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-77- 

 ٢-٢الفصل 

  الغازات-٢الرتبة 

 التعاريف وأحكام عامة ١-٢-٢

 :الغاز مادة ١-١-٢-٢

  أو كيلوباسكال؛٣٠٠ أعلى من س ٥٠ºضغطها البخاري عند درجة حرارة  )أ( 

 .كيلوباسكال ١٠١,٣  قدره عند ضغط معياري س٢٠ºغازية متاماً عند درجة حرارة  )ب(

 .هلذه الالئحة التنظيمية) الغازية(ال ختضع املشروبات الكربونية : ملحوظة 

 :زيائية بأنهتوصف حالة نقل الغاز وفقاً حلالته الفي ٢-١-٢-٢

 يف حالة غازية متاماً عند درجة حرارة ، عند تعبئته لغرض النقل، غاز يكون-غاز مضغوط  )أ( 
حتت   س٥٠º حتت الصفر، وتشمل هذه الفئة مجيع الغازات اليت تقل درجة حرارهتا احلرجة عن   س٥٠º قدرها

 الصفر أو تعادهلا؛ 

عند لغرض النقل يف حالة سائلة جزئياً  الضغط حتت غاز يكون عند تعبئته -  غاز مسّيلأو )ب( 
 :ويتم التمييز بني. حتت الصفر  س٥٠ºدرجات احلرارة اليت تفوق 

 س حتت الصفـر ٥٠º، وهـو الغاز الذي تتراوح درجـة حرارته احلرجة بني الغاز املسيَّل العايل الضغط 
  س فوق الصفر؛٦٥ºو

  س؛٦٥º الذي تزيد درجة حرارته احلرجة على، وهو الغاز والغاز املسيَّل املنخفض الضغط 

يتحول جزئياً، عند تعبئته لغرض النقل، إىل سائل بسبب درجة  غاز - ل مّربديَّ غاز مسأو )ج( 
 حرارته املنخفضة؛

 . يف طورها السائل يف مادة مذيبة، عند تعبئته لغرض النقليذاب، غاز -غاز مذاب  )د( 

 والغازات املسّيلة املّربدة؛ ، والغازات املذابة، والغازات املسّيلة،غوطةتشمل الرتبة الغازات املض ٣-١-٢-٢
 واملخاليط املكونة من غاز أو عدة غازات وخبار أو عدة أخبرة ملواد مدرجة يف رتب أخرى؛ ،وخماليط الغازات
 . واأليروسوالت،والسلع املعبأة بغاز

 الشعب ٢-٢-٢

.شعب على أساس اخلطر األساسي للغاز أثناء النقلثالث  يف واحدة من ٢تدرج مواد الرتبة  ١-٢-٢-٢
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، انظر أيضاً املعايري املذكورة يف احلكم اخلاص ١٩٥٠بالنسبة لأليروسوالت احملددة برقم األمم املتحدة : ملحوظة
نظر ، ا٢٠٧٣احملددة برقم األمم املتحدة ) خرطوشات الغاز(؛ وبالنسبة لألوعية الصغرية اليت حتتوي على الغاز ٦٣

 .٣٠٣أيضاً احلكم اخلاص 

 الغازات اللهوبة  ١-٢الشعبة  )أ(

 :كيلوباسكال ١٠١,٣  قدرهوضغط معياري س ٢٠º الغازات اليت تكون عند درجة 

   أو أقل؛ يف املائة١٣  تبلغقابلة لالشتعال عندما تكون خملوطة باهلواء بنسبة حجمية `١` 

 مئوية على األقل بصرف النظر عن حد االلتهاب  نقطة١٢ يبلغ نطاق التهاهبا مع اهلواء أو `٢`
وتتحدد القابلية لاللتهاب بإجراء اختبارات أو حسابات وفقا للطرائق اليت اعتمدهتا . األدىن

). 10156/1996انظر معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
املتاحة كافية الستخدام هذه الطرائق، ميكن إجراء احلالة اليت ال تكون فيها البيانات ويف 

 ؛ختصةاملوطنية السلطة العترف هبا تاالختبارات بطريقة مماثلة 

 الغازات غري اللهوبة وغري السمية ٢-٢الشعبة  )ب(

 :الغازات اليت

   غازات ختفف أو حتل حمل األكسجني املوجود عادة يف اجلو؛-خانقة تكون  `١` 

 تتسبب أو تساهم يف غازات ميكن عموماً بفعل انطالق األكسجني منها أن -دة  مؤكِسأو تكون `٢`
 احتراق مواد أخرى أكثر مما يفعله اهلواء؛

 . ال تندرج حتت الشعب األخرىأو `٣` 

 الغازات السمية ٣-٢الشعبة  ) ج(

 :الغازات اليت 

  ؛تعرف بأهنا مسية أو أكّالة لإلنسان لدرجة تشكل خطراً على الصحة `١` 

 )LC50() ٥٠ت ق( يفترض أهنا مسية أو أكّالة لإلنسان ألن قيمة التركيز القاتل للنصف أو `٢`
 .)جزء يف املليون( ٣م/ مليلتر٥ ٠٠٠ ال تتجاوز) ١-٢-٦-٢على النحو احملدد يف (

 ة ينبغي تصنيف الغازات اليت تستويف املعايري السابق ذكرها، بسبب كوهنا أكّالة، كغازات مسي :ملحوظة
 . تنطوي على خطر أكّال إضايف  

 :لغازات وخماليط الغازات اليت تنطوي على خماطر تقترن بأكثر من شعبة واحدة األسبقية التاليةل تكون ٢-٢-٢-٢

  أسبقية على مجيع الشعب األخرى؛٣-٢لشعبة ل تكون )أ( 
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 .٢-٢ أسبقية على الشعبة ١-٢لشعبة ل تكون )ب( 

، خبالف الغازات املسيلة املربدة إذا ُنقلت حتت ٢-٢لالئحة على غازات الشعبة ال تسري أحكام هذه ا ٣-٢-٢-٢
 . س٢٠º كيلوباسكال عند درجة حرارة ٢٨٠ضغط يقل عن 

 خماليط الغازات ٣-٢-٢

مبا يف ذلك أخبرة املواد (تستخدم اإلجراءات التالية لتصنيف خماليط الغازات يف واحدة من الشعب الثالث  
 :)من الرتب األخرى

دد قابلية الغازات لاللتهاب بإجراء اختبارات أو حسابات وفقاً للطرائق اليت اعتمدهتا املنظمة حت )أ( 
 اليت ال تكون ة، ويف احلال)10156:1996انظر معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الدولية للتوحيد القياسي 

سلطة ال  هباعترفتن إجراء االختبارات بطريقة مماثلة فيها البيانات املتاحة كافية الستخدام هذه الطرائق، ميك
 ؛ختصةاملوطنية ال

 )ه.ت ق( التركيز القاتل للنصف حيدد مستوى السمية إما بإجراء اختبارات لقياس قيمة )ب( 
(LC50)) أو بطريقة احلساب باستعمال املعادلة التالية)١-٢-٦-٢ على النحو احملّدد يف : 

 

 

  يف املخلوطiيئي للمكون كسر اجلزال = fi :حيث 

  Ti =  مؤشر مسية املكونithيف املخلوط  Ti ) إذا كانت متاحةه .ت قتساوي قيمة( 
للمواد ذات التأثريات    ه األدىن .ت ق غري معروفة، حيدد مؤشر السمية باستخدام قيمة  LC50وعندما تكون قيم  

 ؛كان االختبار هو الطريقة الوحيدة املمكنة عملياالفسيولوجية والكيميائية املشاهبة أو عن طريق االختبار إذا 

ينطوي خليط الغاز على خطر أكّال إضايف إذا كان معروفا بتجربة اإلنسان أن املخلوط يتلف  )ج( 
 ٥ ٠٠٠ للمكونات األكّالة يف املخلوط )LC50( قيمة ال تتجاوز أو عندما األنسجة الغشائيةالبشرة أو العيون أو 

 :باملعادلة التالية LC50 حبساب )املليونجزء يف ( ٣م/مليلتر
 

 

 
  يف املخلوطiكسر اجلزيئي للمكون األكّال ال = fci حيث 

  Tci =  مؤشر مسية املكون األكّالi يف املخلوط )Tci؛) إذا كانت متاحةه. ت ق تساوي قيمة 
دهتا املنظمة الدولية حتدد القدرة على األكسدة إما بإجراء اختبارات أو بطرائق احلساب اليت اعتم )د( 
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 ٣-٢الفصل 

  السوائل اللهوبة- ٣الرتبة 

 ملحوظات متهيدية

 ".قابل لاللتهاب"نفس معىن املصطلح " هلوب"لكلمة : ١ملحوظة 

ملواد املدرجة يف الرتبة تعترب ا.  السائل اللهوب يف حالة وجود شوائب)وميض (قد تتغري نقطة اشتعال: ٢ملحوظة 
ونظراً ألن املنتجات التجارية .  مواد نقية كيميائيا بصورة عامة٢-٣ بقائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل ٣

 قد ختتلف، وقد يكون لذلك )الوميض(قد حتتوي على مواد أخرى مضافة أو على شوائب، فإن نقط االشتعال 
ويف حالة وجود شك بشأن تصنيف مادة أو جمموعة تعبئتها، . لتعبئة للمنتجاتتأثري يف التصنيف أو تعيني جمموعة ا

 . املادة حتدد بطريق التجربة)وميض(فإن نقطة اشتعال 

 التعريف وأحكام عامة ١-٣-٢

 : املواد التالية٣تتضمن الرتبة  ١-١-٣-٢

 ؛)٣-١-٣-٢ و٢-١-٣-٢انظر (السوائل اللهوبة  )أ( 

 ).٤-١-٣-٢انظر (رتوعة احلساسية املتفجرات السائلة امل )ب( 

 هي سوائل أو خماليط سوائل، أو سوائل حتتوي على مواد صلبة ذائبة أو معلقة هبا السوائل اللهوبة ٢-١-٣-٢
 ينبعث )، إخل، ولكنها ال تشمل املواد املصنفة على أساس خصائصها اخلطرة)الالكيه(واللّك مثل الطالء، والورنيش، (

يف س  ٦٥,٦º، يف اختبار البوتقة املغلقة، أو ال تزيد على  سº ٦٠ رجات حرارة ال تزيد علىمنها خبار هلوب عند د
 :ما يليأيضاً وتتضمن هذه الرتبة . )الوميض(اختبار البوتقة املكشوفة، وتسمى هذه الدرجة عادة نقطة االشتعال 

 ؛هانأو أعلى م نقطة اشتعاهلالسوائل تقدم للنقل عند درجات حرارة مساوية  )أ( 

مواد تنقل أو تقدم للنقل عند درجات حرارة مرتفعة يف حالة سائلة وينطلق منها خبار هلوب و ) ب(
 .هاأو أقل من درجة حرارة النقل القصوىلعند درجة حرارة مساوية 

اختبارات البوتقة بنتائج نظرا ألنه ال ميكن إجراء مقارنة صارمة لنتائج اختبارات البوتقة املكشوفة : ملحوظة
املغلقة، بل إن نتائج االختبار الواحد كثريا ما تكون متباينة فيما بينها، فإن اللوائح اليت تراعي مثل هذه 

 .االختالفات بالنص على أرقام ختتلف عن األرقام املوضحة أعاله تظل يف نطاق روح هذا التعريف

 وال تساعد س ٣٥ºتعاهلا على  وتزيد نقطة اش٢-١-٣-٢السوائل اليت تستويف التعريف الوارد يف  ٣-١-٣-٢
وتعترب السوائل غري قادرة على مداومة االحتراق .  االحتراق ال تعترب سوائل هلوبة ألغراض هذه الالئحةمداومةعلى 

 : إذا كانت تستويف ما يلي)أي أهنا ال تداوم االحتراق حتت ظروف االختبار احملددة(ألغراض هذه الالئحة 
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،  املستمرالحتراقلانظر اختبار القابلية (تبارا مناسباً للقابلية لالحتراق أن تكون قد اجتازت اخ )أ( 
 ؛)٢-٥-٣٢ الفرع ، اجلزء الثالث،دليل االختبارات واملعايرياملبني يف 

  س؛ ١٠٠ºعلى  ISO 2592:2000 التوحيد القياسي الدويل  أن تزيد نقطة احتراقها وفقا ملعيارأو )ب( 

 .%٩٠يزيد حمتوى املاء الوزين فيها على قابلة لالمتزاج ليل مائية  أن تكون يف شكل حماأو )ج( 

املتفجرات السائلة املرتوعة احلساسية هي مواد متفجرة ذائبة أو معلقة يف املاء أو سوائل أخرى،  ٤-١-٣-٢
وبنود املتفجرات السائلة ). ٣-٦-٣-١-٢انظر (لتشكل مزجياً سائالً متجانساً لكبت خصائصها التفجريية 

 ٣٣٤٣ و٣٠٦٤ و٢٠٥٩و١٢٠٤أرقـام األمـم املتحدة :  اخلطـرة هـيقائمة البضائـعملرتوعة احلساسية يف ا
 .٣٣٧٩ و٣٣٥٧و

 تعيني جمموعات التعبئة ٢-٣-٢

 لتعيني جمموعة خماطر السائل الذي ينطوي على خطر ٦-٢-٣-٢تستخدم املعايري الواردة يف  ١-٢-٣-٢
 .بسبب قابليته لاللتهاب

النسبة للسوائل اليت يكمن خطرها الوحيد يف أهنا هلوبة، تكون جمموعة تعبئة املادة هي املبينة يف ب ١-١-٢-٣-٢
 .٦-٢-٣-٢تصنيف املخاطر الوارد يف 

يف حالة السائل الذي ينطوي على خطر إضايف أو أكثر، تراعى جمموعة املخاطر احملددة وفقا  ٢-١-٢-٣-٢
 ويتم حتديد التصنيف وجمموعة ، على شدة اخلطر أو املخاطر اإلضافية وجمموعة املخاطر املبنية٦-٢-٣-٢للفقرة 

 .٠-٢التعبئة وفقا لألحكام املبينة يف الفصل 

، والورنيش، واملواد الالصقة، )الالكيه(اللّك  و، واملينا،ميكن تصنيف املواد اللزجة مثل الطالء ٢-٢-٣-٢
 طبقا لإلجراءات املبينة يف دليل ��٣، يف جمموعة التعبئة س ٢٣º اليت تكون درجة اشتعاهلا أقل من ،ومواد التلميع

 :ما يليعلى أساس ، وذلك ٣-٣٢اجلزء الثالث، الفرع ، االختبارات واملعايري

 درجة اللزوجة معربا عنها بزمن التدفق بالثواين؛ )أ( 

 نقطة الوميض يف اختبار البوتقة املغلقة؛ )ب( 

 .اختبار فصل املذيب )ج( 

 والورنيش، واملواد الالصقة، ومواد ، واللّك،اللهوبة مثل الطالء، واملينااللزجة  السوائل تدرج ٣-٢-٣-٢
 : شريطة ما يلي��٣س، يف جمموعة التعبئة  ٢٣º عن )وميضها(اشتعاهلا  اليت تقل درجة ،التلميع

 ذيب الرائق يف اختبار فصل املذيب؛ من طبقة امل%٣أن ينفصل أقل من  )أ( 

 .٨ أو الرتبة ١-٦ املخلوط أو أي مذيب منفصل مستوفياً الشتراطات الشعبة يكونأن ال  )ب( 
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ة باعتبارها سوائل هلوبة بسبب نقلها أو تقدميها للنقل ف املواد املصّن��٣تدرج يف جمموعة التعبئة  ٤-٢-٣-٢
 .يف درجات حرارة مرتفعة

 :اليتاملواد اللزجة  ٥-٢-٣-٢

  ؛ سº ٦٠تتجاوز وال   س٢٣ºعن نقطة وميضها ال تقل  - 

 ية أو أكّالة؛وال تكون مس - 

أكثر من على  من نتروسليلوز شريطة أال حيتوي النتروسليلوز %٢٠ أكثر من  علىال حتتويو -
   من النتروجني من الوزن اجلاف؛%١٢,٦

  لترا؛٤٥٠تكون معبأة يف أوعية تقل سعتها عن و - 

 :ال ختضع هلذه الالئحة إذا 

دليل االختبارات واملعايري، انظر (بقة املنفصلة من املذيب يف اختبار فصل املذيب كان ارتفاع الط )أ( 
  من االرتفاع الكلي؛%٣ أقل من )١-٥-٣٢الفرع اجلزء الثالث، 

 الفرع ، اجلزء الثالث،دليل االختبارات واملعايريانظر (ة ـكان زمن التدفق يف اختبار اللزوجو )ب( 
 :ال يقل عن مم ٦ مع فتحة انبثاق قطرها )٣-٤-٣٢

  أو ثانية؛٦٠ `١` 

 .٣ن مواد الرتبة  م%٦٠ال حتتوي على أكثر من اللزجة املادة  ت ثانية إذا كان٤٠ `٢` 

 :تصنيف املخاطر على أساس القابلية لاللتهاب ٦-٢-٣-٢

 جمموعة التعبئة )البوتقة املغلقة(نقطة الوميض  نقطة بدء الغليان
≥ ٣٥º١` --  س` 

<٣٥º٢٣<  سº ٢` س` 
<٥٣º٢٣≥  سº٦٠ ≤  سº٣`  س` 

 )االشتعال(تعيني نقطة الوميض  ٣-٣-٢

مواد ) وميض(فيما يلي قائمة بالوثائق اليت تصف الطرق املستعملة يف بعض البلدان لتعيني نقطة اشتعال  
 .٣الرتبة 
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(State Committee of the Council of Ministers for Standardization, 113813, 

GSP, Moscow, M-49 Leninsky Prospect, 9) 

GOST 12.1.044-8  

 االحتاد الروسي

(Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstr 6, D-10787 Berlin)  أملانيا

Standard DIN 51755)  ٦٥لدرجات االشتعال اليت تقل عنºس ( 
Standard DIN EN 22719)  ٥لدرجات االشتعال اليت تزيد علىºس ( 

Standard DIN 53213)    للورنـيش ومــواد اللّك والسوائل اللزجة املماثلة ذات
 ) س٦٥ºدرجات االشتعال اليت تقل عن 

 

(Association française de normalisation, AFNOR, Tour Europe, 92049 
Paris La Défense): 

  French Standard NF M07-019 
  French Standards NF M07-011/NF T30-050/NF T66-009 

  French Standard NF M07-036 

 فرنسا

(British Standards Institute, Customer Services, 389 Chiswick High Road, 
London, N7 8LB)  

  British Standard BS EN 22719 
  British Standard BS 2000 Part 170 

 اململكة املتحدة

ASTM D93-90   

ASTM D3278-89   
ISO 1516   
ISO 1523   
ISO 3679   
+ISO 3680    

 هولندا

(American Society for Testing Materials, 1916 Race Street, Philadelphia, 
Penna 19103) 
ASTM D 3828-93, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale 
Closed Tester 
ASTM D 56-93, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed 
Tester 

ASTM D 3278-96, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by 
Setaflash Closed-Cup Apparatus 

ASTM D 0093-96, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-
Martens Closed Cup Tester 

 

 

ة الواليات املتحدة األمريكي
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 ٤-٢الفصل 

 ؛ املواد الصلبة اللهوبة؛ املواد القابلة لالحتراق التلقائي- ٤الرتبة 
 املواد اليت تطلق غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاء  

 ملحوظات متهيدية

يف هذه الالئحة، فإنه يشري إىل مادة تطلق غازاً هلوباً لدى " تتفاعل مع املاء"حيثما يستخدم املصطلح : ١ملحوظة 
 .المسها مع املاءت

، ليس من املستصوب عملياً ٢-٤ و١-٤نظراً الختالف خصائص البضائع اخلطرة داخل الشعبتني : ٢ملحوظة 
ويتناول هذا الفصل اختبارات ومعايري التصنيف يف الشعب . وضع معيار واحد للتصنيف يف أي من هاتني الشعبتني

 ).٣٣، اجلزء الثالث، الفرع عايريوكذلك يف دليل االختبارات وامل (٤الثالث بالرتبة 

 مبخاطر إضافية زائدة حبسب ٣-٤ أو ٢-٤إلمكانية تصنيف املواد املعدنية العضوية يف الشعبة نظراً  :٣ ملحوظة
 .٥-٤-٢خصائصها، فقد أعطي خمطط هلذه املواد يف 

 التعاريف وأحكام عامة ١-٤-٢

 : إىل ثالث شعب على النحو التايل٤الرتبة تنقسم  ١-١-٤-٢

 املواد الصلبة اللهوبة ١-٤الشعبة  )أ(  

املواد الصلبة اليت تكون يف ظل الظروف العادية للنقل قابلة لالحتراق بسهولة أو اليت ميكن أن  
شعاله باالحتكاك؛ واملواد الذاتية التفاعل اليت ميكن أن حتدث تفاعالً إتسبب احلريق أو أن تساعد يف 
 ؛املرتوعة احلساسية اليت ميكن أن تنفجر ما مل ختفف بقدر كافالصلبة ات طارداً للحرارة بشدة؛ واملتفجر

 املواد القابلة لالحتراق التلقائي ٢-٤الشعبة  )ب(  

املواد اليت قد ترتفع درجة حرارهتا تلقائياً يف ظروف النقل العادية أو لدى تالمسها مع اهلواء،  
 شتعل؛وبالتايل قد ت

  تطلق غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاءاملواد اليت ٣-٤الشعبة  )ج(  

 .املواد القابلة لالشتعال تلقائياً أو اليت تطلق غازات قابلة لاللتهاب بكميات خطرية إذا تفاعلت مع املاء   

 مع إرشادات بشأن تطبيق االختبارات، ،ترد طرق االختبار واملعايري املشار إليها يف هذا الفصل ٢-١-٤-٢
 :٤، وذلك لتصنيف األنواع التالية من مواد الرتبة ات واملعايريدليل االختباريف 

 ؛)١-٤الشعبة (املواد الصلبة اللهوبة  )أ( 

  ؛)١-٤الشعبة (املواد الذاتية التفاعل و )ب( 
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 ؛)٢-٤الشعبة (الناقلة للحرارة بسهولة املواد الصلبة و )ج( 

  ؛)٢-٤الشعبة ( ناقلة للحرارة بسهولةالسوائل الو  )د(

  ؛)٢-٤الشعبة (املواد الذاتية التسخني و  )ه( 

 .)٣-٤الشعبة (املواد اليت تطلق غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاء   )و(

 اجلزء الثاين، كما ترد، دليل االختبارات واملعايريوترد طرق االختبار واملعايري املتعلقة باملواد الذاتية التفاعل يف  
 .٣٣ اجلزء الثالث، الفرع  واملعايري،دليل االختبارات يف ٤ملواد األخرى للرتبة  طرق االختبار واملعايري املتعلقة بأنواع ا

املرتوعة الصلبة  واملتفجرات ، املواد الصلبة اللهوبة، واملواد الذاتية التفاعل١-٤الشعبة  ٢-٤-٢
 احلساسية  

 عموميات ١-٢-٤-٢

 : أنواع املواد التالية١-٤تشمل الشعبة  

  ؛)٢-٢-٤-٢انظر (هوبة املواد الصلبة الل )أ( 

 ؛)٣-٢-٤-٢انظر  (املواد الذاتية التفاعلو )ب( 

  .)٤-٢-٤-٢انظر (املرتوعة احلساسية الصلبة املتفجرات و )ج( 

  املواد الصلبة اللهوبة١-٤الشعبة  ٢-٢-٤-٢

 واصالتعاريف واخل  ١-٢-٢-٤-٢

الحتراق بسهولة واملواد الصلبة اليت قد تسبب هي املواد الصلبة القابلة لاملواد الصلبة اللهوبة    ١-١-٢-٢-٤-٢
 .احلريق نتيجة لالحتكاك

 هي مواد مسحوقة أو حبيبية أو يف شكل عجينة تتسم املواد الصلبة القابلة لالحتراق بسهولة   ٢-١-٢-٢-٤-٢
ن اللهب باخلطر إذا كان يسهل اشتعاهلا بتالمسها لفترة وجيزة مع مصدر إشعال، مثل عود ثقاب مشتعل، وإذا كا

ومساحيق الفلزات . واخلطر قد ال يأيت فقط من النار ولكن أيضاً من نواتج االحتراق السمية. ينتشر فيها بسرعة
خطرة بنوع خاص بسبب صعوبة إطفاء احلريق الناتج عنها نظراً ألن مطفئات احلريق العادية مثل ثاين أكسيد 

 .الكربون أو املاء ميكن أن تزيد من اخلطر

 تصنيف املواد الصلبة اللهوبة   ٢-٢-٢-٤-٢

تصنف املواد املسحوقة أو احلبيبية أو العجينية كمواد صلبة قابلة لالحتراق بسهولة تابعة    ١-٢-٢-٢-٤-٢
دليل  عندما يكون زمن االحتراق يف اختبار أو أكثر يتم إجراؤه وفقاً لطريقة االختبار املبينة يف ١-٤للشعبة 

مؤمتر ٢,٢ثانية أو معدل االحتراق أكرب من  ٤٥، أقل من ١-٢-٣٣، الفرع الثالثزء واملعايري، اجلاالختبارات 
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 إذا كانت تشتعل وكان ١-٤شابات الفلزات يف الشعبة إوُتصّنف مساحيق الفلزات أو . ثانية/األمم املتحدة
 .دقائق أو أقل ١٠التفاعل ينتشر يف طول العينة بأكمله يف 

 بالقياس مع البنود ١-٤ليت تسبب احلريق نتيجة لالحتكاك تصنف يف الشعبة واملواد الصلبة ا   ٢-٢-٢-٢-٤-٢
 . إىل حني وضع معايري هنائية)مثل أعواد الثقاب(املوجودة يف القائمة 

 تعيني جمموعات التعبئة   ٣-٢-٢-٤-٢

 ويف. ١-٢-٢-٢-٤-٢تعني جمموعات التعبئة على أساس طرق االختبار املشار إليها يف    ١-٣-٢-٢-٤-٢
إذا كان زمن االحتراق ` ٢`، تعني جمموعة التعبئة )خبالف مساحيق الفلزات(حالة املواد الصلبة السريعة االحتراق 

شابات الفلزات إذا إملساحيق أو ` ٢`وتعني جمموعة التعبئة . ثانية وكان اللهب يعرب املنطقة املبللة ٤٥أقل من 
 .قائق أو أقليف مخس دكله انتشرت منطقة التفاعل بطول العينة 

ويف . ١-٢-٢-٢-٤-٢وتعني جمموعات التعبئة على أساس طرق االختبار املشار إليها يف    ٢-٣-٢-٢-٤-٢
إذا كان زمن االحتراق ` ٣`، تعني جمموعة التعبئة )خبالف مساحيق الفلزات(حالة املواد الصلبة السريعة االحتراق 

` ٣`وتعني جمموعة التعبئة . ار اللهب ملدة أربع دقائق على األقلثانية وكانت املنطقة املبللة توقف انتش ٤٥أقل من 
 .يف أكثر من مخس دقائق ولكن يف ما ال يزيد على عشر دقائقكله ملساحيق الفلزات إذا انتشر التفاعل بطول العينة  

ئة بالقياس ويف حالة املواد الصلبة اليت قد تسبب احلريق نتيجة لالحتكاك، تعني جمموعة التعب   ٣-٣-٢-٢-٤-٢
 .مع البنود القائمة أو وفقاً ألي حكم خاص مناسب

  املواد الذاتية التفاعل١-٤الشعبة  ٣-٢-٤-٢

 التعاريف واخلواص   ١-٣-٢-٤-٢

 التعاريف ١-١-٣-٢-٤-٢

 :ألغراض هذه الالئحة 

 هي مواد غري ثابتة حرارياً قابلة حلدوث احنالل طارد للحرارة بشدة حىت بدون املواد الذاتية التفاعل 
 : يف احلاالت التالية١-٤الشعبة من وال تعترب املواد ذاتية التفاعل . )هواء(ود أكسجني وج

 ؛١إذا كانت متفجرات وفقاً ملعايري الرتبة  )أ(  

، )١-١-٢-٥-٢انظر ( ١-٥ إذا كانت مواد مؤكِسدة وفقاً لطريقة التصنيف يف الشعبة أو )ب(  
 يف املائة أو أكثر من املواد العضوية القابلة لالحتراق تنطبق عليها ٥,٠توي على باستثناء أن خماليط املواد املؤكِسدة اليت حت

 ؛٣طريقة التصنيف احملددة يف امللحوظة  

  ؛٢-٥ إذا كانت أكاسيد فوقية عضوية وفقاً ملعايري الشعبة أو )ج(  

 غرام؛/ جول٣٠٠ إذا كانت حرارة احنالهلا أقل من أو  )د(
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س ٧٥ْ أعلى من )٤-٣-٢-٤-٢انظر ( احنالهلا الذايت التسريع  إذا كانت درجة حرارةأو  )ه(  
 كغم؛ ٥٠بالنسبة للعبوة زنة 

ميكن تعيني حرارة االحنالل باستخدام أي طريقة معترف هبا دولياً، مثل القياس احلراري باملسح : ١ملحوظة 
 .التفاضلي والقياس احلراري األديابايت

 التفاعل جيب تصنيفها على هذا النحو، حىت لو كانت هذه املادة أي مادة تظهر خواص مادة ذاتية: ٢ملحوظة  
 .٢-٣-٤-٢ل   وفقاً ٢-٤تعطي نتيجة موجبة يف اختبارات اإلدراج يف الشعبة 

  تنطبق طريقة تصنيف املواد الذاتية التفاعل على خماليط املواد املؤكِسدة اليت تستويف معايري الشعبة:  ٣ ملحوظة
 يف املائة أو أكثر من املواد العضوية القابلة لالحتراق، واليت ال تستويف املعايري ٥,٠ واليت حتتوي على ١-٥

 .أعاله ) ه(أو ) د(أو ) ج(أو ) أ(املذكورة يف الفقرات الفرعية 

كل خملوط لـه خواص مادة ذاتية التفاعل من األنواع باء إىل واو يصنَّف مادةً ذاتية التفاعل من الشعبة  
١-٤. 

ُينظر يف ) ز (٢-٣-٣-٢-٤-٢ ـه خواص مادة ذاتية التفاعل من النوع زاي، وفقاً للمبدأكل خملوط ل
 ).١-١-٢-٥-٢انظر  (١-٥تصنيفه كمادة من الشعبة 

 اخلواص  ٢-١-٣-٢-٤-٢

 ومركبات ،احلموضمثل (ميكن بدء احنالل املواد الذاتية التفاعل بالتسخني أو مالمسة شوائب حفازة  
ويرتفع معدل االحنالل مع ارتفاع درجة احلرارة ويتباين .  أو باالحتكاك أو بالتصادم)قواعدالفلزات الثقيلة، وال

وفيما . وجيوز أن يؤدي االحنالل، وخاصة إذا مل حيدث اشتعال، إىل انطالق غازات أو أخبرة مسية. حسب املادة
بعض املواد الذاتية التفاعل بطريقة وميكن أن تنحل . يتعلق مبواد معينة ذاتية التفاعل، يتعني ضبط درجة احلرارة

. وميكن تعديل هذه اخلاصية بإضافة مواد خمِففة أو باستخدام عبوات مالئمة. خاصة إذا كانت حمتبسةوانفجارية، 
 : من األنواع املبينة أدناهاملركباتومن أمثلة املواد الذاتية التفاعل بعض . وبعض املواد الذاتية التفاعل حتترق بشدة

  ؛)-C-N=N-C-(  الدهنيةركبات النتروجينيةامل )أ( 

 ؛ (C-N3-) األزيدات العضويةو )ب( 

 ؛)(-CN2+Z-أمالح الديازونيوم و )ج( 

  ؛)N-N-=0(تروجينية النتروزيةنالركبات وامل  )د(

 ).SO2-NH-NH2-(اهليدرازيدات الكربيتية األروماتية و  )ه( 

جمموعات تفاعلية أخرى وبعض ة يف مواد ضمن مماثل وجيوز أن توجد خواص ،وهذه القائمة ليست شاملة 
 .خماليط املواد
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 تصنيف املواد الذاتية التفاعل   ٢-٣-٢-٤-٢

وتتراوح أنواع املواد . تصنف املواد الذاتية التفاعل يف سبعة أنواع تبعاً لدرجة خطورهتا   ١-٢-٣-٢-٤-٢
يت مت اختباره فيها إىل النوع زاي، الذي ال خيضع الذاتية التفاعل بني النوع ألف، الذي ال يقبل نقله يف العبوات ال

 ويرتبط تصنيف األنواع من باء إىل واو ارتباطاً -١-٤لألحكام اخلاصة باملواد الذاتية التفاعل املدرجة يف الشعبة 
 .مباشراً بالكمية القصوى املسموح هبا يف العبوة الواحدة

، ٣-٢-٣-٢-٤-٢يت يسمح بنقلها يف عبوات يف الفقرة يرد بيان باملواد الذاتية التفاعل ال  ٢-٢-٣-٢-٤-٢
، وتدرج املواد اليت IBC520وتدرج املواد اليت يسمح بنقلها يف احلاويات الوسيطة للسوائب يف توجيه التعبئة 

وبالنسبة لكل مادة مدرجة ُيسمح .  اخلاص بالصهاريج النقَّالةT23يسمح بنقلها يف صهاريج نقَّالة يف التوجيه 
، وتبيَّن )٣٢٤٠ إىل ٣٢٢١أرقام األمم املتحدة من (، حتدَّد البنود النوعية املناسبة لقائمة البضائع اخلطرة بنقلها

 :وحتدِّد األمساء النوعية ما يلي. املخاطر اإلضافية املناسبة واملالحظات اليت توفّر معلومات ذات صلة بالنقل

  ؛)باء إىل واو(نوع املادة الذاتية التفاعل  )أ( 

 ؛)سائلة أو صلبة (احلالة الفيزيائية للمادةو )ب( 

 .)٤-٣-٢-٤-٢انظر ( عند االقتضاء رارةاحلدرجة وضبط  )ج( 

 قائمة املواد الذاتية التفاعل املصنفة حالياً ٣-٢-٣-٢-٤-٢

يف اجلدول التايل إىل طريقة التعبئة " طريقة التعبئة" الواردة يف عمود ٨ إىل ق ع ١ع  تشري الرموز من ق  
وينبغي للمواد الذاتية التفاعل املعدة للنقل أن تستويف شروط التصنيف ودرجة حرارة . P520ه التعبئة وفقاً لتوجي

وبالنسبة للمواد . الضبط ودرجة حرارة الطوارىء املشتقة من درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع عند ذكرها
، وبالنسبة للمواد املسموح بنقلها يف IBC520 املسموح بنقلها يف احلاويات الوسيطة للسوائب، أنظر توجيه التعبئة

 .T23صهاريج، أنظر توجيه الصهاريج النقالة 

فيما عدا احلاالت اليت يذكر فيها ( يقوم التصنيف الوارد يف هذا اجلدول على أساس أن املادة نقية تقنياً : ملحوظة
ز األخرى، جيوز تصنيف املواد تصنيفاً  وفيما يتعلق بنسب التركي). يف املائة١٠٠حتديداً أن التركيز يقل عن 

 .٤-٣-٢-٤-٢ و٣-٣-٢-٤-٢خمتلفاً، باتباع اإلجراءات املبينة يف 
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 مالحظات
رقــم األمم
 املتحدة النوعي

درجة حرارة 
 )ْس(الطوارئ 

درجة حرارة 
 )ْس(الضبط 

 
 طريقة التعبئة

 التركيز
)%( 

 
 املادة الذاتية التفاعل

-٢بريوغلّول -مشترك أسيتون بوليمر  ١٠٠ ٨ق ع    ٣٢٢٨ 
 سلفونات-٥-نفتالو-١-ديازو

آزو ثنائي كربوناميد، تركيبة من النوع باء،  ١٠٠<  ٥ق ع    ٣٢٣٢ )٢)(١(
 درجة احلرارة مضبوطة

 آزو ثنائي كربوناميد، تركيبة من النوع جيم ١٠٠<  ٦ق ع    ٣٢٢٤ )٣(
 من النوع جيم، ةآزو ثنائي كربوناميد، تركيب ١٠٠<  ٦ق ع    ٣٢٣٤ )٤(

 درجة احلرارة مضبوطة
 آزو ثنائي كربوناميد، تركيبة من النوع دال ١٠٠<  ٧ق ع    ٣٢٢٦ )٥(
آزو ثنائي كربوناميد، تركيبة من النوع دال،  ١٠٠<  ٧ق ع    ٣٢٣٦ )٦(

 درجة احلرارة مضبوطة
 -٤ ثنائي مثيل -٤,٢ آزو ثنائي -٢,٢ ١٠٠ ٧ق ع  ٥- ٥+ ٣٢٣٦ 

 ونتريلميثوكسي فالري
 مثيـل ي ثنائ-٤،٢( آزو ثنائي -٢,٢ ١٠٠ ٧ق ع  ١٠+ ١٥+ ٣٢٣٦ 

 )فالريونتريل
 ) مثيل بروبيونات أثيل٢- ( آزو ثنائي- ٢,٢ ١٠٠ ٧ق ع  ٢٠+ ٢٥+ ٣٢٣٥ 
 )سداسـي هيدرو برتونتريل(ائي ثن آزو - ١,١ ١٠٠ ٧ق ع    ٣٢٢٦ 
 )يلرنتأيسو بوتريو( آزو ثنائي -٢,٢ ١٠٠ ٦ق ع  ٤٠+ ٤٥+ ٣٢٣٤ 
 )نيتريل أيسو بوتريونتريل( آزو ثنائي -٢,٢ ٥٠ ≤ ٦ق ع    ٣٢٢٤ 
 ) بوتريونتريلمثيل ٢-( آزو ثنائي -٢،٢ ١٠٠ ٧ق ع  ٣٥+ ٤٠+ ٣٢٣٦ 
 فوهيدرازيد برتين يف شكل عجينةل ثنائي س-٣،١ ٥٢ ٧ق ع    ٣٢٢٦ 
 يدرازين برتيننيل هسلفو ١٠٠ ٧ق ع    ٣٢٢٦ 
 برتيـــل أثيل -٤يد مزدوج للزنك وكلور ١٠٠ ٧ق ع    ٣٢٢٦ 

  ايثوكسي برتين ديازونيوم-٣أمينو 
٣ مثيل أمينو ل برتي-٤كلوريد مزدوج للزنك و ١٠٠ ٧ق ع   ٤٠+ ٤٥+ ٣٢٣٦ 

  ايثوكسي برتين ديازونيوم-
 ثنائي -٤ملورو  -٣كلوريد مزدوج للزنك و ١٠٠ ٧ق ع    ٣٢٢٦ 

 برتين ديازونيومأثيل أمينو 
  سلفونيل-٤ نفتول -١ ديازو -٢كلوريد  ١٠٠ ٥ ع ق   ٣٢٢٢ )٢(
  سلفونيل-٥ نفتول -١ ديازو -٢كلوريد  ١٠٠ ٥ق ع    ٣٢٢٢ )٢(
 محض استرات النيفثول ١ - ديازو - ٢مزيج  ١٠٠<  ٧ق ع    ٣٢٢٦ )٩(

 سلفنيك، النوع دال
)  مورفولينيل-٤ (- ٤ - ثنائي بوتوكسي ٢,٥ ١٠٠ ٨ق ع    ٣٢٢٨ 

 )٢:١(يوم، رباعي الكلوروزنكات برتين ديازمون
٤ ثنائي إيثوكسي -٢,٥كلوريد مزدوج للزنك  ١٠٠-٦٧ ٧ق ع  ٣٥+ ٤٠+ ٣٢٣٦ 

  مورفولينو برتيــن ديازونيوم-
٤ ثنائي إيثوكسي -٢,٥كلوريد مزدوج للزنك  ٦٦ ٧ق ع  ٤٠+ ٤٥+ ٣٢٣٦ 

  مورفولينو برتيــن ديازونيوم-
 -٤ ثنائي إيثوكسي -٢,٥ورات رابع فلوروب ١٠٠ ٧ق ع  ٣٠+ ٣٥+ ٣٢٣٦ 

 موفولينو برتين ديازونيوم
)  مورفولينيل-٤ (- ٤ - ثنائي إيثوكسي ٢,٥ ١٠٠ ٧ق ع    ٣٢٢٦ 

  ُسلفات البرتيدين ديازمونيوم-
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)%( 

 
 املادة الذاتية التفاعل

 ثنائـي -٥,٢كلوريد مزدوج للزنــك و  ٦٧ ٧ق ع  ٤٠+ ٤٥+ ٣٢٣٦ 
  برتين ديازونيوم)فنيـل سلفونيل( -٤أيثوكسي 

 +٨٨≥ ٨ق ع   ١٠- صفر ٣٢٣٧ 
≥١٢ 

+  ثنائـي أثيلني غليكول )كربونات أليل(ثنائي 
 فوق أكسي ثانـي كربونات ثنائي أيسو بروبيل

 ثنائـي ميثوكسي -٥,٢ك وريد مزدوج للزنـلك ٧٩ ٧ق ع  ٤٠+ ٤٥+ ٣٢٣٦ 
  برتيل ديازونيوم) مثيل فنيل سلفونيـل-٤ (-٤

 رباعي -ين  برت-) ثنائي امليثيالمينو (-٤ ١٠٠ ٨ق ع    ٣٢٢٨ 
 )١-(كلوروزنكات الديازمونيوم 

 -٦ ثنائـي مثيل أمينو -٤كلوريد مزدوج للزنك و ١٠٠ ٧ق ع  ٤٠+ ٤٥+ ٣٢٣٦ 
 طولوين -٢ ) ثنائي مثيـل أمينـو إيثوكسي-٢(

 ديازونيوم
 ثنائـي مثيل رباعي -،نن ثنائي نتروزو -ن،ن ٧٢ ٦ق ع    ٣٢٢٤ 

 فثاليميد، يف شكل عجينة
سي مثيليـن رباعي مخا ثنائي نتروزو -ن،ن ٨٢ ٦ق ع    ٣٢٢٤ )٧(

 أمني، مع مادة ختفيف مـن النوع ألف
  سلفوهيدرازيد٤,٤أكسيد ثنائي فنيل  ١٠٠ ٧ق ع    ٣٢٢٦ 
 ثنائـي بروبيل -٤كلوريد مزدوج للزنك و ١٠٠ ٧ق ع    ٣٢٢٦ 

 أمينو برتين ديازونيوم
إيثوكسي  -ن،ن(-٢ك وكلوريد مزدوج للزن ٩٢-٦٣ ٧ق ع  ٤٠+ ٤٥+ ٣٢٣٦ 

 -٤ ميثوكسي -٣) كربونيل فنيل أمينو
  برتين ديازونيوم) سيكلوهكسيل أمينو- مثيل ن-ن(

 إيثوكسي -ن،ن( -٢ وككلوريد مزدوج للزن ٦٢ ٧ق ع  ٣٥+ ٤٠+ ٣٢٣٦ 
 -ن (-٤ ميثوكسي -٣ )كربونيل فنيل أمينو

  برتين ديازونيوم) سيكلوهكسيل أمينو-مثيل ن
 فـوق -٣,١) نترو مثيلني (-٢ فورميل -ن ١٠٠ ٧ق ع  ٤٥+ ٥٠+ ٣٢٣٦ 

 هيدرو ثيازين
 س هيدروك-٢( -٢وريـد مزدوج للزنك ولك ١٠٠ ٧ق ع  ٤٥+ ٥٠+ ٣٢٣٦ 

  برتين ديازونيوم) بريوليدينيل-١( -١) يسإيثوك
 هيدروكسي -٢ ( -٣ وككلوريد مـزدوج للزن ١٠٠ ٧ق ع  ٤٠+ ٤٥+ ٣٢٣٦ 

  برتين ديازونيوم)ل بريوليديني-١( ١-٤) يسإيثوك
٤ ) مثيل أمينـو إثيل كربونيل -ن،ن( -٢بيكربيتات  ٩٦ ٧ق ع  ٤٥+ ٥٠+ ٣٢٣٦ 

  برتين ديازونيوم  ) ثنائي مثيل فنيل سلفونيل  -٤,٣( -
  مثيل برتين سلفونيل هيدرازيد-٤ ١٠٠ ٧ق ع    ٣٢٢٦ 
 -١( -٤ مثيـل -٣ فلوروبـورات بعرا ٩٥ ٦ق ع  ٤٥+ ٥٠+ ٣٢٣٤ 

  برتين ديازونيوم)بريوليدينيل
  نتروزو فينول-٤ ١٠٠ ٧ق ع  ٣٥+ ٤٠+ ٣٢٣٦ 
 عينة من سائل ذايت التفاعل  ٢ق ع    ٣٢٢٣ )٨(
 عينة من سائل ذايت التفاعل، مع ضبط درجة احلرارة  ٢ق ع    ٣٢٣٣ )٨(
 عينة من مادة صلبة ذاتية التفاعل  ٢ق ع    ٣٢٢٤ )٨(
ة ذاتية التفاعل، مع ضبط عينة من مادة صلب  ٢ق ع    ٣٢٣٤ )٨(

 درجة احلرارة
  سلفونـات الصوديوم-٤ نفتـول -١زو ا دي-٢ ١٠٠ ٧ق ع    ٣٢٢٦ 
  سلفونـات الصوديوم-٥ نفتـول -١و يا د-٢ ١٠٠ ٧ق ع    ٣٢٢٦ 
 )٢(نترات رباعي أمني بالديوم  ١٠٠ ٦ق ع  ٣٠+ ٣٥+ ٣٢٣٤ 
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 الحظاتم

 اليت تستويف املعايري ،"Azodicarbonamide formulations"،يدـبات آزو ثنائي كربونامـتركي )١( 
وحتدد درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ مبوجب اإلجراء الوارد يف . )ب(٢-٣-٣-٢-٤-٢الواردة يف 

 .٣-١-٣-٥-١-٧ إىل ٢-٥-١-٧

-٢-٢-٥، انظر١النموذج رقم  ("متفجرات"يشترط أن حتمل بطاقة التعريف باخلطر اإلضايف  )٢( 
٢-٢( 

 ).ج(٢-٣-٣-٢-٤-٢ املعايري املبينة يف تركيبات آزو ثنائي كربوناميد اليت تستويف )٣( 

وحتدد . )ج(٢-٣-٣-٢-٤-٢تركيبات آزو ثنائي كربوناميد اليت تستويف املعايري الواردة يف  )٤( 
 .٣-١-٣-٥-١-٧ إىل ٣-٥-١-٧درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ مبوجب اإلجراء الوارد يف 

 .)د(٢-٣-٣-٢-٤-٢تركيبات آزو ثنائي كربوناميد اليت تستويف املعايري املبينة يف  )٥( 

وحتدد . )د(٢-٣-٣-٢-٤-٢تركيبات آزو ثنائي كربوناميد اليت تستويف املعايري الواردة يف  )٦( 
 .٣-١-٣-٥-١-٧ إىل ٣-٥-١-٧درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ مبوجب اإلجراء الوارد يف 

 . س١٥٠ºمع مادة ختفيف متوافقة ال تقل درجة غلياهنا عن  )٧( 

 .)ب(٢-٢-٣-٢-٤-٢انظر  )٨( 

 محض السلفونيك -٤- نافتول -١- ديـازو -٢ينطبق هذا البنـد علـى خماليـط إيستريات  )٩( 
 ).د(٢-٣-٣-٢-٤-٢ محض السلفونيك، اليت تستويف املعايري الواردة يف -٥- نافتول -١- ديازو -٢و

تتوىل السلطة املختصة يف بلد املنشأ تصنيف املواد الذاتية التفاعل غري املدرجة يف القائمة   ٤-٢-٣-٢-٤-٢
 تعيني بند وT23 أو توجيه الصهاريج النقالة IBC520وتوجيه التعبئة  ،٣-٢-٣-٢-٤-٢الواردة يف اجلدول 

باملبادئ اليت تطبق على تصنيف هذه  بيان ٣-٣-٢-٤-٢ويرد يف . نوعي هلا على أساس تقرير نتائج االختبارات
 ومثال لتقرير عن االختبارات املناسبة ،لتصنيف، وطرق االختبار واملعايرياويرد بيان مبا ينطبق من إجراءات . املواد

 .ويتضمن قرار املوافقة التصنيف وشروط النقل ذات الصلة. ، اجلزء الثايندليل االختبارات واملعايرييف 

مواد حفازة، مثل مركبات الزنك، إىل بعض املواد الذاتية التفاعل لتغيري جيوز أن تضاف  )أ( 
وتبعاً لكل من نوع املادة احلفازة ودرجة تركيزها، ميكن أن يؤدي ذلك إىل تقليل الثبات احلراري وتغيري . مفاعليتها

 اً إلجراءات التصنيف؛م التركيبة اجلديدة وفقاخلواص االنفجارية، وإذا ما عدلت إحدى هاتني اخلاصيتني، تقّي

يف  ر املدرجةـجيوز أن تدرج عينات املواد الذاتية التفاعل أو تركيبات املواد الذاتية التفاعل غي )ب(
ت، واليت تنقل ملواصلة اختبارها أو ا واليت ال تتوفر بشأهنا جمموعة كاملة من نتائج االختبار٣-٢-٣-٢-٤-٢

 :التاليةعلى أن تستوىف الشروط ذاتية التفاعل من النوع جيم، تقييمها يف أحد البنود املالئمة للمواد ال

 أن توضح البيانات املتاحة أن العينة لن تكون أخطر من املواد الذاتية التفاعل من النوع باء؛ `١`  

 وأال تزيد )انظر توجيه التعبئة الواجب التطبيق( ٢أن تعبأ العينة وفقاً لطريقة التعبئة ق ع و `٢`
  ؛ كغم١٠جودة يف كل وحدة نقل على الكمية املو

أن توضح البيانات املتاحة أن درجة حرارة الضبط، إن وجدت، منخفضة إىل حد يكفي ملنع و `٣`
 .أي احنالل خطري، ومرتفعة إىل حد يكفي ملنع أي فصل خطري بني األطوار
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 مبادئ تصنيف املواد الذاتية التفاعل ٣-٣-٢-٤-٢

ويبني . إال إىل اخلواص اليت تعترب حامسة بالنسبة لتصنيف املواد الذاتية التفاعلال يشري هذا الفرع   :ملحوظة 
 خمططاً يعرض مبادئ التصنيف يف شكل أسئلة مرتبة ترتيباً بيانياً تتعلق باخلواص احلامسة إىل ١-٤-٢الشكل 

الواردة يف دليل وحتدد هذه اخلواص بالتجارب باستخدام طرق االختبار واملعايري . جانب األجوبة املمكنة
 .االختبارات واملعايري، اجلزء الثاين

تعترب أي مادة ذاتية التفاعل ذات خواص انفجارية إذا كانت تركيبتها عرضة، أثناء االختبار   ١-٣-٣-٢-٤-٢
 .يف املخترب، ألن تنفجر أو حتترق بسرعة أو ُتحدث أثراً عنيفاً عند التسخني يف ظروف االحتباس

٢القائمة يف ي ـة فـري املدرجـى تصنيف املواد الذاتية التفاعل غـ علالتاليةق املبادئ تنطب  ٢-٣-٣-٢-٤-٢
-٣-٢-٣-٢-٤: 

أي مادة ميكن أن تنفجر أو حتترق بسرعة يف عبوهتا املعدة للنقل حيظر نقلها يف تلك العبوة  )أ( 
" ألف" مادة ذاتية التفاعل من النوع وتعّرف بأهنا( ١-٤مبوجب األحكام اخلاصة باملواد الذاتية التفاعل يف الشعبة 

 ؛)١-٤-٢الشكل يف " ألف"مّربع اخلروج 

أي مادة ذات خواص انفجارية وال تنفجر وال حتترق بسرعة يف عبوهتا املعدة للنقل، ولكنها عرضة  )ب( 
 ".متفجرات "يفجيب أن حتمل عبوهتا أيضاً بطاقة التعريف باخلطر اإلضا، ألن حيدث هلا انفجار حراري يف تلك العبوة

 كغم، ما مل يتعني أن تكون ٢٥وجيوز أن تعبأ هذه املواد بكميات تصل إىل  )٢-٢-٢-٢-٥، أنظر ١النموذج رقم (
، "باء"وتعّرف املادة بأهنا مادة ذاتية التفاعل من النوع (الكمية أقل من ذلك لتفادي انفجار العبوة أو احتراقها بسرعة 

 ؛)١-٤ -٢الشكل يف " باء"مرّبع اخلروج 

دون أن حتمل عبوهتا بطاقة التعريف باخلطر اإلضايف جيوز نقلها أي مادة ذات خواص انفجارية  )ج( 
 ال تنفجر وال حتترق بسرعة وال حيدث هلا ) كغم٥٠حبد أقصى (إذا كانت املادة، يف عبوهتا املعدة للنقل   " متفجرات"

 ؛)١-٤-٢الشكل يف " جيم"، مرّبع اخلروج "جيم"وع وتعّرف بأهنا مادة ذاتية التفاعل من الن(ي انفجار حرار

 : ما يلي،رى عليها يف املختربجي ذيأي مادة حيدث هلا، يف االختبار ال  )د(

 ؛ االحتباسيف ظروفتنفجر جزئياً، وال حتترق بسرعة وال ُتحدث أي تأثري عنيف عند التسخني  `١` 

 يف ظروفثري عنيف عند التسخني طالق وحتترق ببطء وال حتدث أي تأإلى اـ ال تنفجر علأو `٢`
 االحتباس؛

 ؛  ال تنفجر وال حتترق على اإلطالق وُتحدث أثراً متوسطاً عند التسخني يف ظروف االحتباسأو `٣`

تعّرف بأهنا مادة ذاتية التفاعل من (كغم  ٥٠جيوز قبوهلا للنقل يف عبوات ال تتجاوز كتلتها الصافية 
 ؛)١-٤-٢الشكل  يف" دال"، مرّبع اخلروج "دال"النوع 

طالق، إلأي مادة ال حيدث هلا، يف االختبار الذي جيرى عليها يف املخترب، أي انفجار أو احتراق على ا  )ه(
االحتباس، جيوز قبوهلا للنقل يف عبوات ال تتجاوز يف ظروف وال ُتحدث إال أثراً طفيفاً أو ال حتدث أي أثر عند التسخني 

 ؛)١-٤-٢ الشكليف " اءـه"، مرّبع اخلروج "هاء" مادة ذاتية التفاعل من النوع عّرف بأهنات( لتراً ٤٥٠/ كغم٤٠
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أي مادة ال حيدث هلا، يف االختبار الذي جيرى عليها يف املخترب، أي انفجار يف احلالة اجملوفة وال  )و(
 يف ظروف حتترق على اإلطالق، وال ُتحدث إال أثراً طفيفاً أو ال حتدث أي أثر على اإلطالق عند التسخني

االحتباس، وليست هلا إال قوة انفجارية بسيطة أو ليست هلا أي قوة انفجارية على اإلطالق، ميكن نقلها حباويات 
 لـالشكيف " واو"، مرّبع اخلروج "واو"تعّرف بأهنا مادة ذاتية التفاعل من النوع (أو صهاريج سوائب للوسيطة 

 ؛)١٣-١-٢-٤ و٢-٢-٧-١-٤ظر اإلضافية، اناألحكام ولالطالع على (؛ )١-٤-٢

أي مادة ال حيدث هلا، يف االختبار الذي جيرى عليها يف املخترب، انفجار يف احلالة اجملوفة وال  )ز( 
تعفى من  االحتباس وليست هلا أي قوة انفجارية، يف ظروفحتترق على اإلطالق وال ُتحدث أي أثر عند التسخني 

حرارة تتراوح درجة ( شريطة أن تكون التركيبة ثابتة حرارياً ١-٤ دة ذاتية التفاعل من الشعبةتصنيفها كما
  وأن تفي أي مادة خمففة باالشتراطات) كغم٥٠ للعبوة البالغ وزهنا  س٧٥º و س٦٠ºاالحنالل الذايت التسارع بني 

ل ـالشكيف " زاي"روج ـ، مرّبع اخل"زاي"تعّرف بأهنا مادة ذاتية التفاعل من النوع ( ٥-٣-٢-٤-٢ يف الواردة
وإذا كانت التركيبة غري ثابتة حرارياً أو إذا استخدمت مادة ختفيف متوافقة، درجة غلياهنا أقل من . )١-٤-٢

١٥٠ºصلبة ذاتية التفاعل من النوع واو/سائلة"، لرتع احلساسية، تعّرف التركيبة بأهنا مادة  س." 

 اشتراطات ضبط درجة احلرارة ٤-٣-٢-٤-٢

تفاعل لضبط درجة احلرارة إذا كانت درجة احنالهلا الذايت التسارع تساوي أو أقل من ختضع املواد الذاتية ال 
٥٥ºاجلزء الثاين، دليل االختبارات واملعايريوترد طرق االختبار املتعلقة بتحديد درجة االحنالل الذايت التسارع يف .  س ،

 .واد على حد سواء، العبوة املقرر نقلهاوجيري االختبار املختار بطريقة متثل، من حيث احلجم وامل". ٨٢الفرع 

 نزع حساسية املواد الذاتية التفاعل ٥-٣-٢-٤-٢

ويف حالة . لضمان األمان أثناء النقل جيوز نزع حساسية املواد الذاتية التفاعل باستخدام مادة ختفيف  ١-٥-٣-٢-٤-٢
 .لتخفيف بالتركيز والشكل املستخدمني يف النقلاستخدام مادة ختفيف جيب اختبار املادة الذاتية التفاعل يف وجود مادة ا

ال تستخدم مواد التخفيف اليت تسمح بتركّز املادة الذاتية التفاعل بدرجة خطرة يف حالة  ٢-٥-٣-٢-٤-٢
 .حدوث تسرب من العبوة

 ويف هذا الصدد، فإن املواد. جيب أن تكون مادة التخفيف متوافقة مع املادة الذاتية التفاعل ٣-٥-٣-٢-٤-٢
املخففة املتوافقة هي املواد الصلبة أو السوائل اليت ليس هلا أي تأثري ضار على الثبات احلراري ونوع املخاطر الذي 

 .تتسم به املادة الذاتية التفاعل

 ،فيما يتعلق مبواد التخفيف السائلة يف التركيبات السائلة اليت تتطلب ضبط درجة احلرارة ٤-٥-٣-٢-٤-٢
وجيب أن تكون نقطة غليان السائل أعلى مبقدار . س٥ْ ونقطة االشتعال عن  س٦٠ºغليان عن جيب أال تقل نقطة ال

٥٠º١-٣-٥-١-٧انظر (ادة الذاتية التفاعل  على األقل من درجة حرارة ضبط امل س(. 
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 رسم ختطيطي لتصنيف املواد الذاتية التفاعل: ١-٤-٢الشكل 

 
 
 
 

 املادة الذاتية التفاعل

هل ينشر أي
 التهاب حيدث؟

١املربع 

هل ميكن أن
يلتهب يف عبوة

 النقل

هل ميكن أن ينشر
أي احتراق حيدث؟

هل ميكن أن
حتراقاتنشر أي 

حيدث؟

هل ميكن أن 
تنشر أي احتراق

؟حيدث

هل حيترق
بسرعة يف 
 العبوة؟

ما تأثري تسخينه يف
ظروف االحتواء 

املعرف؟

ما تأثري تسخينه يف 
ظروف االحتواء 

 ؟املعرَّف

ما تأثري تسخينه يف 
االحتواء ظروف 

 املعرَّف؟

ال ُيقبل للنقل
يف هذه العبوة

ُيقبل للنقل يف عبوات ال تزيد 
 كغم وزن صايف مع ٢٥على 

وضع بطاقـة خطـر إضافـي
 "EXPLOSIVE" 'متفجر'

ُيقبل للنقل يف عبوات
ال يزيد الوزن الصايف

 كغم٥٠فيها على 

هل ميكن أن
تنفجر يف عبوة 

 النقل؟

ُيقبل للنقل يف عبوات
ال يزيد الوزن الصايف

انتقل إىل املربع كغم٥٠فيها على 
 بالشكل١١
١-٤-٢ 

 نعم١-١

 نعم١-٢

  ال٣-١

٢املربع

 ٣املربع 

٤املربع 

 ٥املربع 

٦املربع

 ٧املربع

 ٨املربع 

 ٩املربع 

١٠املربع 

 ال٢-٢

 نعم بسرعة٣-٢

٢-٣
٣-٣

نعم ببطء
 ال

١-٤
٢-٤سرعةب نعم

٣-٤
 نعم ببطء

 ال

٢-٥،
 نعم ببطء

 ال٣-٥
نعم١-٦ ال٢-٦

١-٧
شديد

  متوسط٢-٧
 منخفض٣-٧
 ال٤-٧

شديد١-٨

 متوسط٢-٨
منخفض٣-٨
  ال٤-٨

شديد١-٩

 متوسط٢-٩

 منخفض٣-٩
 ال٢-١٠ ال٤-٩

مربع اخلروج  نعم١-١٠
مربع اخلروج ألف

 باء
مربع اخلروج 

 جيم
مربع اخلروج 

 دال

  جزئيا٢-١

٥-١
 نعم بسرعة
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 ٩من املربع  
 )على الصفحة السابقة (١-٤-٢بالشكل  

 
 

 ١١  املربع 

 
  
  نعم١-١١     

 
      
  ال٢-١١   

 
 ١٢املربع       

 
 
 
 

  ال٣-١٢      غري منخفضة١-١٢   
 

  منخفضة٢-١٢           
 ١٣املربع           

 
           
  منخفض١-١٣        

 
 
 

  ال٢-١٣                  
 
 
 
 
 
 
 

  مربع اخلروج زاي            مربع اخلروج واو   مربع اخلروج هاء 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ما هي قدرته
 االنفجارية؟

ما هو تأثري التسخني
يف ظروف االحتواء 

 املعرَّف؟

يقبل للنقل يف عبوات ال
 كغم ٤٠٠تزيد على  

  لترا٤٥٠ًأو 

ميكن النظر يف نقله يف
حاويات سوائب وسيطة

 أو صهاريج
ينظر يف إعفائه

هل يزمع نقل املادة الذاتية 
التفاعل يف حاويات وسيطة
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 املرتوعة احلساسيةالصلبة  املتفجرات ١-٤الشعبة  ٤-٢-٤-٢

 التعريف ١-٤-٢-٤-٢

لتكوين خملوط املتفجرات املرتوعة احلساسية هي مواد مرطبة باملاء أو الكحول أو خمففة مبواد أخرى  
وبنود هذه املتفجرات املرتوعة احلساسية يف . )٣-٥-٣-١-٢انظر  (لكبت خواصها االنفجاريةصلب متجانس 
 ١٣٤٤و١٣٣٧و١٣٣٦ و١٣٢٢ و١٣٢١ و١٣٢٠ و١٣١٠ أرقام األمم املتحدة: خلطرة هيقائمة البضائع ا

  ٢٥٥٧ و٢٥٥٦ و٢٥٥٥ و١٥٧١ و١٥١٧ و١٣٥٧ و١٣٥٦ و١٣٥٥ و١٣٥٤ و١٣٤٩و١٣٤٨و١٣٤٧و
  ٣٣٧٠ و٣٣٦٩ و٣٣٦٨ و٣٣٦٧ و٣٣٦٦ و٣٣٦٥ و٣٣٦٤ و٣٣٤٤ و٣٣١٩ و٣٣١٧ و٢٩٠٧ و٢٨٥٢و
 .٣٣٨٠ و٣٣٧٦و

 :املواد اليت ٢-٤-٢-٤-٢

 مبوجب ١ ولكنها أعفيت من الرتبة ٢ و١ وفقاً جملموعيت االختبارات ١لت مؤقتاً يف الرتبة قب )أ( 
 ؛ ٦جمموعة االختبارات 

 ؛١-٤أو ليست من املواد الذاتية التفاعل املدرجة يف الشعبة  )ب( 

 ؛٥أو ليست من مواد الرتبة  )ج( 

 رغم أهنا ليست متفجرات ١-٤يف الشعبة ومن أمثلة هذه البنود املدرجة . ١-٤تدرج أيضاً ضمن الشعبة  
 .٣٢٥١ و٣٢٤٢ و٣٢٤١ و٢٩٥٦مرتوعة احلساسية أرقام األمم املتحدة 

  املواد القابلة لالحتراق التلقائي٢-٤الشعبة  ٣-٤-٢

 التعاريف واخلواص ١-٣-٤-٢

 : ما يلي٢-٤تشمل الشعبة  ١-١-٣-٤-٢

، اليت تشتعل حىت  )السائلة أو الصلبة(ذلك املخاليط واحملاليل   وهي املواد، مبا يف  ،املواد التلقائية االشتعال  )أ( 
  األشد قابلية لالحتراق التلقائي؛٢-٤وهذه هي مواد الشعبة . كميات صغرية خالل مخس دقائق من التالمس مع اهلواءب

الذايت خبالف املواد التلقائية االشتعال، القابلة للتسخني ،  وهي املواد،املواد الذاتية التسخنيو )ب( 
وال تشتعل هذه املواد إال عندما تكون بكميات كبرية . بتالمسها مع اهلواء بدون وجود مصدر لإلمداد بالطاقة

 ).ساعات أو أيام( وبعد مرور فترات زمنية طويلة )بالكيلوغرامات(

كسجني ينجم التسخني الذايت للمواد، الذي يؤدي إىل احتراق تلقائي، عن تفاعل املادة مع األ ٢-١-٣-٤-٢
وحيدث االحتراق التلقائي عندما .  إذا مل تصرف احلرارة املتولدة بعيداً بسرعة كافية إىل البيئة احمليطة)يف اهلواء(

 .نتاج احلرارة على معدل فقد احلرارة، وتصل املادة إىل درجة حرارة االشتعال الذايتإيزيد معدل 
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 ٢-٤التصنيف يف الشعبة  ٢-٣-٤-٢

 إذا كانت العينة تشتعل ٢-٤تصنف يف الشعبة وواد الصلبة مواد صلبة تلقائية االحتراق تعترب امل ١-٢-٣-٤-٢
رع ـ، اجلزء الثالث، الفدليل االختبارات واملعايرييف أحد االختبارات اليت جتري وفقاً لطريقة االختبار املبينة يف 

٤-١-٣-٣٣. 

 إذا كان السائل يشتعل يف اجلزء األول ٢-٤ تصنف يف الشعبةوتعترب السوائل تلقائية االحتراق  ٢-٢-٣-٤-٢
من االختبار أو يسبب اشتعال أو تفحم ورقة الترشيح يف االختبارات اليت جتري وفقاً لطريقة االختبار املبينة يف 

 .٥-١-٣-٣٣، اجلزء الثالث، الفرع دليل االختبارات واملعايري

 املواد الذاتية التسخني  ٣-٢-٣-٤-٢

 يف احلاالت التالية يف االختبارات ٢-٤ادة باعتبارها مادة ذاتية التسخني بالشعبة تصنف امل ١-٣-٢-٣-٤-٢
 :٦-١-٣-٣٣، اجلزء الثالث، الفرع دليل االختبارات واملعايرياليت جتري وفقاً لطريقة االختبار املبينة يف 

 ؛ س١٤٠ºمم عند درجة ٢٥احلصول على نتيجة إجيابية باستخدام عينة مكعبة طول ضلعها  )أ( 

مم عند درجة ١٠٠جيابية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها إاحلصول على نتيجة  )ب( 
١٤٠º ١٢٠مم عند درجة ١٠٠؛ ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعهاºيكون من و  س

 ؛٣م٣املقرر نقل املادة يف طرود يزيد حجمها على 

مم عند درجة ١٠٠ هاضلعطول بية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة جياإاحلصول على نتيجة  )ج( 
١٤٠º١٠٠مم عند درجة ١٠٠ هاضلعطول  ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة  سºيكون و،  س

  لتراً؛٤٥٠من املقرر نقل املادة يف طرود ذات حجم يزيد على

مم عند درجة ١٠٠ هاضلعطول يه عينة مكعبة جيابية يف اختبار تستخدم فإاحلصول على نتيجة  )د( 
١٤٠º١٠٠مم عند ١٠٠ هاضلعطول نتيجة إجيابية باستخدام عينة مكعبة و  سºس . 

ة التفاعل، باستثناء النوع زاي، اليت تعطي نتيجة إجيابية أيضاً ي املواد الذات٢-٤ة بال تصنف يف الشع :١ ملحوظة
 .)١-١-٣-٢-٤-٢انظر ( ١-٤نف يف الشعبة عند استخدام طريقة االختبار هذه، ولكنها تص

 : يف احلاالت التالية٢-٤ال تصنف املادة يف الشعبة  ٢-٣-٢-٣-٤-٢

 ؛س١٤٠ºمم عند درجة  ١٠٠ هاضلعطول  احلصول على نتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة       )أ( 

مم عند درجة ١٠٠ هاضلعطول جيابية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة إاحلصول على نتيجة  )ب( 
١٤٠º١٤٠مم عند درجة ٢٥ هاضلعطول  ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة  سºونتيجة  س ،

يكون من املقرر نقل املادة و،  س١٢٠ºمم عند درجة١٠٠ هاضلعطول سلبية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة 
 ؛٣ م٣يف طرود ال يتجاوز حجمها 
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مم عند درجة ١٠٠ هاضلعطول جيابية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة إتيجة احلصول على ن )ج( 
١٤٠º١٤٠مم عند درجة ٢٥ هاضلعطول  ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة  سºونتيجة  س ،

دة يكون من املقرر نقل املاو،  س١٢٠º مم عند درجة١٠٠ هاضلعطول سلبية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة 
 .لتراً ٤٥٠يف طرود ال يتجاوز حجمها 

 تعيني جمموعات التعبئة ٣-٣-٤-٢

 .`١`تصنف مجيع املواد الصلبة والسوائل التلقائية االحتراق يف جمموعة التعبئة  ١-٣-٣-٤-٢

املواد الذاتية التسخني اليت تعطي نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم ` ٢`تصنف يف جمموعة التعبئة  ٢-٣-٣-٤-٢
 . س١٤٠º مم عند درجة٢٥ هاضلعطول ه عينة مكعبة في

 :املواد الذاتية التسخني يف احلاالت التالية` ٣`تصنف يف جمموعة التعبئة  ٣-٣-٣-٤-٢

مم عند درجة ١٠٠ هاضلعطول احلصول على نتيجة اجيابية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة  )أ( 
١٤٠º١٤٠مم عند درجة ٢٥ هاضلعطول ة مكعبة  ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عين سºيكون من و،  س

 ؛٣م٣  علىاملقرر نقل املادة يف طرود يزيد حجمها

مم عند درجة ١٠٠ هاضلعطول جيابية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة إاحلصول على نتيجة  )ب( 
١٤٠º١٤٠ ةمم عند درج٢٥ ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها  سºونتيجة  س ،

كون من املقرر نقل املادة يو،  س١٢٠ºمم عند درجة ١٠٠ هاضلعطول إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة 
 لتراً؛ ٤٥٠يف طرود يزيد حجمها على 

مم عند درجة ١٠٠ هاضلعطول جيابية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة إاحلصول على نتيجة  )ج( 
١٤٠º١٤٠مم عند درجة ٢٥ هاضلعطول ة يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة  ونتيجة سلبي سºنتيجة و،  س

 . س١٠٠ºمم عند درجة ١٠٠ هاضلعطول إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة 

  املواد اليت تطلق غازات هلوبة عند تالمسها مع املاء٣-٤الشعبة   ٤-٤-٢

 التعاريف واخلواص ١-٤-٤-٢

ويسهل اشتعال . المسها مع املاء غازات هلوبة ميكن أن تكون خماليط متفجرة مع اهلواءقد تطلق مواد معينة عند ت 
شعال العادية مثل الشعالت العارية أو العدد اليدوية اليت ينبعث منها شرر أو مصابيح إلهذه املخاليط يف وجود مصادر ا

وتستخدم .  تعريض الناس والبيئة للخطروميكن أن يسبب ما ينتج عن ذلك من موجات عصف وهلب. اإلضاءة غري احملمية
 لتعيني ما إذا كان تفاعل مادة مع املاء يؤدي إىل تكّون كمية خطرة من ٢-٤-٤-٢طريقة االختبار املشار إليها يف 

 .التلقائية االحتراقالناقلة للحرارة وال تطبق طريقة االختبار هذه على املواد . الغازات اليت قد تلتهب

 ٣-٤ الشعبة التصنيف يف ٢-٤-٤-٢

 مع املاء غازات هلوبة يف احلاالت التالية يف عند تالمسها املواد اليت تطلق ٣-٤تصنف يف الشعبة  
 :١-٤-٣٣، اجلزء الثالث، الفرع دليل االختبارات واملعايرياالختبارات اليت جتري وفقاً لطريقة االختبار املبينة يف 
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 ت االختبار؛ حيدث اشتعال تلقائي يف أي خطوة من خطوا )أ( 

 . كيلوغرام من املادة يف الساعة١ لتر لكل ١غاز هلوب مبعدل يزيد على أو حيدث انبعاث  )ب( 

 تعيني جمموعات التعبئة ٣-٤-٤-٢

ة وتظهر يطرارة احملاحلأي مادة تتفاعل بشدة مع املاء عند درجة ` ١`تصنف يف جمموعة التعبئة  ١-٣-٤-٤-٢
ة ويبلغ معدل يطرارة احملاحل للغاز املنطلق، أو تتفاعل بسرعة مع املاء عند درجة عموماً ميالً لالشتعال التلقائي

 . أو يزيد على ذلك كيلوغرام من املادة يف الدقيقة الواحدة١لترات لكل  ١٠الغاز اللهوب انبعاث 

ة طيرارة احملاحلأي مادة تتفاعل بسرعة مع املاء عند درجة ` ٢`تصنف يف جمموعة التعبئة  ٢-٣-٤-٤-٢
،  أو يزيد على ذلك كيلوغرام يف الساعة الواحدة١لتراً لكل  ٢٠ الغاز اللهوب النبعاثويساوي املعدل األقصى 

 .`١`وال تستوىف معايري جمموعة التعبئة 

ة ويساوي يطرارة احملاحلأي مادة تتفاعل ببطء مع املاء عند درجة ` ٣`تصنف يف جمموعة التعبئة  ٣-٣-٤-٤-٢
، وال  أو يزيد على ذلك كيلوغرام من املادة يف الساعة الواحدة١ لتر لكل ١الغاز اللهوب نبعاث الاملعدل األقصى 

 .`٢`و` ١`تستوىف معايري جمموعيت التعبئة 

 تصنيف املواد املعدنية العضوية ٥-٤-٢

وذلك تبعاً ، حسب االقتضاء، ٣-٤ أو الشعبة ٢-٤تصنَّف املواد املعدنية العضوية، طبقاً خلواّصها، يف الشعبة  
 . ٢-٤-٢للرسم التخطيطي املوضَّح يف الشكل  
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 تلقائية مادة معدنية عضوية، صلبة،
 ٣٣٩١االشتعال، رقم األمم املتحدة 

مادة معدنية عضوية، صلبة، تلقائية
 ٣٣٩٢االشتعال، رقم األمم املتحدة 

مادة معدنية عضوية، صلبة، تلقائية
 رقم األمماالشتعال، تتفاعل مع املاء،

 ٣٣٩٣املتحدة 

مادة معدنية عضوية، سائلة، تلقائية 
االشتعال، تتفاعل مع املاء، رقم األمم 

 ٣٣٩٤املتحدة 

مادة معدنية عضوية، صلبة،
تتفاعل مع املاء، رقم األمم املتحدة

٣٣٩٥ 

مادة معدنية عضوية، صلبة،
تتفاعل مع املاء، هلوبة، رقم األمم

 ٣٣٩٦املتحدة 

مادة معدنية عضوية، صلبة، تتفاعل مع
املاء، ذاتية التسخني، رقم األمم املتحدة 

٣٣٩٧ 

مادة معدنية عضوية، سائلة،
تتفاعل مع املاء، رقم األمم املتحدة

٣٣٩٨ 

مادة معدنية عضوية، سائلة،
ملاء، هلوبة، رقم األممتتفاعل مع ا

 ٣٣٩٩املتحدة 

مادة معدنية عضوية، صلبة، ذاتية
التسخني، رقم األمم املتحدة 

٣٤٠٠ 

 )أ(حملول/مستحضر/مادة
 معدنية عضوية

هل املادة تلقائية 
 االشتعال؟
)صلبة (٢االختبار رقم   
)سائلة (٣االختبار رقم   

هل املادة متفاعلة 
مع  املاء؟ 
٥االختبار رقم   

 صلبة

هل املادة صلبة
هلوبة؟  االختبار

 ١رقم 

هل املادة ذاتية 
التسخني؟ 
٤االختبار رقم   

، ٣-٤الشعبة 
"١"جمموعة التعبئة 

". ٣"أو " ٢"أو 
 هل املادة صلبة

هل املادة 
متفاعلة مع 

املاء؟ االختبار 
 ٥رقم 

هل حتتوي املادة 
على مادة ختفيف 
ذات نقطة وميض

≥٦٠ºس؟  
هل املادة صلبة 

اتية التسخني؟ ذ
 ٤االختبار رقم 

ال تصّنف املادة يف الشعبــة 
 ٣-٤ أو يف الشعبة ٢-٤

 إذا ٣-٣-٠-٢ وفقاً جلدول أسبقية املخاطر ٨ والرتبة ١-٦ينبغي النظر إىل خواص الرتبة ) أ(
 .كان ينطبق وكان االختبار ذا صلة، مع أخذ اخلواص التفاعلية بعني االعتبار

 يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء ٥   إىل رقم مخسة١ على طرق االختبار رقم ميكن العثور) ب(
 .٣٣الثالث، الفرع 

 )ب( رسم ختطيطي لتصنيف املواد املعدنية العضوية٢-٤-٢الشكل
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 ٥-٢الفصل 

 دةـِ املواد املؤكس- ٥الرتبة  
 واألكاسيد الفوقية العضوية 

 يديةملحوظة مته 

، يتعذر عملياً ٢-٥ و١-٥ نظراً الختالف اخلواص اليت تتسم هبا البضائع اخلطرة يف إطار الشعبتني   :ملحوظة
ويتناول هذا الفصل االختبارات واملعايري املتعلقة بالتصنيف . الشعبتنيهاتني وضع معيار واحد للتصنيف يف أي من 

 .٥ني من الرتبة تيف هاتني الشعب

  عامةالتعاريف وأحكام ١-٥-٢

 : إىل شعبتني كما يلي٥تنقسم الرتبة  

 املواد املؤكِسدة   ١-٥الشعبة  )أ( 

هي مواد، وإن كانت ال حتترق يف حد ذاهتا بالضرورة، قد تسبب أو تسهم يف احتراق مواد    
 وميكن أن حتتوي سلعة ما على مثل هذه املواد؛. كسجني عموماًألأخرى، من خالل إنتاج ا

 ةيألكاسيد الفوقية العضوا ٢-٥الشعبة  )ب( 

وقد تعترب من  -O-O-  رابطة األكسجني الثنائية التكافؤ علىهي مواد عضوية حتتوي  
 عضوية حمل إحدى ذريت )أشقاق(مشتقات فوق أكسيد اهليدروجني، حيث حتل جمموعات  

تنحل احنالالً  واألكاسيد الفوقية العضوية مواد غري ثابتة حرارياً، وميكن أن .اهليدروجني أو كلتيهما
 :وعالوة على ذلك، قد تكون هلا واحدة أو أكثر من اخلواص التالية. ة وذايت التسارعرطارداً للحرا

 قابلة لالحنالل انفجارياً؛ `١` 

 ؛سريعة االحتراق `٢` 

 حساسة للصدم أو االحتكاك؛ `٣` 

 تفاعل على حنو خطر مع املواد األخرى؛قابلة لل `٤` 

 .عيونضرار للأل مسببة `٥` 

  املواد املؤكِسدة- ١-٥الشعبة  ٢-٥-٢

 ١-٥التصنيف يف الشعبة  ١-٢-٥-٢

الواردة يف  راءات واملعايريـجإل وفقاً لطرق االختبار وا١-٥تصنف املواد املؤكسدة يف الشعبة   ١-١-٢-٥-٢
ف بني نتائج ويف حالة االختال. ٣٤لفرع ، اجلزء الثالث، ادليل االختبارات واملعايريو، ٣-٢-٥-٢ و٢-٢-٥-٢

 .االختبارات واخلربة املعروفة، تكون األسبقية للحكم املبين على اخلربة املعروفة
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، ال يعاد تصنيف تلك ٢-٣حيثما ترد مواد هذه الشعبة بأمسائها يف قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل    :ملحوظة
 .فري األماناملواد وفقاً هلذه املعايري إال عندما يكون ذلك ضرورياً من أجل تو

ات الواردة طيف حالة املواد اليت تتسم مبخاطر أخرى مثل السمية أو التآكل، يتعني استيفاء االشترا ٢-١-٢-٥-٢
 .٠-٢يف الفصل 

 املواد الصلبة املؤكِسدة  ٢-٢-٥-٢

 ١-٥معايري التصنيف يف الشعبة  ١-٢-٢-٥-٢

يادة معدل احتراق أو كثافة مادة قابلة جترى اختبارات لقياس قدرة املادة الصلبة على ز ١-١-٢-٢-٥-٢
. ١-٤-٣٤الفرع ،  الثالثاجلزء، دليل االختبارات واملعايريوترد الطريقة يف . لالحتراق عندما ختلط املادتني خلطاً تاماً

وجترى االختبارات على املادة املطلوب تقييمها خملوطة مع سليلوز ليفي جاف يف نسب خلط وزنية بني املادة 
وتقارن خصائص احتراق املخاليط مع خملوط مرجعي من برومات البوتاسيوم والسليلوز . ١:٤و ١:١ز والسليلو

فإذا تساوى زمن االحتراق مع زمن احتراق هذا املخلوط املرجعي أو كان أقل منه، فإنه يتعني . ٧:٣بنسبة وزنية 
 ٢:٣وتاسيوم والسليلوز بنسب وزنية مقارنة أزمنة االحتراق مع أزمنة احتراق املخاليط املرجعية لربومات الب

 .على التوايل` ٢`وجمموعة التعبئة ` ١` للتصنيف يف جمموعة التعبئة ٣:٢و

 :يتم تقييم نتائج اختبارات التصنيف على أساس ما يلي ٢-١-٢-٢-٥-٢

 مقارنة متوسط زمن االحتراق مع متوسطات أزمنة االحتراق يف املخاليط املرجعية؛ )أ( 

 .ان خملوط املادة والسليلوز يشتعل وحيترقما إذا كو )ب( 

 من العينة إىل ١:١أو  ١:٤ إذا كانت النسبة الوزنية ١-٥تصنف املادة الصلبة يف الشعبة  ٣-١-٢-٢-٥-٢
 ٧:٣متوسط زمن احتراق خملوط نسبته الوزنية يقل عن السليلوز املختربة تعطي متوسط زمن احتراق يساوي أو 

 .ليلوزمن برومات البوتاسيوم والس

 تعيني جمموعات التعبئة ٢-٢-٢-٥-٢

، دليل االختبارات واملعايريتعني جمموعة تعبئة للمواد الصلبة املؤكسدة طبقاً خلطوات االختبار املبينة يف  
 :وذلك وفقاً للمعايري التالية، ١-٤-٣٤ الفرع ،اجلزء الثالث

 متوسط ١:١ أو ١:٤بنسبة وزنية أي مادة يعطي خملوطها مع السليلوز : `١`جمموعة التعبئة  )أ( 
  من برومات البوتاسيوم والسليلوز؛٢:٣زمن احتراق يف االختبار أقل من متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة وزنية 

 متوسط ١:١ أو ١:٤أي مادة يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية : `٢`جمموعة التعبئة  )ب( 
 من برومات البوتاسيوم ٣:٢متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة وزنية زمن احتراق يف االختبار يساوي أو يقل عن 

 ؛`١` معايري جمموعة التعبئة تستويفوالسليلوز وال 
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 متوسط ١:١ أو ١:٤أي مادة يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية : `٣`جمموعة التعبئة  )ج( 
 من برومات البوتاسيوم ٧:٣ بنسبة وزنية  يساوي أو يقل عن متوسط زمن احتراق خملوط يف االختبارزمن احتراق

 ؛`٢`و` ١`والسليلوز وال تستويف معايري جمموعيت التعبئة 

 خملوطها مع  يف االختبارأي مادة ال يشتعل أو حيترق: ١-٥الشعبة املدرجة يف املواد غري  )د( 
متوسط زمن احتراق  على حد سواء، أو يعطي متوسط زمن احتراق أكرب من ١:١ و١:٤السليلوز بنسبة وزنية 

 . من برومات البوتاسيوم والسليلوز٧:٣خملوط بنسبة وزنية 

 السوائل املؤكِسدة ٣-٢-٥-٢

 ١-٥معايري التصنيف يف الشعبة  ١-٣-٢-٥-٢

جيري اختبار لتقدير قدرة السائل على زيادة معدل أو كثافة احتراق مادة قابلة لالحتراق أو  ١-١-٣-٢-٥-٢
اجلزء ، دليل االختبارات واملعايري وترد الطريقة يف .ائي عند خلط املادتني خلطاً تاماًإمكانية حدوث احتراق تلق

ويتم على أساس نتائج . وهو يقيس زمن ارتفاع الضغط خالل عملية االحتراق. ٢-٤-٣٤الفرع ، الثالث
ة ـ جمموعة التعبئ، وفيما إذا كان يصنف يف١-٥االختبار البت فيما إذا كان سائل ما هو مادة مؤكِسدة بالشعبة 

 .)٣-٠-٢انظر أيضاً جدول أسبقيات خصائص املخاطر يف (يف حالة كونه مادة مؤكِسدة ` ٣`أو ` ٢`أو ` ١`

 :يتم تقييم نتائج االختبارات على أساس ما يلي ٢-١-٣-٢-٥-٢

 ما إذا كان خملوط املادة والسليلوز يشتعل تلقائياً؛ )أ( 

 ٢٠٧٠ كيلوباسكال إىل ٦٩٠فع الضغط املانومتري من مقارنة متوسط الزمن الالزم لر )ب( 
 .كيلوباسكال مع متوسط الزمن يف حالة املواد املرجعية

 يف  يعطي١:١ إذا كان خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية ١-٥تصنف السوائل يف الشعبة  ٣-١-٣-٢-٥-٢
 ١:١لضغط ملخلوط بنسبة وزنية ن متوسط زمن ارتفاع اعقل ي متوسط زمن الرتفاع الضغط يساوي أو االختبار

 . يف املائة مع السليلوز٦٥من حملول مائي حلمض النتريك تركيزه 

 تعيني جمموعات التعبئة  ٢-٣-٢-٥-٢

 اجلزء ،دليل االختبارات واملعايري تعني جمموعة تعبئة للسوائل املؤكسدة بناء على طريقة االختبار املبينة يف 
 :أساس املعايري التالية وذلك على ،٢-٤-٣٤ الفرع ،الثالث

اشتعاالً يف االختبار  ١:١أي مادة يشتعل خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية : `١`جمموعة التعبئة  )أ( 
 ارتفاع  متوسط زمن الرتفاع الضغط أقل من متوسط زمن١:١تلقائياً؛ أو يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية 

  يف املائة مع السليلوز؛٥٠ من حملول محض فوق الكلوريك بتركيز ١:١ يف حالة خملوط بنسبة وزنية الضغط

 يف االختبار متوسط ١:١أي مادة يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية : `٢`جمموعة التعبئة  )ب( 
 من حملول ١:١زمن الرتفاع الضغط يساوي أو يقل عن متوسط زمن ارتفاع الضغط يف حالة خملوط بنسبة وزنية 

 ؛`١` يف املائة مع السيليلوز؛ وال تستويف معايري جمموعة التعبئة ٤٠كلورات الصوديوم بتركيز مائي من 
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 يف االختبار متوسط ١:١أي مادة يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية : `٣`جمموعة التعبئة  )ج( 
 من حملول ١:١ وزنية زمن الرتفاع الضغط يساوي أو يقل عن متوسط زمن ارتفاع الضغط يف حالة خملوط بنسبة

 ؛`٢`و` ١` يف املائة مع السليلوز؛ وال تستويف معايري جمموعيت التعبئة ٦٥مائي حلمض النتريك تركيزه 

 يف االختبار ١:١أي مادة يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية : ١-٥السوائل من غري الشعبة  )د( 
كال؛ أو يعطي متوسط زمن الرتفاع الضغط يزيد على متوسط  كيلوباس٢٠٧٠ الضغط املانومتري أقل من اً يفارتفاع

 .يف املائة مع السليلوز ٦٥ من حملول مائي حلمض النتريك تركيزه ١:١زمن ارتفاع الضغط يف حالة خملوط بنسبة وزنية 

    األكاسيد الفوقية العضوية٢-٥الشعبة  ٣-٥-٢

 اخلواص ١-٣-٥-٢

. ة لالحنالل الطارد للحرارة يف درجات احلرارة العادية أو املرتفعةاألكاسيد الفوقية العضوية عرض ١-١-٣-٥-٢
 ومركبات الفلزات الثقيلة احلموضمثل (وميكن أن يبدأ هذا االحنالل نتيجة للحرارة أو التالمس مع الشوائب 

تالف ويزيد معدل االحنالل مع ارتفاع درجة احلرارة وخيتلف تبعاً الخ. ، أو االحتكاك أو الصدم)واألمينات
ويتعني . وقد يؤدي االحنالل إىل انبعاث غازات أو أخبرة ضارة أو هلوبة. تركيبات األكاسيد الفوقية العضوية

وقد تنحل بعض األكاسيد الفوقية العضوية . بالنسبة ألكاسيد فوقية عضوية معينة ضبط درجة احلرارة أثناء النقل
كن تعديل هذه اخلاصية بإضافة مواد ختفيف أو باستخدام عبوات ومي. احنالالً انفجارياً، وال سيما إذا كانت حمتبسة

 .وكثري من األكاسيد الفوقية العضوية حتترق بشدة. مناسبة

إذ تسبب بعض هذه األكاسيد تلفاً . جيب جتنب تالمس األكاسيد الفوقية العضوية مع العني ٢-١-٣-٥-٢
 .كل اجللدخطرياً للقرنية حىت بعد التالمس لفترة وجيزة، أو تسبب تآ

 تصنيف األكاسيد الفوقية العضوية ٢-٣-٥-٢

، ما مل حتتوي تركيبة األكسيد الفوقي ٢-٥ينظر يف تصنيف أي أكسيد فوقي عضوي يف الشعبة  ١-٢-٣-٥-٢
 :العضوي على ما يلي

يف املائة من األكسجني املتاح من األكاسيد الفوقية العضوية عندما حتتوي  ١,٠ما ال يزيد على  )أ( 
  يف املائة من فوق أكسيد اهليدروجني؛ ١,٠ ما ال يتجاوز على

من األكسجني املتاح من األكاسيد الفوقية العضوية عندما حتتوي  باملائة ٠,٥ ما ال يزيد على أو )ب( 
 .يف املائة من فوق أكسيد اهليدروجني ٧,٠يف املائة ولكن ما ال يزيد على  ١,٠أكثر من على 

 يف تركيبة األكسيد الفوقي العضوي باستخدام )بنسبة مئوية( األكسجني املتاح حيسب احملتوى من: ملحوظة
 :املعادلة التالية

16 ×Σ (ni × ci/mi) 

 فوق أكسجني يف كل جزيء من األكسيد الفوقي )جمموعات(عدد أشقاق  = ni :حيث 
 ؛iالعضوي 

  ci =  العضوي  األكسيد الفوقي)بنسبة مئوية بالوزن(تركيز i؛ 

  mi = الوزن اجلزيئي لألكسيد الفوقي العضوي i. 
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وتتراوح أنواع . تصنف األكاسيد الفوقية العضوية يف سبعة أنواع وفقاً لدرجة اخلطر اليت متثلها ٢-٢-٣-٥-٢
يف العبوة اليت مت اختباره فيها، والنوع زاي الذي ال للنقل األكاسيد الفوقية العضوية بني النوع ألف، الذي ال يقبل 

ويرتبط تصنيف األنواع باء إىل واو ارتباطاً . ٢-٥كام األكاسيد الفوقية العضوية املدرجة يف الشعبة خيضع ألح
 .مباشراً بالكمية القصوى املسموح هبا يف العبوة الواحدة

، كما يرد يف  بيان باألكاسيد الفوقية العضوية املسموح بنقلها٤-٢-٣-٥-٢ويرد يف اجلدول  ٣-٢-٣-٥-٢
 بيان باألكاسيد الفوقية املسموح بنقلها يف احلاويات الوسيطة للسوائب، ويف توجيه IBC520قم توجيه التعبئة ر
لكل مادة مسموح   وحيدد. بيان باألكاسيد الفوقية العضوية املسموح بنقلها يف صهاريج نقالةT23الصهاريج رقم 

كما ترد به معلومات ، )٣١٢٠ إىل ٣١٠١أرقام األمم املتحدة (هبا بند نوعي مناسب يف قائمة البضائع اخلطرة 
 :وحتدد البنود النوعية ما يلي. عن املخاطر اإلضافية املناسبة واملالحظات ذات الصلة بالنقل

 ؛)باء إىل واو(نوع األكسيد الفوقي العضوي  )أ( 

 ؛)سائل أو صلب(احلالة الفيزيائية و )ب( 

 .)٤-٣-٥-٢انظر ( عند االقتضاءرارة احلدرجة وضبط  )ج( 

ميكن تصنيف خماليط التركيبات املدرجة يف اجلدول باعتبارها من نفس نوع األكسيد الفوقي  ١-٣-٢-٣-٥-٢
غري أنه نظراً ألنه ميكن . العضوي األشد خطورة يف املخلوط، وتنقل املخاليط يف ظروف النقل احملددة لذلك النوع

ارياً من املكونني، فإنه يتعني حتديد درجة حرارة  مكونني ثابتني أقل ثباتاً حر علىأن يكون املخلوط الذي حيتوي
 .٤-٣-٥-٢الل الذايت التسارع للمخلوط، وإذا لزم األمر يتعني ضبط درجة احلرارة على النحو املبني يف االحن

 قائمة األكاسيد الفوقية العضوية املوضوعة يف عبوات املصنفة حالياً  ٤-٢-٣-٥-٢

؛ P520إىل طرق التعبئة وفقاً لتوجيه التعبئة ) ٨ق ع ("OP8" إىل ) ق ع ا ("OP1"تشري الرموز من  
وينبغي أن تستويف األكاسيد الفوقية العضوية املعدة للنقل شروط التصنيف ودرجيت حرارة والضبط والطوارىء 

ت وبالنسبة للمواد املسموح  بنقلها يف احلاويا. عند ذكرها) املشتقة من درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع(
 T23، وللمواد املسموح بنقلها يف الصهاريج، انظر التوجيه IBC520الوسيطة للسوائب، انظـر توجيه التعبئة 

 .اخلاص بالصهاريج النقالة
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 األكسيد الفوقي العضوي (%)
 فوق أكسيد أستيل اسيتون    ٤٢ ≤ ٤٨ ≥   ٨ ≥ ٧ق ع    ٣١٠٥ )٢(
 "   يف شكل عجينة    ٣٢ ≤     ٧ق ع    ٣١٠٦ )٢٠(
 يل سيكلوهكسان سلفونيل   فوق أكسيد أست  ٨٢ ≤    ١٢ ≥ ٤ق ع  ١٠- صفر ٣١١٢ )٣(
 "  ٣٢ ≤  ٦٨ ≥   ٧ق ع  ١٠- صفر ٣١١٥ 
 هيدرو فوق أكسيد أميل ثالثي    ٨٨ ≤ ٦ ≥   ٦ ≥ ٨ق ع    ٣١٠٧ 
 فوق أكسي خالت أميل ثالثي     ٦٢ ≤ ٣٨ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ 
 فوق أكسي برتوات أميل ثالثي      ١٠٠ ≤     ٥ق ع    ٣١٠٣ 
  اثيل هكسانوات أميل ثالثي      -٢-أكسي  فوق  ١٠٠ ≤     ٧ق ع  ٢٠+ ٢٥+ ٣١١٥ 
  اثيل هكسيل كربونات أميل ثالثي       -٢-فوق أكسي   ١٠٠ ≤     ٧ق ع    ٣١٠٥ 
 فوق أكسي نيوديكانوات أميل ثالثي       ٧٧ ≤  ٢٣ ≥   ٥ق ع    ٣١٠٣ 
 فوق أكسي بيفاالت أميل ثالثي      ٧٧ ≤  ٢٣ ≥   ٧ق ع  صفر ١٠+ ٣١١٥ 
 فوق أكسي بيفاالت أميل ثالثي      ٧٧ ≤  ٢٣ ≥   ٥ق ع  ١٠+ ١٥+ ٣١١٣ 
  ثالثي مثيـل هكسانوات أميل ثالثي       -٥،٥، ٣-فوق أكسي   ١٠٠ ≤     ٥ق ع    ٣١٠١ )٣(
 فوق أكسيد كوميل بوتيل ثالثي     ١٠٠-٤٢ >     ٨ق ع    ٣١٠٧ 
 "  ٥٢ ≤   ٤٨ ≥  ٨ق ع    ٣١٠٨ 
  بوتيل  - فالريات ع   )فوق أكسي بوتيل ثالثي    ( ثنائي  -٤،٤ ١٠٠-٥٢ >     ٥ق ع    ٣١٠٣ 
 "  ٥٢ ≤   ٤٨ ≥  ٨ق ع    ٣١٠٨ 
 هيدرو فوق أكسيد بوتيل ثالثي    ٩٠-٧٩>    ١٠ ≥ ٥ق ع    ٣١٠٣ )١٣(
 "  ٨٠ ≤ ٢٠ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ )١٣)(٤(
 هيدرو فوق أكسيد بوتيل ثالثي    ٧٩ ≤    ١٤>  ٨ق ع    ٣١٠٧ )٢٣)(١٣(
 "  ٧٢ ≤    ٢٨ ≥  ٨ق ع    ٣١٠٩ )١٣(
 ثنائي فوق أكسيد بوتيل ثالثي+ هيدرو فوق أكسيد بوتيـل ثالثي  ٩>  + ٨٢<     ٧ ≥ ٥ق ع    ٣١٠٣ )١٣(
 أحادي فوق أكسي ماليات بوتيل ثالثي        ١٠٠-٥٢>      ٥ق ع    ٣١٠٢ )٣(
 "  ٥٢ ≤ ٤٨ ≥    ٦ق ع    ٣١٠٣ 
 "  ٥٢ ≤   ٤٨ ≥  ٨ق ع    ٣١٠٨ 
 "   يف شكل عجينة    ٥٢ ≤     ٨ق ع    ٣١٠٨ 
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 األكسيد الفوقي العضوي (%)
 فوق أكسي خالت بوتيل ثالثي ٧٧-٥٢  > ٢٣ ≥    ٥ق ع    ٣١٠١ )٣(
 فوق أكسي خالت بوتيل ثالثي ٥٢-٣٢  > ٤٨ ≥    ٦ق ع    ٣١٠٣ 
 "  ٣٢ ≤  ٦٨ ≥    ٨ق ع    ٣١٠٩ 
 فوق أكسي برتوات بوتيل ثالثي ١٠٠-٧٧  >     ٥ق ع    ٣١٠٣ 
 "  ٧٧-٥٢ > ٢٣ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ 
 "  ٥٢ ≤   ٤٨ ≥  ٧ق ع    ٣١٠٦ 
 فوق أكسي فيومرات بوتيل ثالثي ٥٢ ≤ ٤٨ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ 
 فوق أكسي كروتونات بوتيل ثالثي ٧٧ ≤ ٢٣ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ 
 فوق أكسي ثنائي اثيل خالت بوتيل ثالثي ١٠٠ ≤     ٥ق ع  ٢٠+ ٢٥+ ٣١١٣ 
 انوات بوتيل ثالثي اثيل هكس-٢-فوق أكسي  ١٠٠-٥٢>      ٦ق ع  ٢٠+ ٢٥+ ٣١١٣ 
  اثيل هكسانوات بوتيل ثالثي-٢-فوق أكسي  ٥٢-٣٢ >  ٤٨ ≥   ٨ق ع  ٣٠+  ٣٥+  ٣١١٧ 
 "  ٥٢ ≤   ٤٨ ≥  ٨ق ع  ٢٠+ ٢٥+ ٣١١٨ 
 "  ٣٢ ≤  ٦٨ ≥   ٨ق ع  ٤٠+ ٤٥+ ٣١١٩ 
وات بوتيــل ـل هكسانـ اثي-٢-ي ـفوق أكس ١٤ ≤ + ١٢ ≤ ١٤ ≥  ٦٠ ≥  ٧ق ع    ٣١٠٦ 

  بوتان)فوق أكسي بوتيل ثالثي( - ثنائي -٢،٢+ ثالثي 
 "  ٣٦ ≤ + ٣١ ≤  ٣٣ ≥   ٧ق ع  ٣٥+ ٤٠+ ٣١١٥ 
  اثيل هكسيل كربونات بوتيل ثالثي-٢-فوق أكسي  ١٠٠ ≤     ٧ق ع    ٣١٠٥ 
 فوق أكسي أيسوبوتريات بوتيل ثالثي ٧٧-٥٢>   ٢٣ ≥   ٥ق ع  ١٥+ ٢٠+ ٣١١١ )٣(
 "  ٥٢ ≤  ٤٨ ≥   ٧ق ع  ١٥+ ٢٠+ ٣١١٥ 
 فوق أكسي أيسوبروبيل كربونات بوتيل ثالثي ٧٧ ≤ ٢٣ ≥    ٥ق ع    ٣١٠٣ 
ي ـــل ثالثـــي بوتيــوق أكســ ف-٢( -١ ٧٧ ≤ ٢٣ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ 

  أيسوبروبنيل برتين-٣- )أيسوأيسوبروبيل
 "  ٤٢ ≤   ٥٨ ≥  ٨ق ع    ٣١٠٨ 
 وات بوتيل ثالثي مثيل برت-٢-فوق أكسي  ١٠٠ ≤     ٥ق ع    ٣١٠٣ 
 فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل ثالثي ١٠٠-٧٧>      ٧ق ع  ٥- ٥+ ٣١١٥ 

 "  ٧٧ ≤  ٢٣ ≥   ٧ق ع  صفر ١٠+ ٣١١٥ 
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 األكسيد الفوقي العضوي (%)
  يف شكل معلق٥٢ ≤     ٨ق ع  صفر ١٠+ ٣١١٩ 

 ثابت يف املاء
 " 

  يف شكل معلق٤٢ ≤     ٨ق ع  صفر ١٠+ ٣١١٨ 
 )جممد(ثابت يف املاء 

 " 

 فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل ثالثي ٣٢ ≤ ٦٨ ≥    ٨ق ع  صفر ١٠+ ٣١١٩ 
  ثالثينيو هبتانوات بوتيلفوق أكسي  ٧٧ ≤ ٢٣ ≥    ٧ق ع  صفر ١٠+ ٣١١٥ 

     ٨ق ع  صفر ١٠+ ٣١١٧ 
  يف شكل معلق٤٢ ≤

  ثالثينيو هبتانوات بوتيلفوق أكسي  ثابت يف املاء 

 ق أكسي بيفاالت بوتيل ثالثيفو ٧٧-٦٧ > ٢٣ ≥    ٥ق ع  صفر ١٠+ ٣١١٣ 
 "  ٦٧-٢٧>   ٣٣ ≥   ٧ق ع  صفر ١٠+ ٣١١٥ 
 "  ٢٧ ≤  ٧٣ ≥   ٨ق ع  ٣٠+ ٣٥+ ٣١١٩ 
 فوق أكسي ستياريل كربونات بوتيل ثالثي ١٠٠ ≤     ٧ق ع    ٣١٠٦ 
  ثالثي مثيل هكسانوات بوتيل ثالثي      -٥،٥، ٣-فوق أكسي   ١٠٠-٣٢>      ٧ق ع    ٣١٠٥ 
 "  ٣٢ ≤  ٦٨ ≥   ٨ ق ع   ٣١٠٩ 
  كلوروفوق أكسي برتويل-٣محض  ٨٦-٥٧>    ١٤ ≥  ١ق ع    ٣١٠٢ )٣(
 "  ٥٧ ≤   ٣ ≥ ٤٠ ≥ ٧ق ع    ٣١٠٦ 
 "  ٧٧ ≤   ٦ ≥ ١٧ ≥ ٧ق ع    ٣١٠٦ 
 هيدروفوق أكسيد كوميل ٩٨-٩٠> ١٠ ≤    ٨ق ع    ٣١٠٧ )١٣(
 "  ٩٠ ≤ ١٠ ≥    ٨ق ع    ٣١٠٩ )١٨)(١٣(
 فوق أكسي نيوديكانوات كوميل ٧٧ ≤  ٢٣ ≥   ٧ق ع  ١٠- صفر ٣١١٥ 
  يف شكل معلق٥٢ ≤     ٨ق ع  ١٠- صفر ٣١١٩ 

 ثابت يف املاء
 " 

 فوق أكسي نيوهبتانوات كوميل ٧٧ ≤ ٢٣ ≥    ٧ق ع  ١٠- صفر ٣١١٥ 
 فوق أكسي بيفاالت كوميل ٧٧ ≤  ٢٣ ≥   ٧ق ع  ٥- ٥+ ٣١١٥ 
  هكسانون حلقي)أكاسيد(ق أكسيد فو ٩١ ≤    ٩ ≥ ٦ق ع    ٣١٠٤ )١٣(
 "  ٧٢ ≤ ٢٨ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ )٥(

-1
10

-
 



 

 

 إضافيـةر خماط
 ومالحظات

 مـالرق
 دـالبن(

 )الفرعي

درجة 
 حـرارة
 الطوارئ

 )س˚(

درجة 
 حرارة
 الضبط

 )س˚(
 طريقـة
 التعبئة

 مـاء
(%) 

مادة 
 صلبة
 خاملة
(%) 

مادة 
 التخفيف
 اءـالنوع ب

)%()١( 

 مادة التخفيف
 النوع ألف

(%) 
 التركيـز

 األكسيد الفوقي العضوي (%)
 "   يف شكل عجينة٧٢ ≤     ٧ق ع    ٣١٠٦ )٢٠)(٥(
 "  ٣٢ ≤   ٦٨ ≥     معفى )٢٩(
 فوق أكاسيد كحول اسيتون ثنائي ٥٧ ≤  ٢٦ ≥  ٨ ≥ ٧ق ع  ٤٠+ ٤٥+ ٣١١٥ )٦(
 أكسيد ثنائي استيلفوق  ٢٧ ≤  ٧٣ ≥   ٧ق ع  ٢٠+ ٢٥+ ٣١١٥ )١٣)(٧(
 فوق أكسيد ثنائي أميل ثالثي ١٠٠ ≤     ٨ق ع    ٣١٠٧ 
 هكسان حلقي) فوق أكسي أميل ثالثي( ثنائي ١،١ ٨٢ ≤ ١٨ ≥    ٦ق ع    ٣١٠٣ 
 فوق أكسيد ثنائي برتويل ١٠٠-٥١ >   ٤٨ ≤  ٢ق ع    ٣١٠٢ )٣(
 فوق أكسيد ثنائي برتويل ٩٤-٧٧ >    ٦ ≥ ٤ق ع    ٣١٠٢ )٣(
 "  ٧٧ ≤    ٢٣ ≥ ٦ق ع    ٣١٠٤ 
 "  ٦٢ ≤   ٢٨ ≥ ١٠ ≥ ٧ق ع    ٣١٠٦ 
 يف شكل  ٦٢-٥٢ >     ٧ق ع    ٣١٠٦ )٢٠(

 عجينة 
 " 

 "  ٥٢-٣٥ >   ٤٨ ≥  ٧ق ع    ٣١٠٦ 
 "  ٤٢-٣٦ > ١٨ ≥   ٤٠ ≤ ٨ق ع    ٣١٠٧ 
 "  عجينة يف شكل ٥٦,٥ ≤    ١٥ ≥ ٨ق ع    ٣١٠٨ 
 "   يف شكل عجينة٥٢ ≤     ٨ق ع    ٣١٠٨ )٢٠(
  يف شكل معلق٤٢ ≤     ٨ق ع    ٣١٠٩ 

 ثابت يف املاء
 " 

 "  ٣٥ ≤   ٦٥ ≥     معفى )٢٩(
ل ـ بوتي-٤(ي ـات ثنائـي ثاين كربونـفوق أكس ١٠٠ ≤     ٦ق ع  ٣٠+ ٣٥+ ٣١١٤ 

 )سيكلوهكسيل ثالثي
  يف شكل معلق٤٢ ≤     ٨ق ع  ٣٠+ ٣٥+ ٣١١٩ 

 ثابت يف املاء
 " 

 فوق أكسيد ثنائي بوتيل ثالثي  ١٠٠-٥٢ >     ٨ق ع    ٣١٠٧ 
 "  ٥٢ ≤  ٤٨ ≥   ٨ق ع    ٣١٠٩ )٢٥(
 فوق أكسي أزيالت ثنائي بوتيل ثالثي ٥٢ ≤ ٤٨ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ 
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 إضافيـةر خماط
 ومالحظات

 مـالرق
 دـالبن(

 )الفرعي

درجة 
 حـرارة
 الطوارئ

 )س˚(

درجة 
 حرارة
 الضبط

 )س˚(
 طريقـة
 التعبئة

 مـاء
(%) 

مادة 
 صلبة
 خاملة
(%) 

مادة 
 التخفيف
 اءـالنوع ب

)%()١( 

 مادة التخفيف
 النوع ألف

(%) 
 التركيـز

 األكسيد الفوقي العضوي (%)
  بوتان ثنائي-٢، ٢فوق أكسي بوتيل ثالثي،  ٥٢ ≤ ٤٨ ≥    ٦ق ع    ٣١٠٣ 
 ١,٦وتيل بريوكسي كاربونيلوكسي ثنائي فوق أكسي ب ٧٢ ≤ ٢٨ ≥    ٥ق ع    ٣١٠٣ 
  هكسان حلقـي ثنائي-١، ١فوق أكسي بوتيل ثالثي  ١٠٠-٨٠ >     ٥ق ع    ٣١٠١ )٣(
 "  ٨٠-٥٢ > ٢٠ ≥    ٥ق ع    ٣١٠٣ 
 "  ٥٢-٤٢>  ٤٨ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ 
 "  ٤٢ ≤ ١٣ ≥  ٤٥ ≥  ٧ق ع    ٣١٠٦ 
 "  ٤٢ ≤ ٥٨ ≥    ٨ق ع    ٣١٠٩ 
 "  ٢٧ ≤ ٢٥ ≥    ٨ق ع    ٣١٠٧ )٢١(
 "  ١٣ ≤ ١٣ ≥ ٧٤ ≥   ٨ق ع    ٣١٠٩ 
  بوتيل-ع-فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي  ٥٢-٢٧>  ٤٨ ≥   ٧ق ع  ١٥- ٥- ٣١١٥ 
  يف شكل معلق٤٢ ≤     ٨ق ع  ١٥- ٥- ٣١١٨ 

 )جممد(ثابت يف املاء 
 " 

 "  ٢٧ ≤  ٧٣ ≥   ٨ق ع  ١٠- صفر ٣١١٧ 
 فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي بوتيل ثانوي ١٠٠-٥٢ >     ٤ق ع  ٢٠- ١٠- ٣١١٣ 
 "  ٥٢ ≤  ٤٨ ≥   ٧ق ع  ١٥- ٥- ٣١١٥ 
  برتين) بوتيل ثالثي أيسوبروبيلي فوق أكس-٢(-ثنائي  ١٠٠-٤٢ >   ٥٧ ≤  ٧ق ع    ٣١٠٦ 
 "  ٤٢ ≤   ٥٨ ≥     معفى )٢٩(
 لثيفوق أكسي فثاالت بوتيل ثا ٥٢-٤٢ > ٤٨ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ 
 "   يف شكل عجينة٥٢ ≤     ٧ق ع    ٣١٠٦ )٢٠(
 "  ٤٢ ≤ ٥٨ ≥    ٨ق ع    ٣١٠٧ 
  ثنائي بوتيل ثالثي بروبان-٢، ٢فوق أكسي  ٥٢ ≤ ٤٨ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ 
 "  ٤٢ ≤ ١٣ ≥  ٤٥ ≥  ٧ق ع    ٣١٠٦ 
 -٥، ٣، ٣- ثنائي بوتيل ثالثي -١، ١فوق أكسي  ١٠٠-٩٠ >     ٥ق ع    ٣١٠١ )٣(

 ثالثي مثيل سيكلوهكسان
 "  ٩٠-٥٧ > ١٠ ≥    ٥ق ع    ٣١٠٣ 
 "  ٧٧ ≤  ٢٣ ≥   ٥ق ع    ٣١٠٣ 
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 إضافيـةر خماط
 ومالحظات

 مـالرق
 دـالبن(

 )الفرعي

درجة 
 حـرارة
 الطوارئ

 )س˚(

درجة 
 حرارة
 الضبط

 )س˚(
 طريقـة
 التعبئة

 مـاء
(%) 

مادة 
 صلبة
 خاملة
(%) 

مادة 
 التخفيف
 اءـالنوع ب

)%()١( 

 مادة التخفيف
 النوع ألف

(%) 
 التركيـز

 األكسيد الفوقي العضوي (%)
 "  ٥٧ ≤   ٤٣ ≥  ٨ق ع    ٣١١٠ 
 "  ٥٧ ≤ ٤٣ ≥    ٨ق ع    ٣١٠٧ 
 "  ٣٢ ≤ ٢٦ ≥ ٤٢ ≥   ٨ق ع    ٣١٠٧ 
 فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي أستيل ١٠٠ ≤     ٧ق ع  ٣٠+ ٣٥+ ٣١١٦ 
 كمعلق ثابت ٤٢ ≤     ٨ق ع  ٣٠+ ٣٥+ ٣١١٩ 

 املاء يف
 " 

  كلوروبرتيل-٤-فوق أكسيد ثنائي  ٧٧ ≤    ٢٣ ≥ ٥ق ع    ٣١٠٢ )٣(
 "   يف شكل عجينة٥٢ ≤     ٧ق ع    ٣١٠٦ )٢٠(
 "  ٣٢ ≤   ٦٨ ≥     معفى )٢٩(
 فوق أكسيد ثنائي كوميل ١٠٠-٥٢ >   ٥٧ ≤  ٨ق ع    ٣١١٠ )١٢(
 "  ٥٢ ≤   ٤٨ ≥     معفى )٢٩(
 فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي هكسيل حلقي ١٠٠-٩١ >     ٣ق ع  ١٠+ ١٥+ ٣١١٢ )٣(
 "  ٩١ ≤    ٩ ≥ ٥ق ع  ١٠+ ١٥+ ٣١١٤ 

  يف شكل معلق٤٢ ≤     ٥ق ع  ١٥+ ٢٠+ ٣١١٩ 
 "  ثابت يف املاء

 فوق أكسيد ثنائي ديكانويل ١٠٠ ≤     ٦ق ع  ٣٠+ ٣٥+ ٣١١٤ 
 ثنائـــي بوتيل -٤، ٤فوق أكسي ( - ثنائي -٢، ٢ ٤٢ ≤   ٥٨ ≥  ٧ق ع    ٣١٠٦ 

  سيكلوهكسيل بروبان)ثالثي
 "  ٢٢ ≤  ٧٨ ≥   ٨ق ع    ٣١٠٧ 
  ثنائي كلوروبرتويل-٤، ٢-فوق أكسيد ثنائي  ٧٧ ≤    ٢٣ ≥ ٥ق ع    ٣١٠٢ )٣(
  يف شكل عجينة٥٢ ≤     ٧ق ع    ٣١٠٦ 

 مع زيت السليكون
 " 

 ) إثيل هكسيل-٢ (-.فوق أكسي ثاين كربونات ثنائـي ٥٢ ≤  ٤٨ ≥   ٧ق ع  ١٠- صفر ٣١١٥ 
 "  ١٠٠-٧٧ >     ٥ق ع  ٢٠- ١٠- ٣١١٣ 
 "  ٧٧ ≤  ٢٣ ≥   ٧ق ع  ١٥- ٥- ٣١١٥ 
  يف شكل معلق٦٢ ≤     ٨ق ع  ١٥- ٥- ٣١١٧ 

 ثابت يف املاء
 " 
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 إضافيـةر خماط
 ومالحظات

 مـالرق
 دـالبن(

 )الفرعي

درجة 
 حـرارة
 الطوارئ

 )س˚(

درجة 
 حرارة
 الضبط

 )س˚(
 طريقـة
 التعبئة

 مـاء
(%) 

مادة 
 صلبة
 خاملة
(%) 

مادة 
 التخفيف
 اءـالنوع ب

)%()١( 

 مادة التخفيف
 النوع ألف

(%) 
 التركيـز

 األكسيد الفوقي العضوي (%)
  يف شكل معلق٥٢ ≤     ٨ق ع  ١٥- ٥- ٣١١٩ 

 ثابت يف املاء
 )يف حاويات السوائب الوسيطة" ( 

  يف شكل معلق٥٢ ≤     ٨ق ع  ١٥- ٥- ٣١٢٠ 
 )جممد (ثابت يف املاء

  " 

  ثنائي هيدروفوق أكسي بروبان-٢، ٢ ٢٧ ≤   ٧٣ ≥  ٥ق ع    ٣١٠٢ )٣(
 ) هيدروكسي سيكلوهكسيل١-( -فوق أكسيد ثنائي ١٠٠ ≤     ٧ق ع    ٣١٠٦ 
 فوق أكسيد ثنائي أيسوبوتريل ٥٢-٣٢ >  ٤٨ ≥   ٥ق ع  ٢٠- ١٠- ٣١١١ )٣(
 "  ٣٢ ≤  ٦٨ ≥   ٧ق ع  ٢٠- ١٠- ٣١١٥ 
 ثنائي هيدروفوق أكسيد ثنائي أيسوبروبيل برتين ٨٢ ≤ ٥ ≥   ٥ ≥ ٧ق ع    ٣١٠٦ )٢٤(
 فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي أيسوبروبيل ١٠٠-٥٢ >     ٢ق ع  ١٥- ٥- ٣١١٢ )٣(
 "  ٥٢ ≤  ٤٨ ≥   ٧ق ع  ٢٠- ١٠- ٣١١٥ 
 "  ٢٨ ≤ ٧٢ ≥    ٧ق ع  ١٥- ٥- ٣١١٥ 
 فوق أكسيد ثنائي لورويل ١٠٠ ≤     ٧ق ع    ٣١٠٦ 
 يف  معلق ثابت٤٢ ≤     ٨ق ع    ٣١٠٩ 

 املاء
 " 

 )  مثيل برتويل-٣( -فوق أكسيد ثنائي  ٥٢ ≤  ٤٨ ≥   ٧ق ع  ٥- ٥+ ٣١١٥ 
 ) مثيل برتويل-٢( -ائي فوق أكسيد ثن ٨٧ ≤    ١٣ ≥ ٥ق ع  ٣٠+ ٣٥+ ٣١١٢ )٣(
 ٤٠+ ٣١١٥ 

 
فوق أكسيد ) +  مثيل برتويل-٣( -فوق أكسيد ثنائي  ٤ ≤+ ١٨ ≤+ ٢٠ ≤  ٥٨ ≥   ٧ق ع  ٣٥+ 

 فوق أكسيد ثنائي برتويل) +  ميثيل برتويل-٣(برتويل 
  عجينة مع زيت٥٢ ≤     ٧ق ع    ٣١٠٦ 

 السليكون
 ) مثيل برتويل-٤( -فوق أكسيد ثنائي 

 ثنائــي مثيل -٢،٥ )فوق أكسي برتويل( ثنائي ٢،٥ ١٠٠-٨٢ >     ٥ق ع    ٣١٠٢ )٣(
 هكسان

 "  ٨٢ ≤   ١٨ ≥  ٧ق ع    ٣١٠٦ 
 "  ٨٢ ≤    ١٨ ≥ ٥ق ع    ٣١٠٤ 
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 إضافيـةر خماط
 ومالحظات

 مـالرق
 دـالبن(

 )الفرعي

درجة 
 حـرارة
 الطوارئ

 )س˚(

درجة 
 حرارة
 الضبط

 )س˚(
 طريقـة
 التعبئة

 مـاء
(%) 

مادة 
 صلبة
 خاملة
(%) 

مادة 
 التخفيف
 اءـالنوع ب

)%()١( 

 مادة التخفيف
 النوع ألف

(%) 
 التركيـز

 األكسيد الفوقي العضوي (%)
 ثنائــي -٢،٥ )ي بوتيل ثالثيـفوق أكس( ثنائي ٢،٥ ١٠٠-٥٢ >     ٧ق ع    ٣١٠٥ 

 مثيل هكسان
 "  ٥٢ ≤ ٤٨ ≥    ٨ق ع    ٣١٠٩ 
 ثنائـي -٢،٥ )ي بوتيل ثالثيـفوق أكس( ثنائي ٢،٥  يف شكل عجينة٤٧ ≤     ٨ق ع    ٣١٠٨ 

 مثيل هكسان
 ثنائـــي -٢،٥ )فوق أكسي بوتيل ثالثي( ثنائي ٢،٥ ٧٧ ≤   ٢٣ ≥  ٨ق ع    ٣١٠٨ 

 مثيل هكسان
 "  ١٠٠-٨٦ >     ٥ق ع    ٣١٠١ )٣(
 "  ٥٢ ≤   ٤٨ ≥  ٧ق ع    ٣١٠٦ 
 ثنائـي -٢،٥ )فوق أكسي بوتيل ثالثي( ثنائي ٢،٥ ٨٦-٥٢ > ١٤ ≥    ٥ق ع    ٣١٠٣ )٢٦(

  هكسني-٣مثيل 
 ) اثيـل هكسانويـل-٢فوق أكسي (مثيل  ثنائي ٢،٥ ١٠٠ ≤     ٥ق ع  ٢٠+ ٢٥+ ٣١١٣ 

  ثنائي اثيل هكسان- ٢،٥
 انل هكسـي مثي ـ ثنائ-٢،٥- ثنائي هيدروفوق أكسي ٢،٥ ٨٢ ≤    ١٨ ≥ ٦ق ع    ٣١٠٤ 
 ثالثـي مثيــل -٢،٥، ٣فوق أكسي  )ثنائي ٢،٥ ٧٧ ≤ ٢٣ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ 

  ثنائي مثيل هكسان-٢،٥هكسانويل 
 ثنائــي مثيـــل -١،١ي نيوهبتانوات ـفوق أكس ٥٢ ≤ ٤٨ ≥    ٨ق ع  صفر ١٠+ ٣١١٧ 

  هيدروكسي بوتيل-٣-
 ئي مرييستيلفوق أكسي ثاين كربونات ثنا ١٠٠ ≤     ٧ق ع  ٢٠+ ٢٥+ ٣١١٦ 
 يف  معلق ثابت٤٢ ≤     ٨ق ع  ٢٠+ ٢٥+ ٣١١٩ 

 املاء
 " 

  برتين ) نيوديكانويل فــوق أكسي أيسوبروبيل  -٢(ثنائي  ٥٢ ≤ ٤٨ ≥    ٧ق ع  ١٠- صفر ٣١١٥ 
  نونانويل-ع-فوق أكسيد ثنائي  ١٠٠ ≤     ٧ق ع  صفر ١٠+  ٣١١٦ 
  أوكتانويل-ع- فوق أكسيد ثنائي ١٠٠ ≤     ٥ق ع  ١٠+ ١٥+ ٣١١٤ 
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 إضافيـةر خماط
 ومالحظات

 مـالرق
 دـالبن(

 )الفرعي

درجة 
 حـرارة
 الطوارئ

 )س˚(

درجة 
 حرارة
 الضبط

 )س˚(
 طريقـة
 التعبئة

 مـاء
(%) 

مادة 
 صلبة
 خاملة
(%) 

مادة 
 التخفيف
 اءـالنوع ب

)%()١( 

 مادة التخفيف
 النوع ألف

(%) 
 التركيـز

 األكسيد الفوقي العضوي (%)
 ) فينوكسي اثيل  -٢( -فوق أكسي ثاين كربونات ثنائـي        ١٠٠-٨٥ >     ٥ق ع    ٣١٠٢ )٣(
 "  ٨٥ ≤    ١٥ ≥ ٧ق ع    ٣١٠٦ 
 فوق أكسيد ثنائي بروبيونيل ٢٧ ≤  ٧٣ ≥   ٨ق ع  ١٥+ ٢٠+ ٣١١٧ 
  بروبيل-ع-فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي  ١٠٠ ≤     ٣ق ع  ٢٥- ١٥- ٣١١٣ 
  بروبيل-ع-فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي  ٧٧ ≤  ٢٣ ≥   ٥ق ع  ٢٠- ١٠- ٣١١٣ 
 فوق أكسيد محض ثنائي سكسنيك ١٠٠-٧٢ >     ٤ق ع    ٣١٠٢ )١٧)(٣(
 "  ٧٢ ≤    ٢٨ ≥ ٧ق ع  ١٠+ ١٥+ ٣١١٦ 
 ثالثي مثيل -٥، ٥، ٣( -فوق أكسيد ثنائي  ٨٢-٣٨ > ١٨ ≥    ٧ق ع  صفر ١٠+ ٣١١٥ 

 )لهكسانوي
 يف  معلق ثابت٥٢ ≤     ٨ق ع  ١٠+ ١٥+ ٣١١٩ 

 املاء
 " 

 "  ٣٨ ≤ ٦٢ ≥    ٨ق ع  ٢٠+ ٢٥+ ٣١١٩ 
 بوتريات اثيل)  ثالثياميلفوق أكسي ( - ثنائي -٣، ٣ ٦٧ ≤ ٣٣ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ 
 بوتريات اثيل)  ثالثيبوتيلفوق أكسي ( - ثنائي -٣، ٣ ١٠٠-٧٧ >     ٥ق ع    ٣١٠٣ 
 بوتريات اثيل) فوق أكسي بوتيل ثالثي( - ثنائي -٣، ٣ ٧٧ ≤ ٢٣ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ 
 "  ٥٢ ≤   ٤٨ ≥  ٧ق ع    ٣١٠٦ 

 ٥٢ ≤ ٤٥ ≥ ١٠ ≥   ٧ق ع  ٢٠- ١٠- ٣١١٥ 
 فوق أكسي ٣-١-)  فوق أكسي إثيل حلقي٢ (١-

 بيفاالت بوتيالت إثيل ثنائي
  أكسيد نيوديكا نواتثالثي هيكسيل فوق ٧١ ≤ ٢٩ ≥    ٧ق ع  صفر ١٠+  ٣١١٥ 
 ثالثي هيكسيل فوق أكسيد بيفاليت ٧٢ ≤  ٢٨ ≥   ٧ق ع  ١٠+  ١٥+  ٣١١٥ 
 ١٨-١٥ ≤ + ٣٢ ≤ ٣٨ ≥    ٧ق ع  ٢٠- ١٠- ٣١١٥ 

 +≥ ١٥-١٢ 
+ وي ـفوق أكسي ثاين كربونـات أيسوبروبيل بوتيـل ثان       

فوق أكسي   + فوق أكسي ثاين كربونات ثنائـي بوتيل ثانوي           
 ت ثنائي أيسوبروبيل     ثانـي كربونـا   

  ٢٨ ≤ + ٥٢≤      ٥ق ع  ٢٠- ١٠- ٣١١١ )٣(
 +≥ ٢٢ 

 " 
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 إضافيـةر خماط
 ومالحظات

 مـالرق
 دـالبن(

 )الفرعي

درجة 
 حـرارة
 الطوارئ

 )س˚(

درجة 
 حرارة
 الضبط

 )س˚(
 طريقـة
 التعبئة

 مـاء
(%) 

مادة 
 صلبة
 خاملة
(%) 

مادة 
 التخفيف
 اءـالنوع ب

)%()١( 

 مادة التخفيف
 النوع ألف

(%) 
 التركيـز

 األكسيد الفوقي العضوي (%)
 هيدروفوق أكسيد أيسوبروبيل كوميل ٧٢ ≤ ٢٨ ≥    ٨ق ع    ٣١٠٩ )١٣(
  منتيل-هيدروفوق أكسيد بارا  ١٠٠-٧٢ >     ٧ق ع    ٣١٠٥ )١٣(
 "  ٧٢ ≤ ٢٨ ≥    ٨ق ع    ٣١٠٩ )٢٧(
 ل سيكلوهكسانوني مث)أكاسيد(فوق أكسيد  ٦٧ ≤  ٣٣ ≥   ٧ق ع  ٣٥+ ٤٠+ ٣١١٥ 
  مثيل اثيل كيتون)أكاسيد(فوق أكسيد  )٨(انظر املالحظة  ٤٨ ≥    ٥ق ع    ٣١٠١ )١٣)(٨)(٣(
 "  )٩(انظر املالحظة  ٥٥ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ )٩(
 "  )١٠(انظر املالحظة  ٦٠ ≥    ٨ق ع    ٣١٠٧ )١٠(
  مثيل أيسوبوتيل كيتون)أكاسيد(فوق أكسيد  ٦٢ ≤ ١٩ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ )٢٢(
 فوق أكسيد عضوي، سائل، عينة      ٢ق ع    ٣١٠٣ )١١(
 فوق أكسيد عضوي، سائل، عينة، درجة احلرارة حمكومة      ٢ق ع    ٣١١٣ )١١(
 فوق أكسيد عضوي، صلب، عينة      ٢ق ع    ٣١٠٤ )١١(
 صلب، عينـة، درجة احلرارة حمكومة    فوق أكسيد عضوي،        ٢ق ع    ٣١١٤ )١١(
 محض فوق أكسي خليك، النوع دال، مثبت ٤٣ ≤     ٧ق ع    ٣١٠٥ )١٩)(١٤)(١٣(
 ، مثبتهاءمحض فوق أكسي خليك، النوع  ٤٣ ≤     ٨ق ع    ٣١٠٧ )١٩)(١٥)(١٣(
 محض فوق أكسي خليك، النوع واو، مثبت ٤٣ ≤     ٨ق ع    ٣١٠٩ )١٩)(١٦)(١٣(

 محض فوق أكسي اللوريك ١٠٠ ≤     ٨ق ع  ٣٥+ ٤٠+ ٣١١٨ 
 هيدروفوق أكسيد بينانيل ١٠٠-٥٦>     ٧ق ع    ٣١٠٥ )١٣(
 "  ٥٦ ≤ ٤٤ ≥    ٨ق ع    ٣١٠٩ 
  فوق أكسي كربونات ثالثي-بويل بويل إثري  ٥٢ ≤  ٤٨ ≥   ٨ق ع    ٣١٠٧ 
 فوق أكسيد بيفاليت رباعي مثيل بوتيل      ١٠٠ ≤     ٧ق ع    ٣١٠٥ 
  فوق أكسي رباعي مثيل بوتيل     -٢فوق هكسنونات أثيل    ١٠٠ ≤     ٧ق ع  ١٥+ ٢٠+ ٣١١٥ 
 مثيل   رباعي  -٣،  ٣، ١،  ١ فوق أكسي نيوديكانوات     -٢ ٧٢ ≤  ٢٨ ≥   ٧ق ع  ٥- ٥+ ٣١١٥ 

 بوتيل 
 يف  معلق ثابت٥٢ ≤      ٨ق ع  ٥- ٥+ ٣١١٩ 

 املاء
 " 

 مثيل رباعي -٣، ٣ ،١،١ي فينو خالت  فوق أكس-٢ ٧٧ ≤  ٢٣ ≥   ٧ق ع  صفر ١٠+ ٣١١٥ 
 ، ثالثي ميثيل-٩، ٦، ٣بوتيل، ثالثي إيثيل 

  ثالثي بريوكسونان-٧، ٤، ١- ٤٢ ≤ ٥٨ ≥    ٧ق ع    ٣١٠٥ )٢٨(
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 :٤-٢-٣-٥-٢حواشي 

 وجيب أن تكون درجة .ميكن دائماً االستعاضة عن مواد التخفيف من النوع باء مبواد ختفيف من النوع ألف )١( 
 . من درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع لألكسيد الفوقي العضويس٦٠ْان مادة التخفيف من النوع باء أعلى مبا ال يقل عن غلي

 . يف املائة٤,٧   ≤نسبة األكسجني املتاح )٢( 
 ).٢-٢-٢-٢-٥، انظر ١النموذج رقم  (كعالمة خطر إضايف "EXPLOSIVE"" متفجرات" بطاقة يلزم وضع )٣( 
 .كن االستعاضة عن مادة التخفيف بثنائي فوق أكسيد بوتيل ثالثيمي )٤( 
 . يف املائة٩ ≤ نسبة األكسجني املتاح )٥( 
 . يف املائة١٠≤نسبة األكسجني املتاح و يف املائة من فوق أكسيد اهليدروجني ٩ ≤ مع نسبة )٦( 
 .ال يسمح إال بالعبوات غري املعدنية )٧( 
 . مع املاء أو بدونه١٠,٧ ≤ و  يف املائة١٠ >نسبة األكسجني املتاح  )٨( 
 . مع املاء أو بدونه يف املائة١٠ ≤نسبة األكسجني املتاح  )٩( 
 . مع املاء أو بدونه يف املائة٨,٢ ≤ نسبة األكسجني املتاح  )١٠( 
 .١-٥-٢-٣-٥-٢انظر  )١١( 
نوع واو على أساس جتارب واسعة  كغ للوعاء كحد أقصى خمصصة لألكاسيد الفوقية العضوية من ال٢ ٠٠٠ )١٢( 
 .النطاق

 ).٢-٢-٢-٢-٥، انظر ٨النموذج رقم  ( كعالمة خطر إضايف"CORROSIVE" "أكال"بطاقة يلزم وضع  )١٣( 
 .)د(٢-٣-٣-٥-٢الصيغ التركيبية حلمض فوق أكسي اخلليك اليت تستويف املعايري املذكورة يف  )١٤( 
 . (ه(٢-٣-٣-٥-٢ليك اليت تستويف املعايري املذكورة يف الصيغ التركيبية حلمض فوق أكسي اخل )١٥( 
 .)و(٢-٣-٣-٥-٢الصيغ التركيبية حلمض فوق أكسي اخلليك اليت تستويف املعايري املذكورة يف  )١٦( 
 .تقلل إضافة املاء إىل هذا األكسيد الفوقي العضوي من ثباته احلراري )١٧( 
 . يف املائة٨٠كعالمة خطر إضايف إذا كانت التركيزات أقل من  "CORROSIVE ""أكال" بطاقة يلزم وضعال  )١٨( 
 .ضحلمو واملاء وااهليدروجنيخماليط مع فوق أكسيد  )١٩( 
 .نوع ألف مع املاء أو بدونهالمع مادة خمففة من  )٢٠( 
 . يف املائة بالوزن، باإلضافة إىل اثيل برتين٢٥ ≥مع مادة خمففة من النوع ألف بتركيز  )٢١( 
 . يف املائة بالوزن، باإلضافة إىل مثيل أيسوبوتيل كيتون١٩ ≥ن النوع ألف بتركيز ـة مـمع مادة خمفف )٢٢( 
 . يف املائة٦< مع ثاين فوق أكسيد بوتيل ثالثي بتركيز  )٢٣( 
 . يف املائة٨ ≤ز ـن بتركيـ أيسوبروبيل هيدروكسي برتي-٤-فوق أكسي   أيسوبروبيل هيدرو-١مع  )٢٤( 
 . س١١٠º>  ففة من النوع باء درجة غلياهنامادة خم )٢٥( 
 .يف املائة من اهليدروفوق أكسيد ٠,٥ < نسبة  علىحتتوي )٢٦( 
�" أكّال" فـي املائة، يلـزم وضـع بطاقة خطر إضـايف ٥٦يف حالة التركيزات الـيت تزيد عـلى  )٢٧( 

CORROSIVE)  ٢-٢-٢-٢-٥، انظر ٨النموذج رقم.( 
 يف ٩٥ يف املائة يف مادة التخفيف من النوع ألف بنسبة غليان تعادل ٧,٦≤ فعال املتاح نسبة األكسجني ال )٢٨( 

 . س٢٦٠º إىل س°٢٠٠املائة يف النطاق احلراري من 
 .٢-٥ال ختضع الشتراطات هذه الالئحة التنظيمية بالنسبة للشعبة  )٢٩(
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ة يف ـالعضوية غري املدرجتتوىل السلطة املختصة يف بلد املنشأ تصنيف األكاسيد الفوقية   ٥-٢-٣-٥-٢
وتعيني بند نوعي هلا  T23 أو يف توجيه الصهاريج النقالة IBC520 أو يف توجيه التعبئة ٤-٢-٣-٥-٢دول ـاجل

كما يرد .  املبادئ اليت تطبق على تصنيف تلك املواد٣-٣-٥-٢وترد يف . ساس تقرير عن نتائج االختباراتأعلى 
دليل االختبارات وطرق االختبار واملعايري، ومثال لتقرير اختبار مناسب يف ما جيب تطبيقه من إجراءات التصنيف، 

 .ويتعني أن يتضمن بيان املوافقة التصنيف املقرر وشروط النقل ذات الصلة. ، اجلزء الثاينواملعايري

يد فيما يتعلق بعينات األكاسيد الفوقية العضوية اجلديدة أو التركيبات اجلديدة من األكاس ١-٥-٢-٣-٥-٢
، واليت ال تتوفر بشأهنا بيانات اختبار كاملة ومن املقرر نقلها ٤-٢-٣-٥-٢الفوقية العضوية املدرجة يف اجلدول 

أكسيد فوقي عضوي من "إلجراء مزيد من االختبارات عليها وتقييمها، فإنه حيدد هلا أحد البنود املناسبة حتت بند 
 : شريطة استيفاء الشروط التالية"النوع جيم

 أن تشري البيانات املتاحة إىل أن العينة لن تكون أشد خطورة من أكسيد فوقي عضوي من النوع باء؛ )أ( 

انظر توجيه التعبئة الواجب ) (٢ق ع  ("OP2"أن تكون العينة معبأة وفقاً لطريقة التعبئة  )ب( 
  كغم؛١٠ وأن تقتصر الكمية املوجودة يف العبوة الواحدة على )التطبيق

ط، إن وجدت، منخفضة بقدر كاف ملنع أي ب البيانات املتاحة إىل أن درجة حرارة الضأن تشري )ج( 
 .احنالل خطر وعالية بقدر كاف ملنع أي فصل خطر لألطوار

 مبادئ تصنيف األكاسيد الفوقية العضوية ٣-٣-٥-٢

ي ـفرد ـوي. ي تصنيف األكاسيد الفوقية العضويةـ إىل اخلواص احلامسة فحصراًيشري هذا الفرع   :ملحوظة
 رسم ختطيطي يبني مبادئ التصنيف يف شكل أسئلة مرتبة داخل مربعات وتتعلق باخلواص ١-٥-٢الشكل 

وترد الطرق املناسبة لالختبار مع . وينبغي أن حتدد هذه اخلواص بالتجربة. احلامسة، مع اإلجابات املمكنة عنها
 .لثاينمعايري التقييم املالئمة يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء ا

جيب اعتبار أن أي صيغة تركيبية ألكاسيد فوقية عضوية تنطوي على خواص انفجارية إذا كان من   ١-٣-٣-٥-٢
 .املمكن أن تنفجر أو حتترق باحتدام لدى اختبارها يف املخترب أو أن تبدي أثراً عنيفاً عند التسخني حتت ظروف االحتباس

لصيغ التركيبية لألكاسيد الفوقية العضوية غري املدرجة يف تطبق املبادئ التالية على تصنيف ا ٢-٣-٣-٥-٢
 :٤-٢-٣-٥-٢اجلدول 

 بالصورة املعبأة هباميكن أن تنفجر أو أن حتترق باحتدام اليت عضوي الفوقي الكسيد األتركيبة  )أ( 
ف، مربع  بأهنا أكسيد فوقي عضوي من النوع ألتعرَّف( ٢-٥ الشعبة بعبوهتا هذه يف إطارللنقل، حيظر نقلها 

 ؛)١-٥-٢ بالشكل �ألف�اخلروج 

 لدى باحتداموال تنفجر وال حتترق انفجارية واص اليت تتميز خبعضوي الفوقي الكسيد األ تركيبة )ب( 
 اخلطر اإلضايف متييزتعبئتها للنقل، لكن ميكن أن حيدث هلا انفجار حراري يف العبوة، يتعني أن حتمل بطاقة 

وجيوز تعبئة األكسيد الفوقي العضوي . )٢-٢-٢-٢-٥، انظر ١ذج رقم النمو ("EXPLOSIVE" "متفجرات"
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 كغم ما مل يتعني ختفيض احلد األقصى للوزن الستبعاد حدوث انفجار أو احتراق ٢٥هذا يف مقادير تصل إىل 
 ؛)١-٥-٢ بالشكل �باء�تعرف بأهنا أكسيد فوقي عضوي من النوع باء، مربع اخلروج (حمتدم يف العبوة 

لها دون أن حتمل بطاقة اليت تتميز خبواص انفجارية جيوز نقعضوي الفوقي الكسيد األ يبةترك )ج( 
 )كغم ٥٠قصى أحبد ( للنقل بالصورة املعبأة هباوذلك عندما ال تكون املادة " متفجرات"تعريف باخلطر اإلضايف 

فوقي عضوي من النوع جيم، تعرف بأهنا أكسيد (عرضة لالنفجار أو االحتراق احملتدم أو حلدوث انفجار حراري 
 ؛)١-٥-٢ بالشكل �جيم�مربع اخلروج 

 : أهنااختبارها يف املخترباليت يتبني أثناء عضوي الفوقي الكسيد األ تركيبة  )د(

 تنفجر جزئياً، وال حتترق وال تبدي أي آثار عند التسخني يف ظروف االحتباس؛  `١`  

 د التسخني يف ظروف االحتباس؛ ني آثاراً عنيفة ع ال تنفجر على اإلطالق، وحتترق ببطء وال تبدأو `٢` 

  ال تنفجر وال حتترق على اإلطالق وتبدي آثاراً متوسطة احلدة عند التسخني يف ظروف االحتباس؛أو `٣` 

وتعرف بأهنا أكسيد فوقي عضوي من النوع ( كغم ٥٠يسمح بنقلها يف عبوات ال تتجاوز كتلتها الصافية 
 ؛)١-٥-٢لشكل ا� دال�دال، مربع اخلروج 

 ال تنفجر وال حتترق على  أهنااختبارها يف املخترباليت يتبني أثناء عضوي الفوقي األكسيد التركيبة   )ه( 
اإلطالق وال تبدي إال أثراً ضعيفاً أو ال تبدي أي أثر عند التسخني يف ظروف االحتباس، جيوز نقلها يف عبوات ال 

 �اءـه�اء، مربع اخلروج ـوع هـن النـكسيد فوقي عضوي متعرف بأهنا أ( لتراً ٤٥٠/ كغم٤٠٠تتجاوز 
 ؛)١-٥-٢بالشكل 

 ال تنفجر يف حالتها  أهنا اختبارها يف املخترباليت يتبني أثناءعضوي الفوقي الكسيد األتركيبة  )و( 
ف االحتباس وال حتترق على اإلطالق وال تبدي إالّ أثراً ضعيفاً أو ال تبدي أي أثر عند التسخني يف ظروالتجويفية 

وال تكون هلا إالّ قوة تفجريية بسيطة أو ال تكون هلا قوة تفجريية على اإلطالق، ميكن النظــر يف نقلها يف 
تعرف بأهنا أكسيد فوقي عضوي من النوع واو، مربع اخلروج (نقل السوائب أو يف صهاريج وسيطة لحاويات 

 ؛١٣-١-٢-٤ و٧-١-٤ية، انظر ؛ وفيما يتعلق باالشتراطات اإلضاف)١-٥-٢ بالشكل "واو"

ال تنفجر يف حالتها أهنا  اختبارها يف املخترب اليت يتبني أثناءعضوي الفوقي الكسيد تركيبة األ )ز( 
 وال حتترق على اإلطالق وال تبدي أي اثر عند التسخني يف ظروف االحتباس وال أي قوة تفجريية، تعفى التجويفية

س أو °٦٠ذايت التسارع الدرجة حرارة االحنالل ( حرارياً مستقرةكيبة ، شريطة أن تكون التر٢-٥من الشعبة 
 لرتعألف لتركيبة السائلة مادة خمففة من النوع لبالنسبة   وأن تستخدم) كغم٥٠أكثر بالنسبة لعبوة وزهنا 

تكن  وإذا مل ).١-٥-٢ بالشكل "زاي"ن النوع زاي، مربع اخلروج ـتعّرف بأهنا أكسيد فوقي عضوي م(احلساسية 
 النوع ألف لرتع احلساسية، تعرف الصيغة بأهنا خالف حرارياً أو إذا ما استخدمت مادة خمففة مستقرةالتركيبة 

 .أكسيد فوقي عضوي من النوع واو
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 رسم ختطيطي لتصنيف األكاسيد الفوقية العضوية: ١-٥-٢الشكل 

 
 
 

األكسيد الفوقي العضوي

هل ينشر أي
 التهاب حيدث؟

١املربع 

هل ميكن أن
يلتهب يف عبوة

 النقل

هل ميكن أن ينشر
أي احتراق حيدث؟

هل ميكن أن
احتراقتنشر أي 

حيدث؟

هل ميكن أن 
تنشر أي احتراق

؟حيدث

هل حيترق
بسرعة يف 
 العبوة؟

ما تأثري تسخينه يف
ظروف االحتواء 

املعرف؟

ما تأثري تسخينه يف 
ظروف االحتواء 

 ؟املعرَّف

ما تأثري تسخينه يف 
ظروف االحتواء 

 املعرَّف؟

ال ُيقبل للنقل يف
 هذه العبوة

ُيقبل للنقل يف عبوات ال تزيد على 
 كغم وزن صايف مع وضع ٢٥

 'متفجر'بطاقـة خطـر إضايف 

ُيقبل للنقل يف عبوات ال
ايف فيها يزيد الوزن الص

  كغم٥٠على 

هل ميكن أن
تنفجر يف عبوة 

 النقل؟

ُيقبل للنقل يف عبوات ال 
يزيد الوزن الصايف فيها 

انتقل إىل املربع  كغم٥٠على 
 بالشكل١١
١-٥-٢ 

 نعم١-١

 نعم١-٢

٢املربع ال٣-١

 ٣املربع 

 ٤املربع 

 ٥املربع 

٦املربع

 ٧املربع

 ٨املربع 

 ٩املربع 

١٠املربع 

 ال٢-٢

سرعة نعم ب١-٣

٢-٣
٣-٣

نعم ببطء
ال

١-٤ 
٢-٤ سرعةب نعم

٣-٤

 نعم ببطء
ال

٢-٥،
 نعم ببطء

ا

 ال٣-٥
نعم١-٦ ال٢-٦

١-٧
شديد

  متوسط٢-٧
 منخفض٣-٧
شديد١-٨ ال٤-٧

 متوسط٢-٨
منخفض٣-٨
  ال٤-٨

شديد١-٩

 متوسط٢-٩

 منخفض٣-٩
 ال٢-١٠ ال٤-٩

بع اخلروج مر نعم١-١٠
 ألف

مربع اخلروج
 باء

مربع اخلروج 
 جيم

مربع اخلروج 
 دال

  جزئيا٢-١
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 )تابع(رسم ختطيطي لتصنيف األكاسيد الفوقية العضوية : ١-٥-٢الشكل 

 ٩من املربع  

 )على الصفحة السابقة (١-٥-٢يف الشكل  

 
 

 ١١املربع 

 
  
  نعم١-١١     

 
      
  ال٢-١١   

 
 ١٢املربع       

 
 
 
 

  ال٣-١٢      غري منخفضة١-١٢   
 

  منخفضة٢-١٢           
 ١٣املربع           

 
           
  منخفض١-١٣        

 
 
 

  ال٢-١٣                  
 
 
 
 
 
 
 

  مربع اخلروج زاي            مربع اخلروج واو   مربع اخلروج هاء 
 
 

 

 

 

ما هي قدرته
 االنفجارية؟

ما هو تأثري التسخني
يف ظروف االحتواء 

 ملعرَّف؟ا

يقبل للنقل يف عبوات ال تزيد
 لترا٤٥٠ً كغم أو ٤٠٠على  

ميكن النظر يف نقله يف حاويات 
 ينظر يف إعفائه سوائب وسيطة أو صهاريج

هل ُيزمع نقل األكسيد يف 
حاويات سوائب وسيطة أو 

 صهاريج أو إعفاؤها؟
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 اشتراطات ضبط درجة احلرارة ٤-٣-٥-٢

 :ختضع األكاسيد الفوقية العضوية التالية لضبط درجة احلرارة أثناء النقل ١-٤-٣-٥-٢

األكاسيد الفوقية العضوية من النوعني باء وجيم اليت تكون درجة حرارة احنالهلا الذايت التسارع  )أ( 
  ؛ أو أقلس°٥٠

 عند تسخينها يف ظروف األكاسيد الفوقية العضوية من النوع دال اليت تظهر تأثرياً متوسطاًو )ب( 
تظهر تأثرياً ضعيفا أو ال تظهر أي أقل أو  أو  س°٥٠ الذايت التسارع احنالهلا واليت تكون درجة حرارة )١(االحتباس

 ؛ س أو أقل°٤٥ الذايت التسارع احنالهلا وتكون درجة حرارة االحتباستأثري عند تسخينها يف ظروف 

ي ـوعني هاء وواو اليت تكون درجة حرارة احنالهلا الذاتاألكاسيد الفوقية العضوية من النو )ج( 
 . س أو أقل°٤٥التسارع 

، دليل االختبارات واملعايري الذايت التسارع يف االحناللترد طرق االختبار لتعيني درجة حرارة  ٢-٤-٣-٥-٢
 .الطرد املقرر نقلهار الذي يقع عليه االختبار بشكل يراعي حجم ومادة يوجيرى االخت. ٢٨اجلزء الثاين، الفرع 

 ، الفرع اجلزء الثالث،  واملعايريدليل االختباراتطرق االختبار لتعيني القابلية لاللتهاب يف ترد  ٣-٤-٣-٥-٢
ونظراً ألن األكاسيد الفوقية العضوية قد تتفاعل بشدة عند تسخينها، يوصى بتحديد نقطة اشتعاهلا . ٤-٣٢

 .ISO 3679  معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسيملبني يفباستخدام عينات صغرية احلجم على النحو ا

 نزع حساسية األكاسيد الفوقية العضوية ٥-٣-٥-٢

ثناء النقل، ترتع حساسية األكاسيد الفوقية العضوية يف حاالت كثرية باستعمال ألضمان السالمة  ١-٥-٣-٥-٢
 وحيثما اشترطت نسبة مئوية من مادة ما، فإهنا . أو ماء،سوائل أو مواد صلبة عضوية، أو مواد صلبة غري عضوية
وبوجه عام، جيري نزع احلساسية بشكل يضمن، إذا ما . تعين النسبة املئوية بالكتلة، مقربة إىل أقرب رقم صحيح

 .حدث انسكاب أو حريق، عدم تركّز األكسيد الفوقي العضوي بدرجة خطرية

 الفوقية العضوية، تنطبق  من تركيبات األكاسيدكيبةما مل ينص على غري ذلك بالنسبة لكل تر ٢-٥-٣-٥-٢
 :التعاريف التالية على مواد التخفيف املستعملة لرتع احلساسية

 مع األكسيد الفوقي العضوي املعين وال تقل متوافقة هي سوائل عضوية مواد التخفيف من النوع ألف )أ( 
لنوع ألف لرتع حساسية مجيع األكاسيد الفوقية وميكن استخدام مواد التخفيف من ا.  س°١٥٠درجة غلياهنا عن 

 ؛العضوية

 مع األكسيد الفوقي العضوي املعين، متوافقة هي سوائل عضوية مواد التخفيف من النوع باء )ب( 
وميكن . س°٥عن ) وميضها(، وال تقل نقطة اشتعاهلا س°٦٠ ولكنها ال تقل عن س°١٥٠وتقل درجة غلياهنا عن 
ن النوع باء لرتع حساسية مجيع األكسيد الفوقية العضوية شريطة أن تكون درجة غلياهنا استخدام مواد التخفيف م

 . كغم٥٠يف عبوة زنة ) SADT( من درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع س°٦٠أعلى مبا ال يقل عن 

 ــــــــــــــــ
 .ارات واملعايري، اجلزء الثاينعلى النحو الذي حتدده جمموعة االختبارات هاء املبينة يف دليل االختب )١( 
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ألكسيد الفوقي العضوي مواد ختفيف من أنواع أخرى غري النوع ا تركيبةجيوز أن تضاف إىل  ٣-٥-٣-٥-٢
 مادة االستعاضة عنبيد أن .  شريطة أن تكون متوافقة معها٤-٢-٣-٥-٢ألف أو النوع باء، حسبما ورد يف 
 يقتضي إعادة تقييم ،أو جزئياً، مبادة ختفيف أخرى ذات خواص خمتلفة كلياً ،التخفيف من النوع ألف أو النوع باء

 .٢-٥ألكسيد الفوقي العضوي طبقاً إلجراءات القبول العادية بالنسبة للشعبة ا تركيبة

دول ـاجل يـة فـة املدرجـ لرتع حساسية األكاسيد الفوقية العضويفقط استعمال املاء جيوز ٤-٥-٣-٥-٢
 بشكل معلق ثابت أهنا مع ماء ٥-٢-٣-٥-٢ يف شهادة املوافقة املقدمة طبقاً للفقرة  أو اليت يعلن٤-٢-٣-٥-٢

 .يف املاء

جيوز استخدام مواد صلبة عضوية وغري عضوية لرتع حساسية األكاسيد الفوقية العضوية، شريطة  ٥-٥-٣-٥-٢
 .أن تكون متوافقة معها

 احلراري ونوع االستقراراليت ال تؤثر تأثرياً ضاراً على املواد املواد السائلة والصلبة املتوافقة هي  ٦-٥-٣-٥-٢
 .ألكسيد الفوقي العضويااملخاطر لتركيبة 
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 ٦-٢الفصل 

  املواد السمية واملواد املعدية-٦الرتبة 

 ملحوظات متهيدية

 ٩ يف تصنيفها يف الرتبة الكائنات الدقيقة املعدلة جينياً اليت ال ينطبق عليها تعريف املادة املعدية، ينظر: ١ ملحوظة
 .٣٢٤٥وإدراجها حتت رقم األمم املتحدة 

 أي مواد معدية  على التكسينات املستخلصة من مصادر نباتية أو حيوانية أو بكتريية اليت ال حتتوي  :٢ملحوظة 
 رقم  وإدراجها حتت١-٦أو تكسينات موجودة يف مواد ليست ضمن املواد املعدية، ينظر يف تصنيفها يف الشعبة 

 .٣١٧٢األمم املتحدة 

 تعاريف ١-٦-٢

 : إىل شعبتني كما يلي٦تنقسم الرتبة  

 املواد السمية ١-٦الشعبة  )أ( 

 اإلضرار بصحة اإلنسان يف حالة ابتالعها أو  يفهي مواد ميكن أن تتسبب يف الوفاة أو يف أذى خطري أو 
 استنشاقها أو تالمسها مع اجللد؛

 املواد املعدية ٢-٦الشعبة  )ب( 

والكائنات املمرضة هي .  كائنات ممرضة علىهي مواد يعرف عنها أو يتوقع على حنو معقول أهنا حتتوي 
عوامل ، أو )فطرياتوالطفيليات وال وكائنات مسببة للكساحفريوسات واليا ريبكتتشمل ال(كائنات دقيقة 

 . كالربيونات، ميكن أن تسبب أمراضاً يف البشر أو يف احليوانات

  املواد السمية- ١-٦ الشعبة ٢-٦-٢

 تعاريف ١-٢-٦-٢

 :ألغراض هذه الالئحة 

عن  هي جرعة املادة املأخوذة احلادة لسمية الفموية ل(LD50) )٥٠ج ق( اجلرعة القاتلة للنصف ١-١-٢-٦-٢
 . يوماً لنصف عدد الفئران البيضاء١٤خالل طريق الفم واحملسوبة بطريقة إحصائية، اليت يتوقع أن تسبب الوفاة 

بداللة كتلة مادة االختبار بالنسبة إىل كتلة حيوان االختبار ويعرب عن النتائج باملليغرام ) ه.ج ق(يمة  قويعرب عن
 .لكل كيلوغرام من وزن اجلسم

 هي جرعة املادة املأخوذة عن طريق التالمس املتواصل للسمية احلادة عن طريق اجللد) ٥٠ج ق( ٢-١-٢-٦-٢
نصف عدد ل يوماً ١٤نب البيضاء، اليت تسبب الوفاة على األرجح خالل  ساعة مع البشرة العارية لألرا٢٤ملدة 
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وجيب أن يكون عدد احليوانات املختربة كافياً إلعطاء نتائج معنوية احصائياً، وأن يتفق مع . احليوانات املختربة
 .ويعرب عن النتائج باملليغرام لكل كيلوغرام من وزن اجلسم. األساليب األقرباذينية السليمة

 هي تركيز البخار أو الضباب أو الغبار، الذي تستنشقه للسمية احلادة باالستنشاق) ٥٠ج ق( ٣-١-٢-٦-٢
الفئران البيضاء الصغرية والكبرية من الذكور واإلناث على السواء ملدة ساعة واحدة فيسبب املوت على األرجح 

 على %١٠صلبة إذا كانت نسبة وزنية وجيب اختبار املادة ال.  يوماً لنصف عدد احليوانات املختربة١٤خالل 
قل من وزهنا اإلمجايل يف شكل غبار قابل لالستنشاق، على سبيل املثال إذا كان القطر الدينامي اهلوائي لذلك األ

وجيب اختبار السائل إذا كان يرجح أن يتولد منه ضباب يف حالة .  ميكرون أو أقل١٠املكون اجلسيمي يبلغ 
 من العينة املعدة الختبارات %٩٠وجيب أن تكون نسبة وزنية تزيد على .  أثناء النقلالتسرب يف ظروف االحتواء

ويعرب . السمية باالستنشاق من املادة الصلبة أو السائل واقعة يف النطاق القابل لالستنشاق على النحو املبني أعاله
أجزاء يف (ليلتر لكل متر مكعب من اهلواء عن النتائج باملليغرام لكل لتر من اهلواء يف حالة األغربة والضباب أو بامل

 . يف حالة األخبرة)املليون

 تعيني جمموعات التعبئة ٢-٢-٦-٢

، مبا يف ذلك مبيدات اآلفات، على جمموعات التعبئة الثالث وفقاً لدرجة ١-٦توزع مواد الشعبة  ١-٢-٢-٦-٢
 :خطورهتا السمية أثناء النقل، على النحو التايل

 السمية؛ املواد واملستحضرات اليت تنطوي على درجة عالية جداً من خطر  :`١` ةجمموعة التعبئ )أ(

 املواد واملستحضرات اليت تنطوي على درجة مسية شديدة؛ :`٢` جمموعة التعبئة )ب( 

 .املواد واملستحضرات اليت تنطوي على خطر مسية منخفض نسبياً :`٣` جمموعة التعبئة )ج( 

 تؤخذ يف االعتبار التأثريات املعروفة يف اإلنسان يف حاالت التسمم ، التصنيفلدى القيام هبذا ٢-٢-٢-٦-٢
العرضي واخلصائص املميزة لكل مادة على حدة، كاحلالة السائلة، وارتفاع درجة التطاير، وأي ميول خاصة 

 .للنفاذ، والتأثريات البيولوجية اخلاصة

سان، يتعني التصنيف على أساس بيانات التجارب اليت يف حالة عدم معرفة تأثريات املادة يف اإلن ٣-٢-٢-٦-٢
 :وهذه السبل هي التعرض عن طريق ما يلي. وتدرس ثالثة سبل ممكنة لدخول املادة. أجريت على احليوانات

 االبتالع بالفم؛ )أ( 

 التالمس مع اجللد؛و )ب( 

 .استنشاق األغربة أو الضباب أو األخبرةو )ج( 

.  وصف الختبارات مناسبة جترى على احليوانات ملختلف سبل التعرض١-٢-٦-٢ يرد يف الفقرة ١-٣-٢-٢-٦-٢
وعندما تظهر مادة ما درجة خمتلفة من السمية لسبيلني أو أكثر من سبل التعرض، تعني أعلى درجة خطر تبينها 

 .االختبارات
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لسمية اليت تظهرها يف مجيع تبني الفقرات التالية املعايري اليت تطبق لتصنيف املادة تبعاً لدرجة ا ٤-٢-٢-٦-٢
 .سبل التعرض الثالثة

يبني اجلدول التايل معايري التصنيف للسبيل الفموي والسبيل اجللدي وكذلك الستنشاق  ١-٤-٢-٢-٦-٢
 .األغربة والضباب

 اجللد وباستنشاق األغربة والضباب معايري تصنيف نفاذ املواد باالبتالع بالفم ومبالمسة

تنشاق السمية عند النفاذ باس
 ٥٠األغربة والضباب ج ق

 )كغ/ملغ(

السمية عند النفاذ عن 
 ٥٠طريق اجللد ج ق

 )كغ/ملغ(

السمية عند النفاذ عن طريق 
 )كغ/ملغ (٥٠الفم ج ق

جمموعة 
 التعبئة

≥ ١` ٥,٠  ≤  ٥٠ ≤ ٠,٢` 

 `٢` ٥٠ ≤ و٥,٠ > ٢٠٠ ≤ و٥٠ > ٢,٠ ≤ و٠,٢ >
 )أ(`٣` ٣٠٠ ≤ و٥٠ > ١ ٠٠٠ ≤ و٢٠٠ > ٤,٠ ≤ و٢,٠ >

حىت إذا كانت بيانات مسيتها تناظر ` ٢` الغازات املسيلة للدموع يف جمموعة التعبئة  موادتدرج )أ( 
 .`٣`القيم الواردة يف جمموعة التعبئة 

 إىل (LC50)ق  واليت تؤدي درجة مسية غبارها وضباهبا باالستنشا،٨املواد املستوفية ملعايري الرتبة   :ملحوظة
 إال إذا كانت مسيتها باالبتالع بالفم أو بالتالمس مع اجللد تقع ١-٦، ال تدرج يف الشعبة `١`تعبئة جمموعة التصنيفها يف 

-٢ انظر( عند االقتضاء ٨ غري ذلك من احلاالت تدرج يف الرتبةويف . `٢`أو ` ١ `على األقل يف نطاق جمموعة التعبئة
٣-٢-٨(. 

 ١-٤-٢-٢-٦-٢ األغربة والرذاذ الواردة يف الفقرة تقوم املعايري املتعلقة بسمية استنشاق ٢-٤-٢-٢-٦-٢
ولكن إذا مل . بعد ساعة تعرض واحدة، وتستخدم هذه املعلومات إذا ما كانت متاحة (LC50)بيانات على أساس 

 بعد التعرض ملدة أربع ساعات لألغربة والضباب، فإنه ميكن ضرب هذه األرقام (LC50)تتوافر سوى بيانات عن 
  x ) ساعات٤بعد  ((LC50)ة حباصل الضرب يف املعايري املبينة أعاله، أي أن حاصل ضرب ـعاض واالستبأربعـة

 .)ساعة واحدةبعد  ((LC50)  يعترب معادالً لقيمة٤

إىل  " V"تصنف السوائل اليت تنطلق منها أخبرة مسية يف جمموعات التعبئة التالية، حيث يرمز احلرف   ٣-٤-٢-٢-٦-٢
 :س وحتت الضغط اجلوي°٢٠باملليترات لكل متر مكعب عند درجة حرارة ) درجة التطاير ( اهلواءتركيز البخار املشبع يف

 ؛٣م/ مل١ ٠٠٠ ≤  (LC50)و  (LC50) ١٠ ≥" V"إذا كان     :`١ `جمموعة التعبئة )أ( 

 ستويف ت وال٣م/ مل٣ ٠٠٠ ≤  (LC50) و V "≤   (LC50)"إذا كان        :`٢ `جمموعة التعبئة)    ب(
 ؛`١`عايري احملددة جملموعة التعبئة امل

 ، وال ٣م/ مل٥ ٠٠٠ ≤  (LC50)و  (LC50) ١/٥ ≥" V"إذا كان  :)١(`٣ `جمموعة التعبئة)   ج( 
 .`٢`أو ` ١`تستويف املعايري احملددة جملموعيت التعبئة      
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 بياين لتسهيل  برسم٣-٤-٢-٢-٦-٢، مت التعبري عن املعايري الواردة يف ١-٦-٢يف الشكل  ٤-٤-٢-٢-٦-٢
 تقريبية، يلزم التحقق من املواد أرقامومع ذلك، ومبا أن استعمال الرسوم البيانية يرتكز على . عملية التصنيف

 .الواقعة إما على اخلطوط الفاصلة بني جمموعات التعبئة أو بالقرب منها وذلك باستعمال معايري رقمية

 اصلة بني جمموعات التعبئةاخلطوط الف: مسية االستنشاق: ١-٦-٢لشكل ا

 

 

٣م/التطاير مل

ال يشكــل خطــرا للنقـــل

`١`جمموعة التعبئة

`٢` جمموعة التعبئة

`٣`جمموعة التعبئة
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على أساس  ٣-٤-٢-٢-٦-٢وضعت املعايري املتعلقة بسمية استنشاق األخبرة الواردة يف  ٥-٤-٢-٢-٦-٢
إذا مل تتوافر غري أنه . رض واحدة، وتستخدم هذه املعلومات إذا ما كانت متاحةـبعد ساعة تع) LC50(بيانات 

 واالستعاضة x 2 أربع ساعات ، فإنه ميكن ضرب هذه األرقام لدى التعرض لألخبرة ملدة) LC50(سوى بيانات 
 .)ساعة واحدةبعد  ((LC50) يعادل  2 ×)  ساعات٤بعد ) (LC50(بالنتيجة يف املعايري املبينة أعاله، أي أن 

 تصنف خماليط السوائل السمية باالستنشاق يف جمموعات التعبئة وفقاً ملا هو وارد يف الفقرة ٦-٤-٢-٢-٦-٢
 .٨-٤-٢-٢-٦-٢ أو يف الفقرة ٧-٤-٢-٢-٦-٢

لكل مادة من املواد السمية اليت يتألف منها املخلوط،  (LC50) قيمة يف حالة توافر بيانات عن ٧-٤-٢-٢-٦-٢
 :ميكن حتديد جمموعة التعبئة على النحو التايل

 :ط باستعمال املعادلةوخلملل (LC50)قيمة تقدير  )أ( 
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 س وضغط جوي واحد؛°٢٠ معرباً عنه بالكيلوباسكال عند درجة iالضغط اجلزئي للمكون = Piحيث   

 :باستعمال املعادلة (LC50) قيمة  إىل)R(التطاير حساب نسبة  )ج( 
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 :R  والنسبة)طوخلملل) (LC50(ط باستعمال القيم احملسوبة لكل من وخلمحتدد جمموعة التعبئة لل )د( 

 ؛٣م/مل ١ ٠٠٠ ≤ )املخلوط ((LC50)، و١٠ ≥ R:`١`جمموعة التعبئة  `١` 

 وال تستويف املعايري احملددة ٣م/ مل٣ ٠٠٠ ≤ )املخلوط ((LC50)، و١ ≥ R:`٢`جمموعة التعبئة  `٢`
 ؛`١`جملموعة التعبئة 

 وال تستويف املعايري احملددة ٣م/ مل٥ ٠٠٠ ≤ )املخلوط ((LC50)و ١/٥ ≥ R:`٣`جمموعة التعبئة  `٣`
 .`٢`أو ` ١`موعة التعبئة جمل
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 ميكن تصنيف املخلوط يف ،بشأن املكونات السمية (LC50)  عن قيمة  توجد بياناتإذا مل   ٨-٤-٢-٢-٦-٢
ولدى استخدام اختبارات العتبة هذه، ينبغي . جمموعة تعبئة على أساس االختبارات املبسطة التالية لعتبة السمية
 .تعيني أشد جمموعات التعبئة تقييداً واستخدامها يف نقل املخلوط

 :إال إذا كان مستوفياً لكال املعيارين التاليني` ١`وط يف جمموعة التعبئة ال يصنف املخل ) أ(

 من ٣م/ مل١ ٠٠٠تبخر عينة من املخلوط السائل وختفف باهلواء لتهيئة جو اختبار مكون من  `١`
 جلو االختبار )مخسة ذكور ومخس إناث(املخلوط املبخر يف اهلواء، وتعرض عشرة فئران بيضاء 

ويف حالة موت مخسة فئران أو أكثر خالل .  يوما١٤ً وتظل حتت املراقبة مدة ملدة ساعة واحدة
 ؛٣م/ مل١ ٠٠٠ال تتجاوز  (LC50) قيمة لمخلوط لفترة املراقبة، يفترض 

س مع  ٢٠ºختفف عينة من البخار الذي يكون يف حالة توازن مع املخلوط السائل عند درجة  `٢`
مخسة ذكور ومخس (وتعرض عشرة فئران بيضاء . و اختبارمتساوية من اهلواء لتهيئة جتسعة أحجام 

ويف حالة موت مخسة فئران أو .  يوما١٤ً جلو االختبار ملدة ساعة واحدة وتظل حتت املراقبة ملدة )إناث
 (LC50)   أمثال قيمة١٠أكثر خالل فترة املراقبة، يفترض أن للمخلوط درجة تطاير تعادل أو تتجاوز 

 للمخلوط؛ 

إال إذا كان مستوفياً لكال املعيارين التاليني، وال يفي ` ٢` املخلوط يف جمموعة التعبئة ال يصنف )ب( 
 :`١`باملعايري الالزمة جملموعة التعبئة 

 من ٣م/ مل٣ ٠٠٠تبخر عينة من املخلوط السائل وختفف باهلواء لتهيئة جو اختبار مكون من  `١`
 جلو االختبار )مخسة ذكور ومخس إناث(اء وتعرض عشرة فئران بيض. املخلوط املبخر يف اهلواء

ويف حالة موت مخسة فئران أو أكثر خالل .  يوما١٤ًملدة ساعة واحدة وتظل حتت املراقبة ملدة 
 ؛٣م/ مل٣ ٠٠٠ال تتجاوز  (LC50) قيمة فترة املراقبة، يفترض أن للمخلوط 

س لتهيئة ٢٠º عند درجة تستخدم عينة من البخار الذي يكون يف حالة توازن مع خليط السائل `٢`
 جلو االختبار ملدة ساعة )مخسة ذكور ومخس إناث(وتعرض عشرة فئران بيضاء . جو اختبار

ويف حالة موت مخسة فئران أو أكثر خالل فترة .  يوما١٤ًواحدة وتظل حتت املراقبة ملدة 
 ؛للمخلوط (LC50) قيمة املراقبة، يفترض أن للمخلوط درجة تطاير تعادل أو تتجاوز 

إال إذا كان مستوفياً لكال املعيارين التاليني، وال يفي ` ٣`ال يصنف املخلوط يف جمموعة التعبئة  )ج( 
 :`٢`أو ` ١`باملعايري الالزمة جملموعيت التعبئة 

 من ٣م/ مل٥ ٠٠٠تبخر عينة من املخلوط السائل وختفف باهلواء لتهيئة جو اختبار مكون من  `١`
 جلو االختبار )مخسة ذكور ومخس إناث(وتعرض عشرة فئران بيضاء . املخلوط املبخر يف اهلواء

ويف حالة موت مخسة فئران أو أكثر خالل .  يوما١٤ًملدة ساعة واحدة وتظل حتت املراقبة ملدة 
 ؛٣م/ مل٥ ٠٠٠ال تتجاوز  (LC50) قيمة فترة املراقبة، يفترض أن للمخلوط 

، ٣م/ مل١ ٠٠٠اوز ـ تركيز البخار يساوي أو يتجالسائل، وإذا كاناملخلوط يقاس ضغط خبار  `٢`
 .طوخلملل(LC50) قيمة  )ُخمس( ١/٥تتجاوز  درجة تطاير تعادل أو مخلوطيفترض أن لل
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 طرق تعيني السمية الفموية واجللدية للمخاليط ٣-٢-٦-٢

ملعايري السمية  وتعيني جمموعات التعبئة املناسبة هلا وفقاً ١-٦عند تصنيف املخاليط يف الشعبة  ١-٣-٢-٦-٢
 .للمخلوط (LC50)رعة السمية احلادة  اجل، يلزم حتديد ٢-٢-٦-٢الفموية واجللدية الواردة يف 

 هلذه املادة معروفة، ميكن ٥٠مادة فعالة واحدة، وتكون قيمة ج قعلى عندما حيتوي املخلوط  ٢-٣-٢-٦-٢
ك يف حالة عدم وجود بيانات موثوقة عن  الفموية أو اجللدية بالطريقة التالية وذل٥٠احلصول على قيمة ج ق

 :السمية الفموية واجللدية احلادة للمخلوط الفعلي املقرر نقله

 ١٠٠ ×للمادة الفعالة ) (LD50 ٥٠     ج ق      
 _________________________________     =للمستحضر ) LD50( ٥٠قيمة ج ق  

 ة الفعالة النسبة املئوية الوزنية للماد          

أكثر من مكون فعال، فإنه توجد ثالثة أساليب ميكن استخدامها  على إذا كان املخلوط حيتوي ٣-٣-٢-٦-٢
والطريقة املفضلة هي احلصول على بيانات موثوقة عن السمية .  الفموية أو اجللدية للمخلوط٥٠لتعيني ج ق

توفر بيانات موثوقة ودقيقة فإنه تتبع إحدى فإذا مل ت. الفموية واجللدية احلادة على املخلوط الفعلي املقرر نقله
 :الطريقتني التاليتني

يصنف املستحضر وفقاً ألشد مكونات املخلوط خطورة كما لو كان ذلك املكون موجوداً بنفس  )أ( 
 التركيز اإلمجايل جلميع املكونات الفعالة؛

 :تطبق املعادلةأو  )ب( 
Mz

z

B

B

A

A

TT

C

T

C

T

C 100=++ 

 ؛ يف املخلوطZو ... B وAئوية لتركيز املكون النسبة امل =C حيث    

        T = الفموية للمكون ٥٠قيم ج ق Aو B ... وZ؛ 

      TM = الفموية للمخلوط٥٠قيمة ج ق . 

اً لقيم السمية اجللدية شريطة توافر هذه املعلومات عن األنواع نفسها ضميكن استخدام هذه املعادلة أي    :ملحوظة
 .وال يأخذ استخدام هذه املعادلة يف االعتبار أي ظواهر لزيادة الفعالية أو للوقاية. كوناتبالنسبة جلميع امل

 تصنيف مبيدات اآلفات ٤-٢-٦-٢

 )LC50( ٥٠ُتصّنف مجيع املواد الفعالة يف مبيدات اآلفات ومستحضراهتا واليت تكون القيم ت ق ١-٤-٢-٦-٢
بئة املناسبة وفقاً للمعايري ـ، يف جمموعات التع١-٦الشعبة  اخلاصة هبا معروفة ومصنفة يف )LD50( ٥٠أو ج ق/و

 يفوتصّنف املواد واملستحضرات اليت تتسم مبخاطر إضافية وفقاً جلدول أسبقيات املخاطر . ٢-٢-٦-٢الواردة يف 
 .مع حتديد جمموعة التعبئة املناسبة ٠-٢الفصل 

 فات غري معروفة، لكن قيمة  ملستحضر مبيد آ٥٠إذا كانت القيمة الفموية أو اجللدية ج ق ٢-٤-٢-٦-٢
 للمستحضر عن طريق تطبيق ٥٠ الفعالة معروفة، فإنه ميكن احلصول على قيمة ج ق)مواده( ملادته ٥٠ج ق

 .٣-٢-٦-٢الطريقة املبينة يف البند 
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 :ةـة للوثيقة املعنونـ ملبيدات اآلفات الشائعة من الطبعة احلالي٥٠ميكن احلصول على بيانات السمية ج ق   :ملحوظة
"The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification " وميكن

 International: احلصول على هذه الوثيقة من الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، مبنظمة الصحة العاملية من العنوان التايل   

Programme on Chemical Safety, WHO, 1211 Geneva 27, Switzerland . وبينما ميكن استخدام الوثيقة كمصدر
 فإن نظام التصنيف الوارد هبا ال يستخدم ألغراض تصنيف النقل، أو لتحديد جمموعات ، ملبيدات اآلفات٥٠لبيانات ج ق

 .التعبئة ملبيدات اآلفات، الذي جيب أن يتم وفقاً هلذه الالئحة 

لرمسي املستخدم يف نقل مبيدات اآلفات على أساس املادة الفعالة، واحلالة يتم اختيار االسم ا ٣-٤-٢-٦-٢
 .الفيزيائية للمبيد، وأي خماطر إضافية يتسم هبا

  املواد املعدية- ٢-٦الشعبة  ٣-٦-٢

 التعاريف ١-٣-٦-٢

 :ألغراض هذه الالئحة 

ومسببات . مراض األمسبباتعلى  هي مواد يتوقع بدرجة معقولة أهنا حتتوي املواد املعدية ١-١-٣-٦-٢
أو  )والطفيليات والفطرياتوكائنات مسببة للكساح والفريوسات البكترييا تشمل (األمراض هي كائنات دقيقة 

 .عوامل كالربيونات ميكن أن تسبب مرضاً يف البشر أو يف احليوانات

راطات  هي منتجات مشتقة من كائنات حية، وتصنع وتوزع وفقاً الشتاملنتجات البيولوجية ٢-١-٣-٦-٢
تضعها السلطات احلكومية الوطنية وقد تقتضي اشتراطات خاصة للترخيص، وتستخدم للوقاية من األمراض أو 

وهي . معاجلتها أو تشخيصها يف البشر أو يف احليوانات، أو ألغراض التطوير أو التجارب أو الفحوص املتصلة هبا
 .ال تقتصر على هذه املنتجاتولكنها ، تتضمن منتجات تامة أو غري تامة الصنع كاللقاحات

.  هي حصيلة العملية اليت هتدف بصفة متعمدة إىل تكاثر مسّببات األمراضاملزارع أو املستنبتات  ٣-١-٣-٦-٢
 .٤-١-٣- ٦ � ٢وال يشمل هذا التعريف عّينات املرضى من البشر أو احليوانات كما حددت يف الفقرة 

حيوانية، مأخوذة مباشرة من بشر أو حيوانات، تشمل ولكن  هي مواد بشرية أو عينات املرضى ٤-١-٣-٦-٢
ال تقتصر على فضالت اجلسم وإفرازاته، والدم ومكوناته، ومسحات األنسجة والسوائل النسيجية، واألعضاء 

 .املنقولة ألغراض البحث والتشخيص والتحقيق والعالج والوقاية

 هي كائنات دقيقة وكائنات عّدلت مادهتا اجلينية عن ًالكائنات الدقيقة والكائنات املعدلة جينيا ٥-١-٣-٦-٢
 .قصد من خالل اهلندسة اجلينية بطريقة ال حتدث طبيعياً

هي نفايات مستمدة من املعاجلة الطبية للحيوانات أو البشر أو من البحوث  الطبية النفايات ٦-١-٣-٦-٢
  .احليوية
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 تصنيف املواد املعدية  ٢-٣-٦-٢

 ٣٢٩١أو  ٢٩٠٠ أو ٢٨١٤ ويعني هلا رقم األمم املتحدة ٢-٦د املعدية يف الشعبة تصنف املوا ١-٢-٣-٦-٢
 .حسب االقتضاء، ٣٣٧٣أو 

 :واد املعدية إىل الفئات التاليةاملتقسم  ٢-٢-٣-٦-٢

أي مادة ُمعدية ُتنقل بشكل ميكن أن يسبَّب إعاقة دائمة أو هتديداً للحياة أو : )A(الفئة ألف  ١-٢-٢-٣-٦-٢
وترّد األمثلة الدليلية للمواد اليت تستويف هذه املعايري يف . أو احليوانات األصحاء قبل التعّرض هلامرضاً مميتاً للبشر 

 .اجلدول املوجود يف هذه الفقرة

حيدث التعّرض عندما تنتشر مادة معدية خارج العبوة الواقية، ما يؤدي إىل حصول تالمس مادي مع :  ملحوظة
 .البشر أو احليوانات

 للمواد املعدية اليت تستويف هذه املعايري وتسبَّب املرض للبشر أو ٢٨١٤ األمم املتحدة خيصص رقم) أ( 
 .  للمواد املعدية اليت تسّبب املرض للحيوانات فقط٢٩٠٠وخيّصص رقم األمم املتحدة . للبشر واحليوانات معاً

، أو  إىل السجل الطيب املعروف٢٩٠٠ إىل ٢٨١٤يستند ختصيص أرقام األمم املتحدة من   )ب(
لإلنسان أو احليوان، أو احلاالت املرضية احمللّية املتوطّنة، أو الرأي املهين املتعلق بالظروف الفردية األعراض املرضية 
 .للمريض أو احليوان

مادة ُمعديـة، تصيب " هو ٢٨١٤االسم الرمسي املستخدم يف النقل الذي يعطى لرقم األمم املتحدة  : ١ملحوظة 
أما االسم الرمسي املستخدم يف النقل ". INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS""اإلنسان

 INFECTIOUSفقـط" مـادة ُمعديـة، تصيب احليوانات" فهـو ٢٩٠٠الذي يعطي لرقم األمم املتحدة 

SUBSTANCE," AFFECTING ANIMALS ." 

مسبَّبات األمراض اجلديدة أو اليت بطور فاملواد املعدية، مبا فيها . ليس اجلدول التايل جدوالً شامالً:  ٢ملحوظة 
وإضافة إىل ذلك تدرج يف . الظهور، اليت ال تظهر يف اجلدول ولكنها تستويف نفس املعايري، تصّنف يف الفئة ألف

 .الفئة ألف أيضاً أي مادة يكون مشكوكاً يف استيفائها أو عدم استيفائها للمعايري

أو ) ميكوبالزما(ل يف اجلدول التايل إىل البكترييا أو املفطورات تدلّ الكلمات املكتوبة خبط مائ: ٣ملحوظة 
 . الريكتسيَّات أو الفطور

 

  يف شكل ما مل يذكر غري ذلك(A)املدرجة يف الفئة ألف أمثلة دليلية للمواد املعدية أي
 ))أ(١-٢-٢-٣-٦-٢(

 
 كائنات دقيقة

رقم األمم املتحدة واالسم 
 املستخدم يف النقل

    )مستنبتات فقط(مرية العصوية اجل
 )مستنبتات فقط(الربوسيلة املُْجِهَضة 

 )مستنبتات فقط(الربوسيلة املالطية 

 ٢٨١٤رقم األمم املتحدة 
 مواد معدية تصيب اإلنسان
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  يف شكل ما مل يذكر غري ذلك(A)املدرجة يف الفئة ألف أمثلة دليلية للمواد املعدية أي
 ))أ(١-٢-٢-٣-٦-٢(

 
 كائنات دقيقة

رقم األمم املتحدة واالسم 
 املستخدم يف النقل

 )مستنبتات فقط(الربوسيلة اخلرتيرية 
 )مستنبتات فقط( الُرعام �الزَّائفة الُرعامية 

 )مستنبتات فقط(الزَّائفة الراُعوميَّة 
 )ات فقطمستنبت( ذُريَّات طريية �املتدثّرة الببغائية 
 )مستنبتات فقط(املَطْثيَّة الوشيقية 

 )مستنبتات فقط(الكُروانية اللدُّودة 
 )مستنبتات فقط(الكوكسيلة البورنتيَّة 
  الكونغو الَنْزفيَّة �فريوس ُحّمى القَْرم 

 )مستنبتات فقط(فريوس الَضْنك 
 )مستنبتات فقط(فريوس التهاب الدماغ اخليلي الشرقي 

 )مستنبتات فقط(ونية، االيشريكيَّة القول
 فريوس إيبوال

 فريوس فلكسال 
 )مستنبتات فقط(الفَرْنسيسلَّة التوالريَّة 

 فريوس غوانا ريتو 
 فريوس هانتان 

 فريوس هانتان املسّببة للحمى الرتفية املصحوبة مبتالزمة كلوية
 فريوس هندرا 

 )مستنبتات فقط (Bفريوس التهاب الكبد 
 )مزارع فقط (Bفريوس احلأل 

 )مستنبتات فقط(فريوس العوز املناعي البشري 
 )مستنبتات فقط(فريوس اإلنفلونزا الطريي املُمرض جداً 

 )مستنبتات فقط(فريوس التهاب الدماغ الياباين 
 فريوس جونني 

 فريوس داء غابة كياسانور 
 فريوس ّمحى السا 
 فريوس ماشوبو
 فريوس ماربورغ

 فريوس جدري القرود 
 )مستنبتات فقط(ّية املتفطّرة السُّل
 فريوس نيبا 

 فريوس احلّمى الرتفية األومسكية 
 )مستنبتات فقط(فريوس السنجابيَّة 

 )مستنتبات فقط(فريوس الكَلَب 
 )مستنبتات فقط(الريكتسيَّة الربوفاتسيكية 

 الريكتسيَّة الريكتسّية 
 )مستنتبات فقط(فريوس ُحمَّى وادي رفت 

 لصيفي الروسي فريوس التهاب الدماغ الربيعي ا
 فريوس سابيا 
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  يف شكل ما مل يذكر غري ذلك(A)املدرجة يف الفئة ألف أمثلة دليلية للمواد املعدية أي
 ))أ(١-٢-٢-٣-٦-٢(

 
 كائنات دقيقة

رقم األمم املتحدة واالسم 
 املستخدم يف النقل

 )مستنبتات فقط (١الّشيغيلة الُزحارية النمط 
 )مستنبتات فقط(فريوس التهاب الدماغ املنقول بالقُراد 

 فريوس اجلُدري
 )مستنتبات فقط(فريوس التهاب الدماغ اخليلي الفرتويلي 

 )مستنبتات فقط(فريوس ّمحى غرب النيل 
 )قطمستنبتات ف(فريوس احلّمى الصفراء 

 )مستنبتات فقط(الريِسنيَّة الطاعونية 

 ٢٨١٤رقم األمم املتحدة 
 مواد معدية تصيب اإلنسان

 )تابع(

 )مستنتبات فقط(فريوس ّمحى اخلنازير اإلفريقية 
 فريوس داء نيوكاسل املفّوع � ١الفريوسة املخطانية الطريية النمط 

 )مستنتبات فقط(
 )مستنتبات فقط(فريوس ّمحى اخلنازير التقليدية 

 )مستنتبات فقط) (احلّمى القالعية(فريوس ّمحى الفم والقدم 
 )مستنتبات فقط(فريوس داء اجللد الكتلي 

)مستنتبات فقط( التهاب اجلنب والرئة البقري املعدي �املَفْطُورة الفُطْرانية 
 )مستنتبات فقط(فريوس طاعون اجملتّرات الصغرية 

 )مستنتبات فقط(فريوس طاعون املواشي 
 )مستنتبات فقط(فريوس ُجَدري األغنام 
 )مستنتبات فقط(فريوس ُجَدري املاعز 

 ) مستنتبات فقط(فريوس الداء احلويصلي عند اخلنازير 
 )مستنتبات فقط(فريوس التهاب الفم احلويصلي 

  ٢٩٠٠تحدة رقم األمم امل
معدية تصيب احليوانات فقط مواد

خيصص . )A( أي مادة معدية ال تستويف معايري إدراجها يف الفئة ألف :)B(الفئة باء   ٢-٢-٢-٣-٦-٢
 .٣٣٧٣للمواد املعدية يف الفئة باء رقم األمم املتحدة 

  "الفئة باء، دة بيولوجيةما" هو ٣٣٧٣ إن االسم الرمسي املستخدم يف النقل لرقم األمم املتحدة :ملحوظة

    اإلعفاءات٣-٢-٣-٦-٢

 املواد اليت ال تتضمن مواد معدية، أو املواد اليت من غري املرّجح أن تسّبب مرضاً لإلنسان أو ١-٣-٢-٣-٦-٢
 .احليوان، ال ختضع هلذه الالئحة ما مل تستوف املعايري املنصوص عليها يف رتبة أخرى

ئحة املواد اليت تتضمن كائنات دقيقة غري ممرضة لإلنسان أو للحيوان، ما مل  ال ختضع هلذه الال٢-٣-٢-٣-٦-٢
 .تستوف معايري اإلدراج يف رتبة أخرى

 ال ختضع هلذه الالئحة املواد اليت تكون يف شكل مت فيه حتييد أي مسببات أمراض موجودة أو ٣-٣-٢-٣-٦-٢
 .وف معايري اإلدراج يف رتبة أخرىإبطال مفعوهلا حبيث ال تعود تشكل خطراً صحياً، ما مل تست

اليت ال يعترب أهنا تطرح خطراً كبرياً        ) مبا فيها عينات األغذية واملياه      ( ال ختضع هلذه الالئحة العينات البيئية      ٤-٣-٢-٣-٦-٢
 .للعدوى، ما مل تستوف معايري اإلدراج يف رتبة أخرى           
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أو ، مع بوضع نقطة دم على مادة ماصةاليت جت،  ال ختضع هلذه الالئحة بقع الدم اجلافة٥-٣-٢-٣-٦-٢
 .والدم أو مكّونات الدم، اختبارات فحص الدفم يف الرباز

ال ختضع هلذه الالئحة العينات البشرية أو احليوانية اليت يقل إىل أدىن حد احتمال وجود  ٦-٣-٢-٣-٦-٢
عينة "أو " عينة بشرية معفاة"ة مسببات أمراض فيها إذا ُنقلت العينة يف عبوة متنع أي تسرب وُوضعت عليها عبار

 :وجيب أن تفي العبوة بالشروط التالية. ، حسب االقتضاء"حيوانية معفاة

 :جيب أن تتكون العبوة من ثالثة عناصر )أ(

 ؛ )أوعية أولية مانعة للتسرب(وعاء أويل مانع للتسرب  `١`

 وعبوة ثانية مانعة للتسرب؛  `٢`

مع سعتها وكتلتها واالستخدام املراد منها، على أن تكون ألحد سطوحها على               عبوة خارجية ذات متانة تتناسب      و `٣`
  مم كحد أدىن؛ ١٠٠×  مم ١٠٠األقل البعدان   

  فيما خيص السوائل، جيب وضع مادة ماصة بكمية تكفي المتصاص كامل احملتويات بني الوعاء األويل  )ب(
الق أو تسرب للمادة السائلة، أثناء النقل، العبوة اخلارجية وال والعبوة الثانية حبيث ال يبلغ أي انط) األوعية األولية(

 يلحق ضرراً مبادة التبطني؛

  عندما توضع عدة أوعية أولية هشة يف عبوة ثانية وحيدة، جيب إما تغليفها منفردة أو فصلها ملنع  )ج(
 .االتصال بينها

 املنتجات البيولوجية ٣-٣-٦-٢

 : لوجية إىل اجملموعتني التاليتنيألغراض هذه الالئحة، تقسم املنتجات البيو ١-٣-٣-٦-٢

املواد اليت تصّنع وتعّبأ وفقاً الشتراطات السلطات الوطنية املناسبة وُتنقل ألغراض الرعاية الصحية  )أ( 
 وال ختضع مواد هذه اجملموعة هلذه الالئحة؛. الشخصية بواسطة أفراد املهن الطبيَّة أو أفراد عاديني

واليت يعرف أو يعتقد على حنو مقبول أهنا حتتوي على مواد ) أ(لفقرة املواد اليت ال تقع ضمن ا )ب( 
 ٢٨١٤تدرج مواد هذه اجملموعة حتت رقم األمم املتحدة . معدية وأهنا تستويف املعايري املنصوص عليها يف الفئة باء

 .، حسب االقتضاء٣٣٧٣ أو ٢٩٠٠أو 

ويف . طراً بيولوجياً فقط يف مناطق معّينة من العاملقد تشكّل بعض املنتجات البيولوجية املرّخص هبا خ:  ملحوظة
هذه احلالة، جيوز للسلطات املختصة أن تشترط أن تكون هذه املواد البيولوجية مستوفية لالشتراطات املنطبقة على 

 .املواد املعدية أو أن تفرض قيوداً أخرى عليها

  الكائنات الدقيقة والكائنات املعدَّلة جينياً  ٤-٣-٦-٢

 . ٩-٢تصنَّف الكائنات الدقيقة املعدَّلة جينياً واليت ال ينطبق عليها تعريف املادة املعدية وفقاً للفصل   ١-٤-٣-٦-٢
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 النفايات الطبيَّة أو نفايات املستشفيات  ٥-٣-٦-٢

النفايات الطبية أو نفايات املستشفيات، اليت حتتوي على مواد معدية من الفئة ألف، تدرج حتت   ١-٥-٣-٦-٢
أما النفايات الطبية أو نفايات املستشفيات اليت حتتوي على .  حسب االقتضاء٢٩٠٠ أو ٢٨١٤رقم األمم املتحدة 

 .٣٢٩١مواد معدية من الفئة باء، فتدرج حتت رقم األمم املتحدة 

ى النفايات الطبية أو نفايات املستشفيات اليت يعتقد على حنو مقبول بضعف احتمال احتوائها عل  ٢-٥-٣-٦-٢
 .٣٢٩١مواد معدية تدرج حتت رقم األمم املتحدة 

نفاية مستشفيات، غري " هو ٣٢٩١ إن االسم الرمسي املستخدم يف النقل الذي يعطى لرقم األمم املتحدة : ملحوظة
 ، )بيولوجية(نفاية طبية " أو ”CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S“)" غ م ا(حمدَّدة على وجه آخر 

 REGULATED MEDICAL“" نفاية طبية مضبوطة، غ م أ" أو ”.MEDICAL WASTE, W.O.S (BIO)“" غ م أ

WASTE, N.O.S.”. 

ال ختضع هلذه الالئحة النفايات الطبية أو نفايات املستشفيات املطهَّرة اليت كانت حتتوي سابقاً   ٣-٥-٣-٦-٢
 . على مواد معدية ما مل تستوف معايري رتبة أخرى

 صابة بالعدوىاحليوانات امل  ٦-٣-٦-٢

 تنقل احليوانات احلية اليت أصيبت بالعدوى بشكل مقصود وُيعّرف أو يشتبه باحتوائها على مواد ١-٦-٣-٦-٢
 .معدية وفقاً للشروط والظروف اليت تقّرها السلطة املختصة

ت   تصّنف جثث احليوانات املصابة مبسببات أمراض من الفئة ألف، واليت تصنف يف املستنبتا٢-٦-٣-٦-٢
 .، حسب االقتضاء٢٩٠٠ و٢٨١٤فقط من الفئة ألف، حتت رقمي األمم املتحدة 

تنقل جثث احليوانات األخرى املصابة مبسببات أمراض من الفئة باء وفقاً لألحكام اليت حتدّدها السلطة 
 .املختصة
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 ٧-٢الفصل 

  املواد املشعة-٧الرتبة 

 ٧تعريف الرتبة  ١-٧-٢

 نويدات مشعة حيث يتجاوز تركيز النشاط والنشاط  علىأي مادة حتتوي" ادة املشعةامل"تعين  ١-١-٧-٢
 .٦-٢-٧-٧-٢ إىل ١-٢-٧-٧-٢اإلمجايل يف الرسالة القيم احملددة يف الفقرات 

 : املواد املشعة التالية ألغراض هذه الالئحة٧ال تندرج حتت الرتبة  ٢-١-٧-٢

 تجزأ من وسائط النقل؛املادة املشعة اليت تشكل جزءاً ال ي )أ( 

نقل الال تستخدم يف و هاسارية فيمناسبة للوائح أمان خاضعة املادة املشعة اليت تنقل داخل منشأة  )ب( 
 مة؛اعال يةديداحلسكك الطرق أو ال

 املادة املشعة اليت أدخلت أو زرعت يف جسم شخص أو حيوان ألغراض التشخيص أو العالج؛ )ج( 

 ات االستهالكية اليت حصلت على موافقة قانونية، بعد بيعها إىل املستهلك النهائي؛                    املادة املشعة يف املنتج       )د(

تكون نويدات مشعة موجودة فيها بصورة طبيعية، واليت على املواد الطبيعية واخلامات اليت حتتوي   (ه( 
مع معاجلتها الستخدام ال يزإما حبالتها الطبيعية أو متت معاجلتها ألغراض غري استخراج النويدات املشعة، واليت 

، )ب(؛ ١-٢-٧-٧-٢  أمثال القيم احملددة يف الفقرة١٠النويدات املشعة، شريطة أال يتجاوز تركيز نشاط املادة 
 ؛٦-٢-٧-٧-٢ إىل ٢-٢-٧-٧-٢أو احملسوبة وفقاً للفقرات 

األجسام الصلبة غري املشعة اليت حتتوي على أي من سطوحها على مواد مشعة بكميات ال  )و( 
 .٢-٧-٢تتجاوز القيمة احملددة يف تعريف التلوث الوارد يف 

 تعاريف ٢-٧-٢

A1 وA2 

 أو ١-٢-٧-٧-٢مدرجة يف اجلدول تكون خاص  مادة مشعة ذات شكل قيمة نشاط" A1"يعين الرمز  
 . وتستخدم لتعيني حدود النشاط ألغراض اشتراطات هذه الالئحة٢-٧-٧-٢مشتقة يف 

ادة مشعة، خبالف املواد املشعة ذات الشكل اخلاص، تكون مدرجة يف قيمة نشاط أي م" A2"يعين الرمز  
 وتستخدم لتعيني حدود النشاط ألغراض اشتراطات هذه ٢-٧-٧-٢ أو مشتقة يف ١-٢-٧-٧-٢اجلدول 
 .الالئحة

 االعتماد

ضاء، ، حسب االقتموافقة السلطة املختصة لبلد منشأ التصميم أو الشحنة" االعتماد املتعدد األطراف"يعين  
على وجه " عرب أو إىل"ويستبعد تعبري . وكذلك موافقة السلطة املختصة يف كل بلد آخر ترسل الشحنة عربه أو إليه

، أي أن اشتراطات االعتماد واإلخطار ال تنطبق على البلد الذي تعربه مادة مشعة يف "فوق"التحديد مفهوم 
 .طائرة، شريطة عدم وجود حمطة توقف مقررة يف ذلك البلد
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موافقة على تصميم تطلب من السلطة املختصة يف بلد منشأ التصميم " االعتماد من جانب واحد"يعين  
 .فقط

اجملموعة املكونة من املادة االنشطارية ومكونات العبوة اليت حيددها املصمم وتوافق " نظام االحتباس"يعين  
 .ةعليها السلطة املختصة من أجل احملافظة على أمان احلالة احلرجي

 .جمموعة مكونات التعبئة اليت حيددها املصمم لالحتفاظ باملادة املشعة أثناء النقل" نظام االحتواء"يعين  

 التلوث

 بالنسبة لبواعث بيتا ٢سم/ بكريل٠,٤وجود مادة مشعة على سطح بكميات تتجاوز " التلوث"يعين  
 . جلميع بواعث ألفا األخرى بالنسبة٢سم/بكريل ٠,٠٤وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية، أو 

 .تلوثا ميكن إزالته من على سطح ما أثناء ظروف النقل الروتينية" التلوث غري الثابت"يعين  

 .تلوثاً خبالف التلوث غري الثابت" التلوث الثابت"يعين  

شطارية مواد انعلى احملدد لطرد أو عبوة خارجية أو حاوية شحن حتتوي " مؤشر أمان احلالة احلرجية"يعين  
مواد على رقما يستخدم للتمكني من مراقبة جتمع الطرود أو العبوات اخلارجية أو حاويات الشحن اليت حتتوي 

 .انشطارية

وصف املادة املشعة ذات الشكل اخلاص، أو املادة املشعة القابلة للتشتت، أو الطرد أو " التصميم"يعين  
وقد يتضمن الوصف مواصفات، ورسوماً هندسية، وتقارير . العبوة اليت متكن من تعريف الصنف تعريفاً كامالً

 . ذات الصلةوثائقال من هاتثبت االلتزام باالشتراطات القانونية، وغري

، االستخدام الوحيد ملرسل وحيد لوسيلة نقل أو حلاوية شحن كبرية جترى "االستخدام احلصري"يعين  
 .طة والنهائية، وفقا لتعليمات املرسل أو املرسل إليهفيها مجيع عمليات التحميل والتفريغ األولية والوسي

 ، أو بلوتونيوم ٢٣٩-، أو بلوتونيوم ٢٣٥-، أو يورانيوم ٢٣٣-يورانيوم " املادة االنشطارية"تعين  
 :ويستثىن من ذلك ما يلي. ، أو أي توليفة من هذه النويدات املشعة٢٤١-

 ع؛عغري املشاليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد  )أ( 

 .ع يف مفاعالت حرارية فقطعاليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد الذي يشو )ب(

 املعبأة أو غري ،معدة نقل مصممة لتسهيل نقل البضائع" حاوية الشحن يف حالة نقل املواد املشعة"تعين  
 طابع مغلق دائم، ومتينة ين نوع ذاملعبأة، بواحدة أو أكثر من وسائط النقل بدون إعادة حتميل وسطية تكون م

وقوية حبيث تصلح لالستخدام املتكرر، وجتهز بوسائل تيسر مناولتها، وخباصة يف النقل بني وسائل النقل املختلفة، 
 متر، أو حجم ١,٥وحاوية الشحن الصغرية هي اليت يكون هلا بعد خارجي أقل من . ومن واسطة نقل إىل أخرى

 .ي حاوية شحن أخرى تعترب حاوية شحن كبريةوأ. ٣م٣ي ال يتجاوز ـداخل
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إما مادة مشعة صلبة أو مادة مشعة صلبة يف كبسولة خمتومة، ذات " املادة املشعة املنخفضة التشتت"تعين  
 .تشتت حمدود وليست يف شكل مسحوق

 .٣-٧-٢، انظر )LSA(مادة ذات نشاط نوعي منخفض  

 ؛ الثوريوم الطبيعي؛اليورانيوم املستنفد؛ وم الطبيعيـاليوراني: هي" بواعث ألفا املنخفضة السمية" 
 عندما يكون يف ٢٣٠-؛ الثوريوم ٢٢٨-؛ الثوريوم ٢٣٢-؛ الثوريوم ٢٣٨-، أو اليورانيوم ٢٣٥-اليورانيوم 

 . أيام١٠خامات أو مركزات فيزيائية أو كيميائية؛ أو بواعث ألفا ذات عمر نصفي أقل من 

قصى ضغط فوق الضغط اجلوي عند متوسط سطح البحر يتكون يف أ" أقصى ضغط تشغيل عادي"يعين  
نظام االحتواء يف فترة سنة واحدة حتت ظروف درجة احلرارة واإلشعاع الشمسي املقابلة للظروف البيئية يف حالة 

 .عدم وجود تنفيس، أو تربيد خارجي بواسطة نظام ثانوي، أو وسائل التشغيل أثناء النقل

وأنواع . بها من حمتويات مشعة يف الشكل املقدمة فيه للنقلفالعبوة وما " املواد املشعةيف حالة الطرد "يعين  
، وتليب ٧-٧-٢الطرود اليت تغطيها هذه الالئحة، واليت ختضع حلدود النشاط والقيود املادية الواردة يف 

 :االشتراطات املتصلة هبا، هي

 ؛ستثىنطرد م )أ( 
 ؛)IP-1النوع  طرد من( ١طرد صناعي من النوع  )ب( 

 ؛)IP-2النوع طرد من ( ٢طرد صناعي من النوع  )ج( 

 ؛)IP-3النوع طرد من ( ٣طرد صناعي من النوع   )د(

 ؛Aطرد من النوع   )ه( 

 ؛)U(Bطرد من النوع  )و( 

 ؛)M(Bطرد من النوع  )ز( 

 .Cطرد من النوع  )ح(

 .انيوم الشتراطات إضافيةمواد انشطارية أو سادس فلوريد اليورعلى وختضع الطرود اليت حتتوي  

 .١-٢-١ التعاريف يف  انظر،الالزمة للبضائع اخلطرة األخرى" الطرود"فيما يتعلق بتعاريف    :ملحوظة

وقد . جمموعة املكونات الالزمة الستيعاب احملتويات املشعة بالكامل" يف حالة املواد املشعةالعبوة "تعين  
مواد ماصة، ووسائل مباعدة، وتدريع إشعاعي ووسائل خدمة تتألف على وجه اخلصوص من وعاء أو أكثر، و

للملء والتفريغ والتنفيس وختفيف الضغط، ووسائل للتربيد وامتصاص الصدمات امليكانيكية، واملناولة، والتربيط، 
وقد تكون العبوة صندوقا خشبيا أو أسطوانة أو وعاء . والعزل احلراري؛ ووسائل تشغيل تشكل جزءاً من الطرد

 . أو حاوية وسيطة للسوائباًثالً، وقد تكون أيضا حاوية شحن أو صهرجيمما

 .١-٢-١  التعاريف يفالبضائع اخلطرة األخرى، انظر" عبوات"فيما يتعلق بتعاريف    :ملحوظة
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 .معدل اجلرعة املقابل معربا عنه مبلي سيفرت يف الساعة" مستوى اإلشعاع"يعين  

 .داخل العبوة أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية ملوثة أو منشطةمع ملشعة املادة ا" احملتويات املشعة"تعين  

 .١-٤-٧-٢، انظر "مادة مشعة ذات شكل خاص" 

ويعين النشاط النوعي . نشاط وحدة الكتلة من تلك النويدة املشعة" النشاط النوعي للنويدة املشعة"يعين  
 .ويدات املشعة موزعة توزيعاً متجانساًملادة نشاط وحدة الكتلة من املادة اليت تكون فيها الن

 .٥-٧-٢، انظر )SCO( "األجسام امللوثة السطح" 

 احملدد للطرد أو العبوة اخلارجية أو حاوية الشحن أو مادة منخفضة النشاط النوعي )TI(مؤشر النقل " 
LSA-Iأو جسم ملوث السطح  SCO-I"يعين رقما يستخدم ملراقبة التعرض لإلشعاع ،. 

 يف ٢٣٣- غم من اليورانيوم٧-١٠الثوريوم الذي حيتوي على ما ال يتجاوز " لثوريوم غري املشععا"يعين  
 .٢٣٢-كل غرام من الثوريوم 

 بكريل من البلوتونيوم يف ٣١٠×٢اليورانيوم الذي حيتوي على ما ال يتجاوز " اليورانيوم غري املشعع"يعين  
 بكريل من النواتج االنشطارية يف كل غرام من ٦١٠×٩، وما ال يتجاوز ٢٣٥-كل غرام من اليورانيوم 

 .٢٣٥- يف كل غرام من اليورانيوم٢٣٦- غم من اليورانيوم٣-١٠×٥ وما ال يتجاوز ٢٣٥-اليورانيوم

 :ما يلي" اليورانيوم الطبيعي، واملستنفد واملثرى"يعين  

حيتوي على توزيع طبيعي لنظائر  الذي ) كيميائياًالذي ميكن فصله(اليورانيوم " اليورانيوم الطبيعي"يعين  
 .) نسبة وزنية٢٣٥- يورانيوم%٠,٧٢، و٢٣٨- يورانيوم%٩٩,٢٨حنو (اليورانيوم 

 أقل من نسبته يف ٢٣٥-من اليورانيوم نسبة وزنيةعلى اليورانيوم الذي حيتوي " اليورانيوم املستنفد"يعين  
 .اليورانيوم الطبيعي

 أعلى ٢٣٥-نسبة وزنية من اليورانيوم على ورانيوم الذي حيتوي  الي")املخصب(اليورانيوم املثرى "يعين  
 .٢٣٤-ويف مجيع احلاالت توجد نسبة وزنية ضئيلة جدا من اليورانيوم . %٠,٧٢من 

 ، تعيني اجملموعات)LSA(املواد املنخفضة النشاط النوعي  ٣-٧-٢

خفض، أو املواد املشعة اليت يطلق على املواد املشعة اليت تكون بطبيعتها ذات نشاط نوعي من ١-٣-٧-٢
وال تؤخذ مواد . )LSA(تنطبق عليها حدود املتوسط املقدر للنشاط النوعي، اسم املواد املنخفضة النشاط النوعي 

 .التدريع اخلارجي احمليطة باملادة املنخفضة النشاط النوعي يف االعتبار عند حتديد املتوسط املقدر للنشاط النوعي

 : املنخفضة النشاط النوعي حتت ثالث جمموعاتتندرج املواد ٢-٣-٧-٢

 LSA-Iاملواد  )أ( 
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  علىخامات اليورانيوم والثوريوم ومركّزات هذه اخلامات، واخلامات األخرى اليت حتتوي `١`
 اليت تعاجل الستخدام هذه النويدات املشعة؛ومشعة موجودة طبيعيا،  نويدات 

 ا، أو خماليطها أو مركباهت، أو الثوريوم الطبيعي،ملستنفد أو اليورانيوم ا، اليورانيوم الطبيعيأو `٢`
 شريطة أال تكون مشععة وتكون يف شكل صلب أو سائل؛ 

 غري حمدودة، باستثناء املواد االنشطارية بكميات غري A2املواد املشعة اليت تكون فيها قيمة أو `٣`
 ؛ ٢-١١-٤-٦مبوجب ستثناة م

ون فيها النشاط موزعا يف املادة كلها، وال يتجاوز املتوسط املقدر  املواد املشعة األخرى اليت يكأو `٤`
، ٦-٢-٧-٧-٢ إىل ١-٢-٧-٧-٢قيم تركيز النشاط احملددة يف ضعفاً  ٣٠للنشاط النوعي 

 .٢-١١-٤-٦مبوجب مستثناة باستثناء املواد االنشطارية بكميات غري 

 LSA-IIاملواد   )ب(

 بكريل يف اللتر؛ا تري٠,٨ز يصل إىل املاء الذي حيتوي على التريتيوم بتركي `١` 

قدر للنشاط  املواد األخرى اليت يكون فيها النشاط موزعاً باملادة كلها وال يتجاوز املتوسط املأو `٢`
 .غم للسوائل/A2 ٥-١٠غم للمواد الصلبة والغازات، و/A2 ٤-١٠النوعي  

، باستثناء املساحيق اليت تكون )ةمثل النفايات املدّمجة، واملواد املنّشط( LSA-IIIاملواد الصلبة    )ج(
 :فيها

املادة املشعة موزعة يف مادة صلبة أو يف جمموعة من األجسام الصلبة، أو موزعة بشكل متجانس  `١`
 ؛).مثل اخلرسانة، والقار، واخلزف، إخل(بصورة أساسية يف مادة رابطة مدجمة صلبة  

 يف قالب غري ذائب نسبيا، حبيث ال يتجاوز الفاقد املادة املشعة غري ذائبة نسبيا، أو مدجمة فعلياًو `٢`
املادة املشعة بكل طرد نتيجة االرتشاح عند غمرها يف املاء ملدة سبعة أيام، حىت يف ظروف  يف

 ؛A2 ٠,١  قيمةالعبوة تلف

  قيمةال يتجاوز املتوسط املقدر للنشاط النوعي للمادة الصلبة، باستثناء أي مادة تدريع،و `٣`
 ٣-١٠×٢ A2/غم. 

 إذا أجري A2 ٠,١ صلبة ذات طبيعة جتعل النشاط يف املاء ال يتجاوز قيمة LSA-IIIتكون املادة  ٣-٣-٧-٢
 .٤-٣-٧-٢على كل حمتويات الطرد االختبار احملدد يف 

 : على النحو التايلLSA-IIIختترب املادة  ٤-٣-٧-٢

.  يف املاء عند درجة حرارة الغرفة أيام٧تغمر عينة من املادة الصلبة متثل احملتويات الكاملة للطرد ملدة  
ويكون حجم املاء املستخدم يف االختبار كافيا لضمان أن تكون نسبة احلجم احلر للماء غري املمتص وغري املتفاعل 

ويكون األس .  على األقل من حجم عينة االختبار الصلبة نفسها%١٠ ، أيام٧ وهي ،املتبقي يف هناية مدة االختبار
وينبغي قياس النشاط . س٢٠ºم عند درجة / ملي سيمنس١ واملوصلية القصوى ٨-٦يل للماء اهليدروجيين األو

 . أيام٧الكلي للحجم احلر للماء بعد غمر عينة االختبار ملدة 
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 .٢-١٢-٤-٦ و١-١٢-٤-٦اً ألحكام الفرعني    ق وف٤-٣-٧-٢ت االلتزام مبعايري األداء املبينة يف          ا ينبغي إثب    ٥-٣-٧-٢

 تتعلق باملواد املشعة ذات الشكل اخلاصاشتراطات  ٤-٧-٢

 : إماتعين املواد املشعة ذات الشكل اخلاص ١-٤-٧-٢

 مادة مشعة صلبة غري قابلة للتشتت؛ )أ( 

 .مادة مشعة مصنوعة حبيث ال ميكن فتحها إال بتدمري الكبسولةعلى  كبسولة خمتومة حتتوي أو )ب( 

 . مم على األقل٥ذات الشكل اخلاص ملادة املشعة ويشترط أن يكون طول أحد أبعاد ا 

 حبيث تستويف االشتراطات التالية إذا هاميصموتاملادة املشعة ذات الشكل اخلاص طبيعة تكون  ٢-٤-٧-٢
 :٨-٤-٧-٢ إىل ٤-٤-٧-٢أجريت عليها االختبارات احملددة يف 

 ٥-٤-٧-٢ين ـرق أو الثـدم أو الطـارات الصـري اختبـال تنكسر أو تتحطم بتأث )أ( 
   اليت تنطبق عليها؛)أ(٦-٤-٧-٢، )ج()ب()أ(

٥-٤-٧-٢ال تنصهـر أو تتشتـت فـي اختبــار احلرارة الذي ينطبق عليها، املبني يف و )ب( 
  ؛)ب(٦-٤-٧-٢ أو )د(

 ٨-٤-٧-٢ و٧-٤-٧-٢ال يتجاوز النشاط يف املاء املستخلص من جتارب االرتشاح يف و )ج( 
ة للمصادر املختومة، ال يتجاوز معدل التسرب يف اختبار تقدير التسرب  كيلوبكريل، أو كبديل بالنسب٢مقدار 

 طرق اختبار - املصادر املشعة املختومة -احلماية من اإلشعاع  "ISO 9978: 1992احلجمي احملدد يف املعيار 
 .، العتبة املقبولة املنطبقة، اليت تقبلها السلطة املختصة"التسرب

 .٢-١٢-٤-٦ و١-١٢-٤-٦ وفقا ملا ورد يف ٢-٤-٧-٢ي ـمبعايري األداء املبينة فيتم إثبات االلتزام    ٣-٤-٧-٢

الختبار أو حتاكيها املواد املشعة ذات الشكل اخلاص  جيب إخضاع العينات اليت تشتمل على ٤-٤-٧-٢
على النحو  أو االختبارات البديلة ٥-٤-٧-٢ املبينة يف ،الصدم، واختبار الطرق، واختبار الثين، واختبار احلرارة

وبعد كل اختبار، جيري تقييم لالرتشاح أو . وتستخدم عينة خمتلفة يف كل اختبار. ٦-٤-٧-٢املرخص به يف 
 املتعلقة باملواد ٧-٤-٧-٢لتسرب احلجمي على العينة بطريقة ال تقل حساسية عن الطرق املبينة يف لاختبار 

 .ملكبسلة بشأن املواد ا٨-٤-٧-٢الصلبة غري القابلة للتشتت أو يف 

 :فيما يلي طرق االختبار ذات الصلة ٥-٤-٧-٢

 ؛١٤-٤-٦وحيدد اهلدف على النحو املبني يف          .  أمتار ٩تسقط العينة على اهلدف من ارتفاع          : اختبار الصدم    )أ( 

توضع العينة على لوحة من الرصاص يدعمها سطح صلب أملس، وتطرق بالوجه : اختبار الطّرق )ب( 
 كغم من ١,٤الذ الطري حبيث حيدث أثرا يعادل األثر الناتج من سقوط حر لثقل وزنه املفلطح لقضيب من الفو

± ٣,٠(ر ـ مم وله حواف مستديرة إىل نصف قط٢٥زء األسفل من القضيب ـويكون قطر اجل.  متر١ارتفاع 
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مم،  ٢٥ على مقياس فيكرز وال يزيد مسكه على ٤,٥ إىل ٣,٥وجيب أن يغطي الرصاص، برقم صالبة .  مم)٠,٣
وتستخدم مساحة جديدة من الرصاص يف كل صدمة ويطرق القضيب . مساحة أكرب من املساحة اليت تغطيها العينة

 ؛العينة حبيث يسبب هلا أكرب تلف

 سم ونسبة ١٠  مقدارهال يطبق االختبار إال على املصادر الطويلة الرفيعة بطول أدىن: اختبار الثين )ج( 
وتشبك العينة بقوة يف وضع أفقي حبيث يربز نصف طوهلا من وجه . ١٠عن طول إىل العرض األدىن ال تقل 

. وتوجه العينة حبيث حيدث هبا أكرب تلف عند ضرب طرفها احلر بالوجه املفلطح لقضيب من الفوالذ. املشبك
 ١ كغم من ارتفاع ١,٤ويضرب القضيب العينة إلحداث أثر معادل لألثر الناتج من سقوط رأسي حر لثقل وزنه 

 ؛ مم)٠,٣ ± ٣,٠( مم حبواف مستديرة إىل نصف قطر٢٥ويكون قطر اجلزء األسفل من القضيب . متر

 دقائق ١٠س وتبقى عند هذه الدرجة ملدة ٨٠٠ْتسّخن العينة يف اهلواء إىل درجة : اختبار احلرارة )د( 
 .مث تترك لتربد

 :مناستثناؤها اكيها جيوز العينات اليت تشتمل على مادة مشعة يف كبسولة خمتومة أو حت ٦-٤-٧-٢

، شريطة أن تكون كتلة املادة املشعة )ب(٥-٤-٧-٢ و)أ(٥-٤-٧-٢االختبارات املبينة يف  )أ( 
 :ذات الشكل اخلاص

 ISO واملبني يف املعيار ٤ غـرام وأن ختضع كبديل لذلك الختبار الصدم املتعلق بالرتبة  ٢٠٠أقـل مـن    `١`

 ؛" االشتراطات العامة والتصنيف-صادر املشعة املختومة  امل-احلماية من اإلشعاع  "2919:1990

 ISO واملبني يف املعيار ٥ غرام وأن ختضع كبديل لذلك الختبار الصدم املتعلق بالرتبة ٥٠٠ أقـل مـن   أو `٢`

 ؛ " التصنيف-املصادر املشعة املختومة  "2919:1990

ختبار درجة احلرارة املتعلق بالرتبة  شريطة أن ختضع كبديل ال)د(٥-٤-٧-٢االختبار املبني يف و )ب( 
 ". التصنيف-املصادر املشعة املختومة  -احلماية من اإلشعاع  "ISO 2919: 1980 واحملدد يف املعيار ٦

فيما يتعلق بالعينات اليت تشتمل على مادة صلبة غري قابلة للتشتت أو حتاكيها، جيري تقدير  ٧-٤-٧-٢
 :لالرتشاح على النحو التايل

ويكون حجم املاء الذي يستخدم يف .  أيام يف املاء يف درجة حرارة الغرفة٧غمر العينة ملدة ت )أ( 
 على األقل من حجم عينة %١٠االختبار كافيا لضمان بقاء حجم حر من املاء غري املمتص وغري املتفاعل بنسبة 

 وموصلية ٨-٦يدروجيين األّويل للماء ويكون األس اهل.  أيام٧االختبار الصلبة نفسه بعد انتهاء فترة االختبار وهي 
 س؛٢٠ºم عند درجة / ملي سيمنس١املاء 

 ٤ ويبقى عند هذه الدرجة ملدة )س٥ْ ± ٥٠(حىت درجة حرارة بعد ذلك يسخن املاء مع العينة  )ب( 
 ساعات؛

 يقدر نشاط املاء؛ )ج( 

س وال تقل ٣٠ºه عن  أيام على األقل يف هواء ساكن ال تقل درجة حرارت٧حتفظ العينة ملدة  )د( 
  يف املائة؛٩٠رطوبته النسبية عن 
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ة ـع العينـ أعاله، ويسخن املاء م)أ(تغمر العينة بعد ذلك يف ماء له نفس املواصفات املبينة يف   )ه( 
  ساعات؛٤ وحيفظ عند هذه الدرجة ملدة )س٥º ± ٥٠(حىت 

 .يقدر نشاط املاء بعد ذلك )و( 

شتمل على مادة مشعة يف كبسولة خمتومة أو حتاكيها، جيري إما تقدير يف حالة العينات اليت ت ٨-٤-٧-٢
 :لالرتشاح أو تقدير للتسرب احلجمي على النحو التايل

 :يتكون تقدير االرتشاح من اخلطوات التالية  )أ(

 ٨-٦ويكون األس اهليدروجيين األّويل للماء . تغمر العينة يف املاء عند درجة حرارة الغرفة `١`
 س؛٢٠ºم عند / ملي سيمنس١قصوى واملوصلية ال 

  ساعات؛٤ وحيفظان عند هذه الدرجة ملدة )س٥º ± ٥٠(يسخن املاء والعينة إىل درجة  `٢`

 ؛ بعد ذلكيقدر نشاط املاء `٣`

س ٣٠º أيام على األقل يف هواء ساكن ال تقل درجة حرارته عن ٧حتفظ العينة عندئذ ملدة  `٤`
 ؛%٩٠ورطوبته النسبية عن  

 .`٣`و` ٢`و` ١` العمليات املبينة يف تكرر `٥` 

 ISO 9978: 1992يتضمن تقدير االرتشاح احلجمي البديل أيا من االختبارات املبينة يف املعيار  )ب( 
 .، يكون مقبوالً لدى السلطة املختصة" طرق اختبار االرتشاح- املصادر املشعة املختومة -احلماية من اإلشعاع "

 ، تعيني اجملموعات)SCO(طح األجسام امللوثة الس ٥-٧-٢

 جسماً صلباً غري مشع يف حد ذاته ولكنه حيمل مادة مشعة موزعة ")SCO(اجلسم امللوث السطح "يعين  
 :وتصنف األجسام امللوثة السطح يف إحدى جمموعتني. على سطوحه

 :جسم صلب يكون الوضع فوقه كما يلي: SCO-Iاجلسم امللوث السطح  )أ(

 ٢ سم٣٠٠ه على ـث غري الثابت على السطح املتيسر الذي يزيد متوسط مساحتال يتجاوز التلو `١`

 بالنسبة لبواعث بيتا ٢سم/ بكريل٤ )٢ سم٣٠٠أو على مساحة السطح كله إذا كانت أقل من (
  بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى؛٢سم/ بكريل٠,٤وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية، أو 

 أو( ٢ سم٣٠٠لثابت على السطح املتيسر الذي يزيد متوسط مساحته على ال يتجاوز التلوث او `٢`
وغاما   بالنسبة لبواعث بيتا٢سم/ بكريل٤١٠×٤) ٢ سم٣٠٠مساحة السطح كله إذا كانت أقل من 

  بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى؛٢سم/ بكريل٣١٠×٤وبواعث ألفا املنخفضة السمية، أو 

التلوث الثابت على السطح غري املتيسر الذي يزيد باإلضافة إىل ابت ال يتجاوز التلوث غري الثو `٣`
 ) ٢سم ٣٠٠أو مساحة السطح كله إذا كانت أقل من ( ٢ سم٣٠٠ط مساحته على ـمتوس
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 ٣١٠×٤ بالنسبة لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية أو ٢سم/ بكريل٤١٠×٤
 . بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى٢سم/بكريل

جسم صلب يتجاوز التلوث الثابت أو غري الثابت على سطحه : SCO-IIاجلسم امللوث السطح  )ب( 
 : أعاله، ويكون الوضع فوقه كما يلي)أ( يف SCO-Iاحلدود املنطبقة احملددة لألجسام امللوثة السطح 

 ٢سم ٣٠٠ال يتجاوز التلوث غري الثابت على السطح املتيسر الذي يزيد متوسط مساحته على  `١`
 بالنسبة لبواعث بيتا ٢سم/ بكريل٤٠٠) ٢سم ٣٠٠أو مساحة السطح كله إذا كانت أقل من (

  بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى؛٢سم/ بكريل٤٠وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية، أو 

أو ( ٢ سم٣٠٠ال يتجاوز التلوث الثابت على السطح املتيسر الذي يزيد متوسط مساحته على و `٢`
 بالنسبة لبواعث بيتا ٢سم/ بكريل٥١٠×٨) ٢ سم٣٠٠لسطح كله إذا كانت أقل من اساحة م

 بالنسبة جلميع بواعث ألفا ٢سم/ بكريل٤١٠×٨لفا املنخفضة السمية، أو أوغاما وبواعث 
 األخرى؛

التلوث الثابت على السطح غري املتيسر، الذي يزيد باإلضافة إىل ال يتجاوز التلوث غري الثابت و `٣`
×٨) ٢ سم٣٠٠انت أقل من ـأو مساحة السطح كله إذا ك( ٢ سم٣٠٠متوسط مساحته على 

 ٤١٠×٨أو (  بالنسبة لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية٢سم/ بكريل٥١٠
 . النسبة جلميع بواعث ألفا األخرى٢سم/بكريل

 )CSI(ومؤشر أمان احلالة احلرجية (T1) تعيني مؤشر النقل  ٦-٧-٢

   (T1)تعيني مؤشر النقل ١-٦-٧-٢

 للطرد أو العبوة اخلارجية أو حاوية الشحن أو املواد املنخفضة النشاط )(TIيكون مؤشر النقل  ١-١-٦-٧-٢
 : غري املعبأة، هو العدد املشتق وفقاً للطريقة التاليةSCO-I أو األجسام امللوثة السطح LSA-Iالنوعي 

  متر من السطوح١ساعة على مسافة /لي سيفرتحيدد أقصى مستوى إشعاع بوحدات م )أ( 
 أو األجسام امللوثة LSA-Iللطرد أو العبوة اخلارجية، أو حاوية الشحن، أو املواد املنخفضة النشاط النوعي  اخلارجية 
ويف حالة خامات . ، ويكون الرقم الناتج هو مؤشر النقل١٠٠وتضرب القيمة احملددة يف . غري املعبأة SCO-I السطح
 متر من السطح اخلارجي ١رانيوم والثوريوم ومركزاهتما ميكن تعيني أقصى مستوى إشعاع يف أي نقطة على مسافة اليو

 :للحمولة كما يلي

 خلامات اليورانيوم والثوريوم ومركزاهتما الفيزيائية؛ ساعة/ ملي سيفرت٠,٤  
 ملركزات الثوريوم الكيميائية؛ ساعة/ ملي سيفرت٠,٣  
 اليورانيوم الكيميائية، خبالف سادس فلوريد اليورانيوم؛ ركزاتمل ساعة/ ملي سيفرت٠,٠٢  

 واألجسام امللوثة السطح LSA-Iيف حالة الصهاريج وحاويات الشحن واملواد املنخفضة النشاط النوعي  )ب( 
SCO-I؛١-١-٦-٧-٢ أعاله يف املعامل املناسب من اجلدول )أ(ددة يف اخلطوة  غري املعبأة، تضرب القيمة احمل 
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 تصبح ١,١٣: مثال( أعاله ألقرب كسر عشري )ب( و)أ(تقرب القيمة الناجتة يف اخلطوتني  )ج( 
 . ميكن اعتبارها صفراً، وأي قيمة أقل منها،٠,٠٥، باستثناء أن القيمة )١,٢

 ة للصهاريج وحاويات الشحن واملواد املنخفضة معامالت الضرب بالنسب ١-١-٦-٧-٢جلدول ا
 وعي واألجسام امللونة السطح غري املعبأة      النشاط الن

)أ(حجم احلمولة  معامل الضرب
 

٢ م١  ≤حجم احلمولة               ١
 

٢ م٥  ≤حجم احلمولة <  ٢  م١  ٢
 

٢ م٢٠ ≤حجم احلمولة <  ٢  م٥  ٣
 

 حجم احلمولة<  ٢ م٢٠  ١٠

 .تقاس أكرب مساحة مقطعية للحمولة )أ( 

لكل عبوة خارجية أو حاوية شحن أو وسيلة نقل باعتباره إما جمموع حيدد مؤشر النقل  ٢-١-٦-٧-٢
مؤشرات النقل جلميع الطرود املوجودة أو بالقياس املباشر ملستوى اإلشعاع، فيما عدا حالة العبوات اخلارجية غري 

 .اجلامدة حيث ال حيدد مؤشر النقل هلا إال باعتباره جمموع مؤشرات النقل جلميع الطرود

 )CSI( عيني مؤشر أمان احلالة احلرجيةت ٢-٦-٧-٢

مواد انشطارية على  للطرود اليت حتتوي )CSI(يتم احلصول على مؤشر أمان احلالة احلرجية  ١-٢-٦-٧-٢
أي ( ١٢-١١-٤-٦ و١١-١١-٤-٦ مـن املستخلصتني Nن قيميت ـل مـ على القيمة األق٥٠بقسمة الرقم 

N = CSI/50( .ة احلرجية صفرا، شريطة أن يكون عدد غري حمدود من الطرود وقد تكون قيمة مؤشر أمان احلال
 .) تساوي فعليا ما ال هناية يف كلتا احلالتنيNأي أن (دون احلالة احلرجية 

باعتباره جمموع مؤشرات أمان عبوة خارجية أو حاوية شحن احلالة احلرجية لكل أمان وحيدد مؤشر  ٢-٢-٦-٧-٢
 ويتبع اإلجراء نفسه يف حتديد جمموع مؤشرات أمان احلالة احلرجية يف رسالة أو   .دةاملوجو احلالة احلرجية جلميع الطرود  

 .وسيلة نقل

 حدود النشاط والقيود املادية ٧-٧-٢

 حدود حمتويات الطرود ١-٧-٧-٢
 عموميات ١-١-٧-٧-٢

 .ال تتجاوز كمية املادة املشعة يف أي طرد احلدود ذات الصلة بنوع الطرد كما هي حمددة أدناه 

 الطرود املستثناة ٢-١-٧-٧-٢

بالنسبة للمواد املشعة خبالف السلع املصنوعة من اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد أو  ١-٢-١-٧-٧-٢
 :أنشطة تزيد على ما يليعلى الثوريوم الطبيعي، ال جيوز أن حيتوي الطرد املستثىن 
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كأحد مكونات جهاز أو سلعة مصنوعة ة أو موجودة رحيثما تكون املادة املوجودة حمصو )أ( 
 لكل ١-٢-١-٧-٧-٢ باجلدول ٣ و٢أخرى، مثل الساعة أو اجلهاز اإللكتروين، احلدود املبينة يف العمودين 

 صنف على حدة ولكل طرد على التوايل؛ 

حيثما ال تكون املادة حمصورة أو موجودة كأحد مكونات جهاز أو سلعة مصنوعة أخرى، و )ب( 
 .١-٢-١-٧-٧-٢ باجلدول ٤نة يف العمود احلدود املبي

 حدود النشاط للطرود املستثناة  ١-٢-١-٧-٧-٢اجلدول 
 حدود الطرد أو   األجهزة أو السلعة

 احلالة الفيزيائية للمحتويات )أ(حدود الصنف )أ(حدود الطرد )أ(املواد
)١(  )٢( )٣( )٤( 

 مواد صلبة    
٣-١٠ A1 A1 ٢-١٠ A1 شكل خاص  
٣-١٠ A2 A2 ٢-١٠ A2 أشكال أخرى  
٤-١٠ A2 ١-١٠ A2 ٣-١٠ A2  سوائل 
 غازات    
٢-١٠×٢ A2 ١-١٠×٢ A2 ٢-١٠×٢ A2 تريتيوم  
٣-١٠ A1 ٢-١٠ A1 ٣-١٠ A1 شكل خاص  
٣-١٠ A2 ٢-١٠ A2 ٣-١٠ A2 أشكال أخرى  

 .٦-٢-٧-٧-٢ إىل ٤-٢-٧-٧-٢بالنسبة ملخاليط النويدات املشعة، انظر  )أ( 

بالنسبة للسلع املصنوعة من اليورانيوم الطبيعي، أو اليورانيوم املستنفد، أو الثوريوم الطبيعي،  ٢-٢-١-٧-٧-٢
 أي كمية من هذه املواد شريطة ان يكون السطح اخلارجي لليورانيوم أو  علىجيوز أن حيتوي الطرد املستثىن

 .ىالثوريوم حمصوراً يف غالف غري نشط مصنوع من معدن أو مادة متينة أخر

 الطرود الصناعية  ٣-١-٧-٧-٢

 أو يف أي طرد مفرد )LSA(تقيد احملتويات املشعة يف أي طرد مفرد من املواد املنخفضة النشاط النوعي  
، ويقيد النشاط ١-٢-٩-١-٤ حبيث ال يتم جتاوز مستوى اإلشعاع احملدد يف )SCO(من األجسام امللوثة السطح 

وال جيوز . ٢-٨-١-٧اوز حدود النشاط يف واسطة النقل كما هو حمدد يف يف أي طرد مفرد أيضاً حبيث ال يتم جت
 غري قابلة LSA-III أو النوع LSA-IIن مادة صلبة منخفضة النشاط النوعي من النوع محيتوي طرد مفرد أن 

 .A2 ٣ ٠٠٠لالحتراق، إذا نقل باجلو، على نشاط يزيد على 

 A الطرود من النوع ٤-١-٧-٧-٢

 : على أنشطة تتجاوز ما يليA جيوز أن حتتوي الطرود من النوع ال  ١-٤-١-٧-٧-٢

 ؛A1 -بالنسبة للمواد املشعة ذات الشكل اخلاص  )أ( 

 .A2 - بالنسبة جلميع املواد املشعة األخرى أو )ب( 

ت بالنسبة ملخاليط النويدات املشعة املعروفة اهلوية واألنشطة، يطبق الشرط التايل على احملتويا ٢-٤-١-٧-٧-٢
 :Aاملشعة للطرد من النوع 
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 حيث 

)B(i  هي نشاط النويدة املشعةiباعتبارها مادة مشعة ذات شكل خاص و A1(i)  هي قيمةA1 
 ؛iللنويدة املشعة 

)C(j  هي نشاط النويدة املشعةj ،كمادة مشعة ليست ذات شكل خاص  

A2(j)  هي قيمةA2 للنويدة املشعة j. 

 B(M) والنوع B(U(الطرود من النوع  ٥-١-٧-٧-٢

 :ما يليعلى  B(M( وU)B( حتتوي الطرود من النوع  جيب أال١-٥-١-٧-٧-٢

 أنشطة تزيد على ما هو مرخص به لتصميم الطرد؛ )أ( 

  نويدات مشعة ختتلف عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛ أو )ب( 

 ئية خمتلفة عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛ حمتويات يف شكل أو يف حالة فيزيائية أو كيمياأو )ج( 

 .على النحو احملدد يف شهادات اعتمادها 

 بطريق اجلو، فإنه يتعني باإلضافة إىل ذلك B(M( والنوع B(U)يف حالة نقل طرود من النوع   ٢-٥-١-٧-٧-٢
 :أال حتتوي أنشطة تزيد على ما يلي

النحو املرخص به لتصميم الطرد كما هو حمدد  على -بالنسبة للمواد املشعة املنخفضة التشتت  )أ( 
 يف شهادة االعتماد؛

  أيهما أقل؛A2 ١٠٠ ٠٠٠ أو A1 ٣ ٠٠٠ - بالنسبة للمواد املشعة ذات الشكل اخلاص أو )ب( 

 .A2 ٣ ٠٠٠ - بالنسبة جلميع املواد املشعة األخرى أو )ج( 

 Cالطرود من النوع  ٦-١-٧-٧-٢

 :ليما يعلى  Cجيب أال حتتوي الطرود من النوع  

  ما هو مرخص به لتصميم الطرد؛تتجاوز أنشطة  )أ( 

 نويدات مشعة خمتلفة عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛ )ب( 
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 .حمتويات يف شكل أو يف حالة فيزيائية أو كيميائية خمتلفة عما هو مرخص به لتصميم الطرد )ج( 

 .على النحو احملدد يف شهادات اعتمادها 

  انشطارية مواد علىالطرود اليت حتتوي ٧-١-٧-٧-٢

 :ما يلي، على ٢-١١-٤-٦، ما مل تكن معفاة مبوجب الفقرة   جيب أال حتتوي الطرود احملتوية على مواد انشطارية     

 كتلة من املواد االنشطارية ختتلف عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛ )أ( 

  أي نويدة مشعة أو مادة انشطارية خمتلفة عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛أو )ب( 

خمتلفة عما هو  حمتويات يف شكل أو يف حالة فيزيائية أو كيميائية، أو يف ترتيب مكاين، أو )ج( 
 . به لتصميم الطردمرخص

 .على النحو احملدد يف شهادات اعتمادها عند االقتضاء 

 سادس فلوريد اليورانيومعلى الطرود اليت حتتوي  ٨-١-٧-٧-٢

 : تتضمنالطرود اليت حتتوي على سادس فلوريد اليورانيوم جيب أال 

 كتلة من سادس فلوريد اليورانيوم ختتلف عن الكتلة املرّخص هبا لتصميم العبوة؛  )أ(

 كتلة من سادس فلوريد اليورانيوم تتجاوز قيمة من شأهنا أن تؤدي إىل نقص عن حد االمتالء أو )ب(
 سيستخدم فيها الطرد؛ يف املائة عند أقصى درجة حرارة للطرد على النحو احملدد لنظم املنشآت اليت ٥أقل من 

 سادس فلوريد اليورانيوم يف حالة غري صلبة، وجيب أال يكون الضغط الداخلي أعلى من أو )ج(
 .الضغط اجلوي عند تقدميه للنقل

 مستويات النشاط ٢-٧-٧-٢

 :ملختلف النويدات املشعةالتالية  القيم األساسية ١-٢-٧-٧-٢يبني اجلدول  ١-٢-٧-٧-٢

  بوحدات تريابكريل؛A2 وقيمة A1قيمة  )أ( 

 غم؛ /تركيز النشاط للمواد املستثناة بوحدات بكريلو )ب( 

 .حدود النشاط للرساالت املستثناة بوحدات بكريلو )ج( 
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 األساسية ملختلف النويدات املشعةالنويدات املشعة قيم :  ١-٢-٧-٧-٢اجلدول 

 )العدد الذري(النويدة املشعة  A2 A1 ةتركيز النشاط للمواد املستثنا حدود النشاط للرسالة املستثناة
(Bq) (Bq/g) (TBq) (TBq)  

    Actinium (89) 

1 � 104 1 � 101 6 � 10-3 8 � 10-1  Ac-225 (a) 

1 � 103 1 � 10-1 9 � 10-5 9 � 10-1 Ac-227 (a) 

1 � 106 1 � 101 5 � 10-1 6 � 10-1 Ac-228 

    Silver (47) 

1 � 106 1 � 102 2 � 100 2 � 100 Ag-105 

1 � 106 (b) 1 � 101 (b) 7 � 10-1 7 � 10-1 Ag-108m (a) 

1 � 106 1 � 101 4 � 10-1 4 � 10-1 Ag-110m (a) 

1 � 106 1 � 103 6 � 10-1 2 � 100 Ag-111 

    Aluminium (13) 

1 � 105 1 � 101 1 � 10-1 1 � 10-1 Al-26 

    Americium (95) 

1 � 104 1 � 100 1 � 10-3 1 � 101 Am-241 

1 � 104 (b) 1 � 100 (b) 1 � 10-3 1 � 101 Am-242m (a) 

1 � 103 (b) 1 � 100 (b) 1 � 10-3 5 � 100 Am-243 (a) 

    Argon (18) 

1 � 108 1 � 106 4 � 101 4 � 101 Ar-37 

1 � 104 1 � 107 2 � 101 4 � 101 Ar-39 

1 � 109 1 � 102 3 � 10-1 3 � 10-1 Ar-41 

    Arsenic (33) 

1 � 105 1 � 101 3 � 10-1 3 � 10-1 As-72 

1 � 107 1 � 103 4 � 101 4 � 101 As-73 

1 � 106 1 � 101 9 � 10-1 1 � 100 As-74 

1 � 105 1 � 102 3 � 10-1 3 � 10-1 As-76 

1 � 106 1 � 103 7 � 10-1 2 � 101 As-77 

    Astatine (85) 

1 � 107 1 � 103 5 � 10-1 2 � 101 At-211 (a) 

    Gold (79) 

1 � 107 1 � 102 2 � 100 7 � 100 Au-193 

1 � 106 1 � 101 1 � 100 1 � 100 Au-194 

1 � 107 1 � 102 6 � 100 1 � 101 Au-195 

1 � 106 1 � 102 6 � 10-1 1 � 100 Au-198 

1 � 106 1 � 102 6 � 10-1 1 � 101 Au-199 

    Barium (56) 

1 � 106 1 � 102 2 � 100 2 � 100 Ba-131 (a) 

1 � 106 1 � 102 3 � 100 3 � 100 Ba-133 

1 � 106 1 � 102 6 � 10-1 2 � 101 Ba-133m 

1 � 105 (b) 1 � 101 (b) 3 � 10-1 5 � 10-1 Ba-140 (a) 

    Beryllium (4) 

1 � 107 1 � 103 2 � 101 2 � 101 Be-7 

1 � 106 1 � 104 6 � 10-1 4 � 101 Be-10 

    Bismuth (83) 

1 � 106 1 � 101 7 � 10-1 7 � 10-1 Bi-205 

1 � 105 1 � 101 3 � 10-1 3 � 10-1 Bi-206 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة  A2 A1 ةتركيز النشاط للمواد املستثنا حدود النشاط للرسالة املستثناة
(Bq) (Bq/g) (TBq) (TBq)  

1 � 106 1 � 101 7 � 10-1 7 � 10-1 Bi-207 

1 � 106 1 � 103 6 � 10-1 1 � 100 Bi-210 

1 � 105 1 � 101 2 � 10-2 6 � 10-1 Bi-210m (a) 

1 � 105 (b) 1 � 101 (b) 6 � 10-1 7 � 10-1 Bi-212 (a) 

    Berkelium (97) 

1 � 104 1 � 100 8 � 10-4 8 � 100 Bk-247 

1 � 106 1 � 103 3 � 10-1 4 � 101 Bk-249 (a) 

    Bromine (35) 

1 � 105 1 � 101 4 � 10-1 4 � 10-1 Br-76 

1 � 106 1 � 102 3 � 100 3 � 100 Br-77 

1 � 106 1 � 101 4 � 10-1 4 � 10-1 Br-82 

    Carbon (6) 

1 � 106 1 � 101 6 � 10-1 1 � 100 C-11 

1 � 107 1 � 104 3 � 100 4 � 101 C-14 

    Calcium (20) 

1 � 107 1 � 105 Unlimited Unlimited Ca-41 

1 � 107 1 � 104 1 � 100 4 � 101 Ca-45 

1 � 106 1 � 101 3 � 10-1 3 � 100 Ca-47 (a) 

    Cadmium (48) 

1 � 106 1 � 104 2 � 100 3 � 101 Cd-109 

1 � 106 1 � 103 5 � 10-1 4 � 101 Cd-113m 

1 � 106 1 � 102 4 � 10-1 3 � 100 Cd-115 (a) 

1 � 106 1 � 103 5 � 10-1 5 � 10-1 Cd-115m 

    Cerium (58) 

1 � 106 1 � 102 2 � 100 7 � 100 Ce-139 

1 � 107 1 � 102 6 � 10-1 2 � 101 Ce-141 

1 � 106 1 � 102 6 � 10-1 9 � 10-1 Ce-143 

1 � 105 (b) 1 � 102 (b) 2 � 10-1 2 � 10-1 Ce-144 (a) 

    Californium (98) 

1 � 104 1 � 101 6 � 10-3 4 � 101 Cf-248 

1 � 103 1 � 100 8 � 10-4 3 � 100 Cf-249 

1 � 104 1 � 101 2 � 10-3 2 � 101 Cf-250 

1 � 103 1 � 100 7 � 10-4 7 � 100 Cf-251 

1 � 104 1 � 101 3 � 10-3 1 � 10-1 Cf-252 

1 � 105 1 � 102 4 � 10-2 4 � 101 Cf-253 (a) 

1 � 103 1 � 100 1 � 10-3 1 � 10-3 Cf-254 

    Chlorine (17) 

1 � 106 1 � 104 6 � 10-1 1 � 101 Cl-36 

1 � 105 1 � 101 2 � 10-1 2 � 10-1 Cl-38 

    Curium (96) 

1 � 105 1 � 102 2 � 10-2 4 � 101 Cm-240 

1 � 106 1 � 102 1 � 100 2 � 100 Cm-241 

1 � 105 1 � 102 1 � 10-2 4 � 101 Cm-242 

1 � 104 1 � 100 1 � 10-3 9 � 100 Cm-243 

1 � 104 1 � 101 2 � 10-3 2 � 101 Cm-244 

1 � 103 1 � 100 9 � 10-4 9 � 100 Cm-245 

1 � 103 1 � 100 9 � 10-4 9 � 100 Cm-246 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة  A2 A1 ةتركيز النشاط للمواد املستثنا حدود النشاط للرسالة املستثناة
(Bq) (Bq/g) (TBq) (TBq)  

1 � 104 1 � 100 1 � 10-3 3 � 100 Cm-247 (a) 

1 � 103 1 � 100 3 � 10-4 2 � 10-2 Cm-248 

    Cobalt (27) 

1 � 106 1 � 101 5 � 10-1 5 � 10-1 Co-55 

1 � 105 1 � 101 3 � 10-1 3 � 10-1 Co-56 

1 � 106 1 � 102 1 � 101 1 � 101 Co-57 

1 � 106 1 � 101 1 � 100 1 � 100 Co-58 

1 � 107 1 � 104 4 � 101 4 � 101 Co-58m 

1 � 105 1 � 101 4 � 10-1 4 � 10-1 Co-60 

    Chromium (24) 

1 � 107 1 � 103 3 � 101 3 � 101 Cr-51 

    Caesium (55) 

1 � 105 1 � 102 4 � 100 4 � 100 Cs-129 

1 � 106 1 � 103 3 � 101 3 � 101 Cs-131 

1 � 105 1 � 101 1 � 100 1 � 100 Cs-132 

1 � 104 1 � 101 7 � 10-1 7 � 10-1 Cs-134 

1 � 105 1 � 103 6 � 10-1 4 � 101 Cs-134m 

1 � 107 1 � 104 1 � 100 4 � 101 Cs-135 

1 � 105 1 � 101 5 � 10-1 5 � 10-1 Cs-136 

1 � 104 (b) 1 � 101 (b) 6 � 10-1 2 � 100 Cs-137 (a) 

    Copper (29) 

1 � 106 1 � 102 1 � 100 6 � 100 Cu-64 

1 � 106 1 � 102 7 � 10-1 1 � 101 Cu-67 

    Dysprosium (66) 

1 � 107 1 � 103 2 � 101 2 � 101 Dy-159 

1 � 106 1 � 103 6 � 10-1 9 � 10-1 Dy-165 

1 � 106 1 � 103 3 � 10-1 9 � 10-1 Dy-166 (a) 

    Erbium (68) 

1 � 107 1 � 104 1 � 100 4 � 101 Er-169 

1 � 106 1 � 102 5 � 10-1 8 � 10-1 Er-171 

    Europium (63) 

1 � 106 1 � 102 2 � 100 2 � 100 Eu-147 

1 � 106 1 � 101 5 � 10-1 5 � 10-1 Eu-148 

1 � 107 1 � 102 2 � 101 2 � 101 Eu-149 

1 � 106 1 � 103 7 � 10-1 2 � 100 Eu-150(short lived) 

1 � 106 1 � 101 7 � 10-1 7 � 10-1 Eu-150(long lived) 

1 � 106 1 � 101 1 � 100 1 � 100 Eu-152 

1 � 106 1 � 102 8 � 10-1 8 � 10-1 Eu-152m 

1 � 106 1 � 101 6 � 10-1 9 � 10-1 Eu-154 

1 � 107 1 � 102 3 � 100 2 � 101 Eu-155 

1 � 106 1 � 101 7 � 10-1 7 � 10-1 Eu-156 

    Fluorine (9) 

1 � 106 1 � 101 6 � 10-1 1 � 100 F-18 

    Iron (26) 

1 � 106 1 � 101 3 � 10-1 3 � 10-1 Fe-52 (a) 

1 � 106 1 � 104 4 � 101 4 � 101 Fe-55 

1 � 106 1 � 101 9 � 10-1 9 � 10-1 Fe-59 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة  A2 A1 ةتركيز النشاط للمواد املستثنا حدود النشاط للرسالة املستثناة
(Bq) (Bq/g) (TBq) (TBq)  

1 � 105 1 � 102 2 � 10-1 4 � 101 Fe-60 (a) 

    Gallium (31) 

1 � 106 1 � 102 3 � 100 7 � 100 Ga-67 

1 � 105 1 � 101 5 � 10-1 5 � 10-1 Ga-68 

1 � 105 1 � 101 4 � 10-1 4 � 10-1 Ga-72 

    Gadolinium (64) 

1 � 106 1 � 101 5 � 10-1 5 � 10-1 Gd-146 (a) 

1 � 104 1 � 101 2 � 10-3 2 � 101 Gd-148 

1 � 107 1 � 102 9 � 100 1 � 101 Gd-153 

1 � 106 1 � 103 6 � 10-1 3 � 100 Gd-159 

    Germanium (32) 

1 � 105 1 � 101 5 � 10-1 5 � 10-1 Ge-68 (a) 

1 � 108 1 � 104 4 � 101 4 � 101 Ge-71 

1 � 105 1 � 101 3 � 10-1 3 � 10-1 Ge-77 

    Hafnium (72) 

1 � 106 1 � 101 6 � 10-1 6 � 10-1 Hf-172 (a) 

1 � 106 1 � 102 3 � 100 3 � 100 Hf-175 

1 � 106 1 � 101 5 � 10-1 2 � 100 Hf-181 

1 � 106 1 � 102 Unlimited Unlimited Hf-182 

    Mercury (80) 

1 � 106 1 � 101 1 � 100 1 � 100 Hg-194 (a) 

1 � 106 1 � 102 7 � 10-1 3 � 100 Hg-195m (a) 

1 � 107 1 � 102 1 � 101 2 � 101 Hg-197 

1 � 106 1 � 102 4 � 10-1 1 � 101 Hg-197m 

1 � 105 1 � 102 1 � 100 5 � 100 Hg-203 

    Holmium (67) 

1 � 105 1 � 103 4 � 10-1 4 � 10-1 Ho-166 

1 � 106 1 � 101 5 � 10-1 6 � 10-1 Ho-166m 

    Iodine (53) 

1 � 107 1 � 102 3 � 100 6 � 100 I-123 

1 � 106 1 � 101 1 � 100 1 � 100 I-124 

1 � 106 1 � 103 3 � 100 2 � 101 I-125 

1 � 106 1 � 102 1 � 100 2 � 100 I-126 

1 � 105 1 �102 Unlimited Unlimited I-129 

1 � 106 1 � 102 7 � 10-1 3 � 100 I-131 

1 � 105 1 � 101 4 � 10-1 4 � 10-1 I-132 

1 � 106 1 � 101 6 � 10-1 7 � 10-1 I-133 

1 � 105 1 � 101 3 � 10-1 3 � 10-1 I-134 

1 � 106 1 � 101 6 � 10-1 6 � 10-1 I-135 (a) 

    Indium (49) 

1 � 106 1 � 102 3 � 100 3 � 100 In-111 

1 � 106 1 � 102 2 � 100 4 � 100 In-113m 

1 � 106 1 � 102 5 � 10-1 1 � 101 In-114m (a) 

1 � 106 1 � 102 1 � 100 7 � 100 In-115m 

    Iridium (77) 

1 � 107 1 � 102 1 � 101 1 � 101 Ir-189 (a) 

1 � 106 1 � 101 7 � 10-1 7 � 10-1 Ir-190 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة  A2 A1 ةتركيز النشاط للمواد املستثنا حدود النشاط للرسالة املستثناة
(Bq) (Bq/g) (TBq) (TBq)  

1 � 104 1 � 101 6 � 10-1 1 � 100(c) Ir-192 

1 � 105 1 � 102 3 � 10-1 3 � 10-1 Ir-194 

    Potassium (19) 

1 � 106 1 � 102 9 � 10-1 9 � 10-1 K-40 

1 � 106 1 � 102 2 � 10-1 2 � 10-1 K-42 

1 � 106 1 � 101 6 � 10-1 7 � 10-1 K-43 

    Krypton (36) 

1 � 107 1 � 104 4 � 101 4 � 101 Kr-81 

1 � 104 1 � 105 1 � 101 1 � 101 Kr-85 

1 � 1010 1 � 103 3 � 100 8 � 100 Kr-85m 

1 � 109 1 � 102 2 � 10-1 2 � 10-1 Kr-87 

    Lanthanum (57) 

1 � 107 1 � 103 6 � 100 3 � 101 La-137 

1 � 105 1 � 101 4 � 10-1 4 � 10-1 La-140 

    Lutetium (71) 

1 � 106 1 � 101 6 � 10-1 6 � 10-1 Lu-172 

1 � 107 1 � 102 8 � 100 8 � 100 Lu-173 

1 � 107 1 � 102 9 � 100 9 � 100 Lu-174 

1 � 107 1 � 102 1 � 101 2 � 101 Lu-174m 

1 � 107 1 � 103 7 � 10-1 3 � 101 Lu-177 

    Magnesium (12) 

1 � 105 1 � 101 3 � 10-1 3 � 10-1 Mg-28 (a) 

    Manganese (25) 

1 � 105 1 � 101 3 � 10-1 3 � 10-1 Mn-52 

1 � 109 1 � 104 Unlimited Unlimited Mn-53 

1 � 106 1 � 101 1 � 100 1 � 100 Mn-54 

1 � 105 1 � 101 3 � 10-1 3 � 10-1 Mn-56 

    Molybdenum (42) 

1 � 108 1 � 103 2 � 101 4 � 101 Mo-93 

1 � 106 1 � 102 6 � 10-1 1 � 100 Mo-99 (a) 

    Nitrogen (7) 

1 � 109 1 � 102 6 � 10-1 9 � 10-1 N-13 

    Sodium (11) 

1 � 106 1 � 101 5 � 10-1 5 � 10-1 Na-22 

1 � 105 1 � 101 2 � 10-1 2 � 10-1 Na-24 

    Niobium (41) 

1 � 107 1 � 104 3 � 101 4 � 101 Nb-93m 

1 � 106 1 � 101 7 � 10-1 7 � 10-1 Nb-94 

1 � 106 1 � 101 1 � 100 1 � 100 Nb-95 

1 � 106 1 � 101 6 � 10-1 9 � 10-1 Nb-97 

    Neodymium (60) 

1 � 106 1 � 102 6 � 10-1 6 � 100 Nd-147 

1 � 106 1 � 102 5 � 10-1 6 � 10-1 Nd-149 

    Nickel (28) 

1 � 108 1 � 104 Unlimited Unlimited Ni-59 

1 � 108 1 � 105 3 � 101 4 � 101 Ni-63 

1 � 106 1 � 101 4 � 10-1 4 � 10-1 Ni-65 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة  A2 A1 ةتركيز النشاط للمواد املستثنا حدود النشاط للرسالة املستثناة
(Bq) (Bq/g) (TBq) (TBq)  

    Neptunium (93) 

1 � 107 1 � 103 4 � 101 4 � 101 Np-235 

1 � 107 1 � 103 2 � 100 2 � 101 Np-236(short-lived) 

1 � 105 1 � 102 2 � 10-2 9 � 100 Np-236(long-lived) 

1 � 103 (b) 1 � 100 (b) 2 � 10-3 2 � 101 Np-237 

1 � 107 1 � 102 4 � 10-1 7 � 100 Np-239 

    Osmium (76) 

1 � 106 1 � 101 1 � 100 1 � 100 Os-185 

1 � 107 1 � 102 2 � 100 1 � 101 Os-191 

1 � 107 1 � 103 3 � 101 4 � 101 Os-191m 

1 � 106 1 � 102 6 � 10-1 2 � 100 Os-193 

1 � 105 1 � 102 3 � 10-1 3 � 10-1 Os-194 (a) 

    Phosphorus (15) 

1 � 105 1 � 103 5 � 10-1 5 � 10-1 P-32 

1 � 108 1 � 105 1 � 100 4 � 101 P-33 

    Protactinium (91) 

1 � 106 1 � 101 7 � 10-2 2 � 100 Pa-230 (a) 

1 � 103 1 � 100 4 � 10-4 4 � 100 Pa-231 

1 � 107 1 � 102 7 � 10-1 5 � 100 Pa-233 

    Lead (82) 

1 � 106 1 � 101 1 � 100 1 � 100 Pb-201 

1 � 106 1 � 103 2 � 101 4 � 101 Pb-202 

1 � 106 1 � 102 3 � 100 4 � 100 Pb-203 

1 � 107 1 � 104 Unlimited Unlimited Pb-205 

1 � 104 (b) 1 � 101 (b) 5 � 10-2 1 � 100 Pb-210 (a) 

1 � 105 (b) 1 � 101 (b) 2 � 10-1 7 � 10-1 Pb-212 (a) 

    Palladium (46) 

1 � 108 1 � 103 4 � 101 4 � 101 Pd-103 (a) 

1 � 108 1 � 105 Unlimited Unlimited Pd-107 

1 � 106 1 � 103 5 � 10-1 2 � 100 Pd-109 

    Promethium (61) 

1 � 106 1 � 102 3 � 100 3 � 100 Pm-143 

1 � 106 1 � 101 7 � 10-1 7 � 10-1 Pm-144 

1 � 107 1 � 103 1 � 101 3 � 101 Pm-145 

1 � 107 1 � 104 2 � 100 4 � 101 Pm-147 

1 � 106 1 � 101 7 � 10-1 8 � 10-1 Pm-148m (a) 

1 � 106 1 � 103 6 � 10-1 2 � 100 Pm-149 

1 � 106 1 � 102 6 � 10-1 2 � 100 Pm-151 

    Polonium (84) 

1 � 104 1 � 101 2 � 10-2 4 � 101 Po-210 

    Praseodymium (59) 

1 � 105 1 � 102 4 � 10-1 4 � 10-1 Pr-142 

1 � 106 1 � 104 6 � 10-1 3 � 100 Pr-143 

    Platinum (78) 

1 � 106 1 � 101 8 � 10-1 1 � 100 Pt-188 (a) 

1 � 106 1 � 102 3 � 100 4 � 100 Pt-191 

1 � 107 1 � 104 4 � 101 4 � 101 Pt-193 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة  A2 A1 ةتركيز النشاط للمواد املستثنا حدود النشاط للرسالة املستثناة
(Bq) (Bq/g) (TBq) (TBq)  

1 � 107 1 � 103 5 � 10-1 4 � 101 Pt-193m 

1 � 106 1 � 102 5 � 10-1 1 � 101 Pt-195m 

1 � 106 1 � 103 6 � 10-1 2 � 101 Pt-197 

1 � 106 1 � 102 6 � 10-1 1 � 101 Pt-197m 

    Plutonium (94) 

1 � 104 1 � 101 3 � 10-3 3 � 101 Pu-236 

1 � 107 1 � 103 2 � 101 2 � 101 Pu-237 

1 � 104 1 � 100 1 � 10-3 1 � 101 Pu-238 

1 � 104 1 � 100 1 � 10-3 1 � 101 Pu-239 

1 � 103 1 � 100 1 � 10-3 1 � 101 Pu-240 

1 � 105 1 � 102 6 � 10-2 4 � 101 Pu-241 (a) 

1 � 104 1 � 100 1 � 10-3 1 � 101 Pu-242 

1 � 104 1 � 100 1 � 10-3 4 � 10-1 Pu-244 (a) 

    Radium (88) 

1 � 105 (b) 1 � 102 (b) 7 � 10-3 4 � 10-1 Ra-223 (a) 

1 � 105 (b) 1 � 101 (b) 2 � 10-2 4 � 10-1 Ra-224 (a) 

1 � 105 1 � 102 4 � 10-3 2 � 10-1 Ra-225 (a) 

1 � 104 (b) 1 � 101(b) 3 � 10-3 2 � 10-1 Ra-226 (a) 

1 � 105 (b) 1 � 101 (b) 2 � 10-2 6 � 10-1 Ra-228 (a) 

    Rubidium (37) 

1 � 106 1 � 101 8 � 10-1 2 � 100 Rb-81 

1 � 106 1 � 102 2 � 100 2 � 100 Rb-83 (a) 

1 � 106 1 � 101 1 � 100 1 � 100 Rb-84 

1 � 105 1 � 102 5 � 10-1 5 � 10-1 Rb-86 

1 � 107 1 � 104 Unlimited Unlimited Rb-87 

1 � 107 1 � 104 Unlimited Unlimited Rb(nat) 

    Rhenium (75) 

1 � 106 1 � 101 1 � 100 1 � 100 Re-184 

1 � 106 1 � 102 1 � 100 3 � 100 Re-184m 

1 � 106 1 � 103 6 � 10-1 2 � 100 Re-186

1 � 109 1 � 106 Unlimited Unlimited Re-187 

1 � 105 1 � 102 4 � 10-1 4 � 10-1 Re-188 

1 � 106 1 � 102 6 � 10-1 3 � 100 Re-189 (a) 

1 � 109 1 � 106 Unlimited Unlimited Re(nat) 

    Rhodium (45) 

1 � 106 1 � 101 2 � 100 2 � 100 Rh-99 

1 � 107 1 � 102 3 � 100 4 � 100 Rh-101 

1 � 106 1 � 101 5 � 10-1 5 � 10-1 Rh-102 

1 � 106 1 � 102 2 � 100 2 � 100 Rh-102m 

1 � 108 1 � 104 4 � 101 4 � 101 Rh-103m 

1 � 107 1 � 102 8 � 10-1 1 � 101 Rh-105 

    Radon (86) 

1 � 108 (b) 1 � 101 (b) 4 � 10-3 3 � 10-1 Rn-222 (a) 

    Ruthenium (44) 

1 � 107 1 � 102 5 � 100 5 � 100 Ru-97 

1 � 106 1 � 102 2 � 100 2 � 100 Ru-103 (a) 

1 � 106 1 � 101 6 � 10-1 1 � 100 Ru-105 



 
 

-159- 

 )العدد الذري(النويدة املشعة  A2 A1 ةتركيز النشاط للمواد املستثنا حدود النشاط للرسالة املستثناة
(Bq) (Bq/g) (TBq) (TBq)  

1 � 105 (b) 1 � 102 (b) 2 � 10-1 2 � 10-1 Ru-106 (a) 

    Sulphur (16) 

1 � 108 1 � 105 3 � 100 4 � 101 S-35 

    Antimony (51) 

1 � 104 1 � 102 4 � 10-1 4 � 10-1 Sb-122 

1 � 106 1 � 101 6 � 10-1 6 � 10-1 Sb-124 

1 � 106 1 � 102 1 � 100 2 � 100 Sb-125 

1 � 105 1 � 101 4 � 10-1 4 � 10-1 Sb-126 

    Scandium (21) 

1 � 105 1 � 101 5 � 10-1 5 � 10-1 Sc-44 

1 � 106 1 � 101 5 � 10-1 5 � 10-1 Sc-46 

1 � 106 1 � 102 7 � 10-1 1 � 101 Sc-47 

1 � 105 1 � 101 3 � 10-1 3 � 10-1 Sc-48 

    Selenium (34) 

1 � 106 1 � 102 3 � 100 3 � 100 Se-75 

1 � 107 1 � 104 2 � 100 4 � 101 Se-79 

    Silicon (14) 

1 � 106 1 � 103 6 � 10-1 6 � 10-1 Si-31 

1 � 106 1 � 103 5 � 10-1 4 � 101 Si-32 

    Samarium (62) 

1 � 107 1 � 102 1 � 101 1 � 101 Sm-145 

1 � 104 1 � 101 Unlimited Unlimited Sm-147 

1 � 108 1 � 104 1 � 101 4 � 101 Sm-151 

1 � 106 1 � 102 6 � 10-1 9 � 100 Sm-153 

    Tin (50) 

1 � 107 1 � 103 2 � 100 4 � 100 Sn-113 (a) 

1 � 106 1 � 102 4 � 10-1 7 � 100 Sn-117m 

1 � 107 1 � 103 3 � 101 4 � 101 Sn-119m 

1 � 107 1 � 103 9 � 10-1 4 � 101 Sn-121m (a) 

1 � 106 1 � 103 6 � 10-1 8 � 10-1 Sn-123 

1 � 105 1 � 102 4 � 10-1 4 � 10-1 Sn-125 

1 � 105 1 � 101 4 � 10-1 6 � 10-1 Sn-126 (a) 

    Strontium (38) 

1 � 105 1 � 101 2 � 10-1 2 � 10-1 Sr-82 (a) 

1 � 106 1 � 102 2 � 100 2 � 100 Sr-85 

1 � 107 1 � 102 5 � 100 5 � 100 Sr-85m 

1 � 106 1 � 102 3 � 100 3 � 100 Sr-87m 

1 � 106 1 � 103 6 � 10-1 6 � 10-1 Sr-89 

1 � 104 (b) 1 � 102 (b) 3 � 10-1 3 � 10-1 Sr-90 (a) 

1 � 105 1 � 101 3 � 10-1 3 � 10-1 Sr-91 (a) 

1 � 106 1 � 101 3 � 10-1 1 � 100 Sr-92 (a) 

    Tritium (1) 

1 � 109 1 � 106 4 � 101 4 � 101 T(H-3) 

    Tantalum (73) 

1 � 106 1 � 101 8 � 10-1 1 � 100 Ta-178(long-lived) 

1 � 107 1 � 103 3 � 101 3 � 101 Ta-179 

1 � 104 1 � 101 5 � 10-1 9 � 10-1 Ta-182 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة  A2 A1 ةتركيز النشاط للمواد املستثنا حدود النشاط للرسالة املستثناة
(Bq) (Bq/g) (TBq) (TBq)  

    Terbium (65) 

1 � 107 1 � 104 4 � 101 4 � 101 Tb-157 

1 � 106 1 � 101 1 � 100 1 � 100 Tb-158 

1 � 106 1 � 101 6 � 10-1 1 � 100 Tb-160 

    Technetium (43) 

1 � 106 1 � 101 2 � 100 2 � 100 Tc-95m (a) 

1 � 106 1 � 101 4 � 10-1 4 � 10-1 Tc-96 

1 � 107 1 � 103 4 � 10-1 4 � 10-1 Tc-96m (a) 

1 � 108 1 � 103 Unlimited Unlimited Tc-97 

1 � 107 1 � 103 1 � 100 4 � 101 Tc-97m 

1 � 106 1 � 101 7 � 10-1 8 � 10-1 Tc-98 

1 � 107 1 � 104 9 � 10-1 4 � 101 Tc-99 

1 � 107 1 � 102 4 � 100 1 � 101 Tc-99m 

    Tellurium (52) 

1 � 106 1 � 101 2 � 100 2 � 100 Te-121 

1 � 106 1 � 102 3 � 100 5 � 100 Te-121m 

1 � 107 1 � 102 1 � 100 8 � 100 Te-123m 

1 � 107 1 � 103 9 � 10-1 2 � 101 Te-125m 

1 � 106 1 � 103 7 � 10-1 2 � 101 Te-127 

1 � 107 1 � 103 5 � 10-1 2 � 101 Te-127m (a) 

1 � 106 1 � 102 6 � 10-1 7 � 10-1 Te-129 

1 � 106 1 � 103 4 � 10-1 8 � 10-1 Te-129m (a) 

1 � 106 1 � 101 5 � 10-1 7 � 10-1 Te-131m (a) 

1 � 107 1 � 102 4 � 10-1 5 � 10-1 Te-132 (a) 

    Thorium (90) 

1 � 104 1 � 101 5 � 10-3 1 � 101 Th-227 

1 � 104 (b) 1 � 100 (b) 1 � 10-3 5 � 10-1 Th-228 (a) 

1 � 103 (b) 1 � 100 (b) 5 � 10-4 5 � 100 Th-229 

1 � 104 1 � 100 1 � 10-3 1 � 101 Th-230 

1 � 107 1 � 103 2 � 10-2 4 � 101 Th-231 

1 � 104 1 � 101 Unlimited Unlimited Th-232 

1 � 105 (b) 1 � 103 (b) 3 � 10-1 3 � 10-1 Th-234 (a) 

1 � 103 (b) 1 � 100 (b) Unlimited Unlimited Th(nat) 

    Titanium (22) 

1 � 105 1 � 101 4 � 10-1 5 � 10-1 Ti-44 (a) 

    Thallium (81) 

1 � 106 1 � 101 9 � 10-1 9 � 10-1 Tl-200 

1 � 106 1 � 102 4 � 100 1 � 101 Tl-201 

1 � 106 1 � 102 2 � 100 2 � 100 Tl-202 

1 � 104 1 � 104 7 � 10-1 1 � 101 Tl-204 

    Thulium (69) 

1 � 106 1 � 102 8 � 10-1 7 � 100 Tm-167 

1 � 106 1 � 103 6 � 10-1 3 � 100 Tm-170 

1 � 108 1 � 104 4 � 101 4 � 101 Tm-171 

    Uranium (92) 

1 � 105 (b) 1 � 101 (b) 1 � 10-1 4 � 101 U-230 (fast lung 
absorption)(a)(d) 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة  A2 A1 ةتركيز النشاط للمواد املستثنا حدود النشاط للرسالة املستثناة
(Bq) (Bq/g) (TBq) (TBq)  

1 � 104 1 � 101 4 � 10-3 4 � 101 U-230 (medium lung 

absorption)(a)(e) 

1 � 104 1 � 101 3 � 10-3 3 � 101 U-230 (slow lung 
absorption)(a)(f) 

1 � 103 (b) 1 � 100 (b) 1 � 10-2 4 � 101 U-232 (fast lung 
absorption)(d) 

1 � 104 1 � 101 7 � 10-3 4 � 101 U-232 (medium lung 
absorption)(e) 

1 � 104 1 � 101 1 � 10-3 1 � 101 U-232 (slow lung 
absorption)(f) 

1 � 104 1 � 101 9 � 10-2 4 � 101 U-233 (fast lung 

absorption)(d) 

1 � 105 1 � 102 2 � 10-2 4 � 101 U-233 (medium lung 
absorption)(e) 

1 � 105 1 � 101 6 � 10-3 4 � 101 U-233 (slow lung 
absorption)(f) 

1 � 104 1 � 101 9 � 10-2 4 � 101 U-234 (fast lung 
absorption)(d) 

1 � 105 1 � 102 2 � 10-2 4 � 101 U-234 (medium lung 
absorption)(e) 

1 � 105 1 � 101 6 � 10-3 4 � 101 U-234 (slow lung 
absorption)(f) 

1 � 104 (b) 1 � 101 (b) Unlimited Unlimited U-235 (all lung absorption 
types)(a),(d),(e),(f) 

1 � 104 1 � 101 Unlimited Unlimited U-236 (fast lung 

absorption)(d) 

1 � 105 1 � 102 2 � 10-2 4 � 101 U-236 (medium lung 
absorption)(e) 

1 � 104 1 � 101 6 � 10-3 4 � 101 U-236 (slow lung 
absorption)(f) 

1 � 104 (b) 1 � 101 (b) Unlimited Unlimited U-238 (all lung absorption 
types)(d),(e),(f) 

1 � 103 (b) 
 

1 � 100 (b) Unlimited Unlimited U (nat) 

1 � 103 1 � 100 Unlimited Unlimited U (enriched to 20% or less) (g) 

1 � 103 1 � 100 Unlimited Unlimited U (dep) 

    Vanadium (23) 

1 � 105 1 � 101 4 � 10-1 4 � 10-1 V-48 

1 � 107 1 � 104 4 � 101 4 � 101 V-49 

    Tungsten (74) 

1 � 106 1 � 101 5 � 100 9 � 100 W-178 (a) 

1 � 107 1 � 103 3 � 101 3 � 101 W-181 

1 � 107 1 � 104 8 � 10-1 4 � 101 W-185 

1 � 106 1 � 102 6 � 10-1 2 � 100 W-187 

1 � 105 1 � 102 3 � 10-1 4 � 10-1 W-188 (a) 

    Xenon (54) 

1 � 109 1 � 102 4 � 10-1 4 � 10-1 Xe-122 (a) 

1 � 109 1 � 102 7 � 10-1 2 � 100 Xe-123 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة  A2 A1 ةتركيز النشاط للمواد املستثنا حدود النشاط للرسالة املستثناة
(Bq) (Bq/g) (TBq) (TBq)  

1 � 105 1 � 103 2 � 100 4 � 100 Xe-127 

1 � 104 1 � 104 4 � 101 4 � 101 Xe-131m 

1 � 104 1 � 103 1 � 101 2 � 101 Xe-133 

1 � 1010 1 � 103 2 � 100 3 � 100 Xe-135 

    Yttrium (39) 

1 � 106 1 � 101 1 � 100 1 � 100 Y-87 (a) 

1 � 106 1 � 101 4 � 10-1 4 � 10-1 Y-88 

1 � 105 1 � 103 3 � 10-1 3 � 10-1 Y-90 

1 � 106 1 � 103 6 � 10-1 6 � 10-1 Y-91 

1 � 106 1 � 102 2 � 100 2 � 100 Y-91m 

1 � 105 1 � 102 2 � 10-1 2 � 10-1 Y-92 

1 � 105 1 � 102 3 � 10-1 3 � 10-1 Y-93 

    Ytterbium (79) 

1 � 107 1 � 102 1 � 100 4 � 100 Yb-169 

1 � 107 1 � 103 9 � 10-1 3 � 101 Yb-175 

    Zinc (30) 

1 � 106 1 � 101 2 � 100 2 � 100 Zn-65 

1 � 106 1 � 104 6 � 10-1 3 � 100 Zn-69 

1 � 106 1 � 102 6 � 10-1 3 � 100 Zn-69m (a) 

    Zirconium (40) 

1 � 106 1 � 102 3 � 100 3 � 100 Zr-88 

1 � 107 (b) 1 � 103 (b) Unlimited Unlimited Zr-93 

1 � 106 1 � 101 8 � 10-1 2 � 100 Zr-95 (a)

1 � 105 (b) 1 � 101 (b) 4 � 10-1 4 � 10-1 Zr-97 (a) 

إسهامات من النويدات الوليدة ذات هلذه النويدات املشعة األصلية  A2أو / وA1قيمة التتضمن  )أ( 
 :، على النحو الوارد يف القائمة التالية أيام١٠العمر النصفي الذي يقل عن 

Mg-28 Al-28 

Ar-42 K-42 
Ca-47 Sc-47 
Ti-44 Sc-44 
Fe-52 Mn-52m 
Fe-60 Co-60m 
Zn-69m Zn-69 
Ge-68 Ga-68 
Rb-83 Kr-83m 
Sr-82 Rb-82 
Sr-90 Y-90 
Sr-91 Y-91m 
Sr-92 Y-92 
Y-87  Sr-87m 
Zr-95 Nb-95m 
Zr-97 Nb-97m, Nb-97 
Mo-99  Tc-99m 
Tc-95m  Tc-95 
Tc-96m Tc-96 
Ru-103 Rh-103m 
Ru-106 Rh-106 
Pd-103 Rh-103m 
Ag-108m Ag-108 
Ag-110m Ag-110 
Cd-115 In-115m 
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In-114m In-114 
Sn-113 In-113m 
Sn-121m Sn-121 
Sn-126 Sb-126m 
Te-118 Sb-118 
Te-127m Te-127 
Te-129m Te-129 
Te-131m Te-131 
Te-132 I-132 
I-135 Xe-135m 
Xe-122 I-122 
Cs-137 Ba-137m 
Ba-131 Cs-131 
Ba-140 La-140 
Ce-144 Pr-144m, Pr-144 
Pm-148m Pm-148 
Gd-146 Eu-146 
Dy-166 Ho-166 
Hf-172 Lu-172 
W-178 Ta-178 
W-188 Re-188 
Re-189 Os-189m 
Os-194 Ir-194 
Ir-189 Os-189m 
Pt-188 Ir-188 
Hg-194 Au-194 
Hg-195m Hg-195 
Pb-210 Bi-210 
Pb-212 Bi-212, Tl-208, Po-212 
Bi-210m Tl-206 
Bi-212 Tl-208, Po-212 
At-211 Po-211 
Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207 
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, 

Pb-209 
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-228 Ac-228 
Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 
Ac-227 Fr-223 
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, 

Po-212 
Th-234 Pa-234m, Pa-234 
Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-235 Th-231 
Pu-241 U-237 
Pu-244 U-240, Np-240m 
Am-242m Am-242, Np-238 
Am-243 Np-239 

Cm-247 Pu-243 
Bk-249 Am-245 
Cf-253 Cm-249" 
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 : وسالالهتا املوجودة يف توازن قرين)النتوجة(فيما يلي قائمة بالنويدات األم ترد  )ب( 

Sr-90 Y-90 
Zr-93 Nb-93m 
Zr-97  Nb-97 
Ru-106 Rh-106
Ag-108m Ag-108 
Cs-137  Ba-137m 
Ce-144 Pr-144
Ba-140 La-140 
Bi-212 Tl-208(0.36), Po-212(0.64) 
Pb-210 Bi-210, Po-210 
Pb-212 Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64) 
Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64) 
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 
Ra-228 Ac-228 
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, T1208(0.36), Po-212(0.64) 
Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 
Th-nat Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212(0.64) 
Th-234 Pa-234m 
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64) 
U-235 Th-231 
U-238 Th-234, Pa-234m
U-nat Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-24, Pb-

210, Bi-210, Po-210 
Np-237 Pa-233 
Am-242m Am-242 
Am-243  Np-239 

 .ميكن حتديد الكمية من قياس معدل االضمحالل أو قياس مستوى اإلشعاع على مسافة معينة من املصدر                       )ج( 

  UF6  ل وم اليت تأخذ الشكل الكيميائيـات اليورانيـى مركبـعلفقـط  تنطبق هذه القيم  )د(
 .، يف كل من ظروف النقل العادية وظروف احلوادثUO2 (NO3) 2  وUO2F2و

 UC14 وUF4 وUO3 ل على مركبات اليورانيوم اليت تأخذ الشكل الكيميائي فقط قيم تنطبق هذه ال  )ه(
 .واملركبات السداسية التكافؤ يف كل من ظروف النقل العادية وظروف احلوادث

 .أعاله ) ه( و)د(تنطبق هذه القيم على مجيع مركبات اليورانيوم خالف املركبات احملددة يف  )و( 

 . فقطلى اليورانيوم غري املشعتنطبق هذه القيم ع )ز( 
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، يتطلب تعيني القيم األساسية ١-٢-٧-٧-٢بالنسبة للنويدات املشعة غري املدرجة يف اجلدول  ٢-٢-٧-٧-٢
حمسوبة باستخدام    A2 ويسمح باستخدام فيمة  .  موافقة متعددة األطراف   ١-٢-٧-٧-٢املشعة املشار إليها يف للنويدات  

، إذا أخذت يف االعتبار  من اإلشعاع  اللجنة الدولية للوقاية  وي املناسب الذي توصي به   معامل جرعة لنوع االمتصاص الرئ 
وكبديل لذلك، جيوز استخدام قيمة النويدات املشعة املبينة          .األشكال الكيميائية يف ظروف النقل العادية وظروف احلوادث      

 . بدون احلصول على موافقة السلطة املختصة    ٢-٢-٧-٧-٢يف اجلدول 

 القيم األساسية للنويدات املشعة غري املعروفة أو املخاليط:   ٢-٢-٧-٧-٢ اجلدول

دود ــــح
اط للرساالت ــالنش

 املستثناة

 
ز النشاط ـتركي

 للمواد املستثناة

 
 
A2 

 
 
A1 

 

 احملتويات املشعة )تريابكريل( )تريابكريل( )غم/بكريل( )بكريل(
  لبيتا أو غاماباعثةيدات املعروف فقط وجود نو ٠,١ ٠,٠٢ ١١٠ × ١ ٤١٠ × ١
جلسيمات ألفا  باعثةاملعروف وجود نويدات  ٠,٢ ٥-١٠ × ٩ ١-١٠ × ١ ٣١٠ × ١

 ولكن غري باعثة لنوترونات
املعروف وجود نويدات باعثة لنوترونات  ٠,٠٠١ ٥-١٠ × ٩ ١-١٠ × ١ ٣١٠ × ١

 ال تتوفر بيانات ذات صلةولكن 

ويدة كن ، تعترب١-٢-٧-٧-٢دات املشعة غري املدرجة يف اجلدول  للنويA2 وA1يف حسابات قيمة  ٣-٢-٧-٧-٢
 توجد فيها النويدات املشعة يف نسب وجودها يف الطبيعة، ةإشعاعي واحدنشاط مشعة واحدة سلسلة اضمحالل 

 ؛)النتوج(لنويدة األم طول من العمر النصفي ل أيام أو أ١٠ من طولال يكون فيها العمر النصفي ألي نويدة مشعة أو
ويف .  اليت تطبق هي القيم املناظرة للنويدة األم لتلك السلسلةA2 وA1ويكون النشاط الذي يؤخذ يف االعتبار وقيم 

 أيام ١٠ من طولاإلشعاعي اليت يكون فيها العمر النصفي ألي نويدة وليدة إما أالنشاط حالة سالسل اضمحالل 
 .األم وهذه النويدات الوليدة تعترب خماليط من نويدات خمتلفةلنويدة األم، فإن النويدة طول من العمر النصفي لأو أ

بالنسبة ملخاليط النويدات املشعة، ميكن تعيني القيم األساسية للنويدات املشعة املشار إليها يف اجلدول  ٤-٢-٧-٧-٢
 : على النحو التايل١-٢-٧-٧-٢

      
∑

=

i

m

iX

if
X

)(
)(

1 

 حيث، 

  f(i)  أو تركيز النشاط للنويدة هي اجلزء من النشاطiيف املخلوط؛  

 X(i) ل هي القيمة املناسبة  A1 أو A2لرسالة  ، أو تركيز النشاط للمادة املستثناة أو حد النشاط
 ؛iمستثناة حسب االقتضاء للنويدة  

 Xm  ل القيمة املشتقة A1 أو A2 أو تركيز النشاط للمادة املستثناة أو حد النشاط لرسالة مستثناة 
 .حالة املخلوط  يف
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 عندما تكون هوية كل نويدة مشعة معروفة ولكن األنشطة املفردة لبعض النويدات املشعة غري ٥-٢-٧-٧-٢
معروفة، ميكن جتميع النويدات املشعة واستخدام أقل قيمة لنويدة مشعة، حسب االقتضاء، يف كل جمموعة نويدات 

وميكن أن يتم التصنيف إىل جمموعات . ١-٤-١-٧-٧-٢ و٤-٢-٧-٧-٢مشعة يف تطبيق املعادالت الواردة يف 
غاما حيثما تكون هذه القيم معروفة، باستخدام أدىن قيم للنويدات /على أساس إمجايل نشاط ألفا وإمجايل نشاط بيتا

 . التوايلغاما، على/بالنسبة لبواعث ألفا أو بواعث بيتااملشعة 

نويدات املشعة اليت ال تتوفر بشأهنا البيانات ذات الصلة، تستخدم بالنسبة للنويدات املشعة أو خماليط ال ٦-٢-٧-٧-٢
 .٢-٢-٧-٧-٢القيم املبينة يف اجلدول 

 الشاملةحدود مؤشر النقل، ومؤشر أمان احلالة احلرجية، ومستويات اإلشعاع للطرود والعبوات  ٨-٧-٢

، وال ١٠النقل ألي طرد أو عبوة جممعة      باستثناء الرسائل اليت ختضع لالستخدام احلصري، ال يتجاوز مؤشر             ١-٨-٧-٢
 .٥٠يتجاوز مؤشر أمان احلالة احلرجية ألي طرد أو عبوة جممعة            

 املنقولة مبوجب استخدام حصري بالسكة احلديد أو الطرق الشاملةباستثناء الطرود أو العبوات  ٢-٨-٧-٢
 خاص بالسفن أو بطريق اجلو ، أو مبوجب استخدام حصري وترتيب)أ(٢-١-٣-٢-٧الربية بالشروط احملددة يف 

 على التوايل، ال يتجاوز أقصى مستوى إشعاع عند أي ٣-٣-٣-٢-٧ أو ١-٢-٣-٢-٧بالشروط احملددة يف 
 .ساعة/ ملي سيفرت٢نقطة على أي سطح خارجي للطرد أو العبوة اجملمعة 

نقل  شاملة تأو لعبوةال يتجاوز أقصى مستوى إشعاع عند أي نقطة على أي سطح خارجي لطرد  ٣-٨-٧-٢
 .ساعة/ ملي سيفرت١٠مبوجب استخدام حصري 

 III-YELLOW، أو II-YELLOW، أو I-WHITE يف فئة الشاملةتصنف الطرود والعبوات  ٤-٨-٧-٢
 : مع استيفاء االشتراطات التالية٤-٨-٧-٢وفقاً للشروط احملددة يف اجلدول 

 كل من مؤشر النقل وشروط مستوى ،الشاملة بالنسبة للطرد أو العبوة ،يؤخذ يف االعتبار )أ( 
وحيثما يستويف مؤشر النقل شرط فئة ما ولكن مستوى اإلشعاع . السطحي لدى حتديد الفئة املناسبةاإلشعاع 

 I-WHITEوهلذا الغرض تعترب الفئة . يف الفئة األعلى الشاملةالسطحي يستويف شرط فئة خمتلفة، يصنف الطرد أو العبوة 
 هي الفئة األدىن؛

 ؛٢-١-٦-٧-٢ و١-١-٦-٧-٢حيدد مؤشر النقل باتباع اإلجراءات احملددة يف  )ب( 

، ٣-١-٣-٢-٧ مبوجب االستخدام احلصري واألحكام الواردة يف الشاملةالطرد أو العبوة ينقل  )ج( 
 ملي ٢مستوى اإلشعاع السطحي جتاوز إذا ، ، حسب االقتضاء٣-٣-٣-٢-٧، أو ١-٢-٣-٢-٧أو 

 ساعة؛/سيفرت

، باستثناء ما ينطبق عليه III-YELLOWلطرد الذي ينقل مبوجب ترتيب خاص يف الفئة يصنف ا )د( 
 ؛٥-٨-٧-٢أحكام الفقرة 

، إال III-YELLOW طرود منقولة مبوجب ترتيب خاص يف الفئة  على اليت حتتويالشاملةتصنف العبوة   )ه( 
 .٥-٨-٧-٢يف حاالت االستثناء مبوجب أحكام الفقرة 
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 الشاملةئات الطرود والعبوات ف:  ٤-٨-٧-٢اجلدول 

 الشروط
 
 الفئة

أقصى مستوى لإلشعاع عند أي نقطة على 
 السطح اخلارجي

 
 مؤشر النقل

I-WHITE  )أ(صفر ساعة/ ملي سيفرت٠,٠٠٥ال يزيد على 
II-YELLOW  ساعة ولكن / ملي سيفرت٠,٠٠٥يزيد على

 ساعة/ ملي سيفرت٠,٥٠ال يزيد على 
 )أ(١ على  صفر ولكن ال يزيديزيد على

III-YELLOW ساعة ولكن ال / ملي سيفرت٠,٥ يزيد على
 ساعة/سيفرت  ملي٢يزيد على 

 ١٠ ولكن ال يزيد على ١ يزيد على

)ب(
III-YELLOW

ساعة ولكن ال / ملي سيفرت٢يزيد على  
 ساعة/ ملي سيفرت١٠يزيد على 

 ١٠ يزيد على

وفقاً " صفر " هيكون القيمة املدونةن أن تـ، ميك٠,٠٥إذا كان مؤشر النقل ال يزيد على  )أ( 
 .)ج(١-١-٦-٧-٢رة ـللفق

 .ينقل أيضاً مبوجب االستخدام احلصري )ب(

يف حالة النقل الدويل للطرود اليت تستوجب موافقة السلطة املختصة على تصميمها أو شحنها،  ٥-٨-٧-٢
، يتم التصنيف يف الفئة املناسبة كما هو واليت تنطبق بشأهنا أنواع موافقة خمتلفة باختالف البلدان املعنية بالشحن

 . وفقاً لشهادة بلد منشأ التصميم٤-٨-٧-٢مطلوب يف الفقرة 

 اشتراطات وضوابط لنقل الطرود املستثناة ٩-٧-٢

مواد مشعة بكميات حمدودة، وأجهزة، وسلع مصنوعة على على الطرود املستثناة اليت قد حتتوي  ١-٩-٧-٢
 :بالشروط التاليةجيوز نقلها ، ٦-٩-٧-٢والعبوات الفارغة على النحو املبني يف  ٢-١-٧-٧-٢النحو املبني يف 

 ٦-٩-٧-٢ إىل ٣-٩-٧-٢ و٢-٩-٧-٢ و٢-٣-٠-٢راطات املنطبقة احملددة يف ـاالشت )أ( 
-٢-٥ إىل ١-٥-١-٢-٥ و٢-١-٢-٥ و١-١-٢-٥ و ٢-١-٩-١-٤و) د(٦-٩-٧-٢و) حسبما ينطبق   (
 ؛٢-٥-٨-١-٧و) أ (١-٤-١-٤-٥ و٣-٥-١

 ؛٤-٤-٦اشتراطات الطرود احملددة يف الفقرة و )ب( 

 ملواد االنشطارية علىا اتاستثناءأحد مواد انشطارية، يطبق على إذا كان الطرد املستثىن حيتوي و )ج( 
  ؛٢-٧-٤-٦ ويستوىف االشتراط املنصوص عليه يف ٢-١١-٤-٦النحو املنصوص عليه يف 

 . إذا كان النقل بطريق الربيد٦-١-١-١الشتراطات املنصوص عليها يف وا )د( 

 .ساعة / ميكروسيفرت    ٥ال يتجاوز مستوى اإلشعاع عند أي نقطة على السطح اخلارجي للطرد املستثىن                  ٢-٩-٧-٢
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 جيوز نقل املادة املشعة احملتواة يف جهاز أو سلعة مصنوعة أخرى أو داخلة كجزء مكون هلذا اجلهاز ٣-٩-٧-٢
ن ـ على التوايل م٣  و٢ نشاطها حدود الصنف والطرد احملددة يف العمودين أو هذه السلعة، واليت ال يتجاوز

 :، وذلك كطرد مستثىن شريطة١-٢-١-٧-٧-٢دول ـاجل

 سم من أي نقطة على السطح اخلارجي ألي جهاز ١٠أال يتجاوز مستوى اإلشعاع على مسافة  )أ( 
  ساعة؛/ ملي سيفرت٠,١أو سلعة غري معبأة 

 : ما عدا؛"RADIOACTIVE" "مادة مشعة"عالمة مصّنعة  أو سلعة أن حيمل كل جهازو )ب(

 أجهزة أو قطع توقيت ذات وميض إشعاعي؛ `١` 

 ٢-١-٧-٢املنتجات االستهالكية اليت تكون إما قد حصلت على موافقة قانونية وفقاً للفقرة  `٢`
  من اجلدول ٥ العمود تتجاوز إفرادياً حدود النشاط للرسالة املستثناة املبنية يفأو اليت ال ) د(
 " مادة مشّعة"، شريطة أن تنقل مثل هذه املنتجات يف طرد حيمل عالمة ١-٢-٧-٧-٢
"RADIOACTIVE " على سطح داخلي حبيث يكون التحذير من وجود مادة مشعَّة مرئياً لدى

 فتح الطرد؛

لة اليت تكون وظيفتها ال تعترب الوسي(أن تكون املادة النشطة حمصورة متاماً مبكونات غري نشطة  )ج( 
 .)الوحيدة هي احتواء املادة املشعة جهازاً أو سلعة مصنوعة

، وال يتجاوز نشاطها ٣-٩-٧-٢ميكن نقل املادة املشعة اليت ختتلف أشكاهلا عما هو حمدد يف  ٤-٩-٧-٢
 :، يف طرد مستثىن شريطة١-٢-١-٧-٧-٢ من اجلدول ٤احلد املبني يف العمود 

   مبحتوياته املشعة يف ظروف النقل العادية؛أن حيتفظ الطرد )أ( 

 على سطح داخلي حبيث يكون التحذير" RADIOACTIVE" "مادة مشعة"أن حيمل الطرد عالمة و )ب( 
 .من وجود مادة مشعة مرئياً لدى فتح الطرد

ورانيوم جيوز نقل سلعة مصنوعة تكون املادة املشعة الوحيدة فيها يورانيوم طبيعي غري مشعع، أو ي ٥-٩-٧-٢
مستنفد غري مشعع، أو ثوريوم طبيعي غري مشعع، كطرد مستثىن، شريطة أن يكون السطح اخلارجي لليورانيوم أو 

 .الثوريوم حمصوراً يف غالف غري نشط مصنوع من املعدن أو أي مادة متينة أخرى

 : مادة مشعة، كطرد مستثىن، شريطة علىميكن نقل عبوة فارغة كانت حتتوي ٦-٩-٧-٢

 أن تكون حمتفظة حبالتها بصورة جيدة ومغلقة بشكل مأمون؛ )أ( 

أن يكون السطح اخلارجي ألي يورانيوم أو ثوريوم يدخل يف تركيبها مغطى بغالف غري نشط و )ب( 
 مصنوع من معدن أو مادة متينة أخرى؛

 ؛٢-١-٩-١-٤مثل املستويات احملددة يف ضعف أال يتجاوز مستوى التلوث الداخلي غري الثابت و )ج( 



 
 

-169- 

 . مرئية ١-١١-١-٢-٢-٥أي بطاقات تعريف كانت موضوعة عليها وفقاً لألحكام الواردة يف              وأال تعّد   )د( 

 ٤-١ الفصل :اةـال تنطبق األحكام التالية على الطرود املستثناة وضوابط نقل الطرود املستثن ٧-٩-٧-٢
  ١-١-٥-١-٥ و٢-٣-١-٥ و٤-١-٩-١-٤ و٣-١-٩-١-٤ و٢-٤-٧-٢ و١-٤-٧-٢والفقرات 

 ١-٦-٤-٦ و٦-١-٤-٥ و٢-٧-٥-١-٤-٥ و١-٧-٥-١-٤-٥ و١-١٢-١-٢-٢-٥ و٢-١-٥-١-٥و
 ١-٣-٨-١-٧ و٣-١-٨-١-٧ و١-١-٨-١-٧ و٥-٥-٧-١-٧ إىل ٣-٥-٧-١-٧ و١-٥-٧-١-٧و
 .٤-٢-٧ والفرع ١-٦-٨-١-٧و

 اشتراطات للمواد املشعة املنخفضة التشتت ١٠-٧-٢

 : ما يلي اإلمجالية يف الطردتهاتستويف كميأن ة التشتت املواد املشعة املنخفضيشترط يف  ١-١٠-٧-٢

 ملي ١٠م من املادة املشعة غري املدرعة ٣يتجاوز مستوى اإلشعاع على مسافة أال  )أ( 
 ساعة؛/سيفرت

أال يتجاوز  عليها، ٤-٢٠-٤-٦ و٣-٢٠-٤-٦يف حالة إجراء االختبارات احملددة يف و )ب( 
 ١٠٠أقصاه  يف صورة غازات أو جسيمات ذات قطر إيرودينامي مكافئ اإلشعاع املنطلق احملمول يف اهلواء

 تستخدم عينة مستقلة يف كل اختبار؛جيوز أن و. A2 قيمة  ضعف١٠٠متر ميكرو

 ضعف ١٠٠ال يتجاوز النشاط يف املاء أ عليها، ٤-٣-٧-٢يف حالة إجراء االختبار احملدد يف و )ج( 
 . أعاله)ب(الختبارات املبينة يف النامجة عن ا االختبار اآلثار املتلفة وتؤخذ يف االعتبار يف تنفيذ هذا. A2قيمة 

 : على النحو التايلملواد املشعة املنخفضة التشتتختترب ا ٢-١٠-٧-٢

٤-٦ زز املبني يفـار احلراري املعـلالختبأو حتاكيها  مادة مشعة منخفضة التشتت علىختضع عينة حتتوي  
وبعد إجراء كل اختبار، . وتستخدم عينة خمتلفة لكل اختبار. ٤-٢٠-٤-٦، واختبار الصدم املبني يف ٣-٢٠-

وبعد كل اختبار يتم حتديد ما إذا كانت االشتراطات . ٤-٣-٧-٢ختضع العينة الختبار االرتشاح املبني يف 
 . قد استوفيت١-١٠-٧-٢الواجبة االنطباق الواردة يف 

 وفقاً ملا هو ٢-١٠-٧-٢ و١-١٠-٧-٢الفقرتني يتم إثبات االلتزام مبعايري األداء الواردة يف  ٣-١٠-٧-٢
 .٢-١٢-٤-٦ و١-١٢-٤-٦حمدد يف 
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 ٨-٢الفصل 

  املواد األكالة- ٨الرتبة 

 تعريف ١-٨-٢

 هي مواد تسبب بفعلها الكيميائي ضرراً بالغاً لألنسجة احلية اليت تلمسها، )املواد األكالة( ٨مواد الرتبة  
 .ئع األخرى املنقولة أو ملركبات النقلأو قد تسبب ضرراً بالغاً أو تدمرياً للبضا

 تعيني جمموعات التعبئة ٢-٨-٢

 يف جمموعات التعبئة الثالث تبعاً لدرجة خطرها يف النقل، ٨تندرج مواد ومستحضرات الرتبة  ١-٢-٨-٢
 :على النحو التايل

 املواد واملستحضرات الشديدة اخلطورة؛ :`١` جمموعة التعبئة )أ( 

 املواد واملستحضرات اليت تنطوي على خطر متوسط؛ :`٢`جمموعة التعبئة  )ب( 

 .املواد واملستحضرات اليت تنطوي على خطر ضئيل :`٣`جمموعة التعبئة  )ج( 

 يف جمموعات ٢-٣وقد جرى إدراج املواد الواردة يف قائمة البضائع اخلطرة املبينة يف الفصل  ٢-٢-٨-٢
) ٣-٢-٨-٢انظر  ( مع مراعاة عوامل إضافية مثل خطر االستنشاق على أساس اخلربة املكتسبة٨التعبئة يف الرتبة 

وميكن تقييم املواد اجلديدة، مبا يف ذلك املخاليط، . )مبا يف ذلك تكوين منتجات احنالل خطرة(والتفاعل مع املاء 
. ٤-٢-٨-٢نة يف طول مدة التالمس الالزمة إلحداث تدمري كامل جللد اإلنسان بكل طبقاته وفقاً للمعايري املبي  تبعاً ل
 اليت ُيعترب أهنا ال تسبب تدمرياً جللد اإلنسان بكل السوائل، واملواد الصلبة اليت ميكن أن تصبح سائلة أثناء نقلها،و

طبقاته يتعني مع ذلك دراستها يف هذا الصدد من حيث قدرهتا على إحداث تآكل يف سطوح معدنية معينة وفقاً 
 .`٢`) ج( ٥-٢-٨-٢للمعايري املبينة يف 

 وتكون مسية استنشاق أغربته ٨ املادة أو املستحضر الذي يستويف معايري الرتبة ٨تندرج يف الرتبة  ٣-٢-٨-٢
أو أقل ` ٣`لكن مسيته الفموية أو اجللدية يف نطاق جمموعة التعبئة ` ١` نطاق جمموعة التعبئة  يف(LC50)ه ذاذأو ر

 .)١-٤-٢-٢-٦-٢انظر حاشية الفقرة (

 تراعى اخلربة املستمدة من حاالت ٢-٢-٨-٢عيني جمموعة تعبئة ملادة ما وفقاً للفقرة لدى ت ٤-٢-٨-٢
ويف حالة عدم وجود حاالت معروفة من هذا القبيل يستند التصنيف إىل البيانات اليت مت . تعرض اإلنسان عرضاً

ن والتنمية يف امليدان ة التعاوـة ملنظمـ من املبادئ التوجيهي٤٠٤احلصول عليها من التجارب وفقاً للمبدأ 
 .)١(االقتصادي

 :يتم تعيني جمموعات تعبئة للمواد األكالة وفقاً للمعايري التالية ٥-٢-٨-٢

 ــــــــــــــ
)١( OECD Guidelines for testing chemicals No 404 "Acute Dermal irritation/Corrosion" 1992. 
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 تسبب تدمرياً لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته خالل فترة ، ُتعّين للمواد اليت`١`جمموعة التعبئة  )أ( 
  دقيقة تبدأ بعد التعرض ملدة ثالث دقائق أو أقل؛٦٠مالحظة تصل إىل 

، ُتعّين للمواد اليت تسبب تدمرياً لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته خالل فترة `٢`جمموعة التعبئة  )ب( 
  دقيقة؛٦٠دة تزيد على ثالث دقائق ولكن ال تتجاوز  يوماً تبدأ بعد التعرض مل١٤مالحظة تصل إىل 

 :، ُتعّين للمواد اليت`٣`جمموعة التعبئة  )ج(

 يوماً تبدأ بعد ١٤تسبب تدمرياً لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته خالل فترة مالحظة تصل إىل  `١`
  ساعات؛ ٤ دقيقة ولكن ال تتجاوز ٦٠التعرض ملدة تزيد على 

ا تسبب تدمرياً لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته، ولكنها تؤدي إىل حدوث تآكل أو ال يعترب أهن `٢`
 مم يف السنة عند درجة اختبار ٦,٢٥ة مبعدل يتجاوز ـاأللومنيومي ة أوـعلى األسطح الفوالذي

، S235JR+CR (1.0037 resp. St 37-2)النـوع دم ـوالذ يستخـوألغراض اختبار الف. سْ ٥٥
S275J2G3+CR (1.0144 resp. St 44-3) وفقاً للنظام الدويل للتوحيد القياسي ،ISO3574 أو 

، وألغراض اختبار SAE1020 أو نوع مشابه أو G10200 (UNS)وفق نظام الترقيم املوحَّد 
. أو نوع مشابه. AZ5GU-T6 أو T6-7075األلومنيوم يستخدم أيٌّ من النوعني غري املغلَّفني 

. AZ5GU-T6و أ T6-7075املغلفني تخدم أي من النوعني غري وألغراض اختبار األلومنيوم يس
 .٣٧؛ اجلزء الثالث، الفرع دليل االختبارات واملعايري  يفويرد وصف الختبار مقبول
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 ٩-٢الفصل 

  مواد وسلع خطرة متنوعة- ٩الرتبة 

 تعريف ١-٩-٢

وسلع تنطوي أثناء النقل على خطر ال  هي مواد )مواد وسلع خطرة متنوعة( ٩مواد وسلع الرتبة  ١-١-٩-٢
 .تغطيه الرتب األخرى

 هي كائنات دقيقة (GMO) والكائنات املعدلة وراثياً (GMMO)الكائنات الدقيقة املعدلة وراثياً  ٢-١-٩-٢
 .وكائنات عدلت مادهتا اجلينية عن عمد بواسطة اهلندسة اجلينية بطرق ال حتصل بشكل طبيعي

  ٩تعيني مواد الرتبة  ٢-٩-٢

 :يف مجلة ما تشمل، ٩مل الرتبة تش ١-٢-٩-٢

 املواد اليت تشكل خطراً على البيئة، غري املشمولة بالرتب األخرى؛ ) أ( 

أي املواد اليت تنقل أو تقدَّم للنقل عند درجات حرارة ال تقلّ عـن (املواد املرتفعة درجة احلرارة  ) ب( 
 ؛) حالة صلبةس يف°٢٤٠س يف حالة سائلة أو عند درجات حرارة ال تقلّ عن °١٠٠

 اليت ال  (GMOs) أو الكائنات احلية املعّدلة جينياً (GMMOs)الكائنات احلية الدقيقة املعدَّلة جينياً  )ج( 
ولكنها قادرة على تغيري احليوانات أو النباتات أو املواد امليكروبيولوجية على    ) ٣-٦-٢انظر  (تستويف تعريف املواد املعدية   
 .٣٢٤٥تدرج هذه الكائنات حتت رقم األمم املتحدة . لتكاثر الطبيعيحنو ال حيدث عادة نتيجة ا

ال ختضع هلذه الالئحة الكائنات احلية الدقيقة املعّدلة جينياً والكائنات احلية املعدلة جينياً عندما تأذن  
 .باستخدامها السلطات املختصة يف حكومات بلدان املنشأ واملرور العابر واملقصد

 ) البيئة البحرية( تشكل خطراً على البيئة املواد اليت  ٣-٩-٢

 تعاريف عامة  ١-٣-٩-٢

تشمل املواد اليت تشكل خطراً على البيئة، يف مجلة ما تشمل، املواد السائلة أو الصلبة امللّوثة   ١-١-٣-٩-٢
 ).مثل التركيبات والنفايات(للبيئة املائية وحماليل وخماليط هذه املواد 

ية البيئة املائية بواسطة الكائنات احلية املائية اليت تعيش يف املاء، واملنظومة البيئية املائية ينظر إىل أمه  ٢-١-٣-٩-٢
وتكون السمية املائية للمادة أو املخلوط هي األساس يف تعيني اخلطر، . )١(اليت تشكّل هذه الكائنات جزءاً منها

 . تدّرك والتراكم البيولوجيرغم أنه ميكن تعديل ذلك من خالل معلومات إضافية حول سلوك ال
 ـــــــــــــ

ال يشمل هذا التعريف امللّوثات املائية اليت يلزم النظر إىل تأثرياهتا الواقعة خارج نطاق البيئة املائية  )١( 
 .كالتأثريات على صحة اإلنسان وغريها
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واد واملخاليط، من املسلَّم به يف حني أن املقصود من إجراء التصنيف التايل أن ينطبق على كافة امل  ٣-١-٣-٩-٢
 خاص يف بعض احلاالت، كما يف حالة املعادن أو املركّبات غري العضوية الضعيفة )٢(أنه ال بد من وجود إرشاد

 .الذوبان

 : تنطبق التعاريف التالية على املختصرات واملصطلحات املستخدمة يف هذا الفرع ٤-١-٣-٩-٢

 ؛(BCF)عامل التركيز البيولوجي  - 

 ؛(BOD)األكسجني البيوكيميائية مطلوبية  - 

 ؛(COD)مطلوبية األكسجني الكيميائية  - 

 ؛(GLP)التطبيقات املخربية اجليدة  - 

 ؛(EC50) من االستجابة القصوى %٥٠التركيز الفعَّال للمادة الذي يسبِّب  - 

 ؛(ErC50)لنمو  بداللة تراجع ا(EC50) من االستجابة القصوى %٥٠التركيز الفعال للمادة الذي يسَّبب   -

 ؛ (Kow)ماء / معامل التقاسم أوكتانول -

 من جمموعة ) نصف (%٥٠تركيز مادة يف املاء يسبِّب موت : (LC50)التركيز القاتل للنصف  -
 حيوانات االختبار؛  

 ؛(EC50) أو (LC50)هو : L(E)C50التركيز الفعال القاتل  -

 ؛ (NOEC)تركيز التأثري غري مالحظ  -

 ؛(OECD)ختبار اليت نشرهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إرشادات اال -

 التعاريف واشتراطات البيانات   ٢-٣-٩-٢

 :هي) البيئة املائية(العناصر األساسية لتصنيف املواد اليت تشكل خطراً على البيئة  ١-٢-٣-٩-٢

 السّمية املائية احلاّدة؛ -

 احتمال حدوثه؛والتراكم البيولوجي الفعلي أو  -

 للمواد الكيميائية العضوية؛) احليوي أو غري احليوي(والتدّرك  -

 .والسمية املائية املزمنة -

 ــــــــــــــ

 . من النظام املتوافق عليه عامليا١٠ًيوجد هذا اإلرشاد يف امللحق  )٢( 
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ليها عاملياً، جيوز من الناحية يف حني أنه يفضَّل استقاء البيانات من طرق االختبار املتوافق ع  ٢-٢-٣-٩-٢
وبصورة عامة، ميكن اعتبار . العملية استخدام البيانات املستقاة من طرق االختبار الوطنية باعتبار أهنا مكافئة هلا

املوجود يف البيئة املائية العذبة أو البيئة البحرية مبثابة بيانات مكافئة ويفضَّل أن يتم احلصول عليها بيانات مسية النوع 
 أو ما يعادهلا وفقاً ملبادىء (OECD)باالستعانة بإرشادات االختبار العائدة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   

ويف حال عدم توفّر مثل هذه البيانات، ُيعتمد التصنيف بناء على أفضل البيانات  . (GLP)التطبيقات املخربية اجليدة 
 .املتاحة

 على إحدى (LC50) حتّدد عادة باستخدام اختبار التركيز القاتل للنصف ائية احلاّدةالسمَّية امل  ٣-٢-٣-٩-٢
 العائد ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ٢٠٣اإلرشاد االختباري رقم ( ساعة ٩٦األمساك ملدة 

(OECD)أو ما يعادله ( واختبار ،EC50 ساعة ٤٨ على أحد أنواع القشريات ملدة )٢٠٢ االختباري رقم اإلرشاد 
على نوع من الطحالب  EC50أو اختبار /، و)العائد إىل منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي أو ما يعادله

 العائد إىل منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي أو ٢٠١اإلرشاد االختباري رقم ( ساعة ٩٦ أو ٧٢ملدة 
وميكن النظر أيضاً للبيانات املتعلقة بأنواع . واع مبثابة بدائل لكافة الكائنات احلية املائيةوتعترب هذه األن). ما يعادله

 . إذا كانت منهجية االختبار مالئمةLemnaأخرى مثل عدس املاء 

 ويعين احلصيلة النهائية لعملية قبط وحتويل وإزالة مادة ما يف كائن حي ناجتة التراكم البيولوجي ٤-٢-٣-٩-٢
 ).كاهلواء واملاء والرسابة أو التربة والطعام(ض من مجيع سبل التعر

، وُيشار إليه عادة (Kow)ماء / حيدَّد عادة عن طريق معامل التقاسم أوكتانولاحتمال التراكم البيولوجي
 ١١٧ أو ١٠٧ الذي حيدد وفقاً لإلرشاد االختباري رقم (log Kow)ماء /بلورغاريتم معامل التقاسم أوكتانول

ومع أنه يقّدم احتماالً للتراكم البيولوجي، إالَّ أن عامل . تنمية والتعاون يف امليدان االقتصاديالعائد ملنظمة ال
حيدَّد عامل التركيز .  احملدَّد جتريبياً يقّدم قياساً أفضل وينبغي تفضيله عندما يكون متاحاً(BCF)التركيز البيولوجي 

 .عائد ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي ال٣٠٥ وفقاً لإلرشاد االختباري رقم (BCF)البيولوجي 

وتعكس املعايري املستخدمة هذه ) احللمهة مثالً( وقد يكون حيوياً أو غري حيوي التدّرك البيئي  ٥-٢-٣-٩-٢
ومن األسهل حتديد التدرك احليوي املوجود باستخدام اختبارات التدّرك البيولوجي اليت وضعتها منظمة . احلقيقة

ويعترب مستوى اجتياز هذه )). و-أ (٣٠١اإلرشاد االختباري رقم (مية والتعاون يف امليدان االقتصادي التن
وعندما جترى هذه االختبارات يف املياه . االختبارات بنجاح دليالً على التدرك السريع يف معظم البيئات املائية

 ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي، ٣٠٦العذبة، ُتدرج أيضاً النتائج العائدة لإلرشاد االختباري رقم 
وحيثما تكون مثل هذه البيانات غري متاحة، تعترب النسبة اليت تزيد على . الذي يكون أكثر مالءمة للبيئة البحرية

 داللة (COD)ومطلوبية األكسجني الكيميائية )  أيام٥يف  ((BOD) بني مطلوبية األكسجني البيوكيميائية ٠,٥
أما التدّرك غري احليوي مثل احللمهة، والتدرك األويل، احليوي وغري احليوي على السواء، . التدّرك السريععلى 

والتدرك يف األوساط غري املائية، والتدرك السريع املثبت يف البيئة، فيجوز أخذها مجيعاً باالعتبار عند حتديد 
 . )٣(التدركيَّة السريعة 

 ــــــــــــــ
 .  من النظام املتوافق عامليا٩ً ويف امللحق ١-٤ص حول تفسري البيانات يف الفصل إرشاد خا )٣( 
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 :تعترب املواد قابلة للتدّرك السريع يف البيئة إذا استوفت املعايري التالية

 : يوما٢٨ًإذا بلغت املستويات التالية للتدّرك يف دراسات التدرك احليوي اليت تستمر ملدة  )أ(

  يف املائة؛٧٠: ائمة على الكربون العضوي املذاباالختبارات الق `١`

 يف املائة من احلد ٦٠: االختبارات القائمة على نفاذ األكسجني أو توليد ثاين أكسيد الكربون `٢`
 النظري األقصى؛ 

 أيام يف بداية التدرك، وهي النقطة ١٠وينبغي أن يتّم بلوغ هذه املستويات من التدرك احليوي يف غضون  
  يف املائة؛ ١٠خذ على أهنا الوقت الذي تدركت املادة خالله بنسبة اليت تؤ

 (BOD) يف احلاالت اليت ال تتوفر فيها سوى بيانات مطلوبية األكسجني البيوكيميائية أو )ب(
  أو أكثر؛ ٠,٥ COD يف مخسة أيام و BOD، عندما تكون النسبة بني (COD)ومطلوبية األكسجني الكيميائية 

حيوياً (وفّرت شواهد علمية مقنعة أخرى تثبت أن املادة أو املخلوط ميكن أن يتدّرك  إذا تأو )ج( 
 . يوما٢٨ً يف املائة خالل فترة ٧٠يف البيئة املائية إىل مستوى أعلى من ) أو بشكل غري حيوي/و

ادة ويكون  تكون البيانات هنا متوفرة بشكل أقل قياساً على بيانات السمية احلالسمّية املزمنة  ٦-٢-٣-٩-٢
وميكن قبول البيانات املتولدة وفقاً لإلرشادات االختبارية العائدة . مدى اإلجراءات االختبارية فيها أقل معيارية

تكاثر  (٢١١أو رقم ) مرحلة احلياة السمكية املبكرة (٢١٠ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي رقم 
كما ميكن أيضاً استخدام اختبارات أخرى مثبتة ومقبولة على الصعيد ). تثبيط منو الطحالب (٢٠١ورقم ) الغار
 . مكاىفءL(E)Cx أو أي تركيز فعَّال قاتل (NOECs)تركيزات التأثري غري مالحظة "تستخدم عبارة . العاملي

 فئات ومعايري تصنيف املواد   ٣-٣-٩-٢

حادة من ، إذا كانت تستويف املعايري )"ئة املائيةالبي(مواد خطرة على البيئة "تصنَّف املواد على أهنا   ١-٣-٣-٩-٢
، وفقاً )٢مزمنة ( مزمنة من الدرجة الثانية أو )١مزمنة (مزمنة من الدرجة األوىل  أو )١حادة (الدرجة األوىل 
 :للجداول التالية

 مسية حادة 
 ١حادة : الفئة

 :مسية حادة

 LC50 أو /ل   و/ ملغ١      ≤      ) لألمساك (٩٦ ملدة 

 EC50 أو/ل   و/ ملغ١    ≤       )للقشريات (٤٨ ملدة 

 ErC50 لتر/ ملغ١      ≤ ) للطحالب وغريها من النباتات املائية( ساعة ٩٦ أو ٧٢ ملدة 
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 مسية مزمنة 
 ١مزمنة : الفئة

 : مسية حادة

 LC50 أو /ل   و/ ملغ١      ≤     ) لألمساك( ساعة ٩٦ ملدة 

 EC50 أو/ل   و/ ملغ١     ≤      )للقشريات( ساعة ٤٨ ملدة 

 ErC50 لتر/ ملغ١      ≤  )للطحالب وغريها من النباتات املائية( ساعة ٩٦ أو ٧٢ ملدة  

ما مل يكن عامل  (٤ ≥  Log Kowماء /أو لوغارمت معامل التقاسم أوكتانول/وال تكون املادة قابلة للتدرك بسرعة و
 )٥٠٠ التركيز البيولوجي احملدَّد جتريبياً أقل من

 

  ٢مزمنة : الفئة
 : مسية حادة

 LC50 أو /ل   و/ ملغ١٠    ≤ إىل ١ >     ) لألمساك( ساعة ٩٦ ملدة 

 EC50 أو /ل   و/ ملغ١٠    ≤ إىل ١ >     )للقشريات( ساعة ٤٨ ملدة 

 ErC50 ل  / ملغ١٠    ≤ إىل ١ >  )للطحالب وغريها من النباتات املائية( ساعة ٩٦ أو ٧٢ ملدة 

 ماء/أو لوغارمت معامل التقاسم أوكتانول/كون املادة قابلة للتدرك بسرعة ووال ت

Log Kow  ≤ وما مل تكن تركيزات التأثري )٥٠٠ما مل يكن عامل التركيز البيولوجي احملدَّد جتريبياً أقل من  (٤ ،
 ل/ ملغ١غري املالحظة للسمية املزمنة أكرب من 
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 .لية اليت جيب اتباعهاحيدِّد خمطط التصنيف أدناه العم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 فئات ومعايري تصنيف املخاليط٢

يغطي نظام التصنيف املتعلق باملخاليط فئات التصنيف املستخدمة لتصنيف املواد اليت تعين الفئة   ١-٤-٣-٩-٢
 كافة البيانات املتاحة ألغراض تصنيف املخاطر البيئية املائية ولكي ُيستفاد من. ٢ و١ والفئتني املزمنتني ١احلادة 

 :للمخلوط، يوضع االفتراض التايل ويطبَّق حينما يكون مناسباً

أو أكثر، ما ) وزن/وزن(باملائة ١ملخلوط هي املكونات اليت توجد بتركيز يعادل " املكوِّنات ذات الصلة"
على أن أحد املكونات املوجود )  املكّونات الشديدة السميةعلى سبيل املثال يف حالة(مل يكن هناك قرينة 

 . يف املائة ال يزال ذا صلة بتصنيف املخلوط بالنسبة ملخاطره على البيئة املائية١بنسبة تقلّ عن 

 ملدة(EC50)لتركيز الفعال للنصف  ساعة، ول٩٦ ملدة(LC50)القيمة األصغر للتركيز القاتل للنصف *
 .، حسب االقتضاء ساعة٩٦ ساعة أو ٧٢ ملدة (ErC50) ساعة أو التركيز الفعال للنصف بداللة تراجع النمو ٤٨

 ال
10 mg/1 

50 

 تردي سريع

L(E)C 
50 

≤
 

1 mg/1 

 ال

 عروفال أو غري م

 نعم
NOEC >  1 mg/1

 

 تراكم بيولوجي

مادة ال تشكل 
 خطراً على البيئة

 ال

 مادة تشكل خطرا على البيئة
 
 ٢مزمنة 

 نعم

 تردي سريع

 ال

 تراكم بيولوجي

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 نعم

 نعم

* 

L(E)C * ≤
 

 مادة تشكل خطرا على البيئة
 
 ١مزمنة 

 مادة تشكل خطرا على البيئة
 
 ١حادة 
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يتخذ النهج املستعمل يف تصنيف املخاطر البيئية املائية شكالً َدَرجياً، ويتوقّف على نوع   ٢-٤-٣-٩-٢
 :وتشمل عناصر الطريقة الدرجية. تاحة عن املخلوط حبد ذاته وعن مكّوناتهاملعلومات امل

 التصنيف القائم على خماليط خمتَربة؛ )أ(

 التصنيف القائم على الربط بني املبادىء؛ )ب(

 ".الصيغة اجلمعية"أو /و" مجع املكّونات املصنَّفة"استخدام  )ج(

 . ة الواجب اتباعها أدناه اخلطوط العامة للعملي١-٩-٢ويبّين الشكل 

 الطريقة الدرجية لتصنيف املخاليط وفقاً ملخاطرها احلادة واملزمنة على البيئة املائية: ١-٩-٢الشكل 

 بيانات اختبار السمية املائية املتاحة عن املخلوط ككل
  

 ال
  

 كأحد خماطر السميـة يصنَّف نعم
 )٣-٤-٣-٩-٢(املزمنة /احلادة

حــول بيانات كافية متاحة 
 خماليط مشاهبة لتقدير املخاطر

 )٤-٤-٣-٩-٢(يطبَّق الربط بني املبادىء  نعم
  كأحد خماطر السميةيصنَّف 

 املزمنة /احلادة

      ال              

بـيانات مـتوافرة إما عن      
ــن  ــية أو ع ــمية املائ الس
التصـنيف لكـل املكونات     

 ذات الصلة 

 
 
 
  نعم
 
 

٣-٩-٢ إىل ١-٦-٤-٣-٩-٢(تطبق طريقة اجلمع 
 :باستخدام) ٤-٦-٤-
 "مزمنة"النسبة املئوية لكافة املكونات املصنَّفة  •
 "حادة"النسبة املئوية للمكونات املصنَّفة  •
النسبة املئوية للمكونات ذات بيانات السمية  •

-٤-٣-٩-٢(تطبَّق الصيغة اجلمعية : احلادة
إىل الفئة  L(E)C50وحتّول القيمة ) ٢-٥
   املناسبة" احلادة"

 

 كأحد خماطر السمية يصنَّف
 املزمنة /احلادة

     ال                 

تسـتخدم بـيانات املخاطر املتاحة      
 للمكونات املعروفة

-٢ إىل ١-٦-٤-٣-٩-٢(تطبَّق طريقة اجلمع والصيغة اجلمعية  
٥-٦-٤-٣-٩-٢وتطبَّق الفقرة ) ٤-٦-٤-٣-٩  

 كأحد خماطر السمية يصنَّف 
 املزمنة/احلادة

  تصنيف املخاليط عندما تكون البيانات متوفّرة عن كامل املخلوط  ٣-٤-٣-٩-٢

يصنَّف املخلوط عندما خيترب ككل لتحديد مسِّيته املائية وفقاً للمعايري املتوافق عليها   ١-٣-٤-٣-٩-٢
ألمساك والقشريات ويعتمد التصنيف على البيانات املتوافرة عن ا. للمواد، ولكن فيما خيّص السمية احلادة وحدها

 أو بيانات التركيز LC50أما تصنيف املخاليط باستخدام بيانات التركيز القاتل للنصف . النباتات/والطحالب
 املستعملة للمخلوط ككل فهو غري ممكن للفئات املزمنة بسبب احلاجة إىل كلٍّ من بيانات EC50الفّعال للنصف 

ود بيانات عن التدركية وعن التراكم البيولوجي فيما يعود السمية وبيانات املوت البيئي، وبسبب عدم وج
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وال ميكن تطبيق املعايري على التصنيف املزمن بسبب عدم إمكانية تفسري البيانات املستقاة من . للمخاليط ككل
 .اختبارات التدركية والتراكم البيولوجي للمخاليط؛ فهي ذات معىن فقط للمواد املنفردة

متوفّرة للمخلوط ككل، ) EC50 أو LC50(ون بيانات اختبار السمية احلادة عندما تك ٢-٣-٤-٣-٩-٢
تستخدم هذه البيانات باإلضافة إىل املعلومات املتعلقة بتصنيف املكّونات بالنسبة للسمية املزمنة لكي يكتمل 

) الطويلة األمد(زمنة وعندما تتوفّر أيضاً بيانات السمية امل. التصنيف بشأن املخاليط املختَبرة على النحو التايل
 .، فإن هذه البيانات جيب أن تستخدم أيضاً)NOCEتركيز التأثري غري مالحظ (

ل وتركيز التأثري غري / ملغ١للمخلوط املخترب ال يتعدى ) EC50 أو LC50 (L(E)C50إذا كان  )أ(
 : ل أو غري معروف/ ملغ١مالحظ للمخلوط املخترب ال يتعدى 

 ؛١ة حادة يصنَّف املخلوط يف الفئ -

بالنسبة ) ٤-٦-٤-٣-٩-٢ و٣-٦-٤-٣-٩-٢انظر (تطبَّق طريقة مجع املكّونات املصنَّفة  -
 ). أو ال حاجة للتصنيف املزمن٢ أو مزمن ١مزمن (للتصنيف املزمن 

ل وتركيز التأثري غري املالحظ للمخلوط / ملغ١ للمخلوط املخترب ال يتعدى L(E)C50إذا كان  )ب(
 :ل/ ملغ1.0املخترب أكرب من 

 ؛١يصنَّف املخلوط يف الفئة حادة  -

للتصنيف ) ٤-٦-٤-٣-٩-٢ و٣-٦-٤-٣-٩-٢انظر (تطبَّق طريقة مجع املكونات املصنَّفة  -
 .، ال يكون هناك حاجة للتصنيف املزمن١إذا مل يصنَّف املخلوط كفئة مزمنة . ١كفئة مزمنـة 

ل، أو فوق ذوبانية املاء، وتركيز التأثري غري / ملغ١ للمخلوط املخترب أكرب من L(E)C50إذا كان  )ج(
 :ل أو غري معروف/ ملغ١املالحظ للمخلوط املخترب ال يتعدى 

 ال حاجة ألن يصنَّف بالنسبة للسميَّة احلادة؛ -

بالنسبة ) ٤-٦-٤-٣-٩-٢ و٣-٦-٤-٣-٩-٢انظر (تطبَّق طريقة مجع املكونات املصنَّفة  -
 .جة للتصنيف املزمنللتصنيف املزمن أو ال يكون هناك حا

ل، أو فوق ذوبانية املاء، وتركيز التأثري غري / ملغ١للمخلوط املخترب أكرب من  L(E)C50إذا كان  )د(
 :ل/  ملغ 1.0املالحظ للمخلوط املخترب أكرب من 

 .ال حاجة ألن يصنَّف بالنسبة للسمية احلادة أو املزمنة -

 الربط بني املبادئ  ٤-٤-٣-٩-٢

يثما مل خيترب املخلوط حبد ذاته لتحديد خماطره على البيئة املائية وكان هناك بيانات كافية   ح١-٤-٤-٣-٩-٢
عن مكّوناته الفردية وعن خماليط مماثلة خمتربة متيِّز خماطر املخلوط على حنو مالئم، تستخدم هذه البيانات وفقاً 
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لتصنيف من البيانات املتوفرة ألقصى حّد ممكن ويضمن ذلك أن تستفيد عملية ا. لقواعد الربط التالية املتفق عليها
 .يف توصيف خماطر املخلوط دومنا حاجة إلجراء اختبارات إضافية على احليوانات

   التخفيف ٢-٤-٤-٣-٩-٢

إذا تشكَّل أحد املخاليط بتخفيف مادة أو خملوط مصنَّف آخر بواسطة مادة خمففة ذات   ١-٢-٤-٤-٣-٩-٢
ي أو يقل عن تصنيف املكّون األصلي األقل مسية وال ينتظر منه أن يؤثر يف املخاطر تصنيف للمخاطر املائية يساو

 .املائية للمكونات األخرى، عندئذ يصنَّف املخلوط كمكاىفء للمادة أو املخلوط األصلي

إذا تشكَّل خملوط بتخفيف مادة أو خملوط مصنَّف آخر بواسطة املاء أو أي مادة غري   ٢-٢-٤-٤-٣-٩-٢
 .اماً، حتسب مسية املخلوط انطالقاً من املادة أو املخلوط األصليمسية مت

 تصنيف الدفعات   ٣-٤-٤-٣-٩-٢

يعترب تصنيف املخاطر املائية لدفعة إنتاج واحدة من خملوط مركَّب مكافئاً من حيث   ١-٣-٤-٤-٣-٩-٢
ع أو حتت إشرافه، شريطة اجلوهر لتصنيف دفعة إنتاج أخرى من نفس املنتج التجاري أنتجت من قبل نفس املصنِّ

وإذا حصل ذلك، . أال يوجد سبب لالعتقاد بوجود تغّير مهم كأن يكون تصنيف املخاطر املائية للدفعة قد تبّدل
 .يصبح من الضروري إجراء تصنيف جديد

 ).١ وحادة ١مزمنة (تركيز املخاليط املصنَّفة يف فئات التصنيف األكثر صرامة   ٤-٤-٤-٣-٩-٢

، وكانت مكّونات املخلوط املصنَّفة ١أو حاّد / و١إذا صنِّف املخلوط مبثابة مزمن   ١-٤-٤-٤-٣-٩-٢
 أكثر تركيزاً، يصنَّف املخلوط األكثر تركيزاً بنفس فئة التصنيف اليت صّنف فيها ١أو حاّد / و١مبثابة مزمن 

 .املخلوط األصلي بدون إجراء اختبار إضايف

 ّية واحدة االستكمال ضمن فئة مس  ٥-٤-٤-٣-٩-٢

مؤلفاً ) ج( واقعني يف فئة التصنيف نفسها وكان املخلوط `ب` و`أ`إذا كان املخلوطان   ١-٥-٤-٤-٣-٩-٢
، فإن املخلوط `ب` و`أ`من مكونات فّعالة من الناحية السمية هلا تراكيز وسيطة بني تراكيز مكونات املخلوطني 

 . ن هوية املكونات هي نفسها يف مجيع املخاليط الثالثةويالحظ أ. `ب` و `أ` يكون يف نفس فئة املخلوطني `ج`

 املخاليط املتشاهبة جداً   ٦-٤-٤-٣-٩-٢

 :إذا كان لدينا ما يلي  ١-٦-٤-٤-٣-٩-٢

 :خملوطان )أ(

 `ب` + `أ` `١`

 `ب` + `ج`  `٢`

  هو نفسه يف كال املخلوطني؛`ب`وكان تركيز املكّون  ) ب(

 ؛`٢` يف اخلليط `ج` مساوياً لتركيز املكّون `١`ليط  يف اخل`أ`وكان تركيز املكّون  ) ج(
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 متاحاً ومتطابقاً، أي أهنما يقعان يف نفس فئة املخاطر وال `ج` و`أ`وكان تصنيف املكوَنْين  ) د(
 .`ب`يتوقع أن يؤثّرا يف السميَّة املائية للمكّون 

ق أن وصف باالختبار ويصّنف  قد سب`١` إذا كان املخلوط `٢`عندئذ تنتفي احلاجة الختبار املخلوط 
 .كال املخلوطني يف الفئة نفسها

 تصنيف املخاليط عندما تكون البيانات متوفّرة لكل مكّونات املخلوط أو لبعض مكّوناته فقط        ٥-٤-٣-٩-٢

وتدخل النسبة املئوية للمكّونات .   يعتمد تصنيف خملوط ما على جمموع تصنيف مكّوناته١-٥-٤-٣-٩-٢
 ٣-٩-٢ويرد وصف مفّصل لطريقة اجلمع يف الفقرات . مباشرة يف طريقة اجلمع" مزمن"أو " حاد"ة مبثابة املصنَّف

 .١-٤-٦-٤-٣-٩-٢ إىل ١-٦-٤-

أو / و١مبثابة حاّد (    تتكون املخاليط غالباً من احتاد املكونني اللذين خضعا لعملية التصنيف ٢-٥-٤-٣-٩-٢
وعندما تتوفّر بيانات السمية املناسبة ألكثر من . بيانات االختبار املناسبةومن مكونات تتوفر بشأهنا ) ٢، ١مزمن 

مكون واحد يف املخلوط، حتسب السمية املشتركة لتلك املكونات باستخدام الصيغة اجلمعية التالية، وتستخدم 
 . طريقة اجلمعالسمية احملسوبة يف تعيني خطر ّمسي حاد لذلك اجلزء من املخلوط يستخدم فيما بعد عند تطبيق 

 :حيث

Ci    = تركيز املكونi) ؛)نسبة مئوية وزنية 

L(E)C50i   = للمكون ) ل/ ملغ (التركيز القاتل للنصف أو التركيز الفعال للنصفi؛ 

n    = عدد املكّونات، وi إىل ١ هو عدد من n ؛ 

L(E)C50m   = نات االختبارالقاتل للنصف جلزء املخلوط الذي تتوفر له بيا) الفعال(التركيز. 

عند تطبيق صيغة اجلمع على جزء من املخلوط، يفضَّل أن حتسب مسية هذا اجلزء من   ٣-٥-٤-٣-٩-٢
، مث )أي األمساك أو براغيت املاء أو الطحالب(املخلوط باستخدام قيم السميَّة لكل مادة هلا عالقة بالنوع نفسه 

غري أنه ). دم النوع األكثر حساسية بني األنواع الثالثةيستخ(متّ احلصول عليها ) أدىن قيمة(تعتمد أعلى مسية 
عندما ال تكون بيانات السمية لكل مكوِّن متاحة ضمن النوع نفسه، ختتار قيمة السمية لكل مكون بنفس الطريقة 

). ةمن الكائن احلي املخترب األكثر حساسي(اليت اختريت فيها قيم السمية لتصنيف املواد، أي تعتمد السمية األعلى 
 باستخدام املعايري نفسها ١بعد ذلك تستخدم السمية احلادة احملسوبة لتصنيف هذا اجلزء من املخلوط مبثابة حاّد 

 . املذكورة بالنسبة للمواد

 .إذا صّنف املخلوط بأكثر من طريقة واحدة، تعتمد الطريقة اليت تعطي النتيجة األكثر اعتداالً    ٤-٥-٤-٣-٩-٢

 مع طريقة اجل   ٦-٤-٣-٩-٢

 إجراء التصنيف   ١-٦-٤-٣-٩-٢

∑∑ =
n

i

m50

i

i50C)E(L

C

C)E(L

C
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عموماً، يلغي التصنيف األكثر صرامة للمخاليط التصنيف األقل صرامة، وعلى سبيل   ١-١-٦-٤-٣-٩-٢
ونتيجة لذلك يعترب إجراء التصنيف مكتمالً إذا . ٢ تصنيفاً يف الفئة مزمن ١املثال يلغي تصنيف يف الفئة مزمن 
 وبالتايل ليس هناك من ١ويستحيل وجود تصنيف أعلى من الفئة مزمن . ١ كانت نتائج التصنيف هي الفئة مزمن

 .ضرورة ملتابعة املزيد من إجراءات التصنيف

 ١التصنيف العائد للفئة احلادة   ٢-٦-٤-٣-٩-٢

فإذا كان جمموع هذه املكونات أكرب من . ١ينظر يف مجيع املكونات املصنَّفة مبثابة حاّدة   ١-٢-٦-٤-٣-٩-٢
، ١وإذا كانت نتيجة احلساب تصنيف املخلوط مبثابة حاد . ١ائة يصّنف املخلوط بكامله مبثابة حاد يف امل٢٥

 .تكون عملية التصنيف قد اكتملت

 تصنيف املخاليط بالنسبة للمخاطر احلادة القائم على هذا ١-٩-٢يلّخص اجلدول   ٢-٢-٦-٤-٣-٩-٢
 . اجلمع للمكّونات املصنَّفة

 خملوط بالنسبة للمخاطر احلادة، يرتكز على مجع املكّونات املصنَّفةتصنيف  : ١-٩-٢اجلدول 

 :جمموع املكونات املصنَّفة مبثابة :خملوط مصنَّف مبثابة
)أ( عامل الضرب X ١حاد  ١حاد 

< M ٢٥% 
 .٤-٦-٤-٣-٩-٢، انظر Mللحصول على شرح للمعامل  )أ(

  ٢ و١التصنيف بالنسبة للفئتني مزمنة  ٣-٦-٤-٣-٩-٢

ويصنَّف املخلوط يف فئة . ١والً، تؤخذ باالعتبار مجيع املكونات املصنَّفة يف الفئة مزمنة أ  ١-٣-٦-٤-٣-٩-٢
ويعترب التصنيف مكتمالً إذا كانت نتيجة .  يف املائة٢٥ إذا كان حاصل مجع هذه املكونات أكرب من ١مزمنة 

 .١احلساب تعطي تصنيفاً للمخلوط يف فئة مزمنة 

، ينظر يف تصنيف املخلوط يف ١يت ال يصنَّف فيها املخلوط يف فئة مزمنة يف احلاالت ال  ٢-٣-٦-٤-٣-٩-٢
 إذا كانت عشرة أمثال جمموع كافة املكونات املصنَّفة مبثابة مزمنة ٢ويصّنف املخلوط يف الفئة مزمنة . ٢فئة مزمنة 

وإذا كانت نتيجة احلساب . ة يف املائ٢٥، أكرب من ٢، مضافاً إليها جمموع كافة املكونات املصنَّفة مبثابة مزمنة ١
 . ، تعترب عملية التصنيف مكتملة٢تتمثل بتصنيف املخلوط يف الفئة مزمنة 

 أدناه عملية تصنيف املخاليط بالنسبة لألخطار املزمنة القائمة ٢-٩-٢يلخص اجلدول  ٣-٣-٦-٤-٣-٩-٢
 .على هذا اجلمع للمكونات املصنَّفة

 خاطر املزمنة، يرتكز على مجع املكونات املصنَّفةتصنيف خملوط بالنسبة للم :٢-٩-٢اجلدول 

 :مجع املكونات املصنَّفة مبثابة :يصّنف املخلوط مبثابة
)أ( ×  ١مزمن  ١مزمن 

<                                M ٢٥% 
  %٢٥  >      ٢مزمن ) + ١مزمن  × ١٠ ×M( ٢مزمن 

 .٤-٦-٤-٣-٩-٢، انظر Mللحصول على شرح للمعامل  )أ(
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 املخاليط ذات املكونات املرتفعة السميَّة ٤-٦-٤-٣-٩-٢

ل يف مسيَّة املخلوط / ملغ١ ذات السمّيات اليت تقل عن ١ميكن أن تؤثر مكونات الفئة احلادة   ١-٤-٦-٤-٣-٩-٢
وعندما حيتوي خملوط على مكونات مصنَّفة يف الفئة احلادة أو  . وهلا أمهية متزايدة عند تطبيق طريقة اجلمع يف التصنيف   

 باستخدام مجع مثقّل  ٣-٦-٤-٣-٩-٢ و٢-٦-٤-٣-٩-٢، تطبَّق الطريقة الدرجية الواردة يف الفقرتني ١نة املزم
يف " ١احلاد "ومعىن ذلك أن تركيز .  مبعامل حمدد بدالً من مجع النسب املئوية١وضرب تراكيز مكونات الفئة احلادة 

 يصبح مضروباً مبعامل ٢-٩-٢ألمين من اجلدول يف العمود ا" ١مزمن " وتركيز ١-٩-٢العمود األمين من اجلدول 
وتتحدد معامالت الضرب اليت جيب أن تطبَّق على هذه املكونات باستخدام قيمة السميَّة، كما هو . الضرب املناسب

، ١أو مزمن / و١لذلك، ولكي يتم تصنيف خملوط حيتوي على مكونات الفئة حاد .  أدناه٣-٩-٢موجز يف اجلدول 
وبصورة بديلة، ميكن استخدام .  لكي يطّبق طريقة اجلمعMقائم بعملية التصنيف على علم بقيمة العامل  جيب أن يكون ال
عندما تتوفّر بيانات السمية لكافة املكّونات العالية السمية يف املخلوط ويكون هناك ) ٢-٥-٤-٣-٩-٢(الصيغة اجلمعية 

كونات اليت ال تتوفر بشأهنا بيانات مسية حادة معينة، هي ذات مسية أدلَّة مقنعة على أن كلَّ املكّونات األخرى، مبا فيها امل
 .منخفضة أو معدومة السمية وال تساهم بشكل ملحوظ يف اخلطر البيئي للمخلوط

 معامالت الضرب املتعلقة باملكّونات العالية السمية للمخاليط  :٣-٩-٢اجلدول 

 L(E)C50قيمة    (M)عامل الضرب 
١ ١ ≤ <   L(E)C50    ٠,١ 
٠,١ ١٠ ≤ <   L(E)C50    ٠٠,١ 
٠,٠١ ١٠٠ ≤ <   L(E)C50    ٠,٠٠١ 
٠,٠٠١ ١٠٠٠ ≤ <   L(E)C50    ٠,٠٠٠١ 
٠,٠٠٠١ ١٠٠٠٠ ≤ <   L(E)C50    ٠,٠٠٠٠١ 

 ) وحدات١٠يتابع بفواصل من ( 
 تصنيف املخاليط ذات املكونات اليت تتوفر بشأهنا معلومات صاحلة لالستعمال ٥-٦-٤-٣-٩-٢

أو املزمنة ملكّون /ر معلومات صاحلة لالستعمال حول املخاطر املائية احلادة وإذا مل تتوف ١-٥-٦-٤-٣-٩-٢
ويف . خطر مؤكدة) أو فئات(واحد أو أكثر من مكّونات املخلوط، يستنتج أن املخلوط ال ميكن نسبته إىل فئة 

حيتوي املخلوط : "تاليةهذه احلالة يتم تصنيف املخلوط استناداً إىل املكّونات املعروفة فقط، مع إضافة العبارة ال
 ". ذي خماطر غري معروفة على البيئة املائية) مكونات(على نسبة مئوية تتألف من مكون 

 املواد أو املخاليط اخلطرة على البيئة املائية وغري املصنَّفة على حنو آخر يف هذه الالئحة  ٥-٣-٩-٢

ئة املائية وغري املصنَّفة على حنو آخر يف هذه توصف املواد أو املخاليط اليت تشكل خطراً على البي ١-٥-٣-٩-٢
 : الالئحة على الشكل التايل

 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS" "مادة خطرة بيئياً، صلبة، غ م أ "٣٠٧٧رقم األمم املتحدة 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. "أو 
 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS"" مادة خطرة بيئياً، سائلة، غ م أ  "٣٠٨٢رقم األمم املتحدة 

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S." 
 . `٣`وتعني هلا جمموعة التعبئة 




